Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie PLH140001
w województwie mazowieckim

Zadanie realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony”.
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Wstęp
Celem opracowania planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura
2000 Bagno Całowanie, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono ten obszar, nie zostaną
utracone, ani ich stan nie ulegnie pogorszeniu. Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art.
28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. ze zm.).
Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu regulują:
a) art. 28 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. ze zm.);
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186);
c) 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. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku w dniu 20 września 2011 r., na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, podano do publicznej wiadomości informację o zamiarze rozpoczęcia prac nad opracowaniem
planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie.
Podstawową trudnością, z jaką spotkał się zespół, opracowujący niniejszy plan zadań ochronnych, był brak pełnych informacji na temat
przedmiotów ochrony – w szczególności w odniesieniu do powierzchni i rozmieszczenia siedlisk. Istniejące materiały stanowiące źródło danych
zwykle zawierały informacje ogólnikowe, nieprecyzyjne i nierzadko sprzeczne. Dlatego na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne
określenie przedmiotów ochrony, jak też zaprojektowanie zadań ochronnych. Rozpoznanie przedmiotów ochrony obszaru siedliskowego jest w
dalekim stopniu niezadowalające i będzie wymagało intensywnych prac inwentaryzacyjnych w najbliższych latach. Jednak, aby do czasu
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dokładnego rozpoznania przedmiotów ochrony nie doszło do degradacji siedlisk, należało przewidzieć zabiegi chroniące najbardziej wrażliwe
siedliska. Zabiegi te polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu przed pogarszaniem stosunków wodnych oraz wykonywaniu koszeń
w końcówce sezonu wegetacyjnego, powstrzymujących sukcesję roślinną oraz sprzyjających chronionym tu gatunkom motyli. Z uwagi na
bardzo znaczne pokrywanie się powierzchni Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Bagno Całowanie (PLH140001), który jest objęty
niniejszym opracowaniem, z terenem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Bagno Całowanie (PLB140011), zagrożenia, cele ochrony i zadania
ochronne dla obu tych obszarów są ze sobą powiązane.
Poza nieodzowną i pilną kwestią całościowej inwentaryzacji siedlisk roślinnych, niezmiernie istotne jest wykonanie opracowania
hydrograficznego, które posłuży skutecznej ochronie obszaru zarówno siedliskowego, jak i ptasiego.
Ze względu na konieczność gruntownych prac inwentaryzacyjnych, jak też zagrożenie silną presją wywieraną na integralność obszaru
przez podejmowane przedsięwzięcia i inwestycje - w tym w szczególności urbanizację, realizację szeroko zakrojonej rekreacji i ingerencję w
hydrologię obszaru - należy uznać potrzebę wykonania planu ochrony obszaru. Plan ochrony z jednej strony zapewni należyty przebieg pełnej
inwentaryzacji, jak też w dłuższej perspektywie skuteczniej zabezpieczy warunki dla zachowania przedmiotów ochrony.
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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH140001 „Bagno Całowanie”
w województwie mazowieckim

1.

Etap wstępny pracy nad Planem

1.1. Informacje ogólne
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Opis granic obszaru
SDF
Położenie
Powierzchnia obszaru (w ha)
Status prawny

Termin przystąpienia do
sporządzenia Planu
Termin zatwierdzenia Planu
Koordynator Planu
Planista Regionalny
Sprawujący nadzór

Bagno Całowanie
PLH140001
Mapa z granicami obszaru (załącznik 1)
Plik PDF Standardowego Formularza Danych (załącznik 2)
Województwo mazowieckie, powiat otwocki, gminy: Osieck, Celestynów, Sobienie-Jeziory, Karczew.
3 447,5
Został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr
C(2007) 5403 - (2008/25/WE) (Dz. Urz. UE L 12 z 15.01.2008, s. 383).
4-11-2011
Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd - mm - rrrr
Michał Maniakowski, michal.maniakowski@fpp-consulting.pl, tel. +48226230305, fax. +48223987276
Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel.+48225565666, fax. +482255602
RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem
L.p.

1.

Nazwa krajowej formy ochrony
przyrody pokrywającej się z
obszarem, która może powodować
wyłączenie części terenu ze
sporządzania Planu
Mazowiecki Park Krajobrazowy

Dokument planistyczny

Uzasadnienie wyłączenia
Procent powierzchni
części terenu ze sporządzania
obszaru pokryty
PZO
istniejącym
dokumentem
planistycznym
Nie zachodzą przesłanki
określone w art. 28 ust. 11
ustawy o ochronie przyrody.
78,0

Plan Ochrony Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego im.
Czesława Łaszka na okres 20 lat,
ustanowiony Rozporządzeniem Nr
13 Wojewody Mazowieckiego z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Maz. 2004. Nr 87 poz. 2131).
2.
Rezerwat przyrody „Na torfach”
Brak planu ochrony/planu zadań
Nie zachodzą przesłanki
ochronnych;
określone w art. 28 ust. 11
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i
ustawy o ochronie przyrody.
Przemysłu Drzewnego z dnia
04.05.1977 roku. (MP nr10, poz.
64 z 1977 r.).
3.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
Brak planu ochrony/planu zadań
Nie zachodzą przesłanki
Bagno Całowanie PLB140011
ochronnych;
określone w art. 28 ust. 11
Plan lokalnej współpracy na rzecz ustawy o ochronie przyrody.
Obszaru Natura 2000 Bagno
Całowanie PLH140001, 2007.
Powyższe dane zostały także przekazane w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS (załącznik 3)

0,0

87,0
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Obszar Bagno Całowanie PLH140001 nie jest zlokalizowany na terenie pokrywającym się w całości lub w części z obszarem parku
narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, o którym mowa
w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. Ponadto, przedmiotowy obszar nie znajduje się także na terenie pokrywającym się w całości lub
w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, dla których ustanowiono zadania
ochronne lub plan urządzania lasu uwzględniający zakres, o którym mowa ww. artykule. W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka do
zastosowania art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody tj. odstąpienia od konieczności sporządzenia planu zadań ochronnych dla części obszaru
Natura 2000.
Projektem planu zadań ochronnych objęto cały obszar Natura 2000 Bagno Całowanie PLH140001 o powierzchni 3 447,5ha.
1.3. Mapa obszaru Natura 2000
Mapa obszaru (załącznik nr 1)

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu
Obszar Natura 2000 Bagno Całowanie PLH140001 to tzw. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk) zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy Dyrektywy Rady
92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403 - (2008/25/WE) (Dz. Urz. UE L 12 z 15.01.2008, s. 383).
Obszar usytuowany jest na południowy wschód od Warszawy i stanowi jedno z największych torfowisk niskich na Nizinie Mazowieckiej. Zajmuje on powierzchnię 3 447,5 ha na terenie gmin: Karczew, Celestynów, Sobienie-Jeziory i Osieck. Od wschodu sąsiaduje z
Równiną Garwolińską. Natomiast jego zachodnim skrajem płynie Kanał Bielińskiego, będący skanalizowaną w XIX wieku rzeką Jagodzian-
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ką. Ciągnący się południkowo wzdłuż prawego brzegu Wisły obiekt, niemal w całości leży w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Teren ten jest równocześnie fragmentem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Bagno Całowanie PLB140011 oraz europejskiego korytarza ekologicznego Dolina Środkowej Wisły.
Kompleks mokradeł, pomimo znacznego przesuszenia, posiada wysokie walory przyrodnicze. W krajobrazie obszaru dominują siedliska związane z terenami podmokłymi: szuwary, turzycowiska, zarośla wierzbowe, zbiorowiska turzycowo-mszyste i olsy. Kontrastuje
z nimi przebiegający przez torfowisko łańcuch wydm, na których występują murawy napiaskowe. Zachowana na obszarze naturalna mozaika
siedlisk stanowi o bogactwie lokalnej fauny i flory. Spośród występujących tu roślin, ponad 33 gatunków objętych jest ochroną całkowitą.
Tereny te stanowią jedną z najważniejszych w Polsce centralnej ostoi derkacza. Na Bagnie Całowanie występują gatunki motyli zagrożone w
skali Europy: czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek i modraszek telejus. Pomimo bliskości aglomeracji miejskich i wielu ośrodków
naukowych wciąż istnieją znaczne luki w podstawowej wiedzy na temat walorów przyrodniczych obszaru.
Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie PLH140001 są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt:


2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis);



6120* ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae);



6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion);



6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);



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



7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;



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


1059 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius;



1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar;



4038 czerwończyk fioletek Lycaena helle.

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest konieczność utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu
przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.).
Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 jest dokumentem planistycznym, którego celem jest niezwłoczne podjęcie działań niezbędnych dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. ze zm.). Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w
drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska na okres 10 lat.
Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawiano etapowo w formie elektronicznej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zorganizowała spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących
działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Bagno Całowanie
PLH140001. Grupa interesariuszy utworzyła Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW). Celem spotkań Zespołu było wyjaśnienie wątpliwości i
nieporozumień związanych z ideą sieci Natura 2000. Grupa przedyskutowała cele sporządzenia projektu oraz zweryfikowała stan wiedzy na
temat obszaru i przedmiotów ochrony. Zidentyfikowano również zagrożenia i ustalono działania ochronne niezbędne dla zachowania właściwego stanu przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000.
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W toku sporządzania projektu planu zadań ochronnych istniała możliwość zgłaszania uwag i wniosków do gromadzonych materiałów. Można je składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu podczas spotkań dyskusyjnych ZLW oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Ustalenia planu zadań ochronnych powinny być transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem
Lp.

S1

S2

S3

S4

Kod

2330

4030

6120*

6230*

Nazwa
polska
wydmy
śródlądowe
z
murawami
napiaskowymi

suche
wrzosowis
ka

Ciepłolubne,
śródlądowe
murawy
napiaskowe
górskie i
niżowe
murawy
bliźniczko
we - płaty
bogate
florystycznie

Nazwa łacińska

Corynephorus,
Agrostis

CallunoGenistion,
PohlioCallunion,
CallunoArctostaphylion

Koelerion
glaucae

Nardion

%
pokrycia

0,20

0,00

0,28

0,26

Pop.
Osiadł.

Pop.
Lęgowa

Populacj
a Migr.

Ocena
Pop.

Ocena
St. zach.

B

D

B

D

Ocena
Izol.

Ocena
Ogólna

Opina dot.
wpisu

C

Weryfikacja
częściowo
pozytywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.

D

Możliwa
weryfikacja
negatywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.

C

Weryfikacja
częściowo
pozytywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.

D

Możliwa
weryfikacja
negatywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.
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S5

S6

S7

S8

S9

6410

Zmiennowilgotne
łąki
trzęślicowe

6510

niżowe i
górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie

7140

torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska

7230

górskie i
nizinne
torfowiska
zasadowe o
charakterze
młak,
turzycowisk i
mechowisk

9170

grąd
środkowoeuropejski
i subkontynentalny

Molinion

0,98

B

C

Arrhenatherion
elatioris

11,28

C

C

0,00

B

C

przeważnie z
roślinnością z
ScheuchzerioCaricetea

nie dotyczy

Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum

0,00

0,51

B

D

Możliwa
weryfikacja
częściowo
pozytywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.
Możliwa
weryfikacja
częściowo
pozytywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.
Możliwa
weryfikacja
negatywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.

C

Możliwa
weryfikacja
negatywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.

D

Możliwa
weryfikacja
negatywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.
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S10

S11

91D0*

bory i lasy
bagienne

(Vaccinio
uliginosiBetuletum
pubescentis,
Vaccinio
uliginosiPinetum, Pino
mugoSphagnetum,
Sphagno
girgensohniiPiceetum i
brzozowososnowe
bagienne lasy
borealne)

91E0*

łęgi
wierzbowe,
topolowe,
olszowe i
jesionowe,
olsy
źródliskowe

Salicetum albofragilis,
Populetum
albae, Alnenion
glutinosoincanae

1,00

C

0,01

D

C

Możliwa
weryfikacja
negatywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.

D

Możliwa
weryfikacja
pozytywna.
Konieczna
inwentaryzacja terenowa.

Z1

1324

nocek duży

Myotis myotis

P

D

Konieczna
inwentaryzacja terenowa
celem
weryfikacji
danych.

Z2

1337

bóbr
europejski

Castor fiber

R

D

Zweryfikowany.
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Z3

Z4

1220
4038

żółw
błotny

Emys
orbicularis

P

D

czerwończyk
fioletek

Lycaena helle

> 1000

C

Zweryfikowany.
B

A

B

Zweryfikowany.

czerwończyk
nieparek

Lycaena dispar

> 100

C

B

C

B

Konieczna
inwentaryzacja terenowa
celem
weryfikacji
danych.
Możliwa
weryfikacja
negatywna

1059

modraszek
telejus

Maculinea
(Phengaris)
teleius

> 250

C

C

B

C

Zweryfikowa
ny.

pZ1

1014

poczwarówka
zwężona

Vertigo
angustior

P

D

pZ2

1016

poczwarówka
jajowata

Vertigo
moulinsiana

P

D

pZ3

1145

piskorz

Misgurnus
fossilis

P

D

Z5

Z6

1060

Częściowo
zweryfikowany, konieczna
inwentaryzacja terenowa.
Częściowo
zweryfikowany, konieczna
inwentaryzacja terenowa.
Częściowo
zweryfikowany, konieczna
inwentaryzacja
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pZ4

1188

kumak
nizinny

Bombina
bombina

P

D

Zweryfikowany.

traszka
Triturus
ZweryfikowagrzebieniaP
D
cristatus
ny.
sta
Gdzie symbol: S oznacza siedliska, Z – zwierzęta. Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a
kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p” .
pZ5

1166

Za przedmioty ochrony uznaje się gatunki, które zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszaru Natura 2000 posiadają oceną ogólną
A, B lub C.
1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
Udział różnych grup interesu powinien być integralną częścią procesu sporządzania projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru
Natura 2000. Z tego względu od początku tworzenia projektu Planu stosowano różne formy przekazu, które miały umożliwić jak najlepszy
przepływ informacji pomiędzy wykonawcą projektu a zainteresowanymi stronami.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., sporządzający projekt podał do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do opracowywania projektu Planu i 21-dniowym okresie składania uwag i wniosków. Informacja ta w postaci ogłoszenia została
rozesłana drogą e-mailową do kluczowych instytucji, organizacji pozarządowych i osób prywatnych, które ze względu na pełnioną funkcję
mogły być zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach. Ponadto, ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej organu
sprawującego nadzór nad projektem – RDOŚ Warszawa oraz w dzienniku Rzeczpospolita. Rozwieszono je również na tablicach informacyjnych
w gminach położonych w obrębie obszaru Bagno Całowanie.
Następnie, w celu realizacji wymogu art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, a więc umożliwienia zainteresowanym osobom
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i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie obszaru Natura 2000, udziału w pracach związanych ze sporządzaniem projektu Planu,
zorganizowano dwa spotkania dyskusyjne. Odbyły się one w dniach 8 i 15 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Celestynowie.
Informacja o spotkaniach została przekazana interesariuszom obszaru telefonicznie, drogą elektroniczną oraz listownie.
Zebrania miały charakter warsztatów, a ich głównym celem była wnikliwa dyskusja kolejnych etapów powstawania projektu Planu
w celu wyjaśnienia spornych kwestii i działań w obrębie obszaru Natura 2000. Poza tym, próbowano określić bezpośrednie i potencjalne
zagrożenia dla Bagna Całowanie, a następnie ustalić działania, które są konieczne do zachowania występujących na tym terenie siedlisk oraz
gatunków. Osoby biorące udział w dyskusji weszły w skład Zespołu Lokalnej Współpracy. W każdej chwili ich uczestnicy mogli przerwać
prowadzącemu w celu zadania pytania, bądź podzielenia się swoimi uwagami. Listę osób/podmiotów zaproszonych do prac przedstawiono w
tabeli w pkt 1.7. opracowania, natomiast listę osób czynnie uczestniczących w spotkaniach ZLW przedstawia tabela w pkt 1.8. oraz załączniki nr
4 i 5. W załączniku nr 6 i 7 znajdują się protokoły ze spotkań. Dokumentacja projektu Planu Zadań Ochronnych będzie udostępniona, w celu
składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych.
1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności
Lp.
1
2
3

4

Instytucja/osoby
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Zespół Parków

Zakres odpowiedzialności
Regionalne zadania planistyczne i
zagadnienia inwestycyjne.
Krajowe zadania planistyczne, zagadnienia
inwestycyjne, ochrona środowiska
Regionalne zadania planistyczne,
zagadnienia inwestycyjne, ochrona
środowiska
Ochrona przyrody

Adres siedziby instytucji/osoby

Kontakt

ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
ul. Henryka Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa

(22) 597 91 00

ul. Sułkowskiego 11,

(22) 779 26 94

(22) 57 92 900
(22) 556 56 00
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6

Krajobrazowych
Starostwo Powiatowe w
Otwocku
Urząd Miejski w Otwocku

7

Urząd Miejski w Karczewie

8

Urząd Gminy w Celestynowie

9

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

10

Urząd Gminy w Osiecku

11

Wojewódzki Zarząd Melioracji
I Urządzeń Wodnych w
Warszawie, Oddział Otwock
Warszawski Oddział Doradztwa
Rolniczego TZD Otwock
Biuro Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej
Dział Urządzania Lasu
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Warszawie
Nadleśnictwo Celestynów

Polityka hydrologiczna

Sobiekursk 24,
05-480 Karczew

(22) 779-32-86

Programy rolno-środowiskowe

(22) 788 88 11

Polski Związek Łowiecki,
Okręg w Warszawie

Gospodarka łowiecka

ul. Warszawska 39,
05-400 Otwock
Sękocin Stary,
ul. Leśników 21,
05-090 Raszyn
ul Grochowska 278;
03-841 Warszawa
ul. Obrońców Pokoju 58,
05-430 Celestynów
ul. Szymczaka 5,
01-227 Warszawa

5

12
13

14
15
16

Regionalne zadania planistyczne i
zagadnienia inwestycyjne
Lokalne zadania planistyczne i zagadnienia
inwestycyjne

05-400 Otwock
ul. Górna 13,
05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5,
05-400 Otwock

Lokalne zadania planistyczne i zagadnienia
inwestycyjne
Lokalne zadania planistyczne i zagadnienia
inwestycyjne
Lokalne zadania planistyczne i zagadnienia
inwestycyjne
Lokalne zadania planistyczne i zagadnienia
inwestycyjne

ul. Warszawska 28,
05-480 Karczew
ul. Regucka 3,
05-430 Celestynów
ul. Garwolińska 16,
08-443 Sobienie-Jeziory
Rynek 1,
08-445 Osieck

(22) 780 65 16

Gospodarka leśna i ochrona przyrody

Gospodarka leśna i ochrona przyrody
Gospodarka leśna i ochrona przyrody

(22) 778 13 00
(22) 779 20 01

(22) 789 70 60
(25) 685 80 90
(25) 685 70 26

(22) 825 34 23

(22) 517 33 00
(22) 789 70 03
(22) 825 30 03
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

Lokalna Grupa Działania
„Natura i Kultura”
Centrum Ochrony Mokradeł

Ochrona przyrody, lokalne działania
planistyczne
Ochrona przyrody

Polski Klub Ekologiczny Koło
"Otwockie Sosny"
Towarzystwo Ochrony Motyli

Ochrona przyrody

Regionalne Centrum
Ekologiczne (REC Polska)
Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków
Klub Przyrodników

Ochrona przyrody, regionalne zadani
planistyczne
Ochrona ptaków

Towarzystwo Przyrodnicze
„Bocian”
Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Nietoperzy

Ochrona przyrody

Liga Ochrony Przyrody
Warszawa
Mazowiecko-Świętokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne

Ochrona przyrody

Ochrona motyli

Ochrona przyrody

Ochrona nietoperzy

Ochrona ptaków

ul. Lubelska 59,
05-462 Wiązowna
ul. Raszyńska 32/44 m.140,
02-026 Warszawa
Skr. pocztowa nr 8
05-400 Otwock
Kabacki Dukt 5 lok. 101,
02-798 Warszawa
ul. Grójecka 22/24 lok. 36,
02-301 Warszawa
ul. Odrowąża 24,
05-270 Marki k. Warszawy
ul. 1 maja 22,
66-200 Świebodzin
ul. Radomska 22/32,
02-323 Warszawa
SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska159C,
02-787 Warszawa
ul. Tamka 37/2,
00-355 Warszawa
ul. Radomska 7,
Pionki Mazowieckie 26-670

(22) 789 01 20
796 435 444
602 407 157
bugy@konto.pl
(22) 823 84 59
(22) 761 82 05
683 828 236
(22) 822 54 22

(22) 828 81 71
(48) 612 34 41
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
FPP-Consulting
FPP-Consulting
Zakład Botaniki Leśnej SGGW
Agencja Hajstra

10

Uniwersytet w Białymstoku, Towarzystwo Ochrony Motyli

11

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

12

Mazowiecki Park Krajobrazowy

13

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

14

Nadleśnictwo Celestynów

Kontakt

15
Nadleśnictwo Celestynów
16
Nadleśnictwo Celestynów
17
Rada Powiatu Otwock
18
Urząd Gminy Osieck
19
Rada Sołecka Sobienki
20
Regionalna Rada Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Koło „Otwockie Sosny”
21
Centrum Ochrony Mokradeł
22
Centrum Ochrony Mokradeł
Część danych dotyczących Zespołu Lokalnej Współpracy nie podlega udostępnieniu z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze
zm.).
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu
Moduł A
2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony
Lp.

1

2

Typ
informacj
i
Materiały
publikowa
ne

Materiały
publikowa
ne

Dane referencyjne
Borysiak J., Pawlaczyk P. 2004.
Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe). W: Herbich J.
(red.). Lasy i bory. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Tom 5. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa, s. 203241.
Danielewicz W., Pawlaczyk P.
2004. Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny (GalioCarpinetum, Tilio-Carpinetum)
W: Herbich J. (red.). Lasy i bory.
Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 5.

Zakres informacji

Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Publikacja dotycząca
siedliska 91E0

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk.

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_5_
Lasy_i_bory/91E0_Legi_wierz
bowe_topolowe_olszowe_i_jes
ionowe.pdf

Publikacja dotycząca
siedliska 9170

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_5_
Lasy_i_bory/9170_Grad_srodk
owoeuropejski_i_subkontynent
alny.pdf
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3

Materiały
publikowa
ne

4

Materiały
publikowa
ne

5

Materiały
publikowa
ne

Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, s. 113-137.
Dzierża P, Kotowski W. (red.).
2007. Motylowe łąki - ochrona i
poprawa jakości siedlisk rzadkich
motyli podmokłych łąk półnaturalnych. Plan działań. (CMOK,
REC, IMUZ, KPN, ZPKMChiB,
ZPKP- Warszawa). (maszyn.)
Falkowski M. 2009. Analiza
projektu planu ochrony rezerwatu
przyrody ‘Na Torfach’ z
uwzględnieniem zadań
ochronnych dla obszaru Natura
2000 PLH 140001 Bagno
Całowanie. Biuro Badań,
Monitoringu i Ochrony Przyrody
EcoFalk. Siedlce, (WERSJA
ROBOCZA).

Szczegółowy plan działań Informacje na temat motyli
w ramach realizacji
stanowiących przedmioty ochrony
projektu Motylowe łąki
obszaru Natura 2000, ze względu
na nieprecyzyjność są pomocne w
niewielkim stopniu.

Opracowanie dotyczy
rezerwatu ‘Na Torfach’,
znajdującego się w obrębie
Specjalnego Obszaru
Ochrony Siedlisk Bagno
Całowanie. Dokument
zawiera informacje
dotyczące przedmiotów
ochrony. Zawiera
wskazania dotyczące
zagrożeń i działań
ochronnych na obszarze
PLH140001.

Herbichowa M. 2004. Torfowiska Publikacja dotycząca
przejściowe i trzęsawiska
siedliska 7140
(przeważnie z roślinnością z
Scheuchzerio-Caricetea nigrae).
W: Herbich J. (red.). Wody
słodkie i torfowiska. Poradniki

Dokument zawiera istotne
Regionalna Dyrekcja Ochrony
informacje na temat
Środowiska w Warszawie.
występujących na obszarze
rezerwatu siedlisk, wymienionych
w załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej.

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_2_
Wody_slodkie_i_torfowiska/71
40_Torfowisak_przejsciowe_i_
trzesawiska.pdf
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6

7

8

Materiały
publikowa
ne

Materiały
publikowa
ne

Materiały
publikowa
ne

ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Tom 2. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa, s. 147157.
Herbichowa M., Potocka J.,
Kwiatkowski W. 2004. Bory i lasy
bagienne. W: Herbich J. (red.).
Lasy i bory. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 5.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, s. 171-202.
Herbichowa M., Wołejko L. 2004.
Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk. W: W:
Herbich J. (red.). Wody słodkie i
torfowiska. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 2.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, s. 178-195.
Kącki Z., Załuski T. 2004.
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
(Molinion). W: W: Herbich J.
(red.). Murawy, łąki, ziołorośla,
wrzosowiska, zarośla. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków

dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

Publikacja dotycząca
siedliska 91D0

Publikacja dotycząca
siedliska 7230

Publikacja dotycząca
siedliska 6410

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk
Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_5_
Lasy_i_bory/91D0_Bory_i_las
y_bagienne.pdf

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_3_
Murawy_Laki/6410_Zmienno
wilgotne_laki_trzeslicowe.pdf

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_2_
Wody_slodkie_i_torfowiska/72
30_Gorskie_i_nizinne_torfowi
ska_zasadowe_o_charakterze_
mlak_turzycowisk_i_mechowi
sk.pdf

24

9

Materiały
publikowa
ne

10

Materiały
publikowa
ne

11

Materiały
publikowa
ne

Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Tom 3. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa, s. 159170.
Kondracki J. 2009. Geografia
Publikacja charakteryzuje
regionalna Polski. Wydawnictwo poszczególne regiony
Naukowe PWN, Warszawa.
geograficzne w Polsce,
prezentując cechy
wyróżniające je. Za
podstawę do ich
wyznaczenia przyjęto
ukształtowanie
powierzchni oraz budowę
geologiczną obiektu.
Kucharski L., Perzanowska J.
Publikacja dotycząca
2004. Niżowe i górskie świeże
siedliska 6510
łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris). W:
Herbich J. (red.). Murawy, łąki,
ziołorośla, wrzosowiska, zarośla.
Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 3.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, s. 192-211.
Kujawa-Pawlaczyk J. 2004a.
Publikacja dotycząca
Ciepłolubne, śródlądowe murawy siedliska 6120
napiaskowe (Koelerion glaucae).
W: Herbich J. (red.). Murawy,

dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

Materiały pomocne przy
opracowywaniu ogólnej
charakterystyki obszaru.

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_3_
Murawy_Laki/6510_Nizowe_i
_gorskie_swierze_laki_uzytko
we_ekstensywnie.pdf

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_3_
Murawy_Laki/6510_Nizowe_i
_gorskie_swierze_laki_uzytko
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12

Materiały
publikowa
ne

13

Materiały
publikowa
ne

łąki, ziołorośla, wrzosowiska,
zarośla. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 3.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, s. 80-88.
Kujawa-Pawlaczyk J. 2004b.
Suche wrzosowiska (CallunoGenistion, Pohlio-Callunion,
Calluno-Arctostaphylion). W:
Herbich J. (red.). Murawy, łąki,
ziołorośla, wrzosowiska, zarośla.
Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 3.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, s. 32-48.
Namura-Ochalska A. 2004.
Wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi. W: Herbich J.
(red.). Siedliska morskie i
przybrzeżne, nadmorskie i
śródlądowe solniska i wydmy.
Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 1.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, s. 191-195.

fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

we_ekstensywnie.pdf

Publikacja dotycząca
siedliska 4030

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_3_
Murawy_Laki/4030_Suche_wr
zosowiska_Calluno__Genistion_Pohlio__callunion_Calluno_Arctostap
hylion.pdf

Publikacja dotycząca
siedliska 2330

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_1_
Siedliska_Morskie/2330_Wyd
my_srodladowe_z_murawami_
napiaskowymi.pdf
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Oświt J., Dembek W. 2001.
Geomorfologiczno-hydrologiczne
uwarunkowania rozwoju
mokradeł na przykładzie
torfowiska Całowanie w dolinie
Środkowej Wisły. W: WodaŚrodowisko-Obszary wiejskie 1.3:
119-134

Publikacja opisuje, na
podstawie informacji na
temat rzeźby i budowy
geologicznej doliny
środkowej Wisły, związek
między geomorfologią
terenu a warunkami
hydrologicznego zasilania
występujących tam
mokradeł. Do omówienia
tych zagadnień jako
przykład opisano cechy
Bagna Całowanie.
Opis jednego z
ciekawszych pod
względem botanicznym
obiektów na terenie Bagna
Całowanie.

15

Materiały
publikowa
ne
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Materiały
publikowa
ne

Pawlikowski P. 2004. Walory szaty
roślinnej projektowanego użytku
ekologicznego „Kobyla Góra” na
Bagnie Całowanie w Mazowieckim
Parku Krajobrazowym. Chrońmy
Przyr. Ojcz. 60.2:81-91.
Perzanowska J. 2004. Bogate
Publikacja dotycząca
florystycznie górskie i niżowe
siedliska 6230
murawy bliźniczkowe (Nardion płaty bogate florystycznie). W:
Herbich J. (red.). Murawy, łąki,
ziołorośla, wrzosowiska, zarośla.
Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny. Tom 3.
Ministerstwo Środowiska,

Pomocne informacje na temat
uwarunkowań hydrologicznych,
geomorfologicznych i
geologicznych cechujących Bagno
Całowanie.

Cenne źródło informacji,
dotyczące opisanego obiektu, jak
też niektórych zagadnień
dotyczących całego Bagna
Całowanie.
Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego siedliska, obszernie
traktująca wszystkie zagadnienia
związane m. in. z identyfikacją
fitosocjologiczną, zmiennością,
dynamiką oraz problemy
dotyczące zagrożeń i sposobów
ochrony siedlisk

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_3_
Murawy_Laki/6230_Bogate_fl
orystyczne_gorskie_i_nizowe_
murawy_blizniaczkowe.pdf
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Warszawa, s. 140-158.
Richling A., Ostaszewska K
(red.). 2005. Geografia fizyczna
Polski. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa

Stupnicka E. 1997. Geologia
regionalna Polski. Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa

Woś A. 1999. Klimat Polski.
PWN, Warszawa.

Zając Katarzyna. 2004.
Poczwarówka jajowata. W:
Witkowski Z., Adamski P. (red.).

Książka zawiera
Opracowanie pomocne przy
charakterystykę głównych sporządzaniu ogólnej
elementów składowych
charakterystyki obszaru.
systemu przyrodniczego.
Opisuje: rzeźbę terenu,
klimat, wody, gleby, faunę i
florę Polski. Zawiera
również typologię
krajobrazu naturalnego
oraz ogólny zarys
regionalizacji fizycznogeograficznej kraju.
Podręcznik
Istotne informacje na temat
charakteryzujący budowę budowy geologicznej
geologiczną Polski w
opisywanego obszaru.
ujęciu regionalnym z
wyróżnieniem jednostek
geologiczno-strukturalnych
i ich charakterystyką.
Książka stanowi syntezę Materiały pomocne przy
klimatu Polski. Zawiera
sporządzaniu ogólnej
informacje na temat
charakterystyki obszaru.
podziału kraju na regiony
klimatyczne wraz z ich
charakterystyką.
Publikacja dotycząca
Podstawowa publikacja dotycząca http://natura2000.gdos.gov.pl/n
gatunku wymienionego w omawianego gatunku, obszernie
atura2000/pl/poradnik/Tom_6_
załączniku II Dyrektywy traktująca zagadnienia związane
Gatunki_zwierzat_z_wyjatkie

28

Gatunki zwierząt z wyjątkiem
Ptaków. Bezkręgowce. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Tom 6. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa. s: 158161.

Siedliskowej - 1016
poczwarówka jajowata,
występującego na obszarze
Bagna Całowanie.

m. in. z identyfikacją,
m_ptakow/1_Bezkregowce/10
rozmieszczeniem, charakterystyką 16_Poczwarowka_jajowata.pdf
populacji w skali kraju,
potencjalnymi zagrożeniami,
propozycjami działań ochronnych
oraz monitoringu.
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Zając Katarzyna. 2004.
Poczwarówka zwężona. W:
Witkowski Z., Adamski P. (red.).
Gatunki zwierząt z wyjątkiem
Ptaków. Bezkręgowce. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Tom 6. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa. s: 149151.
Żurek S. 1990. Związek procesu
zatorfienia z elementami
środowiska wschodniej Polski.
Rocz. Nauk Rol., ser. D 220.

Publikacja dotycząca
gatunku wymienionego w
załączniku II Dyrektywy
Siedliskowej - 1014
poczwarówka zwężona,
występującego na obszarze
Bagna Całowanie.

Publikacja zawiera
informację na temat
powiązań pomiędzy
warunkami
geomorfologicznymi i
geologicznymi, a
kształtowaniem się
mokradeł i torfowisk we
wschodniej Polsce, w tym
na obszarze Bagna
Całowanie.
Borzyszkowski J., Kuśmierz A.,
M. in. informacja o szacie
Plany/prog Kuśmierz M. 2003. Projekt Planu roślinnej Mazowieckiego
ram/strate Ochrony Mazowieckiego Paku
Parku Krajobrazowego, w
gie/proje- Krajobrazowego im. Czesława
tym mapy roślinności i
kty
Łaszka, Warszawa.
flory Bagna Całowanie.
Plany/prog Dzierża P. (red.) 2007. Plan
ram/strate lokalnej współpracy na rzecz

Informacja dotycząca
ochrony przyrody Bagna

Podstawowa publikacja dotycząca
omawianego gatunku, obszernie
traktująca zagadnienia związane
m. in. z identyfikacją,
rozmieszczeniem, charakterystyką
populacji w skali kraju,
potencjalnymi zagrożeniami,
propozycjami działań ochronnych
oraz monitoringu.

http://natura2000.gdos.gov.pl/n
atura2000/pl/poradnik/Tom_6_
Gatunki_zwierzat_z_wyjatkie
m_ptakow/1_Bezkregowce/10
14_Poczwarka_zwiezona.pdf

Istotne informacje na temat
geologii i geomorfologii Bagna
Całowanie.

Dane umożliwiają identyfikację
tylko części siedlisk
wymienionych w SDF, na bardzo
niewielkiej powierzchni,
wymagają uzupełnienia i
weryfikacji
Dane na mapie umożliwiają
identyfikację tylko części siedlisk

Mazowiecki Park
Krajobrazowy

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie

30

gie/projekt
y

ochrony obszaru Natura 2000 PLH140001 Bagno Całowanie,
Ministerstwo Środowiska.

Całowanie, zawierająca m. wymienionych w SDF, wymagają
in. mapę przeglądową
uzupełnienia i weryfikacji.
roślinności rzeczywistej
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Plan Urządzenia Lasu dla
Nadleśnictwa Celestynów na
okres obowiązywania 2009-2018.
A. Jamroz. Biuro Urządzania
Lasu i Geodezji Leśnej w
Warszawie Oddział w Warszawie.
Warszawa, 2009.

Informacje dotyczące
Materiały pomocne przy ogólnej
gospodarki leśnej w
charakterystyce obszaru. Plan
nadleśnictwie, w tym w
zawiera ogólne informacje na
części obejmującej obszar temat przedmiotów ochrony
Bagna Całowanie, opis
Specjalnego Obszaru Ochrony
typów siedliskowych lasu, Siedlisk
drzewostanów, gruntów,
gleb, stanu przyrody,
określenie wskazań
gospodarczych dla
poszczególnych wydzieleń,
ocena oddziaływania planu
na środowisko.
Plany/prog Uproszczony Plan Urządzenia
Informacje dotyczące
Dokument nie zawiera istotnych
ram/strate Lasu dla Powiatu Otwockiego na gospodarki leśnej w lasach informacji na temat przedmiotów
gie/projekt lata 2009-2018. Starostwo
niestanowiących własności ochrony obszaru. Działania
y
Powiatowe w Otwocku. Otwock, Skarbu Państwa w
przewidziane w Planie nie kolidują
2008.
Powiecie otwockim. Plan z działaniami ochronnymi
zawiera opisy taksacyjne zaplanowanymi w niniejszym
oraz dane w postaci plików Projekcie Planu Zadań
wektorowych.
Ochronnych.
Studium Uwarunkowań
Dokument stanowiący
Opracowanie nie zawiera istotnych
Plany/prog Zagospodarowania
część opracowania
informacji na temat obszaru i
ram/strate Przestrzennego Obszarów
dotyczącego uwarunkowań przedmiotów ochrony.
gie/projekt Chronionych w Województwie
zagospodarowania
y
Mazowieckim: Mazowiecki Park przestrzennego w obrębie
Krajobrazowy. Mazowieckie
wielkoobszarowych form
Biuro Planowania Przestrzennego ochrony przyrody w
i Rozwoju Regionalnego. 2005.
województwie

Nadleśnictwo Celestynów

Starostwo Powiatowe w
Otwocku

http://www.mbpr.pl/user_uploa
ds/image/PRAWE_MENU/opr
acowane%20dokumenty/MBP
R%20%20opracowania%20w%C5%
82asne/Studium%20uwarunko
wa%C5%84%20zagospodarow
ania%20przestrzennego%20ob
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mazowieckim.
Opracowanie koncentruje
się na charakterystyce
obszaru Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego z
punktu widzenia jego
walorów przyrodniczych i
cech społecznogospodarczych. Zestawia
cele i zasady ochrony
przyrody wyrażone w
planie ochrony parku w
zestawieniu z celami
lokalnych polityk
przestrzennych. Zawiera
również informacje na
temat zagrożeń środowiska
i kolizji przestrzennych
oraz kierunków działań na
rzecz równoważenia
rozwoju i zapobiegania
konfliktom.
Plany/prog Aktualizacja Planu Gospodarki
Opracowanie dotyczące
ram/strate Odpadami dla Gminy Celestynów gospodarki odpadami na
gie/projekt na lata 2009-2011 z perspektywą terenie gminy Celestynów,
y
na lata 2012-2019 (Projekt).
w tym na obszarze Bagna
J. Sawicki. Hydros. Celestynów, Całowanie. Plan zawiera
październik 2008.
analizę aktualnego stanu
gospodarki odpadami oraz

szar%C3%B3w%20chronionyc
h%20w%20wojew%C3%B3dz
twie%20mazowieckim/5.Mazo
wiecki%20Park%20Krajobrazo
wy.pdf

Istotny dokument, którego
realizacja ma na celu poprawę
jakości środowiska na obszarze
Gminy Celestynów i tym samym
może wpłynąć na poprawę stanu
siedlisk i gatunków będących
przedmiotami ochrony obszaru

http://bip.celestynow.pl/public/
get_file_contents.php?id=1814
69
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prognozę zmian w tym
zakresie. Przedstawia
również kierunki działań w
dotyczących zapobiegania
powstawania odpadów,
wskazanie źródeł
finansowania
zamierzonych celów oraz
monitoring realizacji
zaplanowanych działań.
Plany/prog Program Ochrony Środowiska dla Program zawiera
ram/strate Gminy Celestynów na lata 2009- informacje z zakresu
gie/projekt 2012 z perspektywą na lata 2013- zarządzania środowiskiem
y
2016, J. Sawicka. Hydros.
w gminie Celestynów, w
Celestynów, październik 2008.
tym w projektowanym
Specjalnym Obszarze
Ochrony Siedlisk Bagno
Całowanie. Dokument
przedstawia ocenę
aktualnego stanu
środowiska, zagadnienia
związane z edukacją
ekologiczną, informacje
dotyczące
zrównoważonego
wykorzystania energii i
wody. Dokument
identyfikuje również
zagrożenia środowiska i

Natura 2000.

Dokument istotny przy
http://bip.celestynow.pl/public/
planowaniu działań ochronnych
get_file_contents.php?id=1814
dla przedmiotów ochrony objętych 70
planem. Cele i zadania
realizowane w ramach programu
ochrony środowiska gminy mogą
wpływać na przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000.

34
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przedstawia zamierzenia
gminy w zakresie jego
ochrony.
Plany/prog Studium uwarunkowań i
Dokument zawiera
ram/strate kierunków zagospodarowania
strategię rozwoju gminy
gie/projekt przestrzennego
Celestynów oraz
y
gminy Celestynów. Urząd Gminy planowany sposób
Celestynów. Celestynów, 1999.
zagospodarowania jej
obszaru, w tym terenu
obszaru Bagno Całowanie.
Opracowanie zawiera
również szczegółową
charakterystykę gminy pod
względem uwarunkowań
fizjograficznych,
przyrodniczych,
społecznych i
gospodarczych.
Plany/prog
Dokument strategicznoram/strate Plan Odnowy Miejscowości
planistyczny, w którym,
gie/projekt Celestynów na lata 2009-2016.
zebrano główne potrzeby
y
Urząd Gminy Celestynów.
rozwoju miejscowości oraz
Celestynów, 2009.
kierunki działań w latach
2009-2016.
Plany/prog
Dokument strategicznoPlan Odnowy Miejscowości
ram/strate
planistyczny w którym,
Nowa Wieś na lata 2009-2016.
gie/projekt
zebrano główne potrzeby
Urząd Gminy Celestynów.
y
rozwoju miejscowości oraz
Celestynów, 2009.
kierunki działań w latach

Materiały pomocne przy
Urząd Gminy w Celestynowie
identyfikowaniu zagrożeń oraz
planowaniu działań ochronnych
dla przedmiotów ochrony. Istotny
dokument, dotyczący
zagospodarowania przestrzennego
w zachodniej części obszaru
objętego Planem oraz w jego
bezpośrednim sąsiedztwie.

Nie zawiera istotnych danych
http://bip.celestynow.pl/public/
dotyczących przedmiotów ochrony get_file_contents.php?id=1393
obszaru Natura 2000
58

Nie zawiera istotnych danych
http://bip.celestynow.pl/public/
dotyczących przedmiotów ochrony get_file_contents.php?id=1393
obszaru Natura 2000
90
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Strategia Rozwoju Gminy
Celestynów. Urząd Gminy
Celestynów. Celestynów, 2004.
Plan na lata 2004-2013.

Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Zmiana Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy
Karczew. Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
Warszawa, 2011.

2009-2016.
Dokument ujmuje główne Dokument istotny przy
cele i priorytety rozwoju planowaniu działań ochronnych
gminy Celestynów. Praca dla przedmiotów ochrony objętych
przedstawia analizę szans i planem. Realizacja celów strategii
zagrożeń dla
może wpływać na przedmioty
zrównoważonego rozwoju ochrony obszaru Natura 2000.
gminy. Identyfikuje
również główne czynniki
rozwojowe, instrumenty
wdrażania strategii oraz
monitoringu jej realizacji.
Opracowanie stanowi
Ważne źródło informacji przy
projekt zmiany „Studium planowaniu działań ochronnych
uwarunkowań i kierunków dla przedmiotów ochrony objętych
zagospodarowania
Planem. Stanowi podstawę do
przestrzennego miasta i
opracowania miejscowego planu
gminy Karczew” z 1999r. zagospodarowania przestrzennego.
Przedstawia strategię
rozwoju gminy Karczew
oraz planowany sposób
zagospodarowania jej
obszaru, w tym terenu ostoi
Bagno Całowanie.
Opracowanie zawiera
również szczegółową
charakterystykę gminy pod
względem uwarunkowań
fizjograficznych,

http://bip.celestynow.pl/public/
?id=40977

http://www.karczew.pnet.pl/tek
st%28full%29.pdf
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Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
Karczew. Przedsiębiorstwo
Projektowo – Usługowe „Altera”
Sp. z o.o. Zarząd Miasta i Gminy
Karczew. Warszawa, październik
1999.

Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Karczew,
Fundacja Terra Humana. Z.
Sobowiec, P. Mentelski, T.
Bartnicki, D. Kuś; współpraca:
Jolanta Bajerowska – Nowicka.
Karczew, wrzesień 2004.

3przyrodniczych,
społecznych i
gospodarczych.
Dokument przestawiający
strategię rozwoju gminy
Karczew oraz planowany
sposób zagospodarowania
jej obszaru, w tym terenu
Bagno Całowanie.
Opracowanie zawiera
również szczegółową
charakterystykę gminy pod
względem uwarunkowań
fizjograficznych,
przyrodniczych,
społecznych i
gospodarczych.
Jeden z podstawowych
dokumentów, dotyczących
rozwoju lokalnego. Zapisy
opracowania integrują
kierunki rozwoju
gospodarczego,
społecznego i
ekologicznego w gminie
Karczew. Praca analizuje
uwarunkowania i kierunki
rozwoju gminy,
przedstawia problemy i

Ważne źródło informacji przy
http://www.bip.karczew.pl/publ
planowaniu działań ochronnych
ic/popup.php?id_menu_item=4
dla przedmiotów ochrony objętych 2675
Planem. Stanowi podstawę do
opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dokument istotny przy
http://www.bip.karczew.pl/publ
planowaniu działań ochronnych
ic/get_file_contents.php?id=60
dla przedmiotów ochrony objętych 944
planem. Jednym z jego celów jest
poprawa warunków środowiska
naturalnego. Realizacja strategii
może wpływać na przedmioty
ochrony objęte Planem Zadań
Ochronnych.
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Plan Gospodarki Odpadami dla
Gminy Karczew na lata 20042011. R. Bieleń, M. Połujan, A.
Bentkowski. Przedsiębiorstwo
Geologiczne „Polgeol” S.A.
Warszawa, 2004.

Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujący teren
wsi: Sobienie Biskupie, Sobienie
Szlacheckie, Sobienie
Kiełczewskie Drugie. Biuro

cele rozwoju. Opisuje
również proces zarządzania
realizacją strategii.
Opracowanie dotyczące
Realizacja założeń dokumentu ma
gospodarki odpadami w
na celu poprawę jakości
gminie Karczew, w tym na środowiska na obszarze Gminy
obszarze Bagna Całowanie. Karczew i tym samym może
Plan zawiera analizę
wpłynąć na poprawę stanu siedlisk
aktualnego stanu
i gatunków będących
gospodarki odpadami oraz przedmiotami ochrony obszaru
prognozę zmian w tym
Natura 2000.
zakresie. Przedstawia
również kierunki działań
mających na celu
zapobieganie powstawania
odpadów, wskazanie źródeł
finansowania
zamierzonych celów oraz
monitoring realizacji
zaplanowanych działań.
Dokument zawiera ponadto
analizę oddziaływania
planu na środowisko.
Podstawowy dokument
Ważne źródło informacji,
planistyczny dotyczący
dotyczących zagospodarowania
zagospodarowania
przestrzennego w południowej
przestrzennego na obszarze części obszaru objętego Planem.
wsi: Sobienie Biskupie,
Istotny dokument przy
Sobienie Szlacheckie oraz definiowaniu zagrożeń oraz

http://www.karczew.pnet.pl/upl
oad/bip/Plan.pdf

http://www.sobieniejeziory.pl/u
pload/06.10.2011TEKST%20P.
.pdf
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Planowania Rozwoju
Sobienie Kiełczewskie
ustalaniu działań ochronnych dla
Warszawy S. A.
Drugie w gminie Sobienie- przedmiotów ochrony obszaru
Warszawa/Sobienie Jeziory 2005. Jeziory. W części północnej Natura 2000 Bagno Całowanie
obejmuje fragment
Specjalnego Obszaru
Ochrony Siedlisk Bagno
Całowanie.
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Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Zmiana studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sobienie
Jeziory, zatwierdzonego uchwałą
nr IV/15/02 Rady Gminy Sobienie
Jeziory z dnia 30 grudnia 2002 r.
w części obejmującej obszar wsi
Sobienie Biskupie, Sobienie
Szlacheckie i Sobienie
Kiełczewskie Drugie. Zespół
autorski: główny projektant:
M. Świetlik; autorzy: P. Jaworski,
J. Skorupski. Biuro Planowania
Rozwoju Warszawy S. A.,
Warszawa/Sobienie Jeziory, 2005.

Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Plan Gospodarki Odpadami dla
Gminy Sobienie Jeziory na lata
2004-2011. R. Bieleń, A. Hulboj,
M. Polujan. Przedsiębiorstwo
Geologiczne Polgeol S. A.
Warszawa, 2004.

Plany/prog Plan Odnowy Miejscowości
ram/strate Sobienie Jeziory, Urząd Gminy
gie/projekt Sobienie Jeziory. Sobienie

Dokument, będący
Istotny dokument, dotyczący
podstawą do sporządzenia zagospodarowania przestrzennego
miejscowego planu
w południowej części obszaru
zagospodarowania
objętego Planem oraz w jego
przestrzennego wsi:
bezpośrednim sąsiedztwie.
Sobienie Biskupie,
Sobienie Szlacheckie i
Sobienie Kiełczewskie
Drugie. Zawiera informacje
na temat planowanego
sposobu zagospodarowania
obszaru częściowo
pokrywającego się ze
Specjalnym Obszarem
Ochrony Siedlisk Bagno
Całowanie.
Plan opisujący rodzaje,
Dokument nie zawiera informacji
źródła powstawania i
na temat przedmiotów ochrony
sposoby zagospodarowania obszaru Natura 2000, aczkolwiek
wszystkich typów
realizacja założeń planu może
odpadów, w szczególności wpłynąć na poprawę stanu ich
odpadów komunalnych
siedlisk.
wytwarzanych na trenie
gminy Sobienie Jeziory w
tym w granicach Bagna
Całowanie.
Opracowanie obejmujące Nie zawiera istotnych danych
strategię działań w sferze dotyczących przedmiotów ochrony
społeczno-gospodarczej w obszaru Natura 2000.

http://www.ebip.pl/4DMETHOD/ShowFisz
kaInfoZal/15191/%23%236153
87380.1

http://www.ebip.pl/4DMETHOD/wwwFisz
kaInf/3186/%23%2342619462
4.0

http://www.sobieniejeziory.pl/u
pload/POM21.09.pdf
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Jeziory, 2009. Plan na lata 20092016.

miejscowości Sobienie
Jeziory w latach 20092016.
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Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Plan Odnowy Miejscowości
Sobienie Szlacheckie, Urząd
Gminy Sobienie Jeziory. Sobienie
Jeziory, 2011. Plan na lata 20112018.

Opracowanie obejmujące Nie zawiera istotnych danych
strategię działań w sferze dotyczących przedmiotów ochrony
społeczno-gospodarczej w obszaru Natura 2000.
miejscowości Sobienie
Szlacheckie w latach20112018.
Plany/prog Plan Odnowy Miejscowości
Opracowanie obejmujące Nie zawiera istotnych danych
ram/strate Warszówka na lata 2011-2018,
strategię działań w sferze dotyczących przedmiotów ochrony
gie/projekt Urząd Gminy Sobienie Jeziory.
społeczno-gospodarczej w obszaru Natura 2000.
y
Warszówka, 2011.
miejscowości Warszówka
w latach2011-2018.
Plany/prog Zmiana Miejscowego Planu
Dokument planistyczny,
Cenne źródło informacji,
ram/strate Zagospodarowania
dotyczący
dotyczących zagospodarowania
gie/projekt Przestrzennego Gminy Osieck. E. zagospodarowania
przestrzennego w południowej
y
Krakowska, K. Bald, M. Żabicki, przestrzennego na obszarze części ostoi Bagno Całowanie.
współpraca: W. Gradowski, M.
gminy Osieck, w tym na Istotny dokument przy
Nowicki, B. Wiaderna.
terenie Specjalnego
definiowaniu zagrożeń oraz
Przedsiębiorstwo
Obszaru Ochrony Siedlisk ustalaniu działań ochronnych dla
Zagospodarowania Miast i Osiedli Bagno Całowanie.
przedmiotów ochrony obszaru
Teren Sp. z o. o. Łódź, 2001. Plan
Natura 2000 Bagno Całowanie
na lata: 2001-2011.
Plany/prog Studium Uwarunkowań i
Dokument, przestawiający Istotne materiały dotyczące
ram/strate Kierunków Zagospodarowania
planowany sposób
planowanych kierunków
gie/projekt Przestrzennego Gminy Osieck. Z. zagospodarowania oraz
zagospodarowania terenu w części
y
Bronowicki, B. Olczak, W.
strategię rozwoju gminy
Specjalnego Obszaru Ochrony
Mogielnicka. Brol Systemy
Osieck, w tym obszaru
Przestrzenne. Warszawa, 2007.
obejmującego część
obszaru Bagno Całowanie.
Opracowanie zawiera

http://www.sobieniejeziory.pl/u
pload/28.03.2011plan%20odno
wy%20sobienie%20szlachecki
e.pdf

http://www.sobieniejeziory.pl/u
pload/POM_uzupelnienie.pdf

http://www.osieck.pl/upload/m
pzp_1.pdf

http://www.osieck.pl/upload/st
udium_tekst.pdf
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również szczegółową
charakterystykę gminy pod
względem uwarunkowań
fizjograficznych,
przyrodniczych,
społecznych i
gospodarczych.
Plany/prog Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Opracowanie stanowiące Nie zawiera istotnych informacji,
ram/strate Osieck na lata 2008-2015. Urząd zbiór zadań strategicznych, dotyczących przedmiotów ochrony
gie/projekt Gminy Osieck. Osieck, 2008.
przeznaczonych do
obszaru Natura 2000.
y
realizacji w celu poprawy
lokalnej sytuacji
społeczno-gospodarczej.
Plany/prog Plan Odnowy Miejscowości
Opracowanie obejmujące Praca nie zawiera istotnych
ram/strate Osieck na lata 2009-2015.
strategię działań w sferze informacji, dotyczących
gie/projekt J. Łączyńska, T. Szostak,
społeczno-gospodarczej w przedmiotów ochrony obszaru
y
S. Bąbik, T. Kuk, J. Wasążnik,
miejscowości Osieck w
Natura 2000.
współpraca: D. Płatek, S. Jasiński, latach 2009-2015.
J. Kiełbowski, S. Makowski.
Osieck, marzec, 2009.
Plany/prog Plan Gospodarki Odpadami dla
Plan opisujący rodzaje,
Dokument nie zawiera informacji
ram/strate Gminy Osieck na lata 2004-2011. źródła powstawania i
na temat przedmiotów ochrony
gie/projekt R. Bieleń, A. Hulboj, M. Połujan, sposoby zagospodarowania obszaru Natura 2000, aczkolwiek
y
Przedsiębiorstwo Geologiczne
wszystkich typów
realizacja założeń planu może
„Polgeol” S. A., Warszawa, 2004. odpadów, w szczególności wpłynąć na poprawę stanu ich
odpadów komunalnych
siedlisk.
wytwarzanych na trenie
gminy Osieck, w tym w
granicach obszaru Bagno

http://www.osieck.pl/upload/Pl
an%20Rozwoju%20Lokalnego
%20Gminy%20Osieck.pdf

http://www.osieck.pl/upload/pl
an_odnowy.pdf

http://www.osieck.pl/upload/Pl
an%20Gospodarki%20Odpada
mi.pdf
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Całowanie.
Dokument koordynujący
działania, związane z
rozwojem społecznogospodarczym w powiecie.
Opracowanie definiuje
główne założenia, kierunki
działań strategicznych i
cele, mające przyczynić się
do zrównoważonego
rozwoju powiatu.
Plany/prog Wieloletni program Inwestycyjny Dokument, zawierający
ram/strate Powiatu Otwockiego na lata
wykaz zadań
gie/projekt 2008-2013. Starostwo Powiatowe inwestycyjnych
y
w Otwocku. Otwock, 2008
przeznaczonych do
realizacji na obszarze
powiatu w latach 20082013.
Plany/prog Plan Gospodarki Odpadami dla
Plan mający na celu
ram/strate Powiatu Otwockiego na lata
optymalizację
gie/projekt 2004-2011. R. Bileń, M. Połujan, funkcjonowania systemu
y
konsultacja naukowa: A.
gospodarki odpadami w
Skalmowski. Przedsiębiorstwo
powiecie otwockim.
Geologiczne „Polgeol” S. A.
Dokument definiuje
Otwock, 2004.
główne cele i kierunki
działań w poszczególnych
sektorach gospodarki
odpadami.
Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu Otwockiego na
lata 2004-2015. Autorzy:
samorząd powiatu Otwock,
samorząd gmin: Celestynów,
Józefów, Karczew, Kołbiel,
Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory,
Wiązowna. Otwock, 2004.

Praca nie zawiera istotnych
informacji dotyczących
przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000.

http://www.powiatotwocki.pl/index.php?cmd=za
wartosc&opt=pokaz&id=2&la
ng=

Praca nie zawiera istotnych
informacji dotyczących
przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000.

http://www.powiatotwocki.pl/index.php?cmd=za
wartosc&opt=pokaz&id=619

Dokument nie zawiera istotnych
informacji dotyczących
przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000.

http://www.powiatotwocki.pl/powiat2/pliki/srodo
wisko/plan_gospodarki_odpad
ami.pdf
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Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do roku 2020
(aktualizacja). B. Kolipiński, M.
Kordek, D. Piotrowski, T.
Sałański, R. Kosiński.
Mazowieckie Biuro Planowania
Przestrzennego i Rozwoju
Regionalnego. Warszawa, maj
2006.

Opracowanie zawierające Dokument nie zawiera istotnych
długofalową strategię
informacji dotyczących
rozwoju województwa,
przedmiotów ochrony obszaru
stanowiącą główne
Natura 2000.
narzędzie polityki
regionalnej. Znajdują się w
nim m.in. zapisy dotyczące
zasobów przyrodniczych i
ochrony środowiska, w tym
obszarów Natura 2000.
Plany/prog Program Ochrony Środowiska
Opracowanie wskazuje
Dokument nie zawiera istotnych
ram/strate Województwa Mazowieckiego na kierunki działań, mające na informacji dotyczących
gie/projekt lata 2007-2010 z uwzględnieniem celu ograniczenie
przedmiotów ochrony obszaru
y
perspektywy do 2014 r.
zanieczyszczeń
Natura 2000.
J. Pauli-Wilga, J. Mikuła,
środowiska, zrównoważone
S. Gastoł, W. Mikuła,
wykorzystanie zasobów,
P. Turzański. Przedsiębiorstwo
rozwój gospodarki
Usługowe „Południe II”
proekologicznej, ochronę
Sp. z o. o. Urząd Marszałkowski przyrody oraz wzrost
Województwa Mazowieckiego.
poziomu wiedzy
Warszawa, luty 2007.
ekologicznej na obszarze
województwa
mazowieckiego.
Plany/prog Program Zwiększania Lesistości Opracowanie szczegółowo Dokument zawiera istotne
ram/strate dla Województwa Mazowieckiego wskazujące tereny, które ze informacji dotyczące przedmiotów
gie/projekt do roku 2020. J. Gardocki, K.
względu na
ochrony obszaru Natura 2000
y
Haczek, W. Jakubowski, W.
uwarunkowania społecznoLenart, W. Nowicki, L.
gospodarcze i przyrodnicze
Sobczyński, J. Solon. Zespół
powinny zostać

http://www.mazovia.pl/wojewo
dztwo/strategiarozwoju/art,6,strategiarozwoju-wojewodztwamazowieckiego-do-roku2020.html

http://www.mazovia.pl/uniaeuropejska/inneprogramy/art,10,programochrony-srodowiskawojewodztwa-mazowieckiegona-lata-2007-2010-zuwzglednieniem-perspektywydo-2014-r-.html

http://www.mazovia.pl/uniaeuropejska/inneprogramy/art,11,programzwiekszania-lesistosci-dlawojewodztwa-mazowieckiegodo-roku-2020.html

45

Narodowej Fundacji Ochrony
przeznaczone do zalesień
Środowiska i Biura Urządzania
lub z nich wyłączone.
Lasu i Geodezji Leśnej w
Warszawie. Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.
Warszawa, luty 2007.
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Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Wojewódzki Plan Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata
2007 – 2011 z uwzględnieniem lat
2012 – 2015 (aktualizacja).
J. Fajfer, R. Strzelecki,
A. Barszcz, A. Bliźniuk,
J. Karwowska, P. Kostrz-Sikora,
A. Ogrodowczyk, A. Witkowska.
Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie i Socotec Polska
Sp. z o.o. Zarząd Województwa
Mazowieckiego, Warszawa 2007.
Plany/prog Program Małej Retencji dla
ram/strate Województwa Mazowieckiego.
gie/projekt S.Tyszewski, J. Chomański,
y
I. Kardel, R. Michałowski,
T. Okruszko, D. PusłowskaTyszewska, M. Jarecka,
J. Kapuściński, J. Niewiarowicz,
M. Nowak, Z OświęcimskaPiasko, M. Piaskowski,
M. Rycharski. Przedsiębiorstwo
Geologiczne „Polgeol” S. A.
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.
Warszawa, luty 2008.
Plany/prog Dokumentacja planu ochrony
ram/strate rezerwatu ‘Na Torfach’ . Instytut
gie/projekt Gospodarki Przestrzennej

Plan zwiera informacje na
temat głównych rodzajów
odpadów powstających w
Województwie
Mazowieckim, w
szczególności odpadów
komunalnych. Dokument
formułuje również główne
cele, zadania i priorytety z
zakresu gospodarki
odpadami w
województwie.
Opracowanie, definiujące
priorytety działań,
związanych z retencją
wodną. Jego głównym
celem jest uporządkowanie
gospodarki wodnej zlewni
leżących w Województwie
Mazowieckim.

Dokument nie zawiera istotnych
informacji, dotyczących
przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000.

http://www.mazovia.pl/uniaeuropejska/inneprogramy/art,13,aktualizacjawojewodzkiego-planugospodarki-odpadami-dlamazowsza-na-lata-2007-2011z-uwzglednieniem-lat-20122015-uchwalona.html

Dokument nie zawiera istotnych
informacji, dotyczących
przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000.

http://www.mazovia.pl/uniaeuropejska/inneprogramy/art,16,programmalej-retencji-dlawojewodztwamazowieckiego.html

Opracowanie dotyczy
rezerwatu, położonego w
obrębie obszaru Natura

Opracowanie zawierające istotne, Regionalna Dyrekcja Ochrony
ogólne informacje na temat rejonu Środowiska w Warszawie
rezerwatu ‘Na Torfach’.
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i Mieszkalnictwa. Warszawa,
2005.

2000 Bagno Całowanie.
Dokument obejmuje: opis
środowiska i walorów
kulturowych obszaru,
ocenę rozpoznania
środowiska przyrodniczego
obszaru, wskazanie
zagrożeń, proponowaną
koncepcję ochrony, metody
monitorowania i ocenę
skutków planu.
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Plany/prog
ram/strate
gie/projekt
y

Lokalna Strategia Rozwoju
Obszaru Działania Lokalnej
Grupy Działania „Natura i
Kultura” . Lokalna Grupa
Działania „Natura i Kultura”.
Wiązowna, 2009.

59

Ekspertyz
y
przyrodnic
ze

BULiGL 2006-2007.
Inwentaryzacja siedlisk
przyrodniczych i gatunków w
aspekcie sieci Natura 2000 w
Polsce. PGL LP/Ministerstwo
Środowiska.

Dokument zawierający
strategię rozwoju gmin:
Celestynów, Karczew,
Kołbiel, Osieck, SobienieJeziory i Wiązowna.
Opracowanie obejmuje
ogólną charakterystykę
obszaru, w tym terenu
obejmującego Bagno
Całowanie. Zawiera
również informacje na
temat planowanych na
obszarze przedsięwzięć.
Mapa zawierająca wyniki
inwentaryzacji siedlisk na
terenie Bagna Całowanie.

Dokument nie zawiera istotnych
informacji, dotyczących
przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000.

http://www.naturaikultura.pl/sit
es/default/files/LSR.pdf

Mapa wykonana kilka lat temu,
obecnie wymaga uzupełnienia i
weryfikacji.

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
Położenie, powierzchnia
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Bagno Całowanie położone jest w centralnej części województwa mazowieckiego, około 30 km na
południowy wschód od Warszawy. Obszar zajmuje powierzchnię 3447,5 ha w granicach administracyjnych gmin: Karczew, Celestynów, Osieck,
Sobienie-Jeziory, w powiecie otwockim.
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (Kondracki 2009) opisywany obiekt leży tuż przy wschodniej granicy mezoregionu:
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Dolina Środkowej Wisły, który przechodzi łagodnym stokiem w staroglacjalną Równinę Garwolińską. Regiony te wchodzą w skład makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej, która należy do podprowincji Niziny Środkowopolskiej.
Podział geobotaniczny Polski J. Matuszkiewicza (2008) lokuje opisywany obszar w Prowincji Środkowoeuropejskiej, w Dziale Mazowiecko-Podlaskim, w granicach Krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej. W obrębie tej krainy wyróżnia się jednostki niższego rzędu, wobec
czego obszar Bagna Całowanie można przypisać do Podokręgu Karczewskiego, należącego do Okręgu Nadwiślańskiego PuławskoWarszawskiego. Potencjalną roślinnością naturalną dla tego obszaru są kontynentalne bory sosnowe i mieszane na piaskach, a na żyźniejszym
podłożu – grądy odmiany środkowopolskiej. Dna dolin stanowią siedlisko właściwe łęgom, a tereny zabagnione – olsom.
Geologia
Obszar Bagna Całowanie pod względem geologicznym znajduje się w marginalnej, zachodniej części prekambryjskiej platformy
wschodnioeuropejskiej. Rejon ten charakteryzuje się dwupiętrową budową, typową dla wszystkich platform prekambryjskich. W podłożu występują magmowe i metamorficzne skały prekambryjskie cokołu krystalicznego, a na ich speneplenizowanej powierzchni leżą skały pokrywy
osadowej. W obrębie platformy wschodnioeuropejskiej można wyróżnić mniejsze jednostki tektoniczne, powstałe na skutek ruchów pionowych
cokołu krystalicznego.
Jednostką, na obszarze której położone jest Bagno Całowanie, jest wg Stupnickiej (1997), niecka brzeżna. Strop cokołu krystalicznego
w tym rejonie obniża się ku południowemu zachodowi (podobnie jak na całym obszarze platformy prekambryjskiej), w związku z czym pokrywa osadowa na opisywanym obszarze osiąga znaczne miąższości, dochodzące do 5000 m. Niecka brzeżna dzieli się na trzy części. Jej środkową, najgłębszą część stanowi powstała w mezozoiku niecka warszawska, w obrębie której położone jest Bagno Całowanie. Niecka warszawska
zbudowana jest z utworów kredowych, wypełnionych osadami trzeciorzędu i czwartorzędu, pod którymi występują osady permu, triasu i jury.
Permskie i triasowe utwory wykształcone są w postaci iłowców, mułowców i piaskowców pstrych. Utwory jurajskie natomiast stanowią miąż-
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sze osady morskie. Starsze podłoże niecki w części stropowej budują margle i mułowce mastrychtu.
Po ruchach orogenezy laramijskiej na przełomie kredy i trzeciorzędu, na obszarze niecki warszawskiej powstała rozległa depresja, w
której rozwijały się procesy akumulacyjne. Depresja ta nosi nazwę niecki mazowieckiej. Wypełniają ją utwory trzeciorzędowe, reprezentowane
przez osady paleocenu, oligocenu, miocenu i pliocenu.
Paleocen wykształcony jest w postaci margli. Wyżej leżą oligoceńskie piaski i piaski z glaukonitem przewarstwione mułkami i iłami pochodzenia morskiego. Do utworów mioceńskich zalicza się lądowe osady w postaci piasków oraz mułków z przewarstwieniami węgla brunatnego. Strop osadów trzeciorzędowych budują iły i mułki pliocenu.
Osady czwartorzędowe występują na całej powierzchni opisywanego obszaru. Ich miąższość jest zmienna i uzależniona od ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej. Utwory te reprezentowane są przez osady plejstocenu i holocenu.
Plejstocen wykształcony jest w postaci utworów o genezie lodowcowej. Sedymentacja osadów glacjalnych na tym obszarze miała miejsce w trakcie zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego. Wśród nich dominują osady piaszczyste o znacznej miąższości, pochodzące z okresów glacjalnych i interglacjalnych. Podczas zlodowacenia północnopolskiego na opisywanym obszarze tworzyły się piaski rzeczne
tarasów karczewskiego i wydmowego (nadzalewowego wyższego). U schyłku plejstocenu, w okresie starszego i młodszego dryasu miała miejsce akumulacja piasków eolicznych, głównie w postaci przewianych płatów oraz wydm. Są to przeważnie piaski drobnoziarniste, rzadziej średnioziarniste.
W holocenie powstawały tarasy zalewowe doliny Wisły o szerokości od 1 do 4 km, na których osadzane były piaski różnoziarniste o
miąższości do 5 m oraz mady pylaste i piaszczyste do 2 m miąższości. W wyniku wylewów powodziowych Wisła osadziła na najniższym tarasie nadzalewowym, mady pylasto-piaszczyste niewielkiej miąższości (od 0,5 m). W starorzeczach natomiast miała miejsce akumulacja torfów.
Największe pokłady torfów niskich na tym obszarze występują we wschodniej części tarasu nadzalewowego niższego. Utworzyły się
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one w starorzeczu Wisły, której koryto na skutek erozji bocznej i wgłębnej, przesunęło się na zachód. Obecnie obszar ten nosi nazwę Bagna Całowanie. Jest to torfowisko soligeniczne, posiadające cechy torfowiska zboczowego. Jego powierzchnia opada wyraźnie ze wschodu na zachód
o 5-7 m. Odmienne warunki zasilania hydrologicznego w różnych częściach torfowiska powodują, że różnią się one między sobą zarówno pod
względem wieku, miąższości, jak i budowy. Część południowa zasilana jest wodami naporowymi z głębokich poziomów wodonośnych. Początek akumulacji materii organicznej w tej części torfowiska miał miejsce w późnym glacjale (Alleröd). Powstały wówczas torfy mechowiskowe,
których miąższość sięga 4 m. Część północna natomiast zasilana jest przez wody gruntowe o swobodnym zwierciadle. Akumulacja torfu rozpoczęła się tam na przełomie okresu atlantyckiego i subborealnego. W tym czasie tworzyły się torfy szuwarowe i olesowe o miąższości 0,8-1,5 m.
Geomorfologia i gleby
Dolina Środkowej Wisły, w obrębie której usytuowane jest Bagno Całowanie, stanowi formę powstałą w plejstocenie w wyniku cyklicznie powtarzających się procesów erozji i akumulacji rzecznej. Struktury morfologiczne terenu układają się tu południkowo, równolegle do biegu koryta Wisły, tworząc tarasy rzeczne: holoceński (zalewowy), karczewski (nadzalewowy niższy) i otwocki (nadzalewowy wyższy). Bagno
Całowanie położone jest we wschodniej części tarasu karczewskiego. Obszar nachylony jest tu w kierunku zachodnim. Na opisywanym terenie
występują wyraźne deniwelacje terenu, związane z występowaniem przebiegającego przez torfowisko, łańcucha wydmowego. Wysokość nad
poziomem morza waha się tu od około 101 do 91 m n. p. m. Średnia wysokość to 96 m n. p. m. Miejscami występują tu zagłębienia powstałe w
wyniku eksploatacji torfu (potorfia). Przykładem takiego zagłębienia jest, znajdujące się w północnej części obszaru, Jezioro Torfy.
Gleby na omawianym obszarze stanowią mozaikę związaną genetycznie zarówno ze środowiskiem peryglacjalnym jak i osadami holoceńskimi. W środowisku peryglacjalnym powstały gleby autogeniczne, często przekształcone przez procesy eoliczne. Z utworami holoceńskimi
wiąże się występowanie gleb autogenicznych i hydrogenicznych.
Największe znaczenie mają gleby torfowe torfowisk niskich i murszowe, zajmujące znaczną część obszaru Bagno Całowanie. Z rejo-
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nem tarasów nadzalewowych związana jest obecność gleb rdzawych bielicowych, bielicowych i słabo wykształconych w strefach akumulacji
piasków eolicznych. W dolinach cieków występują mady, natomiast na obszarach zurbanizowanych gleby antropogeniczne.
Hydrologia
Bagno Całowanie znajduje się w dorzeczu Wisły, pomiędzy jej większymi dopływami: Wilgą na południu i Świdrem na północy. Odpływ z obszaru odbywa się w kierunku Wisły. Bagno Całowanie jest przykładem odwodnionego i zdegradowanego torfowiska niskiego, typu
soligenicznego, które wytworzyło się na skraju tarasu zalewowego i nadzalewowego oraz wysoczyzny morenowej. Obszar zasilany jest głównie
wodami podziemnymi dopływającymi ze znajdującej się na wschodzie wysoczyzny przez taras nadzalewowy wyższy.
Główny ciek na opisywanym terenie stanowi, płynąca wzdłuż jego zachodniej granicy, równolegle do koryta Wisły, Kanał Bielińskiego
(skanalizowana rzeka Jagodzianka). Związany jest z nią system rowów melioracyjnych, odwadniających teren Bagna Całowanie. Ponadto do
większych cieków występujących na obszarze należą: Bełch oraz Kanał Warszawicki.
W wyniku prowadzonej eksploatacji torfu, na opisywanym terenie powstały niewielkie potorfia. Do tego typu zbiorników wodnych o
genezie antropogenicznej należy między innymi, znajdujące się w północnej części obszaru, Jezioro Torfy. Poza nim mniejsze potorfia występują również w okolicy wsi Warszówka.
Użytkowe poziomy wód podziemnych na opisywanym obszarze występują w obrębie utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych.
Czwartorzędowe utwory wodonośne należą do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222 – Dolina Środkowej Wisły. Trzeciorzędowe poziomy wodonośne (oligoceński i mioceński) należą natomiast do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka Warszawska.
Klimat
Pod względem klimatycznym obszar Bagna Całowanie znajduje się w obrębie Dzielnicy Środkowej Polski, charakteryzującej się najniższymi opadami rocznymi w skali całego kraju (od 550 do ponad 600 mm rocznie). Średnie roczne temperatury powietrza na obszarze wahają
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się od 7,4°C do 8,1°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnimi temperaturami od 17,5 do 18,2°C. Najzimniejszym natomiast – styczeń o średniej poniżej –3°C. Pokrywa śnieżna występuje tutaj przez około 60-80 dni, a okres wegetacyjny trwa ponad 220 dni. Istotnym czynnikiem dla obszaru jest rozkład kierunków wiatru, które wpływają na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń atmosferycznych, pochodzących z
obszaru aglomeracji warszawskiej oraz Kozienic. Dominują wiatry zachodnie, słabe. Latem częste są wiatry północno- i południowozachodnie, zimą - południowo-wschodnie, a wiosną – wschodnie i południowo-wschodnie.
Struktura Krajobrazu, walory przyrodnicze
Bagno Całowanie jest obszarem, na którym przyroda od wieków funkcjonowała w równowadze z tradycyjną gospodarką człowieka.
Występujące tu zbiorowiska łąkowe regularnie koszono oraz ekstensywnie wypasano, co zapobiegało sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych.
Ponadto ważnym czynnikiem wpływającym na strukturę krajobrazu była eksploatacja torfu, prowadzona na niewielką skalę od stuleci. Wydobycie torfu skutkowało powstaniem specyficznej mozaiki krajobrazowej z licznymi, płytkimi potorfiami, które w miarę zarastania oraz osuszania obszaru stały się refugiami ekosystemów torfowiskowych. Jeszcze przed II wojną światową większość obszaru zajmowała roślinność bagienna. Sytuacja zmieniła się jednak w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to obszar zmeliorowano, a powierzchnię torfowiska
zamieniono w łąki kośne i pastwiska. W miarę odwadniania terenu wierzchnia warstwa torfowiska uległa procesom murszenia, co pociągało za
sobą zubożenie występujących tu zbiorowisk łąkowych. Wraz z obniżaniem jakości łąk, coraz więcej obszarów wycofywano z użytkowania.
Postępująca sukcesja ziołorośli i krzewów skutkowała wyparciem rzadszych gatunków. Porzucenie gospodarki łąkarskiej sprawiło jednak, iż
zaprzestano również konserwacji rowów i urządzeń melioracyjnych. W związku z tym od połowy lat osiemdziesiątych obserwowano na obszarze ponowne zabagnienie i spontaniczną restytucję roślinności torfowiskowej.
Obecnie teren Bagna Całowanie obejmuje kompleks zmeliorowanych mokradeł i łąk kośnych, przeciętych łańcuchem wydm. Mokradła
na opisywanym obszarze ciągną się południkowo wzdłuż prawego brzegu Wisły na długości 15 i szerokości do 3 km. Oprócz terenów otwar-
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tych, w skład obszaru wchodzą również przylegające do torfowiska fragmenty kompleksów leśnych. Znajdują się one głównie w północnej i
południowej części terenu.
Większość powierzchni opisywanego obiektu stanowi własność prywatną. Jedynie 10% zajmują obszary należące do Skarbu Państwa.
Wśród siedlisk przeważają siedliska nieleśne. Spośród nich największą powierzchnię zajmują łąki i pastwiska (54,26%). Lasy obejmują
39,56 % powierzchni omawianego obszaru. Pozostałe 6,18% powierzchni stanowią: grunty orne, nieużytki, grunty zabudowane i inne. Ze
względu na to, że współczesna struktura krajobrazu na obszarze Bagna Całowanie została ukształtowana w głównej mierze w wyniku ekstensywnej gospodarki człowieka w warunkach znacznego uwilgotnienia, istotnym zagrożeniem jest zatem zanik użytkowania i/lub osuszanie obszaru, co skutkuje zarastaniem torfowiska i zanikaniem rzadkich gatunków fauny i flory.
Pomimo znacznego przesuszenia i postępujących procesów murszenia, obszar wciąż zachowuje wysokie walory przyrodnicze. Zróżnicowanie krajobrazu przekłada się na różnorodność występujących tu siedlisk. Obszar porastają siedliska torfowiskowe, łąkowe, murawowe, leśne oraz szuwarowe. Na Bagnie Całowanie notowano ponad 500 gatunków roślin naczyniowych, w tym 33 chronionych. Do ważniejszych gatunków roślin obserwowanych na obszarze można zaliczyć: brzozę niską (Betula humilis), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), nerecznicę grzebieniastą (Dryopteris cristata), goździka pysznego (Dianthus superbus), kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica), goryczkę wąskolistną (Gentiana pneumonanthe), sasankę łąkową (Pulsatilla pratensis), wielosiła błękitnego (Polemonium caeruleum), salwinię pływającą (Salvinia natans) oraz widłaka jałowcowatego (Lycopodium annotinum).
Tereny łąkowe stanowią siedlisko rzadkich gatunków motyli: czerwończyka fioletka (Lycaena helle) i modraszka telejusa (Maculinea
[Phengaris] teleius) i czerwończyka nieparka (Lycaena dispar). Z niewielkimi zbiornikami wodnymi wiąże się występowanie zagrożonych gatunków płazów: kumaka nizinnego (Bombina bombina) i traszki grzebieniastej (Triturus cristatus). Z terenu Bagna Całowanie znane są również
stanowiska ślimaków, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: poczwarówki jajowatej (Vertigo moulinsiana) i poczwarówki
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zwężonej (Vertigo angustior). Spośród ssaków na uwagę zasługuje występowanie, wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, bobra (Castor fiber) oraz nocka dużego (Myotis myotis). Obszar stanowi ważny szlak migracyjny dla dużych ssaków, zwłaszcza łosia (Alces alces).
Awifauna lęgowa Bagna Całowanie liczy przynajmniej 109 gatunków (stwierdzone w latach 2004-2008), z czego 22 wymienionych jest
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Teren ten stanowi jedną z ważniejszych w centralnej Polsce ostoi derkacza (Crex crex). Wysoka liczebność
tego gatunku kwalifikuje opisywany obszar jako ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA). Odpowiednie siedlisko znajduje tu wciąż
kulik wielki (Numenius arquata). Wśród gatunków migrujących na szczególną uwagę zasługują wiosenne koncentracje gęsi zbożowych (Anser
fabalis) i gęgaw (Anser anser) oraz obserwacje nielęgowych stad żurawi (Grus grus), bocianów białych (Ciconia ciconia), łęczaków (Tringa
glareola) i batalionów (Philomachus pugnax).
Korytarze ekologiczne
Bagno Całowanie stanowi integralną część systemu korytarzy ekologicznych w Polsce. Dolina Środkowej Wisły, w obrębie której leży
ostoja stanowi węzeł ekologiczny o randze międzynarodowej w sieci ekologicznej ECONET. Lokalny układ przyrodniczy obszaru stanowi nieprzerwany ciąg powiązanych ze sobą korytarzy. Obszar Natura 2000 Bagno Całowanie PLH140001 bezpośrednio powiązany jest z Obszarem
Specjalnej Ochrony Ptaków Bagno Całowanie PLB140011. Elementami składowymi systemu korytarzy są również: Mazowiecki Park Krajobrazowy oraz Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. Poza tym na zachód od opisywanej ostoi znajduje się obszar Łąki Ostrówieckie
PLH140050 oraz Dolina Środkowej Wisły PLB140004. Na wschód od Bagna Całowanie wyznaczono natomiast obszar Bagna Celestynowskie
PLH140022.
Istniejące formy ochrony przyrody
Przeważająca część Bagna Całowanie (78% powierzchni) położona jest w południowo-zachodniej części Mazowieckiego Parku Krajo-
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brazowego, zajmującego obszar 157,1 km 2. Park wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Utworzony został w części położonej w dawnym województwie siedleckim w 1986 roku, część obejmująca dawne województwo warszawskie została dołączona do
niego w 1987 roku. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 79,92 km².
Zgodnie z Planem Ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na obszarze Bagna Całowanie planuje się utworzenie 5 rezerwatów
przyrody: Olsy na Całowaniu, Całowanie I, Całowanie II, Laskowe Góry oraz Kobyla Góra. Spośród trzech zaplanowanych do utworzenia
użytków ekologicznych, 18 lipca 2008 r. ustanowiono rozporządzeniem nr 31 Wojewody Mazowieckiego, użytek ekologiczny Podbiel (Dz.
Urz. Woj. Mazow. Nr 123, poz. 4338 z 2008 r.). Powstał on dla zachowania otwartego charakteru występującego tam torfowiska oraz ochrony
gatunków roślin i zwierząt. Poza ww. obiektem na opisywanym obszarze planuje się również utworzenie użytków ekologicznych: Brzoza Niska i Czarne Stawki oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Bagno Całowanie). Ponadto południowa część obszaru Natura 2000 ma zostać
przyłączona do Parku.
Na opisywanym Obszarze wyznaczono jeden rezerwat przyrody: znajdujący się w północnej części obszaru rezerwat „Na Torfach”. Rezerwat ten powołany został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 04.05.1977 roku (MP nr10, poz. 64 z 1977 r.). Jego powierzchnia zajmuje 21,13 ha na obszarze gminy Karczew. Obejmuje on śródleśne jezioro powstałe po wydobyciu torfu (zajmujące 7,07
ha), otoczone olsem. Celem ochrony jest zachowanie jeziora i fragmentu lasu, stanowiącego ostoję licznych gatunków zwierząt chronionych.
Oprócz wyżej wymienionych form ochrony przyrody, w południowej części obszar Natura 2000 Bagno Całowanie pokrywa się z Nadwiślańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Działania na rzecz ochrony obszaru
Początki działań, mających na celu ochronę Bagna Całowanie sięgają końca lat pięćdziesiątych. Obszarem zainteresował się wówczas
profesor Zbigniew Podbielkowski i postulował utworzenie tu rezerwatu, mającego na celu ochronę stanowisk brzozy niskiej (Betula humilis) i
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gnidosza królewskiego (Pedicularis sceptrum-carolinum). Postulaty te nie zostały jednak zrealizowane. W latach osiemdziesiątych większość
obszaru objęto ochroną w ramach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na początku XXI wieku natomiast, celem ochrony obszaru, powołano stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł (CMok). Od 2004 roku organizacja prowadzi na Bagnie Całowanie działania związane z ochroną czynną, m. in.: finansowany przez Fundusz Globalnego Środowiska UNDP w ramach Programu Małych Dotacji (GEF) projekt: „Czynnej
ochrony ekosystemów mokradłowych na torfowisku Całowanie” oraz dofinansowany ze środków LIFE projekt: „Motylowe Łąki - Ochrona i
poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych”. Z inicjatywy CMok, na obszarze prowadzone są również akcje popularyzatorskie, takie jak: liczenie derkaczy oraz żurawi, czy sianobranie i układanie stogów.
Ze względu na swoje położenie w pobliżu aglomeracji warszawskiej, obszar podlega obecnie silnej presji urbanizacyjnej. Pojawiają się
plany realizacji inwestycji oraz ingerencji w układ hydrologiczny, które mogą wpłynąć na integralność obszaru. Kontrowersje budzi realizacja
lotniska komunikacyjnego w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia wydana przez Wójta Gminy Sobienie Jeziory, została zakwestionowana
przez CMok oraz OTOP i skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie postępowanie w tej sprawie jest nadal w toku i czeka na kolejną już rozprawę w NSA.
2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów
Typy użytków gruntowych

Typ własności

Lasy

Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Inne

Powierzchnia użytków w ha
0
0
0
1363,89

% udział powierzchni w obszarze
0
0
0
39,56
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Grunty orne

Łąki i pastwiska

Nieużytki

Grunty zabudowane

Inne

Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Inne
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Inne
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Inne
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Inne
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Inne

0
0
0
48,06
0
0
0
1870,52
0
0
0
136,82
0
0
0
2,90
0
0
0
25,28

0
0
0
1,39
0
0
0
54,26
0
0
0
3,97
0
0
0
0,08
0
0
0
0,73

Dane pochodzą z CLC2006, klasa 231 - Łąki, pastwiska
Powyższe dane zostały także przekazane w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS (załącznik 8)
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka
Typy użytków

Typ
własności

Lasy
Sady
Inne

Powierzchnia objęta
dopłatami UE
w ha
0,61
187,74
131,44
4,05
0,65
1,04
9,06
334.59
0,00

Trwałe użytki zielone

Wody
Tereny zadrzewione lub zakrzewione
Grunty orne

Inne

Strefy buforowe
Inne

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu
PROW, wariant 2.3 - trwałe użytki zielone
PROW, wariant 3.1 – ekstensywna gospodarka na łąkach i
pastwiskach
PROW, wariant 5.1 – ochrona siedlisk lęgowych ptaków
PROW, wariant 5.2 – mechowiska
PROW, wariant 5.4 – łąki trzęślicowe i selernicowe
PROW, wariant 5.5 – murawy ciepłolubne
PROW, wariant 5.6 – półnaturalne łąki wilgotne
Wszystkie warianty PROW
-

Inne

0,00
0,54
0,11
0,65
0,55

PROW, wariant 2.1 – uprawy rolnicze
PROW, wariant 2.5 – uprawy warzywne
Wszystkie warianty PROW
PROW, wariant 9.2 – utrzymanie 5-metrowych stref buforowych

Inne

17,35

PROW, wariant 1.1 – zrównoważony system gospodarowania
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
Lp.

Tytuł
opracowania

1

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
obejmujący teren
wsi: Sobienie
Biskupie, Sobienie
Szlacheckie,
Sobienie
Kiełczewskie
Drugie ustalony
Uchwałą Nr
XXVI/115/05 Rady
Gminy w
Sobieniach z dnia
12.12.2005 roku.

Instytucja
Ustalenia planu/programu/projektu mogące
Przedmioty ochrony
odpowiedzialna za
mieć wpływ na przedmioty ochrony
objęte wpływem
przygotowanie
opracowania
planu/programu/
wdrażanie
projektu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Biuro Planowania
Zgodnie z Planem, w południowo zachodniej
Pomimo tego, iż część
Rozwoju
części Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
zapisów zawartych w
Warszawy
wydzielono tereny o przeznaczeniu:
dokumencie ma
S. A./Urząd Gminy  usług komunikacji lotniczej, oznaczone na
charakter
Sobienie Jeziory.
rysunku Planu symbolem 9-KL1, na których proekologiczny,
znajdują się w nim
dopuszcza się realizację obiektów i
również ustalenia,
urządzeń infrastruktury transportu
lotniczego. Lokalizacja usług komercyjnych mogące negatywnie
oddziaływać na
i innych funkcji towarzyszących możliwa
przedmioty ochrony
jest wyłącznie w rejonie zabudowy
Specjalnego Obszaru
portowej, którego granice wyznaczono na
Ochrony Siedlisk
rysunku planu. Tereny usług komunikacji
Bagno Całowanie.
lotniczej przeznaczone są do realizacji
Odwodnienia terenu
inwestycji celu publicznego,
związane z realizacją
budowy lotniska oraz
W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
pól golfowych
Natura 2000 wyznaczono ponadto tereny o
i osiedla bungalowów
przeznaczeniu:
mogą wpłynąć na
 usług turystyki, sportu i rekreacji (w tym
pogorszenie jakości
pole golfowe), oznaczone na rysunku Planu siedlisk stanowiących

Ustalenia dot.
działań
minimalizujących
lub kompensujących

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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symbolem 2-US2, na których dopuszcza się
realizację obiektów i urządzeń turystyki,
sportu oraz rekreacji biernej i czynnej.
Ponadto minimum 60% powierzchni działki
budowlanej musi być biologicznie czynne i
umożliwiać bezpośrednie przesiąkanie wód
opadowych do podziemnych warstw
wodonośnych.

przedmioty ochrony:
6510 niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie.
Pomimo to prognoza
oddziaływania
dokumentu na
środowisko wykazuje,
W dokumencie określono również zasady
iż realizacja zapisów
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
zawartych w Planie
kulturowego, zgodnie z którymi:
nie pogorszy w sposób
 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć
istotny stanu siedlisk
mogących znacząco oddziaływać na
przyrodniczych oraz
środowisko oraz obiektów uciążliwych, za
stanu siedlisk
wyjątkiem terenów przeznaczonych w
gatunków roślin i
Planie na realizację inwestycji celu
zwierząt, a także nie
publicznego, do jakich zaliczono lotnisko,
wpłynie w istotny
 wprowadza się nakaz zachowania istniejącej sposób negatywnie na
wartościowej zieleni - dopuszcza się
gatunki, dla których
wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach
ochrony został
szczególnych,
wyznaczony
projektowany obszar
 niezbędne inwestycje powinny być
Natura 2000 Bagno
prowadzone w sposób możliwie najmniej
szkodliwy dla środowiska przyrodniczego i Całowanie.
możliwie najmniej obniżający jego walory
estetyczne,
 na terenach przeznaczonych dla rozwoju
mieszkalnictwa zakazuje się realizacji
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2

Zmiana
Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy Osieck
ustalona Uchwałą
Nr XXX/127/01
Rady Gminy w
Osiecku z dnia 27
czerwca 2001 roku.

Przedsiębiorstwo
Zagospodarowania
Miast i Osiedli
Teren Sp. z o. o.
Łódź/Urząd Gminy
Osieck

funkcji produkcyjnych oraz innych
mogących wywoływać stałe lub okresowe
uciążliwości dla otoczenia,
 w ramach zagospodarowania działek
budowlanych należy zapewnić możliwość
prowadzenia segregacji odpadów stałych w
miejscu ich powstawania oraz wywozu
odpadów nie nadających się do wtórnego
wykorzystania,
 obiekty usługowe produkujące ścieki
technologiczne muszą być wyposażone w
odpowiednie urządzenia podczyszczające,
 lokalizacja budynków i budowli nie może
zmieniać funkcjonowania istniejącego
systemu melioracji.
Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie,
na obszarze obejmującym południowo zachodnią
część Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk,
wyznaczono tereny:
 mieszkaniowe z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowę rekreacyjnoletniskową, oznaczone na rysunku Planu
symbolem B1.3ML. Istnieje na nich
możliwość lokalizacji obiektów handlowogastronomiczno-usługowych związanych z
funkcjonowaniem obiektów rekreacyjnoletniskowych, o uciążliwości nie
wykraczającej poza granice działki.
Obowiązuje pozostawienie 75%

Niektóre działania
zawarte w
dokumencie,
zwłaszcza zalesienia,
mogą mieć wpływ na
siedliska i gatunki
stanowiące
przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000:
6510 niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie; 6410
zmiennowilgotne łąki

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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powierzchni działki jako biologicznie
trzęślicowe; 1059
czynnej, a w przypadku terenów
modraszek telejus.
zlokalizowanych w Mazowieckim Parku
Krajobrazowym – 90%. Na obszarach tych
zakazuje się odprowadzania ścieków do
gruntu. Ponadto w przypadku terenów
zlokalizowanych w MPK ustala się zakaz
budowy lub rozbudowy obiektów ośrodków
wypoczynkowych i letniskowych.
tereny leśne oraz przeznaczone pod
zalesienia, oznaczone na rysunku Planu
symbolem B1.1LS, na których obowiązuje
zakaz wszelkiej zabudowy i zaleca się
zalesianie wolnych terenów i nieużytków.
W przypadku terenów leśnych leżących w
granicach Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego oraz Nadwiślańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
obowiązują szczególne zasady gospodarki
leśnej. Na terenach tych ustala się działania
ochronne polegające na utrzymaniu
wszelkich form ochrony konserwatorskiej
oraz tzw. „ekologizacji” gospodarki leśnej, a
prowadzona działalność gospodarcza
powinna zapewniać przywrócenie, a
następnie trwałe funkcjonowanie stanu
względnej równowagi ekologicznej
systemów przyrodniczych.
tereny rolne, oznaczone na rysunku Planu
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symbolami: B1.2RP, B1.4RP, B2.1RP,
B5.5RP, na których dopuszcza się zabudowę
zagrodową i obiektów związanych z
obsługą rolnictwa i przetwórstwa
produktów rolnych o uciążliwości nie
wykraczającej poza wyznaczone tereny. Na
terenach upraw rolnych, zlokalizowanych w
Mazowieckim Parku Krajobrazowym ustala
się ukierunkowanie na ekologiczną
produkcję żywności ze specjalizacją dla
zaopatrzenia rynku oraz potrzeb
przetwórstwa rolno-spożywczego. Dla
obszarów tych zachodzi obowiązek
ograniczenia chemicznych środków ochrony
roślin, a także nawozów sztucznych na
rzecz szerokiego wykorzystania
biologicznych metod ochrony oraz
nawożenia naturalnego. Obowiązuje
eliminowanie wykorzystywania gnojowicy
oraz ścieków do nawożenia gleb. Ustala się
obowiązek ochrony istniejących oraz
dążenie do zwiększania terenów
zakrzewień, zadrzewień i zadarnień
śródpolnych. Rozwój gospodarki
hodowlanej powinien opierać się na małych
i średnich obiektach inwentarskich. Na
obszarze Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego istnieje możliwość
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,
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lokalizowanej dla działalności rolniczej i
agroturystycznej.

3

Strategia Rozwoju
Gminy Celestynów
zatwierdzona
Uchwałą Rady
Gminy Celestynów
nr 102/04 z dnia 29
lipca 2004 roku .

Urząd Gminy
Celestynów

Ponadto na obszarze objętym Planem ustala się
obowiązek ochrony układu hydrograficznego
przed zanieczyszczeniem, kanalizowaniem lub
likwidacją oraz zachowanie wzdłuż cieków
wodnych pasa terenu wolnego od zabudowy.
Odległość obiektów budowlanych oraz ogrodzeń
od linii brzegowej płynącej nie może być
mniejsza niż 5 m.
Strategia rozwoju gminy
Strategia zawiera cele przedmiotowe i
szczegółowe, których realizacja może wpływać
na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.
W zakresie zrównoważonego rozwoju
gospodarczego są to:
-Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa
sieci dróg, w tym:
 systematyczna budowa i modernizacja
dróg gminnych,
 poprawa stanu technicznego dróg
powiatowych, wojewódzkich i
krajowych,
W zakresie zrównoważonego rozwoju
środowiska są to:
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
w tym:
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

Realizacja niektórych
celów zawartych w
dokumencie, w
szczególności:
budowa i
modernizacja dróg,
inwestycje związane z
gospodarką wodnościekową, melioracje,
zalesienia oraz
budowa zbiornika
wodnego, może mieć
wpływ siedliska i
gatunki stanowiące
przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000:
6510 niżowe i górskie

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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 budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenach nisko
zurbanizowanych,
 utworzenie systemu retencyjnego gminy,
 udrożnienie istniejących rowów
melioracyjnych,
 budowa, modernizacja i utrzymanie
urządzeń melioracji podstawowych,
 poprawa warunków użytkowania
gruntów,
 rozbudowa sieci wodociągowej
- Uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym:
 wprowadzenie programu gospodarki
odpadami w celu ich zbiórki i
zagospodarowania,
 likwidacja dzikich wysypisk,
 oczyszczenie lasów i utrzymanie ich
czystości.
-Podniesienie poziomu świadomości
ekologicznej mieszkańców, w tym:
 wprowadzenie edukacji ekologicznej w
szkołach,
 stymulowanie inicjatyw lub organizacja
akcji, festynów czy konkursów
rozwijających świadomość ekologiczną,
 wprowadzenie polityki promującej i
preferującej (np. podatkowo) firmy
działające „ekologicznie”,

świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie, 6410
zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe.
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4

Strategia
Zrównoważonego
Rozwoju Gminy
Karczew przyjęta
Uchwałą Nr
XXIII/177/2004
Rady Miejskiej w
Karczewie

Fundacja Terra
Humana/Urząd
Gminy Karczew

 utworzenie ścieżek edukacyjnych.
- Ochrona zasobów przyrodniczych i walorów
krajobrazowych, w tym:
 prowadzenie racjonalnej gospodarki
zasobami naturalnymi, zwłaszcza takimi,
jak: lasy, otwarta przestrzeń,
 ochrona prawna istniejących walorów
krajobrazowych gminy,
 zwiększenie nasadzeń drzew na
nieużytkach, przy drogach i ulicach oraz
drzew i krzewów śródpolnych,
 preferowanie wykorzystania energii
przyjaznej środowisku, w tym zwłaszcza
odnawialnej,
 utrzymanie zieleni publicznej.
W zakresie zrównoważonego rozwoju
społecznego są to:
- Poprawienie stanu bazy sportowo-rekreacyjnej,
w tym:
 wybudowanie zbiornika wodnego i
utworzenie terenu rekreacyjnego.
Strategia zawiera cele przedmiotowe i
szczegółowe, których realizacja może wpływać
na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.
W sferze potencjałów gminy są to:
- komunikacja:
 zwiększenie liczby kilometrów dróg
utwardzonych na terenach wiejskich,
- potencjał ekologiczny:

Realizacja niektórych
celów zawartych w
dokumencie, w
szczególności:
inwestycje związane z
gospodarką wodnościekową, zalesianie
mogą mieć wpływ na

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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z dnia 29 grudnia
2004 roku.

 zwiększenie ekoświadomości społeczeństwa,
 rozwiązanie problemu usuwania odpadów
stałych w porozumieniu z sąsiednimi
samorządami.
- sfera społeczna:
 opracowanie i wdrożenie planu
wykorzystania terenów wokół rzeki
Jagodzianki.
- gospodarka przestrzenna:
 przygotowanie terenów pod inwestycje wokół
dróg nr 50 i nr 801,
 spełnienie oczekiwań mieszkańców
związanych z lokalizacją terenów
przeznaczonych pod zabudowę
jednorodzinną.
- infrastruktura techniczna:
 uzupełnianie sieci wodociągów na terenach
nowourbanizowanych,
 budowa kanalizacji sanitarnej na terenach
wiejskich,
 rozbudowa i modernizacja sieci
gazowniczych.
W sferze gospodarczej są to:
- leśnictwo:
 propagowanie edukacji ekologicznej
społeczeństwa.
 ujęcie w planach przestrzennego
zagospodarowania gruntów pod zalesianie.

siedliska i gatunki
stanowiące
przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000:
6510 niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie, 6410
zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe.

69

5

 stworzenie efektywnego systemu
zagospodarowania odpadów stałych.
- przetwórstwo rolno-spożywcze:
 współpraca z WODR celem uświadomienia
rolnikom korzyści z integracji pionowej i
poziomej (uwarunkowania Wspólnej Polityki
Rolnej Unii Europejskiej).
- turystyka:
 budowa ścieżek dydaktycznych, szlaków
pieszych i rowerowych.
 zagospodarowanie szlaków turystycznych –
oznakowania, infrastruktura turystyczna.
 oznaczenie punktów widokowych.
 rozmieszczenie tablic informacyjnych.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Studium
Urząd Gminy w
Dokument nie przewiduje na Obszarze
Niektóre z zapisów
uwarunkowań i
Celestynowie
Specjalnej Ochrony Ptaków realizacji
zawartych w
kierunków
inwestycji, mogących mieć wpływ na
dokumencie, w
zagospodarowania
przedmioty ochrony. W obrębie obszaru Natura
szczególności
przestrzennego
2000 wyznaczono grunty:
związane z
gminy Celestynów
gospodarką wodno Rolne obejmujące:
przyjęte Uchwałą
ściekową mogą mieć
- tereny otwarte w obrębie których
Nr 68/99 Rady
wpływ na zmianę
dopuszcza się powstawanie budynków i
Gminy Celestynów
stanu siedlisk i
budowli wymienionych w ustawie o
z dnia 17.12.1999 r.
gatunków
ochronie gruntów rolnych i leśnych,
stanowiących
- tereny otwarte w obrębie Mazowieckiego przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000:
Parku Krajobrazowego, na których
6510 niżowe i górskie

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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obowiązują przepisy szczególne,
właściwe formom ochrony przyrody.

świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie, 6410
 Leśne – lasy i zadrzewienia w tym lasy objęte
zmiennowilgotne łąki
formami ochrony przyrody, dla których
trzęślicowe, 4038
obowiązują przepisy odrębne;
czerwończyk fioletek,
Zapisy dokumentu formułują zasadnicze
1059 modraszek
kierunki przekształceń na obszarze gminy, z
telejus.
których niektóre mogą mieć wpływ na
przedmioty ochrony obszaru.
W zakresie odprowadzanie ścieków są to:
 konieczność wykorzystania i rozbudowy
rowów i zbiorników retencyjnych oraz
dopilnowanie utrzymania drożności całego
układu odwadniającego.
W zakresie gospodarki odpadami są to:
 bezwzględny zakaz wyrzucania odpadów w
miejscach, które do tego nie zostały
wyznaczone, zwłaszcza do rowów i lasów.
W zakresie turystyki są to:
 działania mające na celu umożliwienie
obserwacji ptaków na Bagnie Całowanie na
zachód od wsi Podbiel, poprzez stworzenie
specjalnych stanowisk w postaci szałasów,
pomostów.
Dokument zawiera również informacje na temat
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ochrony i kształtowania środowiska naturalnego:

6

Zmiana Studium
Uwarunkowań i

Instytut
Gospodarki



postuluje się utworzenie i objęcie ochroną
prawną obszarów:
- rezerwat Brzoza Niska – Biel,
- użytki ekologiczne: Kobyla Góra,
Bagno Całowanie,



proponuje się w ramach terenu zajętego
pod użytki rolne wyznaczenia obszarów,
na których nie wolno dokonywać zmian
ww. użytków rolnych na inne rodzaje
gruntów rolnych w rozumieniu ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych (np.
stawy rybne),



celem poprawienia czystości wód
sugeruje się organizację gospodarki
odpadami poprzez segregację, wywóz i
składowanie,



celem ochrony świata zwierzęcego zaleca
się budowę przepustów na drogach o
dużym natężeniu ruchu,



celem ochrony krajobrazu postuluje się
pozostawienie jako terenów otwartych łąk
i pastwisk położonych w okolicy
Podbieli.

Zgodnie z dokumentem na obszarze Natura 2000
Bagno Całowanie wyznacza się:

Zgodnie z ustaleniami
dokumentu, na

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
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Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta i Gminy
Karczew. Instytut
Gospodarki
Przestrzennej i
Mieszkalnictwa.
Warszawa, 2011.

Przestrzennej i
Mieszkalnictwa/Za
rząd Miasta i
Gminy Karczew

 tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone
w części graficznej Studium symbolem: M,
dla których ustala się:
- priorytet dla lokalizacji funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
oraz niezbędnych funkcji inwestycji celu
publicznego z zakresu infrastruktury
społecznej i technicznej. Dopuszczalna
lokalizacja innych funkcji nie kolidujących
z funkcjami priorytetowymi do 20%
powierzchni zabudowy na terenie, z
wyłączeniem aktywności gospodarczej i
usług wymagających lub mogących
wymagać sporządzenia raportu
oddziaływania inwestycji na środowisko.
- nakaz realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej
przed rozpoczęciem zainwestowania
terenów budowlanych,
- zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody,
szamb i przydomowych oczyszczalni
ścieków,
- budynki w formie wolnostojącej,
- zakaz budowy budynków
podpiwniczeniem,
- zakaz realizacji dachów płaskich na
budynkach i budowlach,
- nakaz realizacji ogrodzeń w formie
ażurowej z dopuszczeniem realizacji
podmurówki wyłącznie jeżeli zostaną

opisywanym obszarze
nie planuje się
inwestycji mogących
mieć wpływ na
przedmioty ochrony
obszaru. Realizacja
zapisów związanych z
ochroną przyrody
będzie zarazem
zgodna z
planowanymi
działaniami
ochronnymi dla
przedmiotów ochrony
na obszarze.

działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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zrealizowane otwory umożliwiające
migrację drobnych przedstawicieli fauny,
- zakaz wycinki drzew, z ewentualnym
dopuszczeniem pod warunkiem
zapewnienia rekompensaty przyrodniczej w
uzasadnionych przypadkach,
- zakaz zmiany stosunków wodnych,
- zakaz wykonywania makroniwelacji
terenów,
- na terenie przysiółku Pękata istniejąca
zabudowa zagrodowa nie może podlegać
dalszemu zainwestowaniu, przy zachowaniu
możliwości przebudowy i zmiany funkcji
zgodnie z przepisami odrębnych (tj. Planem
ochrony Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego).
 tereny usług innych, oznaczone w części
graficznej Studium symbolem: UI, tj.
posterunki straży pożarnej, OSP, przystań
WOPR, dla których ustala się:
- priorytet dla lokalizacji usług celu
publicznego,
- dopuszczalna lokalizacja innych funkcji nie
kolidujących z funkcjami priorytetowymi, z
wyłączeniem aktywności gospodarczej i
usług wymagających lub mogących
wymagać sporządzenia raportu
oddziaływania inwestycji na środowisko,
- dopuszcza się lokalizację funkcji
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mieszkaniowej z zaleceniem aby udział tej
zabudowy kształtował się na poziomie do
15% powierzchni zabudowy terenu.
 tereny lasów i zalesień, oznaczone w części
graficznej Studium symbolem: L , dla których
ustala się:
- ochronę i utrzymanie funkcji,
- zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów
związanych z prowadzeniem gospodarki
leśnej i innych dopuszczonych na podstawie
przepisów odrębnych,
- zasady gospodarowania zgodnie z planami
urządzeniowymi lub planami ochrony.
- dopuszcza się zagospodarowanie
rekreacyjne i turystyczne tj. leśne ścieżki
przyrodnicze, trasy rowerowe, miejsca
wypoczynku,
- urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania gminy i drogi.
Zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony
środowiska i jego zasobów, opisywany obszar
stanowi element Systemu Przyrodniczego gminy,
na obszarze którego:
 wprowadza się zakaz:
- lokalizowania urządzeń i instalacji
należących do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko i
wymagających sporządzania raportu
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oddziaływania na środowisko, poza
przedsięwzięciami infrastrukturalnymi
służącymi poprawie stanu środowiska i
obsłudze mieszkańców, jak i ochrony
przeciwpowodziowej,
- dokonywania trwałych zmian stosunków
wodnych, a w szczególności prowadzenia
odwodnień i innych robót powodujących
trwałe obniżenie poziomu wód
podziemnych lub ograniczenie zasilania
poziomów wodonośnych, cieków i
zbiorników wodnych, jeżeli służą innym
celom niż ochrona przyrody i racjonalna
gospodarka wodna, jak i ochronie
przeciwpowodziowej,
- wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających naturalne formy rzeźby
terenu i obniżających walory krajobrazowe,
za wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem,
budową, odbudową i modernizacją urządzeń
wodnych oraz przedsięwzięć
infrastrukturalnych służących obsłudze
mieszkańców,
 dopuszcza się budowę zbiorników małej
retencji służących poprawie stosunków
wodnych na terenach użytkowanych rolniczo.
 zaleca się wprowadzanie zieleni urządzonej
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w postaci pasów o szerokości minimalnej 3
m, realizowanych w zależności od
warunków: wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
wzdłuż cieków naturalnych i kanałów oraz
wokół zbiorników wodnych i innych wód
stojących oraz wzdłuż eksponowanych form
rzeźby terenu (skarp, dolinek, obniżeń,
rowów itp.).
W stosunku do obszaru Natura 2000 obowiązują
ustalenia zawarte w odrębnych aktach prawnych,
które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku
do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
W stosunku do znajdujących się w obrębie
obszaru projektowanych form ochrony przyrody
do czasu wejścia w życie stosownych przepisów
obowiązują takie same zasady, jak dla obszaru
chronionego krajobrazu oraz:
zakaz przekształcania obszarów,
 zakaz przekształcania ukształtowania terenu,
w szczególności tworzenia nasypów i
wykopów,
 zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
 zakaz likwidowania, zasypywania i
przekształcania naturalnych zbiorników
wodnych oraz obszarów wodno-błotnych,
 zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi.
Ponadto ustala się dla:
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Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta i gminy
Karczew ustalone
Uchwałą Nr
XIX/100/2000
Rady Miejskiej w
Karczewie z dnia
25 stycznia 2000
roku.

Przedsiębiorstwo
Projektowo –
Usługowe „Altera”
Sp. z o.o./Zarząd
Miasta i Gminy
Karczew.

 projektowanego rezerwatu przyrody „Olsy na
Całowaniu” wyłączenie z ruchu
turystycznego, za wyjątkiem wytyczonej
ścieżki przyrodniczej,
 projektowanego rezerwatu przyrody
„Całowanie I” i „Całowanie II” ochrona
czynna poprzez wykaszanie łąk,
zahamowanie odpływu wód, zaprzestanie
eksploatacji torfu i rekultywacja wyrobisk
potorfowych w okolicy rezerwatów,
 projektowanego zespołu Przyrodniczo –
Krajobrazowego „Bagno Całowanie”
zapobieganie przesuszeniu terenu przez
zahamowanie odpływu wód i zaniechanie
eksploatacji torfu, zapobieganie zarastaniu
przez wykaszanie łąk i turzycowisk
Dokument przewiduje następujące działania
inwestycyjne mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000:
 zrealizowanie autostrady A-2, w wariancie
"południowym", z przejściem przez Wisłę w
rejonie Góry Kalwarii i z wybudowaniem
MOP-u (Miejsca Obsługi Podróżnych) w
Sobiekursku (w pobliżu projektowanego
węzła autostrady z drogą nr 801, stanowiącą
przedłużenie Wału Miedzeszyńskiego).
 realizacja budowy wschodniej obwodnicy
Karczewa, która zgodnie z zapisami Planu
ma przebiegać około kilometra na wschód od

Realizacja zapisów
zawartych w Studium,
dotyczących
priorytetowych
działań
inwestycyjnych na
obszarze gminy,
zwłaszcza rozwoju
sieci komunikacyjnej
oraz lokalizacji
inwestycji
kubaturowych może
mieć wpływ na stan

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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rezerwatu „Na Torfach”. Działania związane
z inwestycją mają doprowadzić do
przekształceń własnościowych terenów
budowlanych wzdłuż obwodnicy,
posiadających rolną strukturę własności,
uniemożliwiającą ich zabudowę.
 tereny sąsiadujące wzdłuż zachodniej granicy
ze Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk
Bagno Całowanie, zgodnie z zapisami
Studium, zostały przeznaczone do
zainwestowania kubaturowego.

siedlisk oraz
gatunków
stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000:
6510 niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie, 6410
zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe.

Dokument Studium zawiera również zapisy
dotyczące zasad ochrony środowiska, zgodnie z
którymi:
 dążyć się będzie do ochrony obiektów i
obszarów objętych ochroną wyższego rzędu z
uwzględnieniem celów rozwoju miasta i
gminy.
 w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru
funkcjonalnego miasta i gminy zapewnić
należy likwidację wykrytych zagrożeń i
kolizji ze środowiskiem. Są to:
- rejony lokalizacji dzikich wysypisk śmieci,
- obszary lasów do odtworzenia (drzewostany
martwe),
- rejony degradacji wydm,
- lokalne źródła zanieczyszczeń powietrza.
 w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru
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Zmiana studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Sobienie
Jeziory,
zatwierdzonego
uchwałą nr
IV/15/02 Rady
Gminy Sobienie
Jeziory z dnia 30
grudnia 2002 r. w
części obejmującej
obszar wsi
Sobienie Biskupie,
Sobienie
Szlacheckie i
Sobienie
Kiełczewskie
Drugie, przyjęta
Uchwałą Nr
XXII/94/05 Rady
Gminy w

Biuro Planowania
Rozwoju
Warszawy S.
A./Urząd Gminy
Sobienie Jeziory

funkcjonalnego miasta i gminy zapewnić
należy zachowanie ustalonych w Studium
ciągów ekologicznych, oraz zachowanie i
promocję lokalnych wartości środowiska
przyrodniczego i kulturowego.
Dokument wskazuje na opisywanym obszarze
tereny przeznaczone do:
 rozwoju komunikacji, oznaczone w części
graficznej Studium symbolem: KL1 –
realizacja lotniska komunikacyjnego,
stanowiącego inwestycję celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym.

Funkcjonowanie na
obszarze lotniska
komunikacyjnego, jak
również lokowanie w
jego bezpośrednim
sąsiedztwie, terenów
przeznaczonych dla
rozwoju sportu i
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
rekreacji, może
wyznacza się tereny przeznaczone do:
pozostawać w
 rozwoju sportu, oznaczone w części
bezpośredniej relacji z
graficznej Studium symbolem: US2 - pola
pogorszeniem się
golfowe oraz tereny przeznaczonych do jazdy stanu siedlisk
konnej,
będących
przedmiotami ochrony
W odniesieniu do ochrony i kształtowania
obszaru Natura 2000:
środowiska przyrodniczego, oprócz zapisów
6510 niżowe i górskie
cytujących Ustawę o ochronie przyrody (Dz. U.
świeże łąki
Nr 92. poz. 880), w dokumencie zawarto
użytkowane
wskazania mogące mieć wpływ na przedmioty
ekstensywnie, 6410
ochrony obszaru Natura 2000. Dotyczą one:
zmiennowilgotne łąki
 ochrony trwałych użytków zielonych,
trzęślicowe.
występujących w dnach dolin rzecznych,
tworzących korytarze ekologiczne, poprzez:

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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Sobieniach
Jeziorach z dnia 30
marca 2005 r.

9

Studium
Uwarunkowań i

Brol Systemy
Przestrzenne/Urząd

- pozostawienie dolin jako terenów
otwartych, tj. wyłączenie ich z zabudowy i
nie tworzenie przegród utrudniających
grawitacyjny spływ wody,
- pozostawienie dolin w dotychczasowym
użytkowaniu, co wiąże się z
nieprzekształcaniem trwałych użytków
zielonych w grunty orne,
- pozostawienie zadrzewień, zwłaszcza
olchowych nad ciekami wodnymi
i starorzeczami.
 zaniechania zbytniego pogłębiania rowów
melioracyjnych,
 ochrony wód powierzchniowych i
podziemnych przed zanieczyszczeniami
poprzez ograniczenie do niezbędnego
minimum stosowania chemicznych środków
ochrony roślin na obszarach dolin i obniżeń
terenu,
 likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
 rekultywacji terenów wyrobiskowych,
 zapobiegania nadmiernemu zarastaniu łąk i
pastwisk w granicach Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego,
 renaturalizacji koryta rzeki Jagodzianki
poprzez przywrócenie dawnej meandracji
górnego biegu tej rzeki.
Zgodnie z zapisami studium na projektowanym
Realizacja działań
Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk oraz w
dozwolonych w

W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
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Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy Osieck
przyjęte Uchwałą
Nr VII/41/07 Rady
Gminy Osieck z
dnia 30 sierpnia
2007 roku.

Gminy Osieck

jego bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono
strefy funkcjonalno-przestrzenne, w obrębie
których dozwolone są działania mogące
wpływać na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000. Należą do nich:
 strefy ekstensywnej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych
działkach z dopuszczeniem realizacji usług
agroturystyki, oznaczone w części
graficznej Studium symbolem: MN2. W
tego typu strefach zabudowa powinna być
kształtowana w oparciu o główne ciągi
komunikacyjne, z zaleceniem dogęszczenia
w pierwszej kolejności istniejącej
zabudowy. W dalszej kolejności powinno
następować ich poszerzenie o tereny
wykorzystywane rolniczo, bezpośrednio
przylegające do obecnych terenów zwartej
zabudowy, uzbrojonych w wodociągi. W
strefach dopuszcza się realizację jedynie
zabudowy w formie wolnostojącej.
Dopuszcza się realizację usług
nieuciążliwych, nie zaliczonych do usług
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. W przypadku wystąpienia
zapotrzebowania na tereny zabudowy
zagrodowej oraz usług obsługi
rolnictwa dopuszcza się realizacje takich
terenów i obiektów.

obrębie stref
funkcjonalnoprzestrzennych,
wyznaczonych
zapisami Studium w
obrębie Specjalnego
Obszaru Ochrony
Siedlisk mogą mieć
wpływ na siedliska
oraz gatunki
stanowiące
przedmioty ochrony
tego obszaru: 6510
niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie, 6410
zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe, 1059
modraszek telejus.

działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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strefy rolnicze z dopuszczeniem zalesień,
oznaczone w części graficznej Studium
symbolem: RZ.

W odniesieniu do ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego, oprócz zapisów
cytujących Ustawę o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92. poz. 880), w dokumencie zawarto
wskazania mogące mieć wpływ na przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000. Dotyczą one:
 ustanowienia stref ciszy na terenach leśnych
i w obrębie większych zbiorników wodnych
i stawów,
 ograniczenia melioracji wodnych na
terenach leśnych,
 zachowania muraw kserotermicznych i
zadrzewień śródpolnych, szczególnie na
terenach zagrożonych erozją,
 ochraniania i uzupełniania biologicznej
obudowy cieków wodnych, zadrzewień,
zakrzewien śródpolnych i łąkowych,
 stymulowania rozwoju rolnictwa
ekologicznego, upraw ziół leczniczych i
roślin miododajnych przez działalność
informacyjno-edukacyjną, i specjalne
prezentacje dla podejmujących takie
działania,
 ograniczania tworzenia nowych barier
liniowych i likwidowania istniejących,
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głównie na szlakach komunikacyjnych
przecinających korytarze i ciągi
ekologiczne.
Ponadto w dokument zawiera następujące
zapisy dotyczące ochrony wód:
 przewiduje się działania polegające na
utworzeniu wzdłuż większych potoków,
strefy biologicznej obudowy,
przeciwdziałającej spływowi
zanieczyszczeń z pól,
 regulacje potoków należy prowadzić
wyłącznie w oparciu o materiały naturalne,
 na obszarach zalewowych nie należy
wydawać pozwoleń na realizację obiektów
budowlanych.
Postuluje się również:






zapobieganie dalszej fragmentacji i zmniejszaniu powierzchni cennych dla funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy;
pozostawianie jako ważnych nisz ekologicznych - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, fragmentów zabagnionych, torfowisk;
zachowanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej terenów zielonych – poprzez
oszczędne gospodarowanie przestrzenią i
ograniczanie niepotrzebnych cięć tej prze-
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strzeni;
ochrona przed nadmiernym zainwestowaniem terenów łąk i pastwisk oraz gruntów
ornych, w tym zwłaszcza wysokich klas bonitacyjnych;
zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej i jej
koncentracja na terenach już zainwestowanych (zmniejszenie skutków rozwoju
mieszkalnictwa na terenach niewystarczająco uzbrojonych i cennych przyrodniczo
bądź o gorszych warunkach geotechnicznych; ochrona przestrzeni rolniczo – łąkowej przed niepotrzebnym, spontanicznym
czy chaotycznym zainwestowaniem);
ograniczenie do niezbędnego minimum lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko; w przypadku
konieczności wprowadzenia tego typu
przedsięwzięć, wskazane jest wprowadzenie
odpowiednich ograniczeń dla zagospodarowania w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wynikających z przepisów szczególnych – dotyczy to miedzy innymi: cmentarzy, napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia; gazociągów
wysokiego i średniego ciśnienia; wież telefonii komórkowej; linii kolejowej oraz dróg
publicznych.
Inne
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Aktualizacja Planu
Gospodarki
Odpadami dla
Gminy Celestynów
na lata 2009-2011 z
perspektywą na lata
2012-2019
zatwierdzona
Uchwałą Rady
Gminy Celestynów
nr 251/09 z dnia 6
listopada 2009
roku.

J. Sawicki
Hydros/Urząd
Gminy w
Celestynowie

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy
Celestynów zakłada:
 objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną
obsługą w zakresie wywozu odpadów
komunalnych;
 prowadzenie intensywnej edukacji
ekologicznej mieszkańców gminy
Celestynów w zakresie właściwego
postępowania z odpadami;
 organizowanie kampanii informacyjnych dla
mieszkańców, uczniów oraz konkretnych
grup konsumentów, a także dla małych i
średnich przedsiębiorców w zakresie
minimalizacji powstawania odpadów,
 niedopuszczanie do pojawienia się miejsc
nielegalnego składowania odpadów na terenie
gminy,
 tworzenie Punktu Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadów (PDGO),
 intensyfikację nadzoru nad podmiotami, które
prowadzą działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów na terenie gminy,
 opracowanie programu rozwoju
selektywnego zbierania odpadów, jako
integralną część gminnego planu gospodarki
odpadami,
 rozbudowę systemu kanalizacji na terenie
gminy Celestynów.

Realizacja Planu ma
na celu poprawę
jakości środowiska na
obszarze Gminy
Celestynów i tym
samym może wpłynąć
na poprawę stanu
siedlisk i gatunków
będących
przedmiotami ochrony
obszaru Natura 2000.

Zgodnie z analizą
oddziaływania planu
na środowisko,
objęcie
zorganizowaną
obsługą 100%
mieszkańców, w
zakresie
wywozu odpadów
komunalnych na
terenie analizowanej
gminy, powinno
przyczynić się
w konsekwencji do
zmniejszenia
zanieczyszczenia
środowiska zwłaszcza
gruntowo-wodnego.
Rozbudowa systemu
selektywnej zbiórki i
zmniejszenie
strumienia odpadów,
wpłynie na
zmniejszenie
zapotrzebowania na
zajmowanie nowych
powierzchni pod
deponowanie
odpadów i tym
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Program Ochrony
Środowiska dla
Gminy Celestynów
na lata 2009-2012 z
perspektywą na lata
2013-2016.

J. Sawicki
Hydros/Urząd
Gminy w
Celestynowie

Dokument przewiduje następujące działania
mogące mieć wpływ na przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000:
W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych:
 budowa kanalizacji na obszarze gminy.
W zakresie przedsięwzięć nieinwestycyjnych:
 efektywne zarządzanie zasobami wodnymi:
- wprowadzenie normatywów zużycia wody
w wybranych, szczególnie wodochłonnych
procesach produkcyjnych w oparciu o dane
o najlepszych dostępnych technikach
(BAT),
- opracowanie i wprowadzenie systemu
kontroli wodochłonności produkcji w
formie obowiązku rejestracji zużycia wody
do celów przemysłowych i rolniczych w
przeliczeniu na jednostkę produktu,
- ograniczenie zużycia wody z ujęć
podziemnych,
- właściwe utrzymanie wód i urządzeń
wodnych,
- intensyfikacja stosowania zamkniętych
obiegów wody;
 ochrona zasobów i poprawa stanu wód
podziemnych i powierzchniowych;

Realizacja Programu
ma na celu poprawę
jakości środowiska na
obszarze Gminy
Celestynów i tym
samym może wpłynąć
na poprawę stanu
siedlisk i gatunków
będących
przedmiotami ochrony
obszaru Natura 2000.

samym wpłynie na
poprawę jakości
środowiska na
opisywanym obszarze.
W dokumencie brak
zapisów, dotyczących
działań
minimalizujących lub
kompensujących.
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Plan Gospodarki
Odpadami dla
Gminy Karczew na
lata 2004-2011
zatwierdzony
Uchwałą Nr
XXIII/178/2004
Rady Miejskiej w
Karczewie
z dnia 29 grudnia
2004 roku.

Przedsiębiorstwo
Geologiczne
„Polgeol”
S.A./Urząd Gminy
w Karczewie

 zwiększenie retencyjności zlewni oraz
poprawa stanu technicznego urządzeń
zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 ochrona gleb użytkowanych rolniczo;
 ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu
obszarów chronionych;
 kształtowanie przestrzeni regionu z
uwzględnieniem wartości przyrodniczych i
krajobrazowych;
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i
grzybów;
 rozwój rolnictwa zrównoważonego i
promocja produktów ekologicznych;
 edukacja ekologiczna;
 monitoring stanu środowiska, w tym bazy
danych nt. emisji zanieczyszczeń - powietrze,
odpady, ścieki, hałas i in.
Plan zakłada następujące działania:
 wykreowanie prawidłowych postaw
obywateli gminy Karczew w zakresie
postępowania z odpadami oraz intensyfikację
działań informacyjno-edukacyjnych,
mających na celu osiągnięcie wysokiej
świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy;
 objęcie wszystkich mieszkańców gminy
selektywną zbiórką odpadów;
 rekultywacja i monitoring składowisk

Realizacja Programu
ma na celu poprawę
jakości środowiska na
obszarze Gminy
Karczew i tym samym
może wpłynąć na
poprawę stanu siedlisk
i gatunków będących
przedmiotami ochrony
obszaru Natura 2000.

Realizacja
projektowanych
rozwiązań wpłynie na
poprawę stanu
środowiska, w
szczególności w
zakresie:
 ograniczenia stopnia toksycznego
skażenia wód powierzchniowych i
podziemnych w
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odpadów - likwidacja „dzikich” składowisk
(w lasach, przydrożnych rowach,
niezamieszkałych posesjach i in.).

wyniku objęcia selektywną zbiórką
całego strumienia
odpadów komunalnych, przede
wszystkim odpadów niebezpiecznych,
 w zakresie zbierania odpadów komunalnych należy
oczekiwać poprawy warunków sanitarnych w gminie
(ograniczenie odpadów porzucanych w lasach,
przydrożnych rowach),
 wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie wpływał na
ograniczenie zużycia surowców
pierwotnych i
spowolni zapełnia-
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nie składowiska.
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Plan Gospodarki
Odpadami dla
Gminy Sobienie
Jeziory na lata
2004-2011.

Przedsiębiorstwo
Geologiczne
Polgeol S. A/Urząd
Gminy Sobienie
Jeziory

Plan zakłada następujące działania:
 wykreowanie prawidłowych postaw
obywateli gminy Karczew w zakresie
postępowania z odpadami oraz
intensyfikację działań informacyjnoedukacyjnych, mających na celu osiągnięcie
wysokiej świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy;
 objęcie wszystkich mieszkańców gminy
selektywną zbiórką odpadów;
 rekultywacja i monitoring składowisk
odpadów
- likwidacja i rekultywacja tzw. „dzikich
wysypisk” w lasach, przydrożnych
rowach, parkingach śródleśnych, itp.,
- rekultywacja zamkniętego składowiska
odpadów komunalnych w Sobieniach
Biskupich,
- monitoring wpływu składowiska w

Plan nie przewiduje
działań i inwestycji,
których realizacja
mogłyby w
jakikolwiek
sposób wpłynąć
niekorzystnie na
środowisko.
Realizacja Programu
Realizacja
ma na celu poprawę
projektowanych
jakości środowiska na rozwiązań wpłynie na
obszarze Gminy
poprawę stanu
Karczew i tym samym środowiska, w
może wpłynąć na
szczególności w
poprawę stanu siedlisk zakresie:
i gatunków będących
 ograniczenia stopprzedmiotami ochrony
nia toksycznego
obszaru Natura 2000.
skażenia wód powierzchniowych i
podziemnych w
wyniku objęcia selektywną zbiórką
całego strumienia
odpadów komunalnych, przede
wszystkim odpadów niebezpiecz-
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Sobieniach Biskupich na poszczególne
elementy środowiska.

nych,
 w zakresie zbierania odpadów komunalnych należy
oczekiwać poprawy warunków sanitarnych w gminie
(ograniczenie odpadów porzucanych w lasach,
przydrożnych rowach),
 wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie wpływał na
ograniczenie zużycia surowców
pierwotnych i
spowolni zapełnianie składowiska.
 zakończenie rekul-

tywacji składowiska w Sobieniach
Biskupich zahamuje niekorzystny
wpływ złożonych
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odpadów na środowisko.
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Plan lokalnej
współpracy na
rzecz ochrony
obszaru Natura
2000 – PLH140001
Bagno
Całowanie. Dzierża
P. Warszawa, 2007

Ministerstwo
Środowiska

W ramach ochrony przedmiotów ochrony
obszaru plan zakłada następujące cele oraz
zadania:
 przywrócenie użytkowania łąkowego:
- uświadomienie właścicielom łąk korzyści
ekonomicznych wynikających z
ekstensywnej gospodarki,
- wdrażanie Programów
Rolnośrodowiskowych: ( sporządzenie w
ramach projektu 20 planów),
- wznowienie działalności zlewni mleka lub
innego odbiorcy,
 wykonanie programu mikroretencji
torfowiska oraz strategii gospodarowania
wodą:
- dostosowanie terminów wykonywania
robót konserwujących do sezonu lęgowego
ptaków,

Realizacja Planu
przyczyni się do
utrzymania lub
odtworzenia siedlisk
gatunków
stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru.

Plan nie przewiduje
działań i inwestycji,
których realizacja
mogłaby w
jakikolwiek
sposób wpłynąć
niekorzystnie na
środowisko.
Nie dotyczy
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- wykonanie mapy hydrograficznej obszaru,
- wyznaczenie obszarów retencji wody i tych,
gdzie jej sprawne odprowadzenie jest
konieczne;
 edukacja:
- spotkania z przedstawicielami gmin na
temat programów rolnośrodowiskowych,
- umieszczenie informacje na temat Natury
2000 na stronach internetowych gmin,
- organizacja spotkań na temat łąk
podmokłych i dyrektywowych gatunków
motyli,
- przeprowadzenie szkoleń
rolnośrodowiskowych dla rolników,
- edukacja w szkołach – organizacja cyklu
spotkań na ścieżce edukacyjnej w okolicy
Podbieli,
- sporządzenie ulotek dotyczących obszaru,
- organizacja rajdów botanicznych i
ornitologicznych,
- rozbudowa zaplecza turystycznego: wieża
widokowa,
- promocja rozwoju regionu, rozwój bazy
turystycznej: szkolenia dla firm,
- organizacja Sprzątania Świata;
 renaturyzacja najcenniejszych siedlisk:
- odkrzaczanie,
- koszenie;
 zabezpieczenie puli genetycznej
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najcenniejszych gatunków: zebranie nasion
sasanki łąkowej, wielosiłu błękitnego i
kosaćca syberyjskiego w celu przekazania ich
do ogrodu botanicznego,
sprecyzowanie przebiegu granicy ostoi:
- stworzenie słownego opisu granic,
- poprowadzenie granicy wzdłuż działek
ewidencyjnych,
- wysłanie indywidualnej informacji do
rolników;
zapobieganie nielegalnemu wydobyciu torfu
– kontrola starych wyrobisk,
ograniczenie penetracji terenu przez dziki –
większy odstrzał;
ograniczenie penetracji terenu przez lisy –
większy odstrzał,
utworzenie planów zagospodarowania
przestrzennego:
- na obszarze Natura 2000 sprzyjających
ochronie siedlisk i gatunków,
- poza obszarem Natura 2000 – wyznaczenie
obszarów zdegradowanych, przeznaczonych
pod inwestycje;
podwyższenie poziomu wód gruntowych:
- monitoring poziomu wód gruntowych w
centralnej części torfowiska,
- konserwacja urządzeń doprowadzających
wody powierzchniowe,
- wykorzystanie zastawek,
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Plan Ochrony
Mazowieckiego
Parku
Krajobrazowego
im. Czesława
Łaszka na okres 20
lat, ustanowiony
Rozporządzeniem
Nr 13 Wojewody
Mazowieckiego z
dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Maz.2004.
Nr87 poz. 2131).

Mazowiecki Park
Krajobrazowy

- utrzymanie stałego poziomu wody w
stawach i kontrola przepływu wody
powyżej i poniżej;
 ograniczenia odwadniającego wpływu
lotniska:
- sporządzenie ekspertyzy hydrologicznej,
dotyczącej wpływu odmulania rowów i
budowy lotniska na przedmioty ochrony
obszaru,
- remont zastawek powyżej lotniska,
Zgodnie z Planem na Obszarze Specjalnej
Ochrony Ptaków Bagno Całowanie w zakresie
ochrony i odtwarzania walorów przyrodniczych
 nakazuje się:
- utworzenie następujących nowych
obszarów szczególnej ochrony:
1) rezerwat leśny, częściowy - Olsy na
Całowaniu, który zgodnie z Planem
powinien być wyłączony z ruchu
turystycznego, dopuszczalne natomiast
jest poprowadzenie ścieżki
przyrodniczej. Na obszarze obiektu
pożądana jest budowa kładek i przejść
dla zwierząt (ssaków i płazów),
umożliwiających im pokonanie ruchliwej
szosy Góra Kalwaria – Kołbiel;
2) rezerwat faunistyczny, częściowy –
Całowanie I, w którym działaniami
niezbędnymi dla ochrony obszaru są:

Realizacja Planu
przyczyni się do
utrzymania lub
odtworzenia siedlisk
gatunków
stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru.

Nie dotyczy.

95

wykaszanie łąk, zahamowanie odpływu
wód, zaprzestanie eksploatacji torfu i
rekultywacja wyrobisk potorfowych w
okolicy obiektu;
3) rezerwat torfowiskowo-faunistyczny,
częściowy Całowanie II, w którym
niezbędna jest ochrona czynna –
wykaszanie łąk, odkrzaczanie i
zahamowanie odpływu wód, zaprzestanie
eksploatacji torfu i rekultywacja
wyrobisk potorfowych w okolicy
rezerwatu;
4) rezerwat leśny, częściowy – Laskowe
Góry, w którym należy prowadzić
działania związane z ochroną czynną:
zahamowanie odpływu wód
powierzchniowych oraz zaprzestanie
eksploatacji torfu w okolicy rezerwatu.
W sposób naturalny odpływ wód hamują
bobry, należy więc przeciwdziałać
niszczeniu ich tam przez rolników.
Rezerwat powinien być wyłączony z
ruchu turystycznego, dopuszczalne jest
wyznakowanie ścieżki przyrodniczej;
5) rezerwat florystyczny Kobyla Góra, w
którym zaleca się prowadzenie
następujących działań związanych z
ochroną czynną: regularne wykaszanie i
odkrzaczanie, aby zapobiec zarastaniu i

96

ocienianiu stanowisk roślin
ciepłolubnych;
6) zespół przyrodniczo-krajobrazowy
Bagno Całowanie, w obrębie którego
zaleca się: zapobieganie przesuszeniu
terenu przez zahamowanie odpływu wód
i zaniechanie eksploatacji torfu,
zapobieganie zarastaniu przez
wykaszanie łąk i turzycowisk;
7) użytek ekologiczny Podbiel, w którym
zaleca się: wykaszanie i odkrzaczanie
terenu oraz zahamowanie odpływu wód
powierzchniowych;
8) użytek ekologiczny Brzoza Niska, na
obszarze którego przewiduje się
prowadzenie działań ochrony czynnej:
okresowe odkrzaczanie w celu
zachowania stanowiska brzozy niskiej,
zachowanie stosunków wodnych,
zapobieganie przesuszeniu terenu;
9) użytek ekologiczny Czarne Stawki, na
obszarze którego planuje się: usunięcie
śmieci ze stawków i ich otoczenia oraz
zabezpieczanie przed zaśmiecaniem
terenu i wylewaniem nieczystości.
- podjęcie działań w celu likwidacji i
sukcesywnej rekultywacji naruszających
stosunki wodne czynnych wyrobisk
potorfowych i stawów rybnych.
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 zakazuje się:
- lokalizacji obiektów budowlanych (w tym
komunikacyjnych) oraz prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie i w
pobliżu istniejących oraz określonych w
planie ochrony planowanych obszarów
szczególnej ochrony, takich jak rezerwaty i
użytki ekologiczne, jeśli te obiekty i
działania mogłyby spowodować zmiany
warunków siedliskowych na obszarach
wskazanych do szczególnej ochrony;
- naruszania stosunków wodnych (z
wyjątkiem prac mających na celu
przywrócenie naturalnych stosunków
wodnych na osuszonych w przeszłości
wilgotnych siedliskach), w tym w
szczególności:
1) regulacji cieków,
2) budowy nowych, bądź oczyszczania
lub pogłębiania istniejących kanałów
melioracyjnych,
3) odwadniania torfowisk i bagiennych
siedlisk leśnych,
4) eksploatacji torfu i budowy stawów
rybnych na obszarach torfowisk,
w szczególności na Bagnie Całowanie;
- odprowadzania nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków do ziemi
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oraz do cieków i zbiorników wodnych;
- rolniczego wykorzystania ścieków;
- wycinania drzew dziuplastych na terenie lasów, w dolinach cieków oraz w obrębie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;
- zalesiania torfowisk, łąk, pastwisk i muraw
oraz nieużytków porolnych na śródleśnych
enklawach i na pograniczu lasów,
- zmiany przeznaczenia gruntów porolnych
na Bagnie Całowanie i na Polanie
Ponurzyckiej.
 zaleca się:
- podjęcie działań w celu przyłączenia do
MPK pobliskich obszarów, wyróżniających
się wysokimi walorami przyrodniczymi, w
tym części obszaru Natura 2000 Bagno
Całowanie znajdującej się poza granicami
MPK
- okresowe odkrzaczanie i wykaszanie
wybranych obszarów stanowiących
najważniejsze ostoje ptaków i motyli oraz
cennych gatunków roślin na Bagnie
Całowanie oraz na innych terenach,
prowadzone w konsultacji ze specjalistami,
m.in. ze Stowarzyszenia „Chrońmy
Mokradła”;
- przywrócenie, w miarę możności,
pierwotnych stosunków wodnych na
osuszonych w przeszłości siedliskach

99

(zwłaszcza na Bagnie Całowanie i na
torfowiskach śródleśnych), w tym w
szczególności budowę lub odbudowę
systemu zastawek na istniejących kanałach
melioracyjnych pozwalających na retencję i
zahamowanie odpływu wód
powierzchniowych;
- na terenach użytkowanych rolniczo
ograniczenia w nawożeniu i stosowaniu
chemicznych środków ochrony roślin,
zwłaszcza w sąsiedztwie obszarów objętych
szczególnymi formami ochrony i uznanymi
za najcenniejsze pod względem
przyrodniczym;
- budowę bezkolizyjnego przejścia dla
zwierząt (ssaków) przez jezdnię drogi
krajowej nr 50 łączącej Górę Kalwarię i
Kołbiel (na odcinku na zachód od wsi
Tabor), a także wprowadzenie ogrodzeń
zabezpieczających przed wtargnięciem
zwierząt na odcinku przecinającym Bagno
Całowanie i pas olsów;
- budowę siatek zabezpieczających i przejść dla
płazów pod drogą nr 50 na odcinku
przecinającym Bagno Całowanie, a także na
wybranych odcinkach innych dróg.
W zakresie ochrony oraz kształtowania walorów
krajobrazowych i środowiska kulturowego:
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 nakazuje się:
- podjęcie działań w celu utrzymania istniejącej struktury krajobrazu m.in. przez wykaszanie i odkrzaczanie łąk, usuwanie samosiewów we wnętrzach krajobrazowych (polany, mokradła, nieużytki porolne), jeśli nie
koliduje to z działaniami związanymi z
ochroną przyrody.
- zabezpieczenie punktów widokowych (ich
odpowiednie zagospodarowanie – np.
budowę wież widokowych) np. na Bagnie
Całowanie;
- powstrzymanie procesów rozwoju
zabudowy rozproszonej; wprowadzanie
nowej zabudowy tylko na wskazanych w
Planie terenach;
- zachowanie tradycyjnych typów zabudowy
oraz historycznie ukształtowanych układów
urbanistycznych i ruralistycznych,
z akcentowaniem (uczytelnieniem) ich cech
charakterystycznych – otwarć, wnętrz,
rozplanowania ulic, np. zachowanie układu
przestrzennego Podbieli z podziałem na
osady, z otwarciami na wschód i zachód;
 zakazuje się:
- powierzchniowej eksploatacji surowców
mineralnych (w tym eksploatacji torfu, wy-
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bierania piasku z wydm itp.).
W zakresie zasad udostępniania turystycznego i
edukacyjnego:
 zaleca się:
- zainicjowanie budowy wież widokowych w
punktach widokowych (np. na Bagnie Całowanie, nad Czarnymi Jeziorami [Stawkami]),
- realizację koncepcji ścieżek edukacyjnych
w MPK wraz ze ścieżką opracowaną przez
Stowarzyszenie „Chrońmy Mokradła”’.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego w
obrębie obszaru Natura 2000 wyznacza się
tereny ciągu osadniczego wsi Tabor-Podbiel,
na których:
 zasięg dopuszczalnej zabudowy, tam gdzie
nie został wyznaczony wg ustaleń ogólnych
ustala się w odległości 50 m od osi jezdni,
po obu stronach istniejących ulic;


teren przeznacza się pod zabudowę zagrodową i wolnostojącą jednorodzinną zabudowę mieszkaniową;



dopuszcza się nieuciążliwe usługi związane
z funkcją mieszkaniową (np. sklep, zakład
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fryzjerski, kosmetyczny, usługi oświaty i
kultury itp.), funkcje turystyczne (baza noclegowa i usługi gastronomiczne) oraz funkcje biurowe i finansowe (np. kancelaria adwokacka, biuro projektów, biuro podróży,
filie banków itp.). Usługi te mogą być realizowane w budynku mieszkalnym (w lokalu
wbudowanym) lub w odrębnym budynku (a
także na odrębnej działce),


dopuszcza się wyłącznie pojedyncze szeregi
działek budowlanych wzdłuż ulic;



minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
dopuszcza się wtórny podział działek lub
scalanie działek sąsiadujących,



maksymalna wysokość budynków – 2,5
kondygnacji (łącznie z użytkowym poddaszem) i nie więcej niż 12 m od poziomu rodzimego gruntu do najwyższego punktu kalenicy dachu,



dachy wszystkich budynków wyłącznie symetryczne, o nachyleniu połaci (jednakowym w granicach danej działki) minimum
30o; pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem o podobnej fakturze;
dopuszcza się także pokrycie gontem lub
strzechą słomianą (przy zachowaniu odpo-
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wiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych),


w zagospodarowaniu każdej nowej działki
budowlanej udział powierzchni biologicznie
czynnej wynosić powinien co najmniej
70%;



nakazuje się zachowanie przerw pomiędzy
poszczególnymi segmentami ciągu osadniczego – minimum 100 m; ustalenie to nie
dotyczy zalesionej przestrzeni pomiędzy
wsią Tabor a wsią Podbiel-Kominki, gdzie
dotychczasowy zasięg lasu powinien być
zachowany.

Powyższe informacje zostały również przekazane w formie warstwy informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS (załącznik 9)
2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane
Lp.

1

2

Przedmiot ochrony

2330 wydmy śródlądowe z
murawami napiaskowymi
(Corynephorus, Agrostis)
6120* ciepłolubne,

Ocena Powierzchnia Liczba
ogólna (zakres wg stanowis
różnych
k
dostępnych
danych)
C
1,5-26,8
X

C

0-18,2

X

Rozmieszczenie
w obszarze

Stopień rozpoznania

wg załączonej
mapy (załącznik
nr 10)
wg załączonej

dość dobry, jednak
wymaga weryfikacji
dość dobry, jednak

Zakres prac terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia z
prac terenowych
siedlisko częściowo
zweryfikowane w terenie
siedlisko częściowo
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3

4

5

6

7

8

śródlądowe murawy
napiaskowe (Koelerion
glaucae)
6410 zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion)
6510 niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
91D0* bory i lasy bagienne
(Vaccinio uliginosiBetuletum pubescentis,
Vaccinio uliginosi-Pinetum,
Pino mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohniiPiceetum i brzozowososnowe bagienne lasy
borealne)
7140 torfowiska
przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością
z Scheuchzerio-Caricetea)
7230 górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o
charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk
4038 czerwończyk fioletek
(Lycaena helle)

mapy (załącznik
nr 10)

wymaga weryfikacji

zweryfikowane w terenie

wg załączonej
mapy (załącznik
nr 10)
wg załączonej
mapy (załącznik
nr 10)

niewystarczający,
wymaga weryfikacji

siedlisko częściowo
zweryfikowane w terenie

niewystarczający,
wymaga weryfikacji

siedlisko częściowo
zweryfikowane w terenie

niewystarczający,
wymaga weryfikacji

Konieczna inwentaryzacja
terenowa

C

0-34,03

X

C

0-452

X

C

43,88

X

wg załączonej
mapy (załącznik
nr 10)

C

Brak danych

X

Brak danych

niewystarczający,
wymaga weryfikacji

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

C

Brak danych

X

Brak danych

niewystarczający,
wymaga weryfikacji

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

Rozmieszczenie
zależy od

Relatywnie dobry w
środkowej części

Inwentaryzacja poszczególnych
działek pod kątem

B

X

24
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9

1

1059 modraszek telejus
(Maculinea [Phengaris]
teleius)

C

X

B

X

aktualnych
sposobów
użytkowania.
Lokalizacja
zgodnie z mapą
(załącznik 11),
wg obserwacji
poczynionych w
latach 2008-2009
oraz 2011
Lokalizacja
zgodnie z mapą
(załącznik 11),
wg obserwacji
poczynionych w
latach 2008-2009
oraz 2011.

19

występowania rośliny
żywicielskiej oraz aktualnych
metod użytkowania

Relatywnie dobry w
środkowej części
obszaru, ale i tu
konieczna
dokładniejsza
inwentaryzacja.
Weryfikacji wymagają
dane pochodzące z roku
2006 dotyczące
południowej części
obszaru.
niewystarczający,
wymaga weryfikacji

Inwentaryzacja poszczególnych
działek pod kątem
występowania rośliny
żywicielskiej oraz aktualnych
metod użytkowania

Lokalizacja
Konieczna inwentaryzacja
zgodnie z mapą
terenowa
(załącznik nr 11)
Informacje o przedmiotach ochrony zostały również przekazane w formie warstwy informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS
(załącznik 12)
1060 czerwończyk
nieparek ( Lycaena dispar)

9

obszaru, ale i tu
konieczna
dokładniejsza
inwentaryzacja
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych
Wstęp
Do weryfikacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących na terenie Bagna Całowanie wykorzystano przede wszystkim materiały zawierające mapy roślinności rzeczywistej, wykonane w ostatnich latach na tym obszarze. Są to następujące 3 opracowania, będące podstawą analizy rozmieszczenia i powierzchni poszczególnych siedlisk:
•

Borzyszkowski J., Kuśmierz A., Kuśmierz M. 2003. Projekt Planu Ochrony Mazowieckiego Paku Krajobrazowego im. Czesława

Łaszka, Warszawa;
•

Dzierża P. (red.) 2007. Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLH140001 Bagno Całowanie, Mini-

sterstwo Środowiska - mapa przeglądowa roślinności rzeczywistej zamieszczona w tym opracowaniu zaczerpnięta z archiwum Cmok;
•

BULiGL 2006-2007. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków w aspekcie sieci Natura 2000 w Polsce. PGL
LP/Ministerstwo Środowiska;

Ponadto w odniesieniu do wybranych siedlisk korzystano z innych opracowań:
•

Plan Urządzenia Lasu 2009-2018 Nadleśnictwo Celestynów RDLP Warszawa;

•

Pawlikowski P. 2004. Walory szaty roślinnej projektowanego użytku ekologicznego „Kobyla Góra” na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 60.2:81-91.

Zarówno termin opracowania PZO (w sensie pory roku), jak też czas, jaki był przeznaczony na jego wykonanie (w szczególności biorąc
pod uwagę wielkość obszaru) uniemożliwiły wykonanie szczegółowej inwentaryzacji terenowej.
W analizie kameralnej w/w materiałów ustalono, na ile było to możliwe, przynależność wyróżnionych na mapach jednostek roślinności
do typów siedlisk przyrodniczych, a następnie nałożono w 3 warstwach na jeden podkład mapowy, w tym ortofotomapę. Ustalono lokalizację
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oraz powierzchnię, jaką zajmują poszczególne siedliska wg różnych źródeł, powierzchnię potwierdzoną przez wszystkie źródła (część wspólną)
oraz powierzchnię maksymalną (sumę z wszystkich źródeł) i zakres występujących różnic. Wyniki tych prac wykazały, że poszczególne materiały znacznie różnią się od siebie, zarówno pod względem lokalizacji, przebiegu granic, jak też powierzchni siedlisk oraz ich rozpoznania fitosocjologicznego. Wyniki te w bardzo dużym stopniu różnią się także w stosunku do danych zawartych w SDF. Analiza pokazuje też, niezależnie
od tych różnic, że dostępne obecnie mapy mają charakter map przeglądowych, które dają pewien ogólny obraz typów roślinności i ich rozmieszczenia, natomiast porównanie kształtu poszczególnych poligonów z rzeczywistym przebiegiem granic w terenie (na podstawie aktualnej ortofotomapy) pokazuje, że mają one jedynie charakter przybliżony.
Należy ponadto podkreślić aspekt potencjalnej dynamiki kartowanej roślinności. Prawie wszystkie typy chronionych siedlisk nieleśnych,
występujące na tym terenie, mają charakter półnaturalny, związany ze specyficzną formą tradycyjnego użytkowania lub/i z siedliskami hydrogenicznymi. Biorąc pod uwagę, że zarówno sposoby użytkowania (w tym w szczególności z jednej strony w wielu miejscach zaprzestanie, z
drugiej strony, gdzie indziej, intensyfikacja) oraz znaczne wahania poziomu wody wynikające z przyczyn naturalnych (wyjątkowo mokre ostatnie lata po wcześniejszych suchych) można przypuszczać, że różne procesy dynamiczne, zachodzące w takich wypadkach często dosyć szybko,
mogły mieć miejsce w ostatnich latach w większości typów siedlisk. Z kolei uwzględniając termin opracowania wykorzystanych map, trzeba
założyć, że przynajmniej częściowo mogą one być już nieaktualne.
W związku z powyższym przeprowadzono wstępną weryfikację terenową, w szczególności w miejscach, w których ujęcia fitosocjologiczne wg poszczególnych źródeł znacznie się różniły, w celu oszacowania, które jest najbardziej aktualne. Sprawdzano również obecny stan
innych wybranych płatów siedlisk występujących na tym obszarze. Wykorzystano przy tym możliwie aktualne zdjęcia lotnicze w skali 1:10 000:
•

Ortofotomapa województwa mazowieckiego, RDOŚ, Warszawa.

Opis siedlisk

108

2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
Powierzchnia wg SDF - 1,20 % - 41,00 ha
reprezentatywność

B

względna powierzchnia

C

stan zachowania

B

ocena ogólna

C

Siedlisko naturalnie związane z wydmami piaszczystymi, z suchymi glebami krzemianowymi, stosunkowo ubogie gatunkowo, o małym
zróżnicowaniu syntaksonomicznym obejmującym jeden zespół Spergulo vernalis-Corynephoretum (Namura-Ochalska 2004). Siedlisko jest
stosunkowo łatwe do identyfikacji zarówno pod względem syntaksonomicznym, jak też przestrzennym. Możliwość pomyłki występuje głównie
w odniesieniu do antropogenicznych zbiorowisk ze szczotlichą siwą powstających czasem na piaskach niewydmowych.
Rozmieszczenie płatów z murawami szczotlichowymi na dostępnych mapach roślinności, czyli mapie z Planu Ochrony MPK oraz
mapach CMok i BULiGL jest w przybliżeniu analogiczne. Powierzchnia natomiast wg tych źródeł wynosi od 4,8 ha (BULiGL) i 6,1 (MPK) do
21,3 ha (CMok).
Obecny stan największych płatów został częściowo zweryfikowany w terenie oraz na podstawie analizy aktualnej ortofotomapy obszaru.
Największy płat typowo wykształconych muraw znajduje się w centralnej części, na wydmie Góra Pękatka w jej północnej części. Występują
tam 2-3 płaty o łącznej powierzchni ok. 4 ha. Wg danych BULiGL jest to jedyne miejsce, gdzie na mapie siedlisko zaznaczono w formie
poligonu. Pozostałe stanowiska w liczbie 8 zaznaczono punktowo. Jedno z takich miejsc znajduje się w południowej części w/w wydmy. Na
podstawie weryfikacji terenowej można powiedzieć, że ma obecnie wielkość ok. 1-2 arów. Powierzchnia omawianego siedliska zaznaczona na
mapie MPK jest nieznacznie większa a rozmieszczenie analogiczne. Na mapie CMok siedlisko jest zaznaczone mniej precyzyjnie, na podstawie
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przeprowadzonej obecnie weryfikacji można stwierdzić, że przynajmniej częściowo jest obecnie nieaktualne.
Na podstawie dostępnych danych, ortofotomapy i weryfikacji terenowej jako miejsca występowania muraw szczotlichowych na
powierzchni, którą można skartować jako poligony na mapie w skali 1:10 000, można wskazać oprócz Góry Pękatka jeszcze 2 większe obiekty:
wydmę położoną ok. 800 m na wsch. od Kobylej Góry – wielkości ok. 0,5 ha (mocno rozkopana i obecnie również użytkowana - pobór piasku)
oraz na wydmie Góra Gorzałka, w jej południowo-wschodniej części - wielkości ok. 0,5-1 ha. Na mniejszych powierzchniach, punktowo wśród
bardziej zwartych muraw siedlisko może też być rozpoznane na Kobylej Górze.
Płat tego zbiorowiska na Górze Pękatka jest nie tylko największy, ale też dobrze wykształcony pod względem florystycznym, w tym z
udziałem roślin zarodnikowych, związanych z terenami bardzo suchymi i ubogimi - mchów (Polytrichum piliferum) i porostów (Cladonia spp.,
Cetraria aculeata). Gatunki te w sensie syntaksonomicznym są wprawdzie charakterystyczne dla innych zespołów ze związku Corynephorion
canescentis (Matuszkiewicz 2001), które nie są ujęte w zakresie zmienności siedliska 2330 (Namura-Ochalska 2004), jednak rzadsze od muraw
szczotlichowych i pozytywnie wyróżniające wydmy od zubożałych zbiorowisk antropogenicznych muraw prawie wyłącznie ze szczotlichą.
Zbiorowiska takie potencjalnie mogą występować punktowo na suchych i ubogich glebach w różnych miejscach obszaru, jednak na podstawie
obecnych danych, a także rozmieszczenia wydm na podstawie map topograficznych, można stwierdzić, że prawdopodobnie już nie mają
powierzchni, która w znaczący sposób wpłynęłaby na ogólną wielkość powierzchni zajętej przez to siedlisko w obrębie obszaru, mogą być też
związane z piaskami niewydmowymi w miejscach o charakterze antropogenicznym.
Obecną powierzchnię typowo wykształconych większych płatów można w związku z powyższym oszacować na ok. 7 ha, rozmieszczone
w 3-4 większych płatach, ewentualnie kilku miejscach występujących punktowo.
Weryfikacja tego siedliska jest więc pozytywna pod względem jego obecności, natomiast jego udział w obszarze jest
prawdopodobnie znacząco (o ok. 35 ha) niższy niż wg danych podanych w SDF. W celu precyzyjnego rozpoznania siedliska zaleca się
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szczegółową inwentaryzację terenową. Powinno się przy tym uwzględnić nie tylko aspekt przestrzenny - ilość, wielkość płatów, ich granice (w
przypadku tego zbiorowiska możliwe do ustalenia stosunkowo precyzyjnie) ale też diagnozę fitosocjologiczną opartą na zdjęciach
fitosocjologicznych, obrazującą obecny stan zachowania tych siedlisk.

4030 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
powierzchnia wg SDF - 0,01 % - 0,34 ha
reprezentatywność – D
Suche wrzosowiska w Polsce jako zbiorowiska naturalne rozwijają się na niewielkich powierzchniach na obrzeżach lasów, natomiast na
większych powierzchniach, takich jak występujące w Polsce północno-zachodniej, ich powstawanie i trwanie jest uwarunkowane
antropogenicznie (Kujawa-Pawlaczyk J. 2004b). Wg dostępnych danych ich występowanie na omawianym obszarze jest bardzo znikome. Na
mapach MPK i CMok nie zostały uwzględnione, natomiast w materiałach BULiGL zaznaczone zostały bez płatów w formie poligonów, a
jedynie w 3 miejscach punktowo w obrębie lub na skraju borów świeżych.
Miejsc, w których punktowo rozwijają się płaty wrzosu wykraczające poza okap drzewostanu, w obrębie siedlisk borowych jest
prawdopodobnie potencjalnie nawet więcej, miejsca takie jednak związane są zwykle z antropogenicznym przerzedzeniem drzewostanu, w jego
niewielkich lukach, na brzegach lasu przy drogach, pod liniami energetycznymi itp. Ze względów geograficznych na omawianym obszarze
należałoby się spodziewać głównie najpospolitszego zespołu Pohlio-Callunetum. Zespół ten nie ma gatunków charakterystycznych, określany
jest jako "zespół centralny" identyfikowany raczej na podstawie dominacji wrzosu i braku gatunków wyróżniających inne zbiorowiska. Jest
zbiorowiskiem zastępczym borów świeżych, pospolitym na porębach, pasach przeciwpożarowych oraz innych tego typu miejscach
(Matuszkiewicz 2001).
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Siedlisko występuje jedynie punktowo na powierzchni mniejszej niż 0,01% pokrycia całego obszaru. Z drugiej strony w dużej
mierze zależy od kryteriów, wg których płaty z wrzosem zostaną potraktowane albo jako enklawy wrzosowisk albo też zostaną ujęte w zakresie
zmienności zarówno przestrzennej (mozaikowość), jak też dynamicznej (fazy rozwojowe drzewostanu, sukcesja) w obrębie zbiorowisk leśnych.
Weryfikacja obecności siedliska wymaga więc obecnie inwentaryzacji zarówno pod względem ilości i powierzchni płatów, które
potencjalnie mogą być uznane za ten typ siedliska, jak też pod względem fitosocjologicznym, by określić jak wykształcone i jakiego typu są to
zespoły, oraz określić ich pochodzenie i potencjalną trwałość.

6120* ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
powierzchnia wg SDF - 0,10 % - 3,44 ha
reprezentatywność

A

względna powierzchnia

C

stan zachowania

A

ocena ogólna

B

Siedlisko tego typu obejmuje zbiorowiska śródlądowe, o wyraźnie kontynentalnym charakterze, niskie luźne murawy napiaskowe,
ciepłolubne zbliżone charakterem do muraw kserotermicznych. Pod względem syntaksonomicznym zróżnicowane na 9 zespołów, wszystkie
ujęte w jednym związku (Kujawa-Pawlaczyk 2004a).
Typowo wykształcone siedliska tego typu wg mapy CMok występują tylko w jednym miejscu – w centralnej części, na Kobylej Górze
(powierzchnia na mapie 2,2 ha). Na mapie MPK płat ten jest również zaznaczony (na nieco mniejszej powierzchni), a ponadto w sposób
pośredni udokumentowany na mapie florystycznej zawierającej stanowiska cennych gatunków roślin, wśród których, uwzględnionych jest kilka,
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które są diagnostyczne dla tego typu siedliska (Silene otites i Phleum phleoides, oraz inne Hypochoeris maculata, Pulsatilla pratensis) i
wszystkie mają stanowiska na tej wydmie (niektóre jako jedyne w całym MPK). Informacje na temat tego obiektu jeśli chodzi o diagnozę
fitosocjologiczną potwierdzają dane publikowane w literaturze (Pawlikowski 2004), trudno jest natomiast podać precyzyjne rzeczywistą
powierzchnię siedliska. Wg mapy MPK - powierzchnia murawy na Kobylej Górze wynosi ok. 1ha, w cytowanej publikacji wielkość całego
obiektu, wraz z przylegającymi płatami łąk i ziołorośli, również będących miejscem występowania cennych gatunków roślin, wynosi ok. 1,5 ha.
Obecnie, na podstawie wstępnej weryfikacji terenowej, przeprowadzonej jesienią, trudno podać precyzyjnie powierzchnię, jednak na terenie
tego obiektu występuje mozaika różnych zbiorowisk i zespoły, które przynależą do omawianego typu siedliska, zajmują raczej niewielkie
powierzchnie liczone w arach.
Na mapie MPK murawy należące do omawianego siedliska zaznaczone są jeszcze w dwóch miejscach (w północnej i południowej części
obszaru), dane te są jednak niepotwierdzone przez inne źródła, włącznie w/w mapą florystyczną, tzn. nie występują w tych miejscach
stanowiska cennych i diagnostycznych gatunków roślin, ponadto przynajmniej częściowo są to dane nieaktualne lub nieprecyzyjne, ponieważ na
aktualnej ortofotomapie miejscach tych widoczna jest roślinność drzewiasta. Sumaryczna powierzchnia tego siedliska na tej mapie razem z
Kobylą Górą wynosi 3,4 ha. W danych BULiGL ciepłolubne murawy zostały zaznaczone na jeszcze większej powierzchni - 12,8 ha w 4
zwartych płatach i licznych punktach rozproszonych na całym obszarze. Jednak w tym wypadku dane też nie są potwierdzone przez inne źródła,
wg których miejsca te są zlokalizowane wśród roślinności obejmującej łąki świeże lub nawet wilgotne. Również na podstawie ortofotomapy i
map topograficznych można powiedzieć, że tylko częściowo pokrywają się z miejscami w których potencjalnie można byłoby się spodziewać
tego typu siedliska. W związku z tym wydaje się, że przynajmniej częściowo, jako tego typu siedliska zakwalifikowano tu zbiorowiska
antropogeniczne, z elementami florystycznymi świadczącymi o suchszej i uboższej glebie, ale nie reprezentujące typowych ciepłolubnych
muraw napiaskowych ze związku Koelerion glaucae.

113

Występowanie tego siedliska - jego rozmieszczenie, powierzchnia oraz precyzyjna diagnoza syntaksonomiczna, udokumentowana
zdjęciami fitosocjologicznymi, wymaga w związku z powyższym aktualnej inwentaryzacji. Odnosi się to zarówno w stosunku do muraw na
Kobylej Górze, głównie ze względu na opisanie ich obecnego stanu, jak też niezbędne jest zweryfikowane w innych miejscach obszaru, gdzie
możliwe jest zidentyfikowanie tych muraw w postaci umożliwiającej uwzględnienie ich jako siedlisko 6120.
Weryfikacja występowania siedliska może być na obecnym etapie pozytywna w sensie jego dobrze udokumentowanej, w
ostatnich latach, obecności, natomiast na temat weryfikacji pokrywania podanego w SDF na poziomie 0,1% - 3,44 ha w tej chwili, bez
szczegółowej, aktualnej inwentaryzacji, brak jest dostatecznych podstaw.

6230* górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)
powierzchnia wg SDF - 0,01 % - 0,34 ha
reprezentatywność - D
Murawy bliźniczkowe należą do zbiorowisk typowo antropogenicznych, powstają w wyniku długotrwałego wypasu, przy braku
nawożenia. Na dużych powierzchniach rozwijają się jedynie w górach. Na niżu zajmują zwykle bardzo niewielkie powierzchnie i jako typowo
wykształcone spotykane są rzadko. Jako siedliska podlegające ochronie powinny być uwzględniane płaty bogate florystycznie (Perzanowska
2004).
Dane na temat tego siedliska w poszczególnych materiałach są rozbieżne. Na mapie CMok nie zostały uwzględnione. W materiałach
BUL występuje 1 duży płat, o powierzchni blisko 9 ha oraz kilkanaście punktów rozproszonych na całym obszarze (w obrębie wilgotnych łąk
wg pozostałych map). Miejsce zaznaczone na mapie jako poligon na podstawie weryfikacji terenowej można potwierdzić jedynie częściowo.
Pod względem powierzchni dane są z pewnością zawyżone, ponieważ płat zaznaczony na mapie (porównanie z ortofotomapą) obejmuje także
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przylegającą wydmę z murawami szczotlichowymi oraz fragmenty zadrzewione w części centralnej. Pod względem florystycznym na podstawie
weryfikacji terenowej można powiedzieć, że w miejscu tym występują nawet stosunkowo liczne kępy bliźniczki psiej trawki, jednak nie są one
dominujące w kompozycji gatunkowej, obecnie jest to raczej łąka wilgotna m. in. z dużym udziałem Deschampsia caespitosa. W zasięgu
zaznaczonego płatu są też działki użytkowane pastwiskowo, ale z kolei bez psiej trawki w takiej ilości. Na mapie CMok w/w miejsce (przy
wschodniej granicy obszaru po północnej stronie drogi na Kobylą Górę), znajduje się w obrębie łąk wilgotnych Alopecurion. Na mapie MPK z
kolei miejsce to jest również zaznaczone jako psiara i na podobnej powierzchni. Na mapie tej psiary zostały także zaznaczone w kilku innych
miejscach przy wschodniej granicy obszaru, również na stosunkowo dużych powierzchniach od ok. 1 do kilku ha - w sumie psiary wg tej mapy
zajmują 29,2 ha. Na podstawie analizy przestrzennej, porównania granic tych płatów z aktualną ortofotomapą można powiedzieć, że
przynajmniej w części są to dane błędne lub nieaktualne ponieważ obecnie część tych terenów jest zajęta przez roślinność drzewiastą. Na
wybranych płatach przeprowadzono weryfikację terenową, w kilku miejscach odnaleziono wprawdzie pojedyncze kępy psiej trawki, ale w
zbiorowisku nie użytkowanej, zarastającej łąki, w którym obecnie dominuje sit Juncus effusus, w miejscach innych z kolei obecne są łany
nawłoci późnej Solidago serotina - bardzo ekspansywnego neofitu pochodzenia północnoamerykańskiego, w miejscach jeszcze bardziej
zarastających pojawia się jeżyna Rubus spp., kruszyna oraz inne krzewy i drzewa (brzoza, sosna). Większość tego obszaru, który na mapie
występuje jako psiary obecnie jest nie użytkowana i znajduje się w różnych stadiach zarastania. Z kolei na jednej z działek użytkowanych,
również w obrębie dawnych psiar, obecnie występuje łąka zdominowana przez śmiałka darniowego, ale bez bliźniczki psiej trawki - zespół
Deschampsietum caespitosae, albo zbiorowisko z Deschampsia caespitosa.
Podsumowując powyższe dane, oraz na podstawie ich weryfikacji terenowej można stwierdzić, że występują jeszcze i pewnie dawniej
występowały w większej ilości zbiorowiska z Nardus stricta. Natomiast znaczna ich część jest obecnie w stanie zaawansowanej sukcesji
wtórnej, a te które obecnie są jeszcze użytkowane wymagają potwierdzenia syntaksonomicznego czy i na jakiej powierzchni można je uznać za
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siedlisko niżowych muraw bliźniczkowych ze związku Violion caninae, ewentualnie jak reprezentują zespół, szczególnie, że są to zbiorowiska
stosunkowo rzadkie na niżu, i często spotykane tylko w formach kadłubowych, z nielicznymi gatunkami charakterystycznymi, a szczególnej
ochronie podlegają w tym wypadku płaty bogate florystycznie (Matuszkiewicz 2001, Perzanowska 2004).
Bez przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji nie można zweryfikować danych z SDF, zarówno w sensie występowania
siedlisk na tym obszarze jak też ewentualnie aktualnej powierzchni.

6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
powierzchnia wg SDF - 0,50 % - 17,23 ha
reprezentatywność

A

względna powierzchnia

C

stan zachowania

B

ocena ogólna

B

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe pod względem fitosocjologicznym obejmuję dwa zespoły ze związku Molinion caeruleae. Pod
względem siedliskowym najważniejszą cechą siedliska jest zmienny poziom wody gruntowej, często w dosyć znacznym zakresie od zalania
wiosną do opadania poza zasięg sytemu korzeniowego wielu roślin (Kącki, Załuski 2004). Zbiorowiska należą do jednych z najbogatszych
florystycznie i najcenniejszych łąkowych siedlisk chronionych. Żeby jednak je skutecznie chronić należy ustalić precyzyjnie ich lokalizację. Na
podstawie istniejących danych jest to bardzo trudne ponieważ dane w poszczególnych źródłach na ten temat są rozbieżne i prawdopodobnie w
dużej mierze nieaktualne.
Na mapie CMok zaznaczone są głównie w 2 dużych płatach w pobliżu południowej granicy obszaru na powierzchni, oraz 3 mniejszych
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w części centralnej przy zachodniej granicy obszaru - w sumie na powierzchni 23,5 ha. Na mapie MPK łąki trzęślicowe zidentyfikowano na
znacznie mniejszej powierzchni - 3 ha, w obrębie łąk wilgotnych pomiędzy zachodnią granicą a wydmami w rejonie Dębowej Góry oraz na
południowy zachód od Góry Pękatki (3 płaty podobnie jak na mapie CMok, jednak rozmijające się granicami). Dane BUL uwzględniają: 1 płat
w południowej części wielkości 3,5 ha (w sąsiedztwie płatu z danych CMok, jednak w większości nie pokrywający się) oraz kilkanaście
punktów rozproszonych w części centralnej na wschodzie i w południowo-wschodniej (czyli w innych miejscach niż wg pozostałych map - w
obrębie wilgotnych łąk).
Na podstawie danych literaturowych wiadomo, że fragmenty zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, wraz z rzadkimi i chronionymi
gatunkami w kompozycji gatunkowej występowały w mozaice zbiorowisk na Kobylej Górze (Pawlikowski 2004). Zbiorowiska takie mogą też
występować potencjalnie w sąsiedztwie innych podobnych wydm na terenie Bagna Całowanie.
Wszystkie omawiane materiały zostały opracowane kilka lat temu (mają co najmniej 4-8 lat), biorąc pod uwagę procesy sukcesyjne
zachodzące w zbiorowiskach łąkowych zachodzące przy zaniechaniu lub zmianie użytkowania, ich dynamikę, wszystkie dane, niezależnie od
tego, że się w poszczególnych przypadkach między sobą różnią, obecnie wymagają szczegółowej weryfikacji w okresie wegetacyjnym, w czasie
umożliwiającym dokonanie precyzyjnej diagnozy syntaksonomicznej oraz wyznaczenia granic płatów.
Powierzchnia tego siedliska w SDF jest stosunkowo nieduża, można przypuszczać, że zbiorowiska reprezentujące omawiane siedlisko
przyrodnicze mogą zostać zinwentaryzowane, jeśli nie na kilkunastu to może kilku ha, jednak najważniejsza dla planowania działań ochronnych
jest ich aktualna precyzyjna lokalizacja. Podczas przeprowadzonej obecnie wstępnej weryfikacji, stwierdzono np. że rozległe obszary łąkowe
przy południowej granicy obszaru gdzie kiedyś były inwentaryzowane największe płaty tego siedliska, w obecnej chwili na rozległych
powierzchniach nie są obecnie koszone. W związku z tym w chwili obecnej dostępne dane należy uznać za niewystarczające do zaplanowania
szczegółowych zabiegów ochronnych.
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Ponieważ jednak siedlisko jest bardzo cenne i stanowi jeden z najważniejszych przedmiotów ochrony, na tym obszarze,
niezależnie od precyzyjnej inwentaryzacji, diagnozy fitosocjologicznej i waloryzacji łąk, przywrócenie koszenia łąk jest jednym z
podstawowych pilnych zabiegów ochronnych. Dlatego stosując zasadę przezorności planuje się ich czynną ochronę na powierzchni
wyznaczonej wszędzie tam, gdzie kiedyś łąki te były podawane. Podaną powierzchnię należy traktować więc jako miejsce ich
potencjalnego występowania lub miejsce do możliwego odtwarzania.

6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
powierzchnia wg SDF - 26,00 % - 896,35 ha
reprezentatywność
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Łąki świeże należące do tego siedliska na niżu są reprezentowane przez dwa zespoły ze związku Arrhenatherion elatioris (Kucharski,
Perzanowska 2004). Na omawianym obszarze sytuacja dotycząca rozpoznania rozmieszczenia i powierzchni łąk świeżych jest podobna, jak w
przypadku łąk trzęślicowych, z tym, że rozbieżności pomiędzy poszczególnymi mapami są jeszcze większe, a także możliwa do oszacowania na
ich podstawie powierzchnia tego siedliska w większym stopniu różni się w stosunku do danych zawartych w SDF.
Na mapie MPK uwzględniono zaledwie kilka niewielkich płatów o powierzchniach ok. 1-2 ha (Dębowa Góra, na zachód od Góry
Pękatki i na zachód od Góry Gorzałki) i łącznej powierzchni 6,5 ha. Na mapie CMok występuje ok. 10 płatów, niektóre częściowo pokrywające
się z danymi MPK w centralnej części obszaru, jednak największe z nich zlokalizowane są na południu obszaru, w sumie zajmują powierzchnię
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130,4 ha. Na mapie BUL siedlisko jest uwzględnione w największym stopniu (14 płatów i 6 punktów rozmieszczonych głównie przy zachodniej
granicy obszaru i na południu) o łącznej powierzchni 399,5 ha. Niektóre z nich pokrywają się częściowo z pozostałymi danymi.
W zależności od źródła powierzchnia łąk świeżych waha się więc w bardzo szerokich granicach od kilku, stu kilkudziesięciu do
blisko 400 ha. Niezależnie od tego, które źródło przyjąć, nawet biorąc pod uwagę wartość największą, występuje tu także bardzo duża
rozbieżność w stosunku do danych zawartych w SDF, gdzie 26% powierzchni oznacza blisko 900 ha tego typu siedliska. Tak duża różnica
wynika prawdopodobnie z przyjętej metodyki, mianowicie kryterium kwalifikowania poszczególnych łąk do siedliska 6510. W okresie zbierania
danych do SDF nie były jeszcze opublikowane polskie podręczniki metodyczne i do omawianego typu siedliska włączono prawdopodobnie
znaczną część dominujących na tym obszarze łąk wilgotnych. Przy czym zaznaczyć należy, że układ syntaksonomiczny zbiorowisk łąkowych, w
szczególności ich zróżnicowanie wg źródeł ogólnych i monograficznych jest różnie ujmowane (Matuszkiewicz 2001, Kucharski, MichalskaHejduk 1994).
Wstępna weryfikacja terenowa, jak też porównanie płatów zinwentaryzowanych łąk świeżych z aktualną ortofotomapą, pokazują że
istniejące dane mają obecnie raczej charakter mapy przeglądowej, na podstawie której można wskazać jedynie rejony gdzie możliwe jest
zinwentaryzowanie tego typu siedlisk. Granice płatów wyznaczonych na mapach mają charakter naturalny, nie pokrywają się z przebiegiem
działek w terenie. Na Dębowej Górze w centralnej części obszaru, gdzie wg 2 źródeł zinwentaryzowany był wydłużony płat łąk świeżych (w
obrębie łąk wilgotnych), przebiega on prostopadle do istniejącego tu układu działek, tak, że ewentualne łąki świeże zajmują jedynie ostanie ich
fragmenty. W chwili obecnej natomiast zdecydowana ich większość nie jest użytkowana, koszone są tylko pojedyncze działki. Podobnie na
południu obszaru, gdzie wg istniejących danych jeszcze niedawno mogły występować największe obszary łąk świeżych, obecnie sytuacja (w
obrębie wyznaczonych na omawianych mapach dużych płatach łąk świeżych) wygląda na poszczególnych działkach bardzo różnie: od
fragmentów w tym roku zaoranych, poprzez grunty użytkowane w różny sposób (niekoniecznie ekstensywna gospodarka kośna, czasem
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intensywne zagospodarowanie i mocno zmieniony i uproszczony skład gatunkowy), do fragmentów w różnych stadiach sukcesji, w tym w
zaawansowanym stopniu zarośnięte, z krzewami albo neofitami (łany nawłoci amerykańskich). Podkreślić przy tym należy, że nie tylko
całkowite zaprzestanie użytkowania prowadzi do zaniku omawianych zbiorowisk, również zmiany w tradycyjnym sposobie użytkowania
prowadzą do znacznych zmian flory i roślinności, niekorzystnych z punktu widzenia ochrony tych siedlisk (Barabasz 1994).
W związku z takim szerokim ujęciem łąk w SDF oraz z uwagi na znaczne rozbieżności w istniejących danych, dotyczących
zarówno powierzchni jak lokalizacji siedlisk, a także biorąc pod uwagę okres, kiedy opracowywano omawiane dane i szybko zachodzące
obecnie procesy sukcesyjne, należy stwierdzić, że siedliska tego typu, należy obecnie zweryfikować i precyzyjnie skartować.
Ponieważ jednak jest to obecnie siedlisko stanowiące główny przedmiot ochrony na tym obszarze, podobnie jak w przypadku łąk
trzęślicowych, niezależnie od precyzyjnej inwentaryzacji, diagnozy fitosocjologicznej i waloryzacji łąk, przywrócenie koszenia łąk jest
jednym z podstawowych pilnych zabiegów ochronnych. Dlatego stosując zasadę przezorności planuje się ich czynną ochronę na
powierzchni wyznaczonej wszędzie tam, gdzie kiedyś łąki te były podawane. Podaną powierzchnię należy traktować więc jako miejsce
ich potencjalnego występowania lub miejsce do możliwego odtwarzania.

7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
powierzchnia wg SDF - 1,90 % - 65,50 ha
reprezentatywność
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Siedlisko na niżu obejmuje oligo- i mezotroficzne torfowiska z roślinnością reprezentowaną przez liczne zespoły i zbiorowiska
niemające takiej rangi z rzędów Scheuchzerietalia palustris i Caricetalia nigrae, oraz zbiorowiska o nieustalonej pozycji syntaksonomicznej
(Herbichowa 2004).
Dane dotyczące tego typu siedliska w dostępnych materiałach są nieprecyzyjne lub ich brak. Na mapie MPK torfowiska nie zostały
opracowane pod względem fitosocjologicznym, wymienione są jedynie obszary eksploatacji torfu, gdzie można je potencjalnie odnaleźć . Na
mapie CMok są uwzględnione turzycowiska ze związku Caricion lasiocarpae - na powierzchni 90,9 ha. Jednak taka ranga syntaksonu, w sensie
fitosocjologicznym nie pozwala na jednoznaczne ustalenia typu siedliska przyrodniczego, teoretycznie możliwe jest tu stwierdzenie siedliska
7230. Niepewna jest też aktualność tych danych ze względu na zachodzące w tych zbiorowiskach procesy dynamiczne. W danych BUL
siedlisko jest reprezentowane bardzo nielicznie, nie skartowano żadnych płatów w formie poligonów a jedynie 2 stanowiska punktowe.
Trudno na tej podstawie oszacować aktualność danych w SDF, zarówno pod względem statusu fitosocjologicznego, powierzchni,
jak też obecnego stanu zachowania. Zbiorowiska/siedliska tego typu należy obecnie od nowa skartować, jednoznacznie określając do
jakiego syntaksonu i typu siedlisk należą, gdzie występują i na jakiej powierzchni.

7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
powierzchnia wg SDF - 26,60 % - 917,03 ha
reprezentatywność
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Siedlisko obejmuje mezo- i mezo-oligotroficzne, słabo kwaśne, neutralne i zasadowe młaki, torfowiska źródliskowe i przepływowe typu
niskiego, zasilane przez wody podziemne zasobne w zasady. Występują na nich liczne, geograficznie zróżnicowane torfotwórcze zbiorowiska
mszysto-turzycowe, reprezentujące wiele zespołów i zbiorowisk głownie z rzędu Caricetalia davallianae ale też innych z klasy ScheuchzerioCaricetea nigrae (Herbichowa, Wołejko 2004).
Torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, to jedne z najcenniejszych typów torfowisk i zasługują na
szczególną ochronę. Pod względem fizjonomicznym najczęściej mają charakter niskich lub średnio wysokich turzycowisk z charakterystyczną
bardzo zwartą warstwą mszystą. Z florystycznego punktu widzenia wśród gatunków charakterystycznych występuje szereg gatunków
wapieniolubnych w tym rosnących na granicy zasięgu geograficznego lub poza jego zwartą częścią, np. elementy florystyczne borealne będące
u nas reliktami glacjalnymi (np. mchy Paludella squarrosa, Tomenthypnum nitens, Helodium balandowi). Pod względem hydrologicznym
mechowiska należą do torfowisk soligenicznych, zasilanych przez ruchliwe wody podziemne, napływające z obszarów przyległych.
Sytuacja dotycząca rozpoznania tego siedliska na podstawie istniejących danych jest analogiczna jak w przypadku torfowisk
przejściowych, jednak skala problemu jest w tym wypadku znacznie większa, można powiedzieć, że stanowić może największy problem
w weryfikacji SDF. Na mapie BUL siedlisko nie występuje i brak jest podstaw do jego identyfikacji. Na mapie MPK też nie ma podstaw do
jednoznacznej identyfikacji, może z wyjątkiem miejsc dawnego użytkowania torfu, gdzie w warunkach podtopienia mogą się jeszcze w jakiejś
formie kształtować, choć niekoniecznie, miejsca te mogą zarastać szuwarami i wierzbami. Na mapie CMok też są jedynie zaznaczone miejsca
eksploatacji torfu oraz turzycowiska wymienione w randze związku Caricion lasiocarpae, co również nie pozwala na jednoznaczną
identyfikację siedliska 7230. Brakuje też dostatecznych danych florystycznych, w szczególności dotyczących charakterystycznych mchów
(oprócz w/w np.: Drepanocladus intermedium, Campylium stellatum, Sphagnum teres, Sph. warnstorfii). Z wymienionych gatunków mchów
wiadomo, że kiedyś występował błotniczek wełnisty (Helodium blandowi), jednak obecnie jest tu wymarły (Pawlikowski 2004). Występuje
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jeszcze prawdopodobnie Sphagnum teres, poza tym pospolite gatunki takie jak Drepanocladus aduncus, Caliergonella cuspidata, Climacium
dendroides występujące w różnych zbiorowiskach bagiennych a także wilgotnych łąkach.
W związku z tym brak jest obecnie podstaw fitosocjologicznych czy florystycznych do identyfikacji tego typu siedliska, natomiast
wg procentu pokrycia obszaru wymienionego w SDF siedliska tego typu powinny zajmować przeszło 900 ha. Tak znacząca rozbieżność
wynika zapewne z faktu, że w SDF siedlisko zidentyfikowano prawdopodobnie na podstawie typu torfowiska występującego na Bagnie
Całowanie z punktu widzenia hydrologicznego. W szacie roślinnej występującej tu dawniej, przed melioracją ale już ekstensywnie użytkowane,
zespoły roślinne zapewne w dużym stopniu odpowiadałyby omawianemu typowi siedliska. Obecnie problem z identyfikacją roślinności
odpowiadającej temu typowi torfowiska w sensie syntaksonomicznym, wynika z głębokich niekorzystnych przekształceń antropogenicznych.
Torfowisko Całowanie już dawno zostało zmeliorowane, większa część złóż torfu (nawet jeśli nie była bezpośrednio eksploatowana) uległa
powierzchniowemu zmurszeniu i w związku z tym zanikła też większość roślinności torfotwórczej. Zbiorowiska torfowiskowe zostały
zastąpione przez wilgotne łąki i pastwiska (Pawlikowski 2004, Dzierża 2007).
Obecnie siedlisko jest w stanie zaniku, przy czym proces ten nastąpił przed objęciem tego terenu ochroną w formie SOO Natura
2000. Na podstawie dostępnych danych brak jest obecnie podstaw do identyfikacji omawianego siedliska w sensie fitosocjologicznym.
Należy zwrócić uwagę, że prowadzone były tu eksperymenty nad renaturyzacją torfowisk, a niewielkie fragmenty są też zatwierdzone
jako mechowiska w ramach Programu rolnośrodowiskowego. Dlatego oprócz zalecenia odnalezienia i inwentaryzacji zachowanych
fragmentów "żywych" torfowisk, lub potencjalnie reprezentujących omawiany typ siedliska, należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko
na ochronę obecnego stanu takich miejsc ale także ocenić przy tym możliwości choćby częściowego odtworzenia mechowisk. Możliwe to
jednak będzie po szczegółowej inwentaryzacji rozmieszczenia i stanu płatów roślinności nadających się do ewentualnej renaturyzacji.
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9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
powierzchnia wg SDF - 0,60 % - 20,68 ha
reprezentatywność - D
W danych BULiGL, które spośród analizowanych materiałów są stosunkowo najnowsze siedliska tego nie zidentyfikowano. Na mapie
CMok uwzględniono 2 małe płaty w postaci ubogiej, mazowieckiej o łącznej powierzchni 17,6 ha - jeden z nich na mapie MPK pokrywa się
olsami. Z kolei na mapie MPK, gdzie zbiorowiska leśne nie zostały przedstawione jako zbiorowiska roślinne na mapie roślinności, a zostały
przedstawione wg innej metodyki - jako siedliskowe typy lasu, potencjalnych grądów można szukać na terenie opisanym jako las świeży, który
obejmuje 2 płaty o powierzchni 53,2 ha. W obrębie jednego z nich wg mapy BULiGL znajduje się siedlisko boru bagiennego. Przy tak dużych
rozbieżnościach w istniejących materiałach, nie tylko jeśli chodzi o powierzchnię, ale w jeszcze większym stopniu o diagnozę
syntaksonomiczną/siedliskową, niezbędna jest ponowna inwentaryzacja w sezonie wegetacyjnym. Na podstawie wstępnej weryfikacji terenowej
można jednak już teraz powiedzieć, że znaczna część obszaru na mapie MPK określona jako las świeży, gdzie potencjalną roślinność naturalną
mogłyby stanowić grądy, nie tylko nie jest zajęta przez roślinność rzeczywistą odpowiadającą grądom, ale w znacznej mierze tereny te
charakteryzują się innymi typami siedliskowymi lasu, w dużej mierze borowymi.
Grądy ze względu na duży udział w runie wczesnowiosennych geofitów, pod względem fitosocjologicznym powinny być opisywane w
odpowiednim do tego czasie. W chwili obecnej weryfikacja terenowa może mieć tylko wstępny charakter dotyczący fizjonomii zbiorowisk. Płat
grądu z mapy Cmok, pokrywający się z lasem świeżym na mapie MPK, w chwili obecnej, jest bardziej wilgotny niż las świeży, miejscami
występuje tu teraz stagnująca woda, wynika to z pewnością z wyjątkowo mokrego pod tym względem roku. Drzewostan jest bardzo
rozluźniony, w warstwie 1 piętra pokrywanie jest prawdopodobnie mniejsze niż 50%, występują tu dąb, sosna, świerk, brzoza, brak jest typowo
wykształconego 2 piętra grabowego, natomiast w warstwie krzewów obficie rozwinięta jest leszczyna, runa ze względu na brak
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charakterystycznych roślin nie można w obecnej chwili opisać w dostateczny sposób. Inne fragmenty opisywane na mapie MPK jako las świeży
na podstawie wstępnej weryfikacji można określić raczej jako bór mieszany, z drzewostanem z przewagą sosny, w runie natomiast zarówno z
elementami borowymi jak też z żyznych lasów liściastych, albo jako bory mniej żyzne, świeże i wilgotne lub bagienne.
Dostępne obecnie materiały mogą służyć jedynie do wskazania miejsca gdzie w sezonie wegetacyjnym należy wykonać
inwentaryzację obecnej roślinności rzeczywistej, w celu ustalenia czy zbiorowiska tu obecnie występujące można zakwalifikować jako
grądy subkontynentalne, na jakiej dokładnie powierzchni i w jakim obecnie znajdują się stanie.

91D0* bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno
girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
powierzchnia wg SDF - 1,00 % - 34,47 ha
reprezentatywność

B

względna powierzchnia

C

stan zachowania

C

ocena ogólna

C

Siedlisko tego typu obejmuje kilka różnych zbiorowisk z różnych jednostek klasy Vaccinio-Piceetea, jednak ze względu na ich zasięg
geograficzny na omawianym obszarze możliwe jest występowanie jedynie zespołu sosnowego boru bagiennego - Vaccinio uliginosi-Pinetum
(Herbichowa, Potocka, Kwiatkowski 2004).
Na mapie BUL zidentyfikowano 4 płaty i 2 stanowiska punktowe, jeden wspomniany w poprzednim punkcie w części południowej
obszaru, pozostałe przy południowo-wschodniej granicy obszaru. W sumie siedliska tego typu zajmują 43,9 ha. Na mapie CMok występuje 1
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płat, wielkości 30 ha, określony jako zdegradowany zlokalizowany w tym samym rejonie co na mapie BULiGL, lecz różniący się w kształcie
granic. Na mapie MPK nie uwzględniono borów bagiennych natomiast w/w rejon na południu obszaru opisany jako bory świeże i bory mieszane
świeże.
Weryfikacja borów bagiennych, ze względu na ich charakterystyczną fizjonomię, dominację wśród gatunków charakterystycznych
krzewinek z rodziny wrzosowatych oraz mchów, pod względem diagnozy fitosocjologicznej może być przeprowadzona dosyć dokładnie nawet
jesienią. Weryfikację taką częściowo przeprowadzono, jednak ze względu na powierzchnię tych siedlisk (jak też innych sprawdzanych i
powierzchnię całego obszaru) oraz ograniczony czas na jej wykonanie, jedynie w aspekcie rozpoznania roślinności bez weryfikacji granic.
Weryfikacja granic powinna być jednak wykonana po dokonaniu diagnozy fitosocjologicznej.
Obydwa opisane powyżej kompleksy zbiorowisk inwentaryzowanych jako bory bagienne, są do siebie bardzo podobne, w związku z tym
opisane są poniżej łącznie. Znajdują się one w sąsiedztwie sosnowych borów świeżych i ich fizjonomia pod względem wyglądu drzewostanu
(dosyć wysoki i zwarty) jak też budowy runa (bez kęp i dolinek, mimo wilgotnego roku przesuszone) jest bardziej zbliżona do borów
wilgotnych niż do typowo wykształconych borów bagiennych. Bory te mogły zostać opisane jako bagienne ze względu na torfowe podłoże, a w
składzie gatunkowym głównie na podstawie występowania tu ich gatunku charakterystycznego Ledum palustre i to dosyć licznie. Inny gatunek
charakterystyczny - Vaccinium uliginosum, jest również obecny jednak znacznie mniej liczny. Nie stwierdzono innych krzewinek wrzosowatych
występujących w typowo wykształconych borach bagiennych, które mają tam status gatunków przechodzących z mszarów
wysokotorfowiskowych czyli Andromeda polifolia i Oxycoccus quadripetalus, więc jeśli tu występują to są jeszcze mniej liczne. Natomiast
bardzo licznie występują borówki, które największe pokrywanie osiągają zwykle w borach świeżych tzn. Vaccinium myrtillus i V. vitis-idaea.
Również w warstwie mszystej dominują mchy ogólnoborowe ale zwykle liczniejsze w borach na glebach mineralnych tzn. Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum undulatum, Leucobryum glaucum. Z mchów charakterystycznych dla mszarów z klasy Oxycocco-
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Sphagnetea, a wyróżniających bory bagienne od pozostałych borów występują tu Aulacomnium palustre oraz Sphagnum capillifolium, lecz
stosunkowo nielicznie, w małych kępach, wśród dominujących w/w mchów właściwych. W płatach tych, szczególnie większym z nich na
południu obszaru występuje, i to miejscami stosunkowo obficie Molinia caerulea, nie stwierdzono natomiast charakterystycznych kęp zwykle
występującej w borach bagiennych Eriophorum vaginatum.
W opisanych płatach najbardziej nawiązujące do typowych borów bagiennych jest stosunkowo liczne występowanie bagna, chociaż
bagno w wypadku przemian borów bagiennych, degradacji i sukcesji w kierunku innych zbiorowisk pozostaje często dosyć długo jako
pozostałość po typowym borze bagiennym. W kompozycji gatunkowej bardziej wrażliwe są elementy mszarów zanikające w takiej sytuacji
znacznie szybciej, co można zaobserwować na omawianych płatach. Większość cech fizjonomicznych i florystycznych tych zbiorowisk,
przemawia bardziej za diagnozą wg której obecnie jest to zdegradowana przez przesuszenie, postać bór bagiennego, podzespół trzęślicowy boru
bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum molinietosum, lub też na części powierzchni bór wilgotny Molinio-Pinetum, (wariant z Ledum palustre i
Vaccinium uliginosum), choć z kolei nie występuje tu obficie w warstwie mszystej charakterystyczny dla niego Polytrichum commune. Procesy
sukcesyjne prowadzące od typowych borów bagiennych, z wyraźnym udziałem gatunków wysokotorfowiskowych, do zbiorowisk typu borów
wilgotnych z licznym udziałem trzęślicy, świadczą o zamieraniu żywych procesów torfotwórczych i w ostatnich latach obserwowane są także w
innych borach na terenie Polski (Matuszkiewicz 2007). Przyczyną przesuszenia jest tu prawdopodobnie nie tylko dawniej prowadzona
melioracja, ale także obserwowane w ostatnich latach w całej Polsce obniżanie się poziomu wód gruntowych w lasach. Współczesna gospodarka
leśna na siedliskach bagiennych uwzględnia to zagadnienie i nie są prowadzone już działania zmierzające do odwadniania a przeciwnie do
zatrzymywania wody w lasach.
Weryfikacja siedliska powinna uwzględnić w pierwszej kolejności właściwe określenie zbiorowiska, jego stanu i potencjalnej
dynamiki, nie tylko na podstawie opisanych cech fizjonomiczno-florystycznych (przy pomocy zdjęć fitosocjologicznych), ale też stanu
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podłoża. Lokalizacja płatów jest dosyć dobrze przedstawiona na mapach BULiGL, jednak przy weryfikacji stanu siedlisk należałoby
również zweryfikować aktualny przebieg granic.

91E0* łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe)
powierzchnia wg SDF - 0,01 % - 0,34 ha
reprezentatywność - D
Siedlisko przyrodnicze w Dyrektywie Habitatowej zostało ujęte bardzo szeroko obejmując różne typy łęgów (olszowo-jesionowe oraz
wierzbowo-topolowe), których wspólną cechą jest położenie nad rzekami i ich zalewanie, jednak pod względem fitosocjologicznym istotnie się
różniące i należące do odrębnych klas fitosocjologicznych. W zakresie zmienności tego siedliska ujęte też zostały tzw. olsy źródliskowe - grupa
niejednorodnych zbiorowisk roślinnych o niejednoznacznej pozycji syntaksonomicznej, ponieważ swoim składem florystycznym nawiązują z
jednej strony do łęgów ze związku Alno-Padion, z drugiej strony do olsów z klasy Alnetea glutinosae (Borysiak, Pawlaczyk 2004). Olsy czyli
bagienne lasy olszowe (z wodą stagnującą) z tej klasy, natomiast w dyrektywie w ogóle nie zostały uwzględnione (skądinąd zbiorowiska rzadsze
i również, a może nawet bardziej zasługujące na ochronę).
Olsy mimo, że ze względu na swoją specyficzną budowę kępowo-dolinkową oraz skład florystyczny należą także do odrębnej klasy, to
jednak bliższe są pod wieloma względami łęgom jesionowo-olszowym niż łęgi wierzbowo-topolowe. Oba typy zbiorowisk łączy drzewostan z
dominującą olszą, płaty tych zbiorowisk występują w terenie często w bliskiej odległości, nawet bezpośrednim sąsiedztwie, a ponadto oba
zbiorowiska w zależności od zmieniających się warunków wodnych podlegają procesom dynamicznym prowadzącym do olsowienia łęgów w
przypadku zabagnienia doliny rzecznej (np. przez bobry) oraz łęgowienia olsów w przypadku przesuszenia tych ostatnich. W lasach
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gospodarczych często można ponadto spotkać drzewostany olszowe co do których trudno jest jednoznacznie wskazać ich charakter, ze względu
na antropogeniczne przekształcenia. Olsy źródliskowe występują natomiast na glebach torfowych, o charakterze torfów niskich torfowisk
soligenicznych. W typologii siedlisk leśnych klasyfikowane są zwykle jako olsy (Ol), podczas gdy łęgi różnych typów jako olsy jesionowe (OlJ)
i lasy łęgowe (Lł).
W związku z powyższym, podstawowy problem praktyczny z tym typem siedliska polega na tym, że w teren ie, zarówno w aspekcie
przestrzennym jak dynamicznym, szczególnie jeśli zbiorowiska te są w różnorodny sposób przekształcone pod wpływem zmian warunków
hydrologicznych, jednoznaczne ustalenie przynależności syntaksonomicznej jest często stosunkowo trudne, natomiast formalnie, w sytuacji gdy
jedne zbiorowiska są chronione inne natomiast nie, ma to zasadnicze znaczenie.
Sytuacja taka ma miejsce na Bagnie Całowanie. Na mapie MPK (gdzie dla zbiorowisk leśnych stosowana jest nomenklatura
typologiczna) wszystkie lasy olszowe są wymienione jako olsy - na znacznej powierzchni 683,2 ha, natomiast w ogóle nie uwzględniono olsów
jesionowych. Na mapie BULiGL znaczna ich część została uznana za łęgi (w rozumieniu siedliska Natura 2000) i to znacznie większym stopniu
niż wg SDF – 243,8 ha. Na mapie CMok natomiast dla wszystkich lasów olszowych zastosowano jedną sygnaturę łączącą dwie grupy
zbiorowisk razem tzn. związki Alnion glutinosae i Alno-Padion - w sumie na powierzchni 836,3 ha [notabene, obecnie wg podziału siedlisk
Natura 2000, jeśli w opisie jest ujęty cały związek to jednostka taka obejmuje jeszcze jedno odrębne siedlisko "naturowe": 91F0 łęgowe lasy
dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) z podzwiązku Ulmenion minoris].
W zależności od źródła i ujęcia albo brak jest jednoznacznych podstaw do wyróżnienia siedliska na tym obszarze (jeśli uznać, że
wszystkie olsy mogą być "nienaturowe") albo występuje i to na powierzchni wielokrotnie większej niż wg danych z SDF. Wstępna
weryfikacja terenowa wykazała, że reprezentowane są oba typy zbiorowisk, i to bezpośrednim sąsiedztwie, jak też płaty o charakterze
pośrednim. Występują tu lasy np. olszowe bez typowo dla olsów wykształconej struktury kępowo-dolinowej, natomiast z dominującymi
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gatunkami szuwarowymi w warstwie zielnej, lasy ze słabo zaznaczoną strukturą kępową ale z gatunkami żyznych lasów i łąk a więc pod
względem florystycznym bardziej łęgowe. Na mapie roślinności potencjalnej Polski na obszarze Bagna Całowanie występują oba typy
zbiorowisk w dwóch dużych wydłużonych płatach, rozciągających się w kierunku północno-południowym. Większą część, po wschodniej
stronie, przy granicy występujących na wyżej położonych obszarach borów stanowią szeroko ujęte olsy (dawny zespół Carici elongataeAlnetum s.l.), natomiast węższy pas łęgów olszowych (Circeao-Alnetum) przylega do nich po stronie zachodniej (Matuszkiewicz i in. 1995).
Mapa ta ma jednak ze względu na skalę charakter przeglądowy i daje jedynie ogólny obraz roślinności potencjalnej. Biorąc pod uwagę, jaki typ
torfowiska reprezentuje Bagno Całowanie, jego zasilanie hydrologiczne przez przepływające wody podziemne, należy też uwzględnić
możliwość identyfikacji olsów na podłożu torfowym ale o charakterze źródliskowym, a więc uwzględnianych razem z łęgami jako siedlisko
reprezentujące podtyp 91E0-4.
Należy w tym miejscu zwrócić też uwagę, że zbiorowiska te w zasadniczy sposób uzależnione są od wody, natomiast pod tym względem
ostatnie lata były bardzo zróżnicowane, po okresie kiedy było wody w lasach za mało, obserwowano przesuszenie siedlisk wilgotnych i
bagiennych, obecnie, szczególnie w ostatnich 2 latach, nastąpił okres z nadmiarem wody, w którym obserwuje się zabagnienie nawet na
siedliskach normalnie najwyżej wilgotnych albo nawet świeżych. W związku z tym omawiane zbiorowiska lasów olszowych mogły podlegać
procesom różnym dynamicznym, i w chwili obecnej w celu weryfikacji SDF, należy zinwentaryzować stan obecny niezależnie od tego, jak
bardzo poprzednie dane różnią się miedzy sobą czy że są nieprecyzyjne.
Bez takiej zaktualizowanej inwentaryzacji trudno nawet w przybliżeniu podać rzeczywistą powierzchnię lasów olszowych, które
zgodnie z dyrektywą siedliskową powinny podlegać ochronie jak też jakie jest ich rozmieszczenie wśród pozostałych olsów nie
spełniających takich kryteriów. Można jednak przypuszczać, że inwentaryzacja może w tym wypadku przynieść pozytywne rezultaty i
to, w odróżnieniu od pozostałych występujących tu siedlisk, na powierzchni znacznie przekraczającej powierzchnię tego siedliska
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podaną w SDF.
Z drugiej strony niezależnie od tego jaki dokładnie typ roślinności reprezentują występujące tu lasy olszowe, należy podkreślić że
wszystkie zbiorowiska bagienne i zalewane, łącznie z nie ujętymi w dyrektywie siedliskowej olsami, zasługują na ochronę, w
szczególności z punktu widzenia utrzymania właściwych warunków hydrologicznych. Lasy te mają kluczową rolę w tym terenie, nie
tylko jako jeden z głównych przedmiotów ochrony, ale także stabilizator warunków hydrologicznych w innych chronionych siedliskach
nieleśnych. Obecne zasady wielofunkcyjnej gospodarki w LP uwzględniają m. in. troskę o utrzymanie właściwych warunków wodnych
na siedliskach hydrogenicznych. Na terenie Nadleśnictwa Celestynów nie prowadzi się prac melioracyjnych mających na celu osuszanie
terenu, natomiast realizuje się projekty mające na celu powstrzymanie odpływu wody. Aktualnie obowiązujące zasady gospodarki leśnej
zapewniają więc pełną ochronę i utrzymanie trwałości lasów bagiennych na terenach objętych obszarem Natura 2000.

Siedliska niewymienione w SDF
W trakcie analizy dostępnych danych na temat obszaru natrafiono na informacje na podstawie których można uwzględnić możliwość
identyfikacji siedlisk nie uwzględnionych w SDF. Odnosi się to do następujących 3 typów siedlisk:
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaenion, Potamion;
3160 - naturalne dystroficzne zbiorniki wodne;
91T0 - sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum).
Na obecnym etapie nie było jednak podstaw do stwierdzenia występowania tych siedlisk na tym obszarze, fragmenty, które mogły być
przesłanką do rozpatrywania czy siedliska te tu występują, mają antropogeniczny charakter (zbiorniki wodne nie są naturalne), występują
jedynie pojedynczo i punktowo, na powierzchni nie przekraczającej setnej części procenta i nie mają znaczenia dla zachowania krajowych i
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regionalnych zasobów tych siedlisk. W związku z tym siedlisk tych nie uwzględniono w tabeli 1.5 oraz innych w modułach B i C.

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

Na obszarze Bagno Całowanie zgodnie z SDF oraz innymi dostępnymi danymi obecnie nie występuje ani jeden gatunek z załącznika 2
dyrektywy siedliskowej.

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru
Gatunki motyli wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej występują na szeregu stanowisk na obszarze Bagna Całowanie. W
większości, ze względu na brak wyraźnych barier (lasy, pola uprawne) oraz badań zdefiniowanie poszczególnych populacji jest właściwie niemożliwe.
Dostępne materiały pochodzące z inwentaryzacji BUL należy traktować ostrożnie. Dotyczą one prawie wyłącznie pojedynczych stwierdzeń i wszystkie opatrzone są datą 1.07.2007. Analiza ilościowa tych danych wskazuje, że najszerzej rozprzestrzenionym gatunkiem jest czerwończyk nieparek (25 z 40 obserwacji), a zdecydowanie mniej stwierdzeń dotyczyło czerwończyka fioletka (8) i modraszka telejusa (7).Biorąc
pod uwagę fenologię wszystkich trzech gatunków spotkanie któregoś z nich w tym terminie jest mało prawdopodobne (w tym czasie przypada
zwykle przerwa między pokoleniami czerwończyka nieparka oraz czerwończyka fioletka, a z kolei modraszek telejus zaczyna latać zwykle dopiero w drugiej dekadzie lipca). Ponadto niektóre punkty obserwacji modraszka telejusa oraz czerwończyka fioletka budzą wątpliwości biorąc
pod uwagę panujące tam warunki siedliskowe.
Bardziej wiarygodne i aktualne dane zostały uzyskane w czasie monitoringu prowadzonego w związku z realizacją projektu (2008-2009)
oraz w roku 2011 w związku z monitoringiem w ramach projektu. Badania te dotyczyły jednak wyłącznie środkowej części Obszaru Natura
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2000: PLH140001 Bagno Całowanie tj. od północy ograniczonego drogą nr 50 oraz terenami leśnymi zaczynającymi się na południe od linii
Warszówka-Podbiel. Na tym terenie stwierdzono liczną populację czerwończyka fioletka, kilka miejsc występowania modraszka telejusa oraz
pojedyncze osobniki czerwończyka nieparka spotykanego w różnych miejscach.
Dostępne są również informacje dotyczące południowej części obszaru, to jest łąk, położonych na południe od drogi nr 805. W 2006 znaleziono tam modraszka telejusa oraz inny chroniony i zagrożony gatunek (status VU) tj. modraszka alkona (Maculinea [Phengaris] alcon).
4038 czerwończyk fioletek (Lycaena helle)
Jest niewielkim motylem (rozpiętość skrzydeł: 25-28 mm) odznaczającym się zmiennością sezonową (polifenizm) oraz mniej lub

♀

bardziej wyraźnym (w zależności od pokolenia) dymorfizmem płciowym. Gatunek higrofilny, zamieszkuje podmokłe łąki w dolinach rzek,
torfowiska niskie z dużym zagęszczeniem rośliny żywicielskiej. Wiele stanowisk odznacza się niewielką powierzchnią, korzystna jest obecność
pewnej ilości drzew i krzewów nadających siedlisku półotwarty charakter. Pojawia się w dwóch pokoleniach od połowy IV do połowy VI oraz
w VII i VIII. Uważany za gatunek osiadły, populacje mają charakter zamknięty. Wiosną motyle
obserwowane także w pewnym oddaleniu od siedlisk lęgowych w miejscach (nawet suchszych)
bogatych w rośliny nektarodajne. Motyle dorosłe żyją 3-4 tygodnie. Samce są ekstremalnie
terytorialne, gromadzą się zwykle w miejscach zacisznych, niekoniecznie związanych z
występowaniem rośliny żywicielskiej gąsienic, jednak zawsze w niedalekim jej sąsiedztwie. Samice
mobilniejsze latają nisko przy ziemi. Imagines nocują na krzewach i drzewach.
Jedyną rośliną żywicielską gąsienic jest rdest wężownik (Polygonum bistorta). Samica składa
białawe jaja pojedynczo lub rzadziej po kilka na spód liścia. Młode gąsienice wyjadają tylko spodnią stronę blaszki liściowej, pozostawiając
charakterystyczne ślady w postaci okienek, natomiast starsze gąsienice zgryzają cały liść zaczynając od jego brzegu, jednak zazwyczaj
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przebywają na spodniej stronie liści. Przepoczwarczają się na roślinie żywicielskiej lub w niedalekim jej sąsiedztwie, przyczepiając się do
podłoża. Gatunek zimuje w stadium poczwarki.
Czerwończyk fioletek jest gatunkiem eurosyberyjskim, uważanym za borealno-górski. W Polsce większość stanowisk znajduje się w
południowej i wschodniej części kraju. Na zachodzie znane tylko izolowane stanowiska. W ostatnim czasie odkryto wiele nowych silnych
populacji we wschodniej Polsce, co sugeruje, że sytuacja gatunku przynajmniej w tej części kraju jest relatywnie dobra. Zagrożony w skali
Europy, wyginął w niektórych krajach. W Polsce prawnie chroniony i wymieniony jest wśród gatunków wymagających ochrony czynnej.
Fioletkowi zagrażają melioracje, intensywne użytkowanie łąk, a z drugiej strony sukcesja opuszczonych stanowisk.
Populacja Czerwończyka fioletka na Bagnie Całowanie liczy prawdopodobnie kilka tysięcy osobników w każdym pokoleniu. W
dogodnych siedliskach obserwowano nawet kilkadziesiąt osobników na 100m transektu. Prawdopodobnie najliczniejsza populacja na
Mazowszu, a najbliższa znana w Puszczy Kampinoskiej jest na granicy wyginięcia. Stan siedlisk gatunku na obszarze Bagna Całowanie jest
zróżnicowany i zależny głównie od aktualnych metod użytkowania, Niesprzyjające jest niskie i intensywne koszenie łąk (dwukrotne w ciągu
roku) oraz intensywny wypas. Poprawa tego stanu jest stosunkowo łatwa poprzez ekstensyfikację użytkowania np. ograniczenie się do jednego
koszenia w ciągu roku najlepiej dokonywanego późnym latem. W przypadku wcześniejszych terminów pokos powinien mieć charakter
mozaikowy i rotacyjny.

1059 modraszek telejus (Maculinea [Phengaris] teleius)
Gatunek cechuje się dość wyraźnym dymorfizmem płciowym, obwódki na skrzydłach samic są szersze, a plamki lepiej wykształcone niż
u samców. Siedliskiem gatunku są łąki trzęślicowe, skraje torfowisk niskich, w tym torfowiska węglanowe, a także inne zbiorowiska trawiaste i
ziołoroślowe o ile występuje tam roślina pokarmowa i gniazda mrówek gospodarzy.
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Imagines pojawiają się w jednym pokoleniu od końca VI do początku IX w zależności od sezonu
i stanowiska. Motyle dorosłe żyją krótko średnio zaledwie kilka dni, populacje są osiadłe, a zdolności
dyspersji ograniczone. W dogodnych siedliskach pojawia się zwykle bardzo licznie. Samce patrolują
teren w poszukiwaniu partnerek. Samice składają białe jaja (typ 7) pojedynczo, bardzo rzadko po 2-3 na
nierozwinięte zielonkawe główki rośliny żywicielskiej, którą jest wyłącznie krwiściąg lekarski
(Sanguisorba officinalis). Gąsienica wylęga się po ok. tygodniu. Przez pierwsze trzy stadia żeruje w
kwiatostanie (2-3 tygodnie), a po trzecim (ostatnim) linieniu schodzi na ziemię i jeśli ma szczęście
zostaje znaleziona przez mrówki wścieklice, a następnie zabrana przez nie do mrowiska, po trwającym kilkadziesiąt minut rytuale adopcji, w
czasie, którego mrówki spijają wydzielinę z gruczołu nektarodajnego gąsienicy. W gnieździe gąsienica odżywia się mrówczym potomstwem,
tam również zimuje. Wznawia żer wiosną i na tę porę przypada również główny okres jej wzrostu. W Polsce spotykany jest najczęściej w
gniazdach M. rubra, M. scabrinodis i M. gallienii. W mrowisku także następuje przepoczwarczenie a po ok. 3 tygodniach gniazdo opuszcza
świeżo wylęgły dojrzały motyl. Rozwój larw jest dość nierównomierny, co przekłada się na rozciągnięty, trwający nawet dwa miesiące pojaw
osobników dorosłych. Część osobników ma ponadto rozwój dwuletni.
Gatunek o zasięgu palearktycznym. W Polsce znaleziony na wielu stanowiskach, przeważnie w południowej części kraju. Ostoje gatunku
znajdują się na Lubelszczyźnie, Małopolsce oraz Górnym i Dolnym Śląsku. Na ok. 2/3 stanowisk m. telejus występuje razem z modraszkiem
nausitousem. Sytuacja gatunku w Polsce jest stosunkowo dobra (status LC) w porównaniu z większością krajów Europy. Zmiany ekonomiczne
polegające na zaniechaniu użytkowania wielu intensywnie gospodarowanych łąk były lokalnie nawet sprzyjające. Wprowadzenie systemu
subsydiów lokalnie zmieniło te sytuację drastycznie. Należy się spodziewać szybkiego zaniku dogodnych siedlisk w związku z nieodpowiednim
użytkowaniem łąk kośnych lub też z drugiej strony na skutek sukcesji zarośli wierzbowych, brzozowych lub olszowych. Obie sytuacje
oddziaływają niekorzystnie w pierwszym rzędzie na mrówki gospodarzy, a potem również powodują ustępowanie rośliny żywicielskiej.
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Lokalnym zagrożeniem jest zmiana stosunków wodnych oraz przeznaczenie terenu na cele budowlane. Gatunek wymaga ochrony czynnej, która
powinna polegać na utrzymywaniu na stanowiskach odpowiednich stadiów sukcesji.
Populacja modraszka telejusa z Bagna Całowanie znajduje się w pobliżu północnej granicy zasięgu (występuje też w Puszczy
Kampinoskiej). Gatunek stwierdzony był również na sąsiednim obszarze Natura 2000 Łąki Ostrowieckie PLH140050. Siedliska na Bagnie
Całowanie są częściowo zdegradowane, a ich renaturyzacja może być trudniejsza niż w przypadku czerwończyka fioletka ze względu na
bardziej złożone wymagania gatunku.

1060 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
Jest największym spośród trzech opisywanych gatunków motyli (rozpiętość jego skrzydeł może dochodzić do 40 mm). Odznacza się
wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samce są z wierzchu pomarańczowoczerwone z niewielką dyskoidalną czarną plamką na przednich
skrzydłach. Natomiast nieco większe i nie tak jaskrawe samice mają znacznie więcej czarnych plamek (zarówno na przednich jak i na tylnych
skrzydłach) mogących tworzyć niekiedy rozbudowany rysunek na skrzydłach tylnych.
Siedliskiem gatunku są wilgotne łąki, ziołorośla nadrzeczne, okrajki lasów łęgowych występujące w szczególności w dolinach cieków
(także kanałów i rowów melioracyjnych) lub na obrzeżach zbiorników wodnych. Ostatnio gatunek
spotykany jest coraz częściej na siedliskach suchszych, nawet ruderalnych.
Występuje najczęściej w dwóch pokoleniach. Osobniki dorosłe pojawiają się od końca V do końca
VI i od połowy VII do końca VIII (drugie pokolenie charakteryzuje się mniejszymi rozmiarami). Populacje
nieparka odznaczają się niewielką liczebnością. Przyjmuje się, że ze względu na zdolności dyspersyjne
samic populacje gatunku mają charakter otwarty. W eksponowanych miejscach swoich terytoriów (dobrze
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nasłonecznionych płatach wyższej roślinności zielnej) samce oczekują na przelatujące samice w celu odbycia godów. Jaja (typ 4) składane są
pojedynczo lub po kilka na liściach roślin żywicielskich (częściej na ich spodniej stronie), wzdłuż ich wiązek przewodzących. Larwy wylęgają
się z nich po upływie 1-2 tygodni. Żerują na spodniej stronie liści początkowo je szkieletując. Natomiast starsze larwy wygryzają w liściach
niewielkie otwory (okienka). Do roślin żywicielskich gąsienic należą różne gatunki szczawiu. Spotykane zwykle w sąsiedztwie wód - szczaw
lancetowaty (Rumex hydrolapathum), szczaw wodny (R. aquaticus; w środkowej części kraju nieliczny), szczaw błotny (R. palustris) oraz na
siedliskach suchszych w tym ruderalnych – szczaw omszony (R. confertus; gatunek obcy), szczaw tępolistny (R. obtusifolius), szczaw
kędzierzawy (R. crispus) i szczaw zwyczajny (R. acetosa). Przepoczwarczenie przebiega na roślinie pokarmowej lub w jej otoczeniu (na
sąsiadujących roślinach). Imago wylęgają się po ok. 2-3 tygodniach. Gatunek zimuje pod postacią larwy w jej początkowych stadiach
rozwojowych (w dolnej części rośliny żywicielskiej pośród uschniętych liści).
Gatunek o zasięgu transpalearktycznym (występuje od zachodniej Europy po wschodnią Azję). Wyginął w niektórych krajach Europy
Zachodniej, np. w Wielkiej Brytanii, natomiast w Europie Środkowej wykazuje tendencję wzrostową (zarówno liczebności jak i zasięgu
rozmieszczenia) co wiąże się z przystosowaniem się do wykorzystywania wielu gatunków szczawiu w tym gatunków pospolitych i
ekspansywnych jako roślin żywicielskich. W Polsce występuje dość pospolicie na niżu, rzadziej na pogórzu. Nie występuje w wysokich górach.
Jest prawnie chroniony (ochrona ścisła). Umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt - Bezkręgowce (2004) oraz na Czerwonej Liście
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (2002) w kategorii LC (niskiego ryzyka).
Zagrożenia dla lokalnych populacji (także tych występujących na Bagnie Całowanie) mogą stanowić melioracje, osuszanie terenów
podmokłych oraz intensyfikacja użytkowania łąk, jak i zmiany sukcesyjne roślinności. Ochrona gatunku winna być realizowana poprzez
zachowanie naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych oraz ich okrajków a także prowadzenie ekstensywnej gospodarki na łąkach.
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Moduł B
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem
Przedmioty ochrony objęte Planem
Lp.

Siedliska
przyrodnicze

Kod
Natura

Stanowisko

2330

Wszystkie
stanowiska na
terenie ostoi
(nr: d0c7;
927d; ef41;
d31c; cf53,
zgodnie z
załączoną
mapą –
załącznik nr
10)

1
wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowym
i
(Corynephor
us, Agrostis)

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

Powierzchn
ia siedliska

X

U2

XX

U1

XX

Struktura i
funkcje

Gatunki
charakterystyczn
e
Obce gatunki
inwazyjne
Rodzime gatunki
ekspansywne
roślin zielnych

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/
gatunku
wg skali
FV, UI,
U2

Uwagi

U1
U1

XX

U1

XX
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Ekspansja
krzewów i
podrostu drzew
Struktura
przestrzenna
płatów muraw
Zachowanie
strefy
ekotonowej

2

ciepłolubne,
śródlądowe
murawy
napiaskowe
(Koelerion
glaucae)

6120*

Wszystkie
stanowiska na
terenie ostoi
(nr: 78f6;
8b8e; b3dd;
deb6, zgodnie
z załączoną
mapą –
załącznik nr
10)

Perspektywy ochrony
Powierzchnia
siedliska

Struktura i
funkcje

U1

XX

XX

XX

XX

XX

X

U1

U1

X

U2

XX

FV

XX

U1

XX

U1

XX

U1

XX

Gatunki
charakterystyczne
Obce gatunki
inwazyjne
Rodzime gatunki
ekspensywne
roślin zielnych
Ekspansja
krzewów i
podrostu drzew

U1
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Struktura
przestrzenna
płatów muraw
Zachowanie
strefy
ekotonowej

3

zmiennowilg
otne łąki
trzęślicowe
(Molinion)

6410

Wszystkie
stanowiska na
terenie ostoi
(nr: 52e9;
c4d1; f4be;
07be; de32;
3fc3; 245d,
zgodnie z
załączoną
mapą –
załącznik nr
10)

Perspektywy ochrony
Powierzchnia
siedliska

Struktura i
funkcje

XX

XX

XX

XX

X

U2

U1

X

U2

XX

XX

XX

FV

XX

Ekspansja
krzewów i
podrostu drzew
Gatunki
charakterystyczne
Gatunki
dominujące
Gatunki
ekspensywne
roślin zielnych
Martwa materia
organiczna
Obce gatunki

XX
XX

XX

U1

XX

XX

XX

XX

XX

140

inwazyjne
Procent
powierzchni
zajętej przez
siedlisko na
transekcie
Struktura
przestrzenna
płatów siedliska
Zachowanie
płatów lokalnie
typowych

4
niżowe i
górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

6510

Wszystkie
stanowiska na
terenie ostoi
(nr: 9bae; f4f4;
be64; cb8f;
5201; 70fc;
6f83; 42b4;
7c5c; e684;
faf5; ee1c;
72f0; 0aff;
606b, zgodnie

Perspektywy ochrony
Powierzchnia
siedliska

Struktura i
funkcje

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

U1

U1

X

U2

XX

Cenne składniki
flory

XX

XX

Ekspansja
krzewów i
podrostu drzew

XX

XX

XX
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z załączoną
mapą –
załącznik nr
10)

Gatunki
charakterystyczne

XX

XX

Gatunki
dominujące

XX

XX

Gatunki
ekspensywne
roślin zielnych

XX

U1

Martwa materia
organiczna

XX

XX

Obce gatunki
inwazyjne

XX

U1

Procent
powierzchni
zajęty przez
siedlisko na
transekcie

XX

XX

142

Perspektywy ochrony
5
bory i lasy
bagienne
(Vaccinio
uliginosiBetuletum
pubescentis,
Vaccinio
uliginosiPinetum,
Pino mugoSphagnetum,
Sphagno
girgensohnii-

91D0*

Wszystkie
Powierzchn
stanowiska na ia siedliska
terenie ostoi (
nr: 0e0d, 8a61,
ef93 - zgodnie
z załączoną
mapą –
załącznik nr
10)
Struktura i
funkcje

Struktura
przestrzenna
płatów siedliska

XX

XX

Zachowanie
płatów lokalnie
typowych

XX

XX

X

U1

U1

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Gatunki
charaktery
styczne
Gatunki
dominujące
Inwazyjne
gatunki obce w
runie
Rodzime gatunki
ekspansywne
roślin zielnych
uwodnienie

XX
XX

XX

XX

XX

XX

XX
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Piceetum i
brzozowososnowe
bagienne lasy
borealne)

Wiek drzewosta
nu
Gatunki obce
geograficz
nie w
drzewostanie
Gatunki obce
ekologicz nie
w drzewostanie
Martwe drewno
leżące lub
stojące >3m
długości i 30 cm
grubości
Naturalne
odnowienie
drzewostanu
Występowanie
mchów
torfowców
Występowanie
charaktery
stycznych
krzewinek

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
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Pionowa
struktura
roślinności
Zniszczenia runa
i gleby związane
z pozyskaniem
drewna
Inne
zniekształcenia
Stan kluczowych
dla
różnorodności
biologicznej
gatunków
lokalnie
typowych dla
siedliska
(wskaźnik
fakultatywny
stosować tylko
gdy są
odpowiednio
dane)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
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6

torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
(przeważnie z
roślinnością z
Scheuchzerio
-Caricetea)

7140

Brak danych

Perspekty
wy ochrony

X

XX

XX

Powierzchnia
siedliska

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Struktura i
funkcje

Procent
powierzchni
zajęty przez
siedlisko na
transekcie
Gatunki
charakterystyczn
e
Gatunki
dominujące
Pokrycie i
struktura
gatunkowa
mchów
Obce gatunki
inwazyjne
Gatunki
ekspansywne
roślin zielnych
Obecność
krzewów i
podrostu drzew

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
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Stopień
uwodnienia
Pozyskanie torfu
Melioracje
odwadniające

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

Powierzchnia
siedliska

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Struktura i
funkcje

Procent
powierzchni
zajęty przez
siedlisko na
transekcie
Gatunki
charakterystyczn
e
Gatunki
dominujące
Pokrycie i
struktura
gatunkowa
mchów
Obce gatunki
inwazyjne

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Perspekty
wy ochrony
7

górskie i
nizinne
torfowiska
zasadowe o
charakterze
młak,
turzycowisk i
mechowisk

7230

Brak danych
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Gatunki
ekspansywne
roślin zielnych
pH
Ekspansja
krzewów i
podrostu drzew
Obecność
krzewów i
podrostu drzew
Stopień
uwodnienia
Pozyskanie torfu
Melioracje
odwadniające
Perspekty
wy ochrony

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2

Ocena
stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali
FV, UI, U2

X

Przedmioty ochrony objęte Planem
Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/
gatunku
wg skali
FV, UI,

Uwagi

148

U2
1

czerwończyk
fioletek
(Lycaena
helle)

4038

Wszystkie
stanowiska na
terenie ostoi
(zgodnie z
załączoną
mapą –
załącznik nr
11)

Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse
zachowania gatunku

względna
liczebność
izolacja

FV

XX

FV

XX

Baza roślin
żywicielskich
gąsienic
(zagęszczenie),
ogólna struktura
roślinności
(szczególnie
obecność
wiatrochronów),
stopień
zarośnięcia
drzewami/
krzewami/
roślinami
inwazyjny-mi
Ocena
ekspercka
biorąca pod
uwagę
przewidywane
zmiany stanu
siedliska

U1

XX

U1

FV

XX
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2

3

modraszek
telejus
(Maculinea
[Phengaris)]
teleius)

1059

Czerwończyk 1060
nieparek
(Lycaena
dispar)

Wszystkie
stanowiska na
terenie ostoi
(zgodnie z
załączoną
mapą –
załącznik nr
11)
Wszystkie
stanowiska na
terenie ostoi
(zgodnie z
załączoną
mapą –
załącznik nr
11)

j.w.

U2

XX

j.w., dodatkowo
zagęszczenie
gniazd mrówek
gospodarzy
j.w.

U2

XX

U2

XX

Względna
liczebność
Izolacja
przestrzenna

X

XX

X

XX

Parametry
siedliska
gatunku

X

X

Szanse
zachowania gatunku

X

Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku
Szanse
zachowania gatunku
Parametry
populacji

U2

X
X

Powyższe informacje zostały również przekazane w formie warstwy informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS (załącznik 12)

Weryfikację terenową przeprowadzono w miejscach w których ujęcia fitosocjologiczne wg poszczególnych dostępnych źródeł znacznie różniły się treścią, a także inne płaty siedlisk które wg tych źródeł występują na tym obszarze. Termin opracowania planu, uniemożliwił ocenę
większości wskaźników struktury i funkcji.
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Wyniki wstępnej weryfikacji terenowej, zostały opracowane w kontekście analizy występowania poszczególnych siedlisk na podstawie dostępnych materiałów oraz oceny aktualności tych danych w stosunku do danych z SDF, a wyniki i wnioski zostały przedstawione w rozdziale
2.6.1.
4. Analiza zagrożeń
Lp.

Przedmiot
ochrony

1
2330 wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi
(Corynephorus,
Agrostis)

2

6120* ciepłolubne,
śródlądowe
murawy
napiaskowe
(Koelerion glaucae)

Numer
stanowiska
Wszystkie
stanowiska na
obszarze Natura
2000 zgodnie z
załączoną mapą –
załącznik nr 10

Wszystkie
stanowiska na
obszarze Natura
2000 (nr: 78f6;
8b8e; b3dd; deb6,
zgodnie z
załączoną mapą –

Zagrożenia
Istniejące

Opis zagrożenia
Potencjalne

Siedliska
C01.01 - wydobywanie B01.01– zalesienia terenów
piasku i żwiru;
otwartych
(drzewa
G05.01 – wydeptywanie, rodzime);
nadmierne użytkowanie; G01.02 – turystyka piesza,
K02.01 – zmiana składu jazda konna i jazda na
gatunkowego (sukcesja). pojazdach
niezmotoryzowanych;
K02.03 – eutrofizacja.

Wszystkie siedliska nieleśne będące
przedmiotem ochrony na terenie Bagna
Całowanie to zbiorowiska nieklimaksowe,
całkowicie lub w znacznej mierze
półnaturalne, ukształtowane pod wpływem
działalności człowieka, tzn. odlesień i
użytkowania głównie kośnego. Skład
gatunkowy zbiorowisk w takiej formie, w
jakiej są one chronione ukształtował się pod
C01.01 – wydobywanie B01.01– zalesienia terenów wpływem tradycyjnej, ekstensywnej
piasku i żwiru;
otwartych
(drzewa gospodarki bez nawożenia.
Po zaniechaniu użytkowania zbiorowiska
G05.01 – wydeptywanie, rodzime);
muraw podlegają spontanicznej sukcesji
nadmierne użytkowanie; J01.01 – wypalanie
wtórnej, prowadzącej do zmian ich składu
K02.01 – zmiana składu (aktywne wypalanie
gatunkowego, ekspansji gatunków
gatunkowego (sukcesja); istniejącej roślinności);
I01 – obce gatunki
G01.02 – turystyka piesza, drzewiastych, prowadzących w końcowym
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3

6410
zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe
(Molinion)

załącznik nr 10)

inwazyjne;
I02 - problematyczne
gatunki rodzime.

Wszystkie
stanowiska na
obszarze Natura
2000 (nr: 52e9;
c4d1; f4be; 07be;
de32; 3fc3; 245d,
zgodnie z

J02.01 – zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie;
K02.01 – zmiana składu
gatunkowego (sukcesja);
K02.03 – eutrofizacja.

jazda konna i jazda na etapie do zbiorowisk leśnych. Nowe obszary
pojazdach
leśne powodują zmniejszenie areału siedlisk
niezmotoryzowanych;
przyrodniczych chronionych w ramach
K02.03 – eutrofizacja.
obszaru Bagno Całowanie.
W obszarze nasila się antropopresja w
różnych negatywnych formach, wśród których
najważniejsze to nawożenie prowadzące do
eutrofizacji środowiska, w tym do zmiany i
uproszczenia składu gatunkowego
chronionych zbiorowisk roślinnych.
Na wydmach zagrożeniem jest pozyskiwanie
piasku, rozkopywanie i fizyczne niszczenie
muraw. Zagrożenie może stanowić również
nadmierna presja ze strony turystów. Na całym
obszarze można też zaobserwować
zaśmiecanie oraz synantropizację flory.
Aktywne wypalanie istniejącej roślinności
może negatywnie wpływać na murawy
A08 – nawożenie;
Wszystkie siedliska nieleśne będące
B01.01– zalesienia terenów przedmiotem ochrony na terenie Bagna
otwartych
(drzewa Całowanie to zbiorowiska nieklimaksowe,
rodzime);
całkowicie lub w znacznej mierze
A03.01– intensywne
półnaturalne, ukształtowane pod wpływem
koszenie lub intensyfikacja działalności człowieka, tzn. odlesień i
K02.04 – zakwaszenie;
użytkowania głównie kośnego. Skład
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załączoną mapą –
załącznik nr 10)

4

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

Stanowiska nr:
9bae; f4f4; be64;
cb8f; 5201; 70fc;
6f83; 42b4; 7c5c;
e684; faf5; ee1c;
72f0; 606b
(zgodnie z
załączoną mapą –
załącznik nr 10)

J02.01 – zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie;
K02.01 – zmiana składu
gatunkowego (sukcesja).

Stanowisko nr:
0aff; (zgodnie z
załączoną mapą załącznik nr 10)

J02.01 – zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie;
K02.01 – zmiana składu
gatunkowego (sukcesja).

I01 – obce gatunki
inwazyjne;
I02- problematyczne
gatunki rodzime.
A08 –nawożenie;
B01.01– zalesienia terenów
otwartych
(drzewa
rodzime);
E01.03 - zabudowa
rozproszona;
E01.04 – inne typy
zabudowy;
A04.01 – wypas intensywny
K02.03 – eutrofizacja.
A08 – nawożenie;
B01.01– zalesienia terenów
otwartych
(drzewa
rodzime);
E01.03 - zabudowa
rozproszona;
E01.04 – inne typy
zabudowy;
D04.01 – lotnisko;
D04.02 – lądowisko,
helikopter;

gatunkowy zbiorowisk w takiej formie, w
jakiej są one chronione ukształtował się pod
wpływem tradycyjnej, ekstensywnej
gospodarki bez nawożenia.
Po zaniechaniu użytkowania zbiorowiska łąk
podlegają spontanicznej sukcesji wtórnej,
prowadzącej do zmian ich składu
gatunkowego, ekspansji gatunków
drzewiastych, prowadzących w końcowym
etapie do zbiorowisk leśnych. Nowe obszary
leśne powodują zmniejszenie areału siedlisk
przyrodniczych chronionych w ramach
obszaru Bagno Całowanie.
Zmianie składu gatunkowego sprzyja również
obniżanie się poziomu wód gruntowych i
powierzchniowych.
Intensywne koszenie lub intensyfikacja
koszenia, w szczególności polegające na:
 zbyt wczesnym koszeniu (przed 15
września);
 więcej niż jednym pokosie w ciągu
roku,
 koszeniu na wysokości poniżej 10 cm
nad powierzchnią gruntu,
mogą stanowić zagrożenie potencjalne dla łąk.
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G02.01 – pola golfowe;
A04.01 – wypas
intensywny;
K02.03 – eutrofizacja.

5

91D0* bory i lasy
bagienne (Vaccinio
uliginosi-Betuletum
pubescentis,
Vaccinio uliginosiPinetum, Pino
mugo-Sphagnetum,
Sphagno
girgensohniiPiceetum i

Stanowiska
zgodnie z
załączoną mapą załącznik nr 15 )

J02.01 – zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie;
K02.01 – zmiana składu
gatunkowego (sukcesja).

B02 – gospodarka leśna i
plantacyjna; użytkowanie
lasów i plantacji

W Obszarze nasila się antropopresja w
różnych negatywnych formach, wśród których
najważniejsze to:
 intensywne zagospodarowanie,
 zbyt intensywne nawożenie azotem
(powyżej 60kg/ha/rok), skutkujące
eutrofizacją środowiska i prowadzące
do zmiany i uproszczenia składu
gatunkowego chronionych zbiorowisk
roślinnych.
Zbyt intensywny wypas – przy obsadzie
zwierząt wynoszącej więcej niż 1DJP/ha i
przy obciążeniu pastwiska wynoszącym
więcej niż 5t/ha również może negatywnie
wpływać na siedliska łąkowe
Głównym zagrożeniem dla borów i lasów
bagiennych jest przesuszenie, które
intensyfikuje procesy sukcesji.
Nowe obszary leśne powodują zmniejszenie
areału siedlisk przyrodniczych chronionych w
ramach obszaru Bagno Całowanie.
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6

7

8

brzozowo-sosnowe
bagienne lasy
borealne)
7140 torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
(przeważnie z
roślinnością z
ScheuchzerioCaricetea)
7230 górskie i
nizinne torfowiska
zasadowe o
charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
4038 czerwończyk
fioletek (Lycaena
helle)

Do weryfikacji w
trakcie
obowiązywania
PZO

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

Do weryfikacji w
trakcie
obowiązywania
PZO

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

Gatunki zwierząt
Wszystkie
A03.01 – intensywne
stanowiska na
koszenie lub
terenie obszaru
intensyfikacja
Natura 2000
A04.01 – wypas
(zgodnie z
intensywny
załączoną mapą –
C01.03 – wydobywanie
załącznik nr 11)
torfu;
I01 obce gatunki
inwazyjne.

A08 – nawożenie;
A10.01 – usuwanie
żywopłotów i zagajników
lub roślinności karłowatej;
B01.01– zalesienia terenów
otwartych
(drzewa
rodzime);
B01.02 – sztuczne plantacje
na terenach otwartych
(drzewa nierodzime);
E01.03 - zabudowa

Zaniechanie tradycyjnego ekstensywnego
użytkowania łąk wpływa na populację
występujących na obszarze motyli.
Zasadniczym zagrożeniem jest zbyt
intensywne koszenie (np. dwukrotne w ciągu
roku całych powierzchni; nieodpowiedni
termin koszenia; nieodpowiednia wysokość
koszenia) oraz zbyt intensywny – przy
obsadzie zwierząt wynoszącej więcej niż
1DJP/ha i przy obciążeniu pastwiska
wynoszącym więcej niż 5t/ha - wypas na
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9

1059 modraszek
Wszystkie
telejus (Maculinea stanowiska na
[Phengaris] teleius) terenie obszaru
Natura 2000
(zgodnie z
załączoną mapą –
załącznik nr 11)

10

1060 czerwończyk
nieparek (Lycaena
dispar)

Wszystkie
stanowiska na
terenie obszaru
Natura 2000
(zgodnie z
załączoną mapą –
załącznik nr 11)

rozproszona;
E03 – odpady, ścieki;
J02.01 – zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie – ogólnie.
A03.01 – intensywne
A08 – nawożenie;
koszenie lub
A10.01 – usuwanie
intensyfikacja
żywopłotów i zagajników
A04.01 – wypas
lub roślinności karłowatej;
intensywny
B01.01– zalesienia terenów
C01.03 – wydobywanie
otwartych
(drzewa
torfu;
rodzime);
I01 – obce gatunki
B01.02 – sztuczne plantacje
inwazyjne.
na terenach otwartych
(drzewa nierodzime);
F03.02.01 –
kolekcjonowanie;
E03– odpady, ścieki;
J02.01 – zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie – ogólnie.
A03.01 – intensywne
J02.01 – zasypywanie
koszenie lub
terenu, melioracje i
intensyfikacja
osuszanie – ogólnie.
I01 – obce gatunki
inwazyjne
J02.02 - usuwanie
osadów (namułów).

łąkach stanowiących siedlisko motyli.
Z drugiej strony zagrożenie dla ww.
przedmiotów ochrony stanowi również
zaniechanie użytkowania, prowadzące do
sukcesji gatunków, wypierających rośliny
żywicielskie. Zmianie składu gatunkowego
sprzyja również obniżanie się poziomu wód
gruntowych i powierzchniowych.
Nie bez wpływu na pogorszenie się stanu ich
siedlisk pozostaje również wydobywanie torfu
oraz zaburzanie równowagi hydrologicznej
obszaru. Czerwończyka nieparka można
często spotkać w strefie brzegowej zbiorników
wodnych oraz w rejonie rowów
melioracyjnych. Zagrożeniem dla powyższego
gatunku są więc wszelkie prace prowadzone w
powyższych lokalizacjach.
Sztuczne plantacje oraz nowe obszary leśne
powodują zmniejszenie areału siedlisk
gatunków chronionych w ramach obszaru
Bagno Całowanie. Z kolei usuwanie
żywopłotów i zagajników lub roślinności
karłowatej powoduje niekorzystne dla
gatunków zmiany w ich siedliskach.
W Obszarze nasila się antropopresja w
różnych negatywnych formach, wśród których
najważniejsze to:
 zagospodarowanie / zabudowa
terenów oraz
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 związane z nią odpady i ścieki.
Nawożenie prowadzi do zmiany i
uproszczenia składu gatunkowego siedlisk
gatunków chronionych w ramach obszaru
Bagno Całowanie.
Powyższe informacje o przedmiotach ochrony zostały również przekazane w formie warstwy informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS
(załącznik 12).

Wszystkie siedliska nieleśne będące przedmiotem ochrony na terenie Bagna Całowanie to zbiorowiska nieklimaksowe, całkowicie lub w
znacznej mierze półnaturalne, ukształtowane pod wpływem działalności człowieka, tzn. odlesień i użytkowania głównie kośnego. Skład
gatunkowy zbiorowisk w takiej formie, w jakiej są one chronione ukształtował się pod wpływem tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki bez
nawożenia. Po zaniechaniu użytkowania zbiorowiska łąk i muraw podlegają spontanicznej sukcesji wtórnej, prowadzącej do zmian ich składu
gatunkowego, ekspansji gatunków drzewiastych, prowadzących w końcowym etapie do zbiorowisk leśnych. Głównym obecnie zagrożeniem dla
wszystkich siedlisk jest właśnie zaniechanie tradycyjnego ekstensywnego użytkowania, na znacznych powierzchniach tego obszaru, którego
efektem są już obserwowane zmiany sukcesyjne. Z drugiej strony nasila się antropopresja w różnych negatywnych formach, wśród których
najważniejsze to intensywne zagospodarowanie i nawożenie prowadzące do zmiany i uproszczenia składu gatunkowego chronionych zbiorowisk
roślinnych, co dotyczy części obecnie użytkowanych zbiorowisk łąkowych; na wydmach natomiast pozyskiwanie piasku, rozkopywanie i
fizyczne niszczenie muraw. Na całym obszarze można też zaobserwować zaśmiecanie oraz synantropizację flory. Głównym zagrożeniem dla
borów i lasów bagiennych jest przesuszenie, które intensyfikuje procesy sukcesji.
Zaniechanie tradycyjnego ekstensywnego użytkowania łąk wpływa na populację występujących na obszarze motyli. Zarówno dla
czerwończyka fioletka, jak i modraszka telejusa zasadniczym zagrożeniem jest zbyt intensywne koszenie oraz wypas na łąkach stanowiących ich
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siedlisko. Z drugiej strony zagrożenie dla ww. przedmiotów ochrony stanowi również zaniechanie użytkowania, prowadzące do sukcesji
gatunków, wypierających rośliny żywicielskie. Nie bez wpływu na pogorszenie się stanu ich siedlisk pozostaje również wydobywanie torfu oraz
zaburzanie równowagi hydrologicznej obszaru. Czerwończyka nieparka można często spotkać w strefie brzegowej zbiorników wodnych oraz w
rejonie rowów melioracyjnych. Zagrożeniem dla powyższego gatunku są więc wszelkie prace prowadzone w powyższych lokalizacjach.
5. Cele działań ochronnych
Lp.

Przedmiot ochrony

Numer stanowiska

Stan ochrony

Cele działań ochronnych

Perspektywa
osiągnięcia
właściwego stanu
ochrony

Siedliska
1

2330 wydmy śródlądowe Wszystkie stanowiska na
z murawami napiaskoobszarze Natura 2000 (nr:
wymi (Corynephorus,
d0c7; 927d; ef41; d31c;
Agrostis)
cf53, zgodnie z załączoną
mapą – załącznik nr 10)
U1

2

6120* ciepłolubne,
śródlądowe murawy

Wszystkie stanowiska na
obszarze Natura 2000 (nr:

U1

 utrzymanie oraz odtworzenie
płatów siedliska na powierzchni
nie mniejszej niż 7 ha;
 pełne rozpoznanie rozmieszczenia
istniejących płatów siedliska oraz
parametrów jego stanu, tj.:
powierzchni, struktury i funkcji
oraz perspektyw jego ochrony.

 utrzymanie oraz odtworzenie
płatów siedliska na powierzchni

Określenie
perspektywy
osiągnięcia
właściwego stanu
ochrony będzie
możliwe po
dokonaniu
szczegółowej
inwentaryzacji
terenowej i oceny
stanu siedliska.
Określenie
perspektywy

158

3

4

napiaskowe (Koelerion
glaucae)

78f6; 8b8e; b3dd; deb6,
zgodnie z załączoną mapą
– załącznik nr 10)

nie mniejszej niż 10 ha;
 pełne rozpoznanie rozmieszczenia
istniejących płatów siedliska oraz
parametrów jego stanu, tj.:
powierzchni, struktury i funkcji
oraz perspektyw jego ochrony.

6410 zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe
(Molinion)

Wszystkie stanowiska na
obszarze Natura 2000 (nr:
52e9; c4d1; f4be; 07be;
de32; 3fc3; 245d, zgodnie
z załączoną mapą –
załącznik nr 10)

 utrzymanie oraz odtworzenie
płatów siedliska na powierzchni
nie mniejszej niż 34 ha;
 pełne rozpoznanie rozmieszczenia
istniejących płatów siedliska oraz
parametrów jego stanu, tj.:
powierzchni, struktury i funkcji
oraz perspektyw jego ochrony.

6510 niżowe i górskie
Wszystkie stanowiska na
świeże łąki użytkowane obszarze Natura 2000 (nr:
ekstensywnie
9bae; f4f4; be64; cb8f;
(Arrhenatherion elatioris)
5201; 70fc; 6f83; 42b4;
7c5c; e684; faf5; ee1c;

XX

XX

 utrzymanie oraz odtworzenie
płatów siedliska na powierzchni
nie mniejszej niż 390 ha;
 pełne rozpoznanie rozmieszczenia
istniejących płatów siedliska oraz

osiągnięcia
właściwego stanu
ochrony będzie
możliwe po
dokonaniu
szczegółowej
inwentaryzacji
terenowej i oceny
stanu siedliska.
Określenie
perspektywy
osiągnięcia
właściwego stanu
ochrony będzie
możliwe po
dokonaniu
szczegółowej
inwentaryzacji
terenowej i oceny
stanu siedliska.
Określenie
perspektywy
osiągnięcia
właściwego stanu
ochrony będzie
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72f0; 0aff; 606b, zgodnie z
załączoną mapą –
załącznik nr 10)

5

6

7

91D0* bory i lasy
bagienne Vaccinio
uliginosi-Betuletum
pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohniiPiceetum i brzozowososnowe bagienne lasy
borealne)

parametrów jego stanu, tj.:
powierzchni, struktury i funkcji
oraz perspektyw jego ochrony.

Wszystkie stanowiska na
obszarze Natura 2000
zgodnie z załączoną mapą
– załącznik nr 10)
XX

7140 torfowiska
Do weryfikacji w trakcie
przejściowe i trzęsawiska obowiązywania PZO
(przeważnie z
roślinnością z
Scheuchzerio-Caricetea)

XX

7230 górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o

XX

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

możliwe po
dokonaniu
szczegółowej
inwentaryzacji
terenowej i oceny
stanu siedliska.
Określenie
 pełne rozpoznanie rozmieszczenia
perspektywy
istniejących płatów siedliska oraz
osiągnięcia
parametrów jego stanu, tj.:
właściwego stanu
powierzchni, struktury i funkcji
ochrony będzie
oraz perspektyw jego ochrony.
możliwe po
 utrzymanie oraz odtworzenie
siedliska na powierzchni określonej dokonaniu
szczegółowej
po wykonaniu szczegółowej
inwentaryzacji
inwentaryzacji i ustaleniu stanu
terenowej i oceny
jego ochrony.
stanu siedliska.
Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

Do weryfikacji w
trakcie
obowiązywania PZO

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

Do weryfikacji w
trakcie
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charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

obowiązywania PZO

Powyższa tabela zawiera cele działań ochronnych, natomiast opis realizacji tych działań znajduje się w tabeli w punkcie 6.
Stan rozpoznania poszczególnych siedlisk jest zróżnicowany, ale praktycznie dla wszystkich jest niewystarczający, zarówno pod względem
znajomości ich całkowitej powierzchni, liczby rozmieszczenia stanowisk/płatów na całym obszarze oraz obecnej struktury/statusu z punktu
widzenia fitosocjologicznego - a więc tym samym trudno dokonać nawet dokładnej weryfikacji aktualności danych i listy siedlisk z SDF. Na
podstawie wstępnych analiz, dostępnych danych oraz weryfikacji terenowej można przypuszczać, że zmiany te mogą być bardzo znaczące.
Dlatego pierwszym i podstawowym zadaniem dla wszystkich siedlisk, na obecnym etapie, jest wykonanie aktualnej i dokładnej
inwentaryzacji terenowej.
Dopiero na jej podstawie będzie można precyzyjnie określić konkretne cele działań ochronnych i planować dalsze konkretne działania
ochronne.
Ponieważ jednak siedliska łąkowe i murawowe są bardzo cenne i stanowią jeden z najważniejszych przedmiotów ochrony na tym
obszarze, niezależnie od precyzyjnej inwentaryzacji, diagnozy fitosocjologicznej i waloryzacji, przywrócenie koszenia i przeciwdziałanie
sukcesji wtórnej jest jednym z podstawowych pilnych zabiegów ochronnych. Dlatego stosując zasadę przezorności proponuje się ich
czynną ochronę na powierzchni wyznaczonej wszędzie tam, gdzie zbiorowiska te były podawane. Podaną powierzchnię należy traktować
więc jako miejsce ich potencjalnego występowania lub miejsce do możliwego odtwarzania.
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Lp.

Przedmiot ochrony

Numer stanowiska

1

4038 czerwończyk
fioletek (Lycaena helle)

Wszystkie stanowiska na
terenie obszaru Natura
2000 (zgodnie z załączoną
mapą – załącznik nr 11)

2

1059 modraszek telejus Wszystkie stanowiska na
(Maculinea [Phengaris] terenie obszaru Natura
teleius)
2000 (zgodnie z załączoną
mapą – załącznik nr 11)

3

1060 czerwończyk
Wszystkie stanowiska na
nieparek (Lycaena dispar) terenie obszaru Natura
2000 (zgodnie z załączoną
mapą – załącznik nr 11)

Stan ochrony

Cele działań ochronnych

Perspektywa
osiągnięcia
właściwego stanu
ochrony

Gatunki zwierząt
U1
5-10 lat
 utrzymanie populacji na poziomie
nie mniejszym niż 1000 osobników
dorosłych/pokolenie;
 pełne rozpoznanie rozmieszczenia
płatów siedliska gatunku, ich
powierzchni oraz parametrów ich
stanu.
U2
5-10 lat
 utrzymanie populacji na poziomie
nie mniejszym niż 250 osobników
dorosłych/rok;
 pełne rozpoznanie rozmieszczenia
płatów siedliska gatunku, ich
powierzchni oraz parametrów ich
stanu.
X
5-10 lat
 pełne rozpoznanie rozmieszczenia
płatów siedliska gatunku, ich
powierzchni oraz parametrów ich
stanu.
 utrzymanie populacji na poziomie
określonym po wykonaniu
szczegółowej inwentaryzacji i
ustaleniu stanu ochrony gatunku.
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Powyższa tabela zawiera cele działań ochronnych, natomiast opis realizacji tych działań znajduje się w tabeli w punkcie 6.3
Czerwończyk fioletek jest gatunkiem, który obecnie występuje licznie na obszarze. Zasadniczym celem działań ochronnych jest zatem
utrzymanie jego populacji na obecnym poziomie. Potencjalnie jego liczebność może być jednak większa. Przyczynić się do tego może poprawa
jakości siedlisk czerwończyka fioletka poprzez: optymalizację metod gospodarowania (terminy i częstotliwość koszenia) oraz walkę z roślinami
inwazyjnymi, jak również zapobieganie zaniechaniu sposobów użytkowania sprzyjających gatunkowi.
Modraszek telejus jest gatunkiem będącym wskaźnikiem cennych zbiorowisk roślinnych, tj. łąk trzęślicowych. Stan jego populacji na
obszarze określono jako zły. Wobec degeneracji jego siedlisk celem działań ochronnych jest zapobieganie dalszemu spadkowi jego liczebności i
utrzymanie populacji na poziomie nie niższym niż obecnie poprzez: optymalizację metod gospodarowania (terminy i częstotliwość koszenia)
oraz walkę z roślinami inwazyjnymi, jak również zapobieganie zaniechaniu sposobów użytkowania sprzyjających gatunkowi.
Stopień rozpoznania rozmieszczenia siedlisk obu gatunków motyli, będących przedmiotami ochrony, jest dobry jedynie w centralnej
części obszaru Natura 2000 PLH140001 Bagno Całowanie. Dlatego też celem działań ochronnych jest również uzyskanie pełnych informacji na
temat rozmieszczenia płatów siedliska gatunku, ich powierzchni oraz parametrów ich stanu. Wobec braku dostatecznej wiedzy na temat
wspomnianych powyżej gatunków motyli, wymienione cele należy traktować jako tymczasowe. Mogą one wymagać doprecyzowania po
uzupełnieniu wiedzy na temat przedmiotów ochrony.
Czerwończyk nieparek na terenie Bagna Całowanie rozpoznany został w stopniu niewystarczającym. Zaprojektowanie celów i działań
ochronnych możliwe będzie dopiero po ustaleniu stanu zachowania ww. gatunku.
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Moduł C
6. Ustalenie działań ochronnych.
Siedliska
W przypadku praktycznie wszystkich siedlisk występujących (lub potencjalnie czy prawdopodobnie występujących) na obszarze Bagna
Całowanie zaproponowanie szczegółowych i konkretnych działań wg schematu: "Co-Ile-Gdzie-Kiedy-Kto-Za Ile/Za co" będzie możliwe do
zaplanowania w adekwatny do potrzeb i możliwości sposób, dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji o stopniu dokładności odpowiadającym
w/w pytaniom, czyli:
 które zbiorowiska roślinne do chwili obecnej zachowane są w takim stopniu, by można było utrzymać na liście przedmiotów
ochrony,
 jaką zajmują one powierzchnię, gdzie dokładnie zlokalizowane są ich stanowiska/płaty i jaki jest obecnie przebieg ich granic,
 jaki jest obecny stan ich zachowania,
 jakie czynniki wpływają obecnie na siedliska (głównie: zaniechanie lub zmiana użytkowania, zmiany stosunków wodnych,
antropopresja),
 jakim w związku z tym procesom dynamicznym podlegają one obecnie (sukcesja wtórna, zmiany kompozycji gatunkowej, zmiany
zbiorowisk, zarastanie zbiorowisk nieleśnych przez formacje krzewiaste i drzewiaste).
Ponieważ wg aktualnego SDF największe powierzchnie zajmują w większości półnaturalne siedliska nieleśne (murawy, łąki, turzycowiska),
wydaje się, że najlepszym sposobem na realne wdrożenie konkretnych działań ochronnych są programy rolnośrodowiskowe. W odniesieniu do
konkretnych działek, zinwentaryzowane zostaną siedliska, będące na liście siedlisk chronionych dyrektywą siedliskową i kwalifikujące się do
dopłat ze względu na ich ekstensywne użytkowanie. Współpraca eksperta przyrodnika, doradcy rolnośrodowiskowego i właściciela gruntu
zainteresowanego finansowo utrzymaniem danego typu siedliska w odpowiednim stanie daje najlepsze perspektywy dla rzeczywistej ochrony
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tych siedlisk.
Na obecnym etapie można wskazać jedynie ogólne możliwości i kierunki ochrony poszczególnych siedlisk związane z zagrożeniami, które
występują na tych siedliskach. Wśród nich najważniejsze jest przywrócenie tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania – w szczególności
koszenia zbiorowisk łąkowych.
Stosując zasadę przezorności i aby w wyniku zaniechania użytkowania nie postępowało pogarszanie się stanu siedlisk, proponuje się
ich czynną ochronę na powierzchni wyznaczonej wszędzie tam, gdzie zbiorowiska te były wcześniej wskazywane. Podane poniżej
powierzchnie należy traktować jedynie jako miejsce ich potencjalnego występowania lub miejsce do ich możliwego odtwarzania. Takie
podejście zapobiega dalszej degradacji siedlisk będących przedmiotami ochrony na tym obszarze. Wyniki pełnej inwentaryzacji na
potrzeby planu ochrony umożliwią zaprojektowanie bardziej szczegółowo i celowo działań ochronnych.

Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

SzacunkoPodmiot
we koszty odpowiedzialny
(w tys. zł)
za wykonanie

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne

Co 3 lata,
począwszy
od
pierwszego

3/ha

Siedliska
1

2330 wydmy
śródlądowe z
murawami
napiaskowymi
(Corynepho-

Nr
1

Działania związane z ochroną czynną
Usuwanie
podrostu
drzew i
krzewów

Utrzymywanie siedliska w
stanie otwartym poprzez
systematyczne usuwanie
podrostu krzewów i drzew z

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
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rus, Agrostis)

zarastających powierzchni
oraz wywóz wyciętej
biomasy (działanie
obligatoryjne).

siedlisko 2330
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

roku
obowiązywania PZO;
zabiegi
należy
wykonywać
zimą
(grudzieńluty), by
zminimalizować
wpływ na
roślinność
murawową i
powierzchniową
warstwę
gleby

porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
dochodowości, a
w odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
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obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w
przypadku braku
tych przepisów
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000.
2

Wycinka
drzew

Wycinka drzew z
wywiezieniem biomasy w
okresie zimowym (XII-II) w
celu ochrony roślinności
muraw i powierzchni gleby
(działanie fakultatywne).

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 2330
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Jednokrotnie w
okresie do 3
lat od
zatwierdzenia PZO
w terminie
grudzień –
luty

6/ha

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
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zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
dochodowości, a
w odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w
przypadku braku
tych przepisów
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na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000.
3

Ochrona przed
wydeptywaniem

Wykonanie drewnianych
barierek/ogrodzeń,
zapobiegających
wydeptywaniu pokrywy
glebowej, niszczeniu roślin i
erozji gleby. Opracowanie
oraz umieszczenie w terenie
tablic informacyjnych
dotyczących muraw
napiaskowych.
(działania fakultatywne).

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 2330
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Do 3 lat od 5/ha
zatwierdzen
ia PZO

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
dochodowości, a
w odniesieniu do
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gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w
przypadku braku
tych przepisów
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000; RDOŚ (w
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odniesieniu do
wykonania tablic
informacyjnych)
Nr
4

Nr
5

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Ograniczanie
nielegalnego
poboru piasku

Prewencyjna kontrola
terenowa wyrobisk,
penalizacja osób
dokonujących szkody.

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 2330
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Działania
Koszty
ciągłe
statutowe
(minimum 2
razy do
roku)

Mazowiecki
Park
Krajobrazowy,
RDOŚ (w części
dotyczącej
kontroli
terenowej
wyrobisk),
Policja,

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Weryfikacja
terenowa

Weryfikacja terenowa siedliska 2330 wydmy śródlądowe
z murawami napiaskowymi
dokumentacja fotograficzna,
sprawozdanie, którego wnioski umożliwią ewentualną
korektę zabiegów i ich lokalizacji

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 2330
zgodnie z
(załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Co 3 lata po
wykonaniu
działań
ochronnych
przewidzianych w PZO
do realizacji
w trzyletnim
okresie

2 (6)

RDOŚ w
Warszawie

171

Nr
6

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja
terenowa

Inwentaryzacja terenowa na
Cały obszar Natura
potrzeby doprecyzowania
2000
działań ochronnych i zakresu
monitoringu oraz identyfikacji
zagrożeń, uwzględniająca:
rozmieszczenie, powierzchnię
oraz precyzyjną diagnozę
syntaksonomiczną,
udokumentowaną zdjęciami
fitosocjologicznymi, jak
również ocenę stanu ochrony.

Pierwszy
sezon
wegetacy
jny
obowiązyw
ania PZO

70-80
RDOŚ w
(łączny
Warszawie
koszt
skartowania
siedlisk na
obszarze)

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000
Nie projektuje się
2

6120 *
ciepłolubne,
śródlądowe
murawy
napiaskowe
(Koelerion
glaucae)

Nr
1

Działania związane z ochroną czynną
Usuwanie
podrostu
krzewów i
drzew

Utrzymywanie siedliska w
stanie otwartym poprzez
systematyczne usuwanie
wczesną wiosną podrostu
krzewów i drzew z
zarastających powierzchni
wraz z wywożeniem wyciętej
biomasy (działanie
obligatoryjne).

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 6120
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Co 3 lata,
począwszy
od
pierwszego
roku
obowiązyw
ania PZO;
zabiegi
należy

3/ha

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
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wykonywać
zimą
(grudzieńluty)

obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
dochodowości, a
w odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa

173

albo w
przypadku braku
tych przepisów
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000.
2

Ekstensywne
użytkowanie

Ekstensywne użytkowanie
realizowane poprzez:
wypas lub coroczne
koszenie (działanie obligatoryjne),

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 6120
(zgodnie z
użytkowanie zgodnie z
załączoną mapą,
wymogami odpowiedniego
pakietu rolnośrodowisko- załącznik nr 10)
wego w ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego na ochronę muraw
napiaskowych
(działanie
fakultatywne);
wymogi uzupełniające:
coroczne koszenie wykonywane pomiędzy 15 lipca

Corocznie

2/ha

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów

174

a 30 września, wysokość
koszenia nie mniejsza niż
10 cm z pozostawieniem
15-20% powierzchni działki nieskoszonej przy czym
co roku powinien to być inny fragment.

wsparcia z tytułu
dochodowości, a
w odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w
przypadku braku
tych przepisów
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym

175

nadzór nad
obszarem Natura
2000.
3

Ochrona przed
wydeptywaniem

Wykonanie drewnianych
barierek/ogrodzeń,
zapobiegających
wydeptywaniu pokrywy
glebowej, niszczeniu roślin i
erozji gleby. Opracowanie
oraz umieszczenie w terenie
tablic informacyjnych
dotyczących muraw
napiaskowych (działania
fakultatywne).

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 6120
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Do 3 lat od 5/ha
zatwierdzen
ia PZO

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
dochodowości, a
w odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność

176

jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykowaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w
przypadku braku
tych przepisów
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000; RDOŚ (w
odniesieniu do
wykonania tablic
informacyjnych)
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
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4

Nr
5

Działania
edukacyjne i
promocyjne
skierowane do
rolników,
dotyczące
możliwości i
potrzeb
korzystania z
pakietów
rolno
środowiskowy
ch

Przeprowadzenie cyklu
szkoleń dla rolników
informujących o
możliwościach i zasadach
uzyskania dopłat
rolnośrodowiskowych do
koszenia łąk

wsie Podbiel,
Tabor, Całowanie,
Warszówka,
Warszawice,
Sobienie Biskupie,
Sobienie
Szlacheckie,
Sobienki, Pogorzel
i Osieck

Pierwszy
10
rok
obowiązyw
ania PZO
oraz
pierwszy
rok po
wprowadze
niu nowych
zasad
przyznawan
ia dopłat
rolnośrodo
wiskowych
(po
zakończeniu
wdrażania
PROW
2007-2013)

ARiMR,
Terenowy Zespół
Doradców w
Otwocku
(Oddział
MODR)

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Ograniczenie
nielegalnego
poboru piasku

Prewencyjna kontrola
terenowa wyrobisk,
penalizacja osób
dokonujących szkody.

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 6120
(zgodnie z
załączoną mapą,

Działania
Koszty
ciągłe
statutowe
(minimum 2
razy do
roku)

Mazowiecki
Park
Krajobrazowy,
RDOŚ (w części
dotyczącej
kontroli
terenowej
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załącznik nr 10)
Nr
6

Nr

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Weryfikacja
terenowa

Weryfikacja terenowa siedliska 6120 ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe,
dokumentacja fotograficzna,
sprawozdanie, którego wnioski umożliwią ewentualną
korektę zabiegów i ich lokalizacji.

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 6120
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Co 3 lata po
wykonaniu
działań
ochronnych
przewidzianych w PZO
do realizacji
w trzyletnim
okresie

2 (6)

RDOŚ w
Warszawie

Pierwszy
sezon
wegetacyjn
y
obowiązyw
ania PZO

70-80
RDOŚ w
(łączny
Warszawie
koszt
skartowania
siedlisk na
obszarze)

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja
terenowa

7

wyrobisk),
Policja

Inwenatryzacja terenowa na
Cały obszar Natura
potrzeby doprecyzowania
2000.
działań ochronnych i zakresu
monitoringu oraz identyfikacji
zagrożeń, uwzględniająca:
rozmieszczenie, powierzchnię
oraz precyzyjną diagnozę
syntaksonomiczną,
udokumentowaną zdjęciami
fitosocjologicznymi, jak
również ocenę stanu ochrony.
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Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000

3

Nr Działania związane z ochroną czynną
6410
zmiennowilgotne łąki
1 Utrzymanie
- coroczne koszenie
trzęślicowe
ekstensywnej
(działanie obligatoryjne);
(Molinion)
gospodarki
łąkarskiej
- użytkowanie zgodnie z
wymogami odpowiedniego
pakietu rolnośrodowiskowego
w ramach obowiązującego
PROW, ukierunkowanego na
ochronę łąk trzęslicowych
(działanie fakultatywne);
- wymogi uzupełniające:
coroczne koszenie
wykonywane pomiędzy 15
września a 30 października,
wysokość koszenia nie
mniejsza niż 10 cm, z
pozostawieniem co roku w
ramach własności jednego
władającego danym gruntem
50% powierzchni płatu
siedliska niekoszonego w
danym roku użytkowania (co

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 6410
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Corocznie,
począwszy
od
pierwszego
roku
obowiązywania PZO,

1,5/ha

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000
albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z
tytułu
dochodowości,
a w odniesieniu
do gruntów

180

roku inny płat siedliska)

stanowiących
własność
Skarbu Państwa
lub własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości
w związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu
ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów
prawa albo w
przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem

181

Natura 2000.
2

Powstrzymanie spadku
poziomu wód
gruntowych

Odtworzenie /utrzymanie
systemu zastawek w
centralnej części obszaru:
 6 sztuk w okolicach
wydmy Pękatki (dla
obszaru znajdującego
się na terenie
gospodarstwa rolnego
lub jego części działania
fakultatywne).
 potrzeba utrzymania
lub odtworzenia
kolejnych zastawek
wyniknie z
opracowania
przewidzianego w
działaniu ochronnym
nr 6 niniejszego PZO.

Centralna część
obszaru; działki
ewidencyjne nr: 55,
505 i 276 (obręb
Podbiel) oraz
obszary wskazane
w opracowaniu
przewidzianym w
działaniu nr 6
niniejszego PZO

Od
pierwszego
roku
obowiązyw
ania PZO

Koszty
odtworzenia
6 zastawek:
90 tys.
Pozostałe
koszty
zostaną
określone
po realizacji
opracowania
hydrograficznego.

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000
albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z
tytułu
dochodowości,
a w odniesieniu
do gruntów
stanowiących
własność
Skarbu Państwa
lub własność

182

jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości
w związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu
ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów
prawa albo w
przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000.
Nr
3

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Działania

Przeprowadzenie cyklu

wsie Podbiel,

Pierwszy

10

ARiMR,

183

edukacyjne i
promocyjne
skierowane do
rolników,
dotyczące
możliwości i
potrzeb
korzystania z
pakietów
rolno
środowiskowy
ch

Nr
4

szkoleń dla rolników
informujących o
możliwościach i zasadach
uzyskania dopłat
rolnośrodowiskowych do
koszenia łąk

Tabor, Całowanie,
Warszówka,
Warszawice,
Sobienie Biskupie,
Sobienie
Szlacheckie,
Sobienki, Pogorzel
i Osieck

rok
obowiązywania PZO
oraz
pierwszy
rok po
wprowadzeniu nowych
zasad
przyznawania dopłat
rolnośrodowiskowych
(po
zakończeniu
wdrażania
PROW
2007-2013)

Terenowy Zespół
Doradców w
Otwocku
(Oddział
MODR)

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Weryfikacja
terenowa

Weryfikacja terenowa
siedlisko 6410
zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe, dokumentacja
fotograficzna, sprawozdanie,
którego wnioski umożliwią
ewentualną korektę zabiegów
i ich lokalizacji.

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 6410
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Co 3 lata po
wykonaniu
działań
ochronnych
przewidzianych w PZO
do realizacji
w trzyletnim

3 (9)

RDOŚ w
Warszawie

184

okresie

Nr
5

6

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja
terenowa

Inwentaryzacja terenowa na
Cały obszar Natura
potrzeby doprecyzowania
2000
działań ochronnych i zakresu
monitoringu oraz identyfikacji
zagrożeń, uwzględniająca:
rozmieszczenie, powierzchnię
oraz precyzyjną diagnozę
syntaksonomiczną,
udokumentowaną zdjęciami
fitosocjologicznymi, jak
również ocenę stanu ochrony

Pierwszy
sezon
wegetacyjn
y
obowiązyw
ania PZO

70-80
RDOŚ w
(łączny
Warszawie
koszt
skartowania
siedlisk na
obszarze)

Przygotowanie
wytycznych
dotyczących
działań
regulujących
poziom wód
gruntowych
oraz zasady
monitorowania
poziomu wód

Diagnoza warunków
guntowo-wodnych oraz
określenie zasad realizacji
ewentualnych przedsięwzięć
regulujących poziom wód
gruntowych i zasad
monitorowania poziomu wód
w obrębie obszaru, w tym:
- określenie potrzeby budowy
lub odtwarzania zastawek na

Pierwszy
rok
obowiązywania PZO

10

Cały obszar Natura
2000

RDOŚ w
Warszawie i
WZMiUW

185

w obrębie
obszaru

terenie obszaru,
- określenie miejsc ich
usytuowania i parametrów
technicznych poszczególnych
planowanych urządzeń
wodnych,
- określenie liczby i
rozmieszczenia urządzeń do
monitorowania poziomu wód
gruntowych,
- określenie zasad i terminów
kontroli poziomu wód
gruntowych oraz
zaplanowanie działań
koniecznych do
podejmowania w zależności
od uzyskanych wyników
monitoringu poziomu wód
gruntowych.

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000
Nie projektuje się
4

6510 niżowe i
górskie łąki
świeże użytkowane ekstensywnie

Nr
1

Działania związane z ochroną czynną
Utrzymanie
ekstensywnej
gospodarki

- wypas lub coroczne koszenie

łąk (działanie obligatoryjne);

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub

Cały okres
obowiązywania PZO,

1,5/ha

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na

186

(Arrhenatherion elatioris)

łąkarskiej

- użytkowanie zgodnie z
wymogami odpowiedniego
pakietu rolnośrodowiskowego
w ramach obowiązującego
PROW, ukierunkowanego na
ochronę łąk świeżych
(działania fakultatywne);
- wymogi uzupełniające:
koszenie na wysokości 10-15
cm z pozostawieniem
naprzemiennie 5 -10% płatu
nieskoszonego (co roku inny
fragment), termin koszenia:
od 15 sierpnia do 30 września

potencjalne
siedlisko 6510
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

corocznie;

podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000
albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z
tytułu
dochodowości,
a w odniesieniu
do gruntów
stanowiących
własność
Skarbu Państwa
lub własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca

187

nieruchomości
w związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu
ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów
prawa albo w
przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000.
2

Powstrzymanie spadku
poziomu wód
gruntowych

Odtworzenie /utrzymanie
systemu zastawek w
centralnej części obszaru:
 6 sztuk w okolicach
wydmy Pękatki (dla
obszaru znajdującego
się na terenie

Centralna część
obszaru; działki
ewidencyjne nr: 55,
505 i 276 (obręb
Podbiel) oraz
obszary wskazane
w opracowaniu

Od
pierwszego
roku
obowiązyw
ania PZO

Koszty
odtworzenia
6 zastawek:
90 tys.
Pozostałe
koszty
zostaną

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem

188

gospodarstwa rolnego
lub jego części działania
fakultatywne).
 potrzeba utrzymania
lub odtworzenia
kolejnych zastawek
wyniknie z
opracowania
przewidzianego w
działaniu ochronnym
nr 6 niniejszego PZO.

przewidzianym w
działaniu nr 6
niniejszego PZO

określone
po realizacji
opracowani
a
hydrografic
znego.

sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000
albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z
tytułu
dochodowości,
a w odniesieniu
do gruntów
stanowiących
własność
Skarbu Państwa
lub własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości
w związku z
wykonywaniem
obowiązków z
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zakresu
ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów
prawa albo w
przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000.
Nr
3

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Działania
edukacyjne i
promocyjne
skierowane do
rolników,
dotyczące
możliwości i
potrzeb

Przeprowadzenie cyklu
szkoleń dla rolników
informujących o
możliwościach i zasadach
uzyskania dopłat
rolnośrodowiskowych do
koszenia łąk

wsie Podbiel,
Tabor, Całowanie,
Warszówka,
Warszawice,
Sobienie Biskupie,
Sobienie
Szlacheckie,
Sobienki, Pogorzel

Pierwszy
10
rok
obowiązywania PZO
oraz
pierwszy
rok po
wprowadze-

ARiMR
Terenowy Zespół
Doradców w
Otwocku
(Oddział
MODR)

190

korzystania z
pakietów
rolnośrodowis
kowych

Nr
4

Nr

i Osieck

niu nowych
zasad
przyznawania dopłat
rolnośrodo
wiskowych
(po
zakończeniu
wdrażania
PROW
2007-2013)

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Weryfikacja
terenowa

Weryfikacja terenowa siedliska 6510 niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane ekstensywnie, dokumentacja fotograficzna, sprawozdanie,
którego wnioski umożliwią
ewentualną korektę zabiegów
i ich lokalizacji.

Wszystkie obszary,
wykazane jako
siedlisko lub
potencjalne
siedlisko 6510
(zgodnie z
załączoną mapą,
załącznik nr 10)

Co 3 lata po
wykonaniu
działań
ochronnych
przewidzian
ych w PZO
do realizacji
w trzyletnim
okresie

3(9)

RDOŚ w
Warszawie

Pierwszy

70-60

RDOŚ w

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja terenowa na

Cały obszar Natura
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5

6

terenowa

Przygotowanie
wytycznych
dotyczących
działań
regulujących
poziom wód
gruntowych
oraz zasady
monitorowania poziomu
wód w obrębie
obszaru

potrzeby doprecyzowania
2000
działań ochronnych i zakresu
monitoringu oraz identyfikacji
zagrożeń, uwzględniająca:
rozmieszczenie, powierzchnię
oraz precyzyjną diagnozę
syntaksonomiczną,
udokumentowaną zdjęciami
fitosocjologicznymi, jak
również ocenę stanu ochrony.

sezon
wegetacyjn
y
obowiązyw
ania PZO

(łączny
Warszawie
koszt
skartowania
siedlisk na
obszarze)

Diagnoza warunków
guntowo-wodnych oraz
określenie zasad realizacji
ewentualnych przedsięwzięć
regulujących poziom wód
gruntowych i zasad
monitorowania poziomu wód
w obrębie obszaru, w tym:
- określenie potrzeby budowy
lub odtwarzania zastawek na
terenie obszaru,
- określenie miejsc ich
usytuowania i parametrów
technicznych poszczególnych
planowanych urządzeń
wodnych,
- określenie liczby i
rozmieszczenia urządzeń do

Pierwszy
rok
obowiązywania PZO

10

Cały obszar Natura
2000

RDOŚ w
Warszawie i
WZMiUW
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monitorowania poziomu wód
gruntowych,
- określenie zasad i terminów
kontroli poziomu wód
gruntowych oraz
zaplanowanie działań
koniecznych do
podejmowania w zależności
od uzyskanych wyników
monitoringu poziomu wód
gruntowych.
Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000
Nie projektuje się
5

91D0* bory i
lasy bagienne
(Vaccinio
uliginosiBetuletum
pubescentis,
Vaccinio
uliginosiPinetum, Pino

Działania związane z ochrona czynną - działania zostaną zaprojektowane po dokonaniu szczegółowej
inwentaryzacji i ustaleniu stanu zachowania siedliska przyrodniczego.
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania - jw
Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych - jw
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
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mugoSphagnetum,
Sphagno
girgensohniiPiceetum i
brzozowososnowe
bagienne lasy
borealne)

Inwentaryzacja
terenowa

Inwentaryzacja
Cały obszar
terenowa na
Natura 2000
potrzeby
zaprojektowania
działań ochronnych
i zakresu
monitoringu oraz
uszczegółowienia
zagrożeń,
uwzględniająca:
rozmieszczenie,
powierzchnię oraz
precyzyjną
diagnozę
syntaksonomiczną,
udokumentowaną
zdjęciami
fitosocjologicznym
i, jak również
ocenę stanu
ochrony.

Przystąpienie do
70-60 (łączny koszt RDOŚ w Warszawie
prac w pierwszym skartowania siedlisk
sezonie
na obszarze)
wegetacyjnym od
obowiązywania PZO

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000
Nie projektuje się
6

7230 górskie i

Działania związane z ochrona czynną – do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO
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7

nizinne
torfowiska
zasadowe o
charakterze
młak,
turzycowisk i
mechowisk

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania - jw

7140
torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
(przeważnie z
roślinnością z
ScheuchzerioCaricetea)

Działania związane z ochrona czynną – do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych - jw
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony – jw.
Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 – Nie
projektuje się

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania - jw

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych - jw
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony – jw.
Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 – Nie
projektuje się
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za wykonanie

Gatunki zwierząt – motyle
1

Dotyczy
Nr Działania związane z ochroną czynną
wszystkich
Nr Ochrona czynna
naturowych
gatunków
1 DoprowadzeWykaszanie przed okresem
motyli
nie
siedlisk
do
kwitnienia nawłoci późnej i
(doprecyzowadobrego stanu nawłoci kanadyjskiej (lipiec),
nie wymaga
- walka z
ostrożenia polnego (czerwiec),
szczegółowej
roślinami
pokrzywy zwyczajnej (maj) oraz
inwentaryzacji
inwazyjnymi,
wyrywanie kłaczy nawłoci sp.
siedlisk na
szczególnie
(działania fakultatywne).
całym
nawłocią, a
obszarze
także
Natura 2000)
ostrożeniem i
pokrzywą

Obszary wykazane
jako siedliska
motyli
stanowiących
przedmioty
ochrony, zgodnie z
mapą stanowiącą
załącznik 11

Corocznie,
począwszy od
pierwszego roku
obowiązywania
PZO

1,5/ha

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000
albo na
podstawie
zobowiązania

196

podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z
tytułu
dochodowości,
a w odniesieniu
do gruntów
stanowiących
własność
Skarbu Państwa
lub własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości
w związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu
ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów
prawa albo w
przypadku
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braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000.
2

Nr

Usuwanie
podrostu
drzew i
krzewów

Usuwanie w terminie od początku
października do końca lutego
krzewów i drzew z
nieużytkowanych zarastających
powierzchni, z wyjątkiem drzew i
zakrzaczeń rosnących na skrajach
powierzchni (np. wzdłuż rowów
lub dróg); usunięcie biomasy
(działanie obligatoryjne)

Obszary wykazane
jako siedliska
motyli,
stanowiących
przedmioty,
zgodnie z mapą
(załącznik 11 )

Co 3 lata
1,5/ha
począwszy
od
pierwszego roku
obowiązywania
PZO

jw.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
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3

Optymalizacja
terminów i
częstotliwości
koszenia

- koszenie raz w roku jesienią
(pomiędzy 15 września a 30
października) rotacyjnie – z
pozostawieniem 50% powierzchni
nieskoszonej lub z
pozostawieniem niekoszonych
pasów (szerokość przynajmniej 510m) wzdłuż zakrzewień i
zadrzewień (działanie
obligatoryjne);

Cały obszar
występowania
motyli
stanowiących
przedmioty
ochrony, zgodnie z
mapą (załącznik
11)

Niezwłocznie po
zatwierdzeniu
PZO

1,5/ha

Właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000
albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z
tytułu
dochodowości,
a w odniesieniu
do gruntów
stanowiących
własność
Skarbu Państwa
lub własność
jednostek
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samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości
w związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu
ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów
prawa albo w
przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000.
Nr
4

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Weryfikacja
terenowa

Weryfikacja terenowa gatunków:
4038 czerwończyk fioletek,

Cały obszar
występowania

Co 3 lata
po

0,25/ha

RDOŚ w
Warszawie

200

1059 modraszek telejus oraz 1060
czerwończyk nieparek,
dokumentacja fotograficzna,
sprawozdanie, którego wnioski
umożliwią ewentualną korektę
zabiegów i ich lokalizacji.

Nr

motyli
stanowiących
przedmioty
ochrony, zgodnie z
mapą (załącznik
11)

wykonaniu
działań
ochronnych
przewidzianych
w PZO do
realizacji
w
trzyletnim
okresie

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

201

5

Szczegółowa
inwentaryzacja
gatunków
motyli
stanowiących
przedmioty
ochrony oraz
ich aktualnych
i potencjalnych
siedlisk na
potrzeby
doprecyzowania działań
ochronnych

6

Określenie
potrzeby
zwiększenia
ilości
zadrzewień i
zakrzaczeń
śródpolnych
(szczególnie o
charakterze
liniowym)
pełniących
rolę
wiatrochronną

Penetracja terenu przeprowadzona Cały obszar Natura
w najbliższym możliwym okresie
2000
aktywności osobników dorosłych
(w okresie lotu poszczególnych
gatunków), oszacowanie
względnej liczebności imagines
(obserwacje na krótkich roboczych
transektach) oraz bazy
pokarmowej.

Pierwsze
dwa
sezony
wegetacyjne
obowiązywania
PZO

20

Określenie potrzeby zwiększenia
ilości zadrzewień i zakrzaczeń, a
następnie wysadzenie wierzb:
uszatej (Salix aurita), szarej (S.
cinerea) i iwy (S. caprea) na
brzegach części rowów
melioracyjnych bądź w środku
dużych otwartych powierzchni
łąk.

Drugi rok
obowiązywania
PZO

0,25/100mb
wiatrochronu

Cały obszar
występowania
motyli
stanowiących
przedmioty
ochrony, zgodnie z
mapą (załącznik
11)

RDOŚ w
Warszawie

RDOŚ w
Warszawie /
właściciel lub
posiadacz
obszaru na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000
albo na
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podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z
tytułu
dochodowości,
a w odniesieniu
do gruntów
stanowiących
własność
Skarbu Państwa
lub własność
jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości
w związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu
ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów
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prawa albo w
przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem
Natura 2000.
7

Określenie
potrzeby
wzbogacenia i
zachowania
bazy żerowej

Określenie potrzeby wyłączenia z
regularnego koszenia brzegów
rowów melioracyjnych oraz
zbiorników wodnych na obszarze
występowania motyli
stanowiących przedmioty ochrony
celem wzbogacenia i zachowania
bazy żerowej.

Cały obszar
występowania
motyli
stanowiących
przedmioty
ochrony, zgodnie z
mapą (załącznik
11)

Niezwłocznie po
zatwierdzeniu
PZO

0,9/ha

jw.

Powyższe informacje o przedmiotach ochrony zostały również przekazane w formie warstwy informacyjnej systemów informacji przestrzennej
GIS (załącznik 12).
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Modraszek telejus jest typowym przedstawicielem gatunków związanych z łąkami trzęślicowymi i jego ochrona powinna być tożsama z
zachowaniem tego typu środowisk. Optymalnym użytkowaniem jest późny, wysoki (>10cm) pokos (po 15 września) najlepiej rotacyjnie 50%
powierzchni co dwa lata. Tego typu zabiegi zalecane są w ramach jednego z pakietów rolnośrodowiskowych. Alternatywą jest ekstensywny
wypas. Powierzchnie przerośnięte roślinami inwazyjnymi mogą być koszone z większą częstotliwością. Należy też zadbać o zachowanie
właściwych stosunków wodnych.
Środowiska fioletka powinny być lekko spasane albo częściowo koszone, najlepiej rotacyjnie, nie wcześniej niż w połowie września.
Należy również zadbać o zachowanie właściwych stosunków wodnych oraz obecność rozproszonych krzewów szczególnie wierzb. Pokos
powinien być na wysokość nie niższą niż 10 cm. Szczególnie jest to istotne w przypadku wcześniejszego koszenia przypadającego na porę
rozwoju gąsienic. Niski pokos pozbawia larwy bazy pokarmowej i prowadzi do śmierci. W przypadku braku możliwości rezygnacji z
wiosennego/wczesnoletniego koszenia wskazane jest zachowanie pasów niekoszonej roślinności (można je skosić później) wzdłuż zakrzewień,
które są najbardziej istotne z punktu widzenia etologii gatunku. W ten sposób zachowana zostanie baza roślin nektarodajnych, w najbardziej
preferowanych przez imagines miejscach. Podobnie jak w przypadku modraszka telejusa bardzo celowe wydaje się zachęcenie właścicieli łąk
zasiedlanych przez fioletka (lub położonych w ich pobliżu) do skorzystania z pakietów rolnośrodowiskowych.
Ponadto w ramach działań mających na celu uzupełnienie stanu wiedzy, sugeruje się inwentaryzację innych gatunków naturowych,
występujących potencjalnie na tym obszarze tj. związanych ze zbiornikami wodnymi: trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia), zalotki większej
(Leucorrhina pectoralis), kreślinka nizinnego (Graphoderus bilineatus), a także pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), rozwijającej się w
starych próchniejących drzewach. Występowanie innych cennych bezkręgowców jest również prawdopodobne, a ich ewentualne stwierdzenie
powinno być uwzględnione przy planowaniu działań ochronnych.
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony
Lp. Przedmiot
ochrony

Cel działań
ochronnych

Parametr

Wskaźnik

Zakres prac
monitoringo
wych

Terminy/
częstotliwo
ść

Miejsce

Podmiot Szacowa
odpowie ny koszt
dzialny
(w tys.
zł)

206

1

1059
modraszek
telejus
(Maculinea
[Phengaris]
teleius)

Utrzymanie
populacji
osobników
modraszka
telejusa na
poziomie nie
mniejszym niż
250 osobników
dorosłych/rok

Stan
populacji,
stan siedliska
perspektywy
zachowania

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
gatunku 1059

Corocznie 6
liczeń
dokonanych
w równomiernych
odstępach w
okresie
pojawu
motyla

Transekty przechodzące przez
następujące działki
ewidencyjne: Obręb Tabor:
462

RDOŚ w
Warszaw
ie

0,25/ha

Obręb Podbiel: 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 676,
677, 678, 679, 680, 681, 682,
683 696, 697
Obręb Pogorzel: 963/3
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2

3

4

4038
czerwończyk
fioletek
(Lycaena
helle)

Utrzymanie
populacji
osobników
czerwończyka
fioletka na
poziomie nie
mniejszym niż
1000 osobników
dorosłych/
pokolenie

Stan
populacji,
stan siedliska
perspektywy
zachowania

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
gatunku 4038

Corocznie 6
liczeń
dokonanych
w
równomiernych
odstępach w
okresie
pojawu
motyla

Transekty przechodzące przez
następujące działki
ewidencyjne: Obręb Tabor:
806, 807, 808, 809

1060
czerwończy
k nieparek
(Lycaea dis
par)

Utrzymanie
populacji na
poziomie
określonym po
wykonaniu
szczegółowej
inwentaryzacji i
ustaleniu stanu
ochrony
gatunku.

Stan
populacji,
stan siedliska
perspektywy
zachowania

Zgodnie ze
zmodyfikowana
metodyką PMŚ
GIOŚ dla
przelatki aurinii

Zgodnie ze
zmodyfikowan
a metodyką
PMŚ GIOŚ dla
przelatki
aurinii

Corocznie 6
liczeń
dokonanych
w
równomiernych
odstępach w
okresie
pojawu
motyla

Transekty przechodzące przez
nastepujące działki: Obręb
Podbiel: 197, 673, 33, 268

2330
wydmy
śródlądowe
z murawami
napiaskowymi
(Corynephorus,
Agrostis);

Utrzymanie oraz
odtworzenie
płatów siedliska
na powierzchni
nie mniejszej
niż 7 ha

Powierzchnia
siedliska,
Struktura
funkcje,
Perspektywy
ochrony

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
siedliska 2330

Co 3 lata,
optymalnie
maj –
początek
czerwca

Powierzchnie monitoringowe,
wyznaczone w oparciu o
transekty przechodzące przez
następujące działki
ewidencyjne: Obręb Tabor:
858, 859

RDOŚ w
Warszaw
ie

0,25/ha

RDOŚ w
Warszaw
ie

0,25/ha

RDOŚ w
Warszaw
ie

2/ha

Obręb Podbiel: 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273,
676, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 683, 696, 697

Obręb Tabor: 836

Obręb Podbiel: 148, 152, 520,
554, 555, 556, 557, 558, 540
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5

6120*
ciepłolubne,
śródlądowe
murawy
napiaskowe
(Koelerion
glaucae),

Utrzymanie oraz
odtworzenie
siedliska na
powierzchni nie
mniejszej niż 10
ha

Powierzchnia
siedliska,
Struktura
funkcje,
Perspektywy
ochrony

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
siedliska 6120

Co 3 lata
optymalnie
połowa
maja-koniec
czerwca

Powierzchnie monitoringowe,
wyznaczone w oparciu o
transekty przechodzące przez
następujące działki
ewidencyjne: Obręb Tabor:
824, 826, 827, 839, 840

RDOŚ w
Warszaw
ie

2/ha

RDOŚ w
Warszaw
ie

0,5/ha

RDOŚ w
Warszaw
ie

0,5/ha

Obręb Podbiel: 5, 6, 8, 9, 12
Obręb Całowanie 842
(północny fragment działki)
Obręb Sobienie Biskupie: 489,
490, 491/1

6

6410
zmiennowilgotne
łąki
trzęślicowe
(Molinion)

Utrzymanie oraz
odtworzenie
siedliska na
powierzchni nie
mniejszej niż 34
ha.

Powierzchnia
siedliska,
Struktura
funkcje,
Perspektywy
ochrony

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
siedliska 6410

Co 3 lata
optymalnie
koniec
czerwca –
pierwsza
połowa lipca

Powierzchnie monitoringowe,
wyznaczone w oparciu o
transekty przechodzące przez
następujące działki
ewidencyjne: Obręb
Całowanie: 297, 291, 323, 842
(zachodni fragment działki)
Obręb Pogorzel: 972/1, 975/1,
978/1, 979/1, 979/2, 980, 981,
982, 984/1

7

6510
niżowe i
górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhena-

Utrzymanie oraz
odtworzenie
siedliska
na powierzchni
nie mniejszej
niż 390 ha.

Powierzchnia
siedliska,
Struktura
funkcje,
Perspektywy
ochrony

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
siedliska 6510

Co 3 lata
optymalnie
koniec maja
– przełom
czerwca i
lipca

Powierzchnie monitoringowe,
wyznaczone w oparciu o
transekty przechodzące przez
następujące działki
ewidencyjne:
Obręb 44 (na północny
wschód od m. Brzezinka): 30,
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29, 28, 27, 26, 25, 23, 21

therion
elatioris)

Obręb Łukówiec: 439, 440,
441, 442, 443, 444, 446, 447
Obręb Sobienie Biskupie: 328,
327/1, 325, 324, 323
Obręb Pogorzel: 1246/1, 1247,
1248, 1249, 1250, 1251

8

91D0*
bory i lasy
bagienne
(Vaccinio
uliginosiBetuletum
pubescentis
, Vaccinio
uliginosiPinetum,
Pino
mugoSphagnetu
m,
Sphagno
girgensohn
ii-Piceetum
i
brzozowososnowe

Utrzymanie
oraz
odtworzenie
siedliska na
powierzchni
określonej po
wykonaniu
szczegółowej
inwentaryzacji
i ustaleniu
stanu jego
ochrony.

Powierzchnia
siedliska,
Struktura
funkcje,
Perspektywy
ochrony

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
siedliska
91D0*

Co 3 lata
optymalnie
od czerwca
do września

Powierzchnie monitoringowe,
wyznaczone w oparciu o
transekty przechodzące przez
następujące działki
ewidencyjne:

RDOŚ w
Warszaw
ie

0,5/ha

Pogorzel 90, 91, 92, 93/1,
93/2, 94, 95, 96, 97/1, 97/2,
98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105/1, 105/2, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119/2,
119/1, 120, 121, 122/2, 122/1,
123, 124, 125, 126/1, 126/2,
127, 128/1, 128/2, 129, 130,
131, 132/2, 132/1, 133/2,
133/1, 134/1, 136, 137/1,
137/2, 138/2, 138/1, 139, 140,
141, 142/1, 142/2, 143, 144,
145/1, 145/2, 146, 147, 148/2,
148/1, 149, 150/1, 150/2, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,

210

bagienne
lasy
borealne)

158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169,
405/1, 406/1, 407/4, 407/3,
408/1, 409/1, 410/1, 411/1,
412/1, 413/1, 414/1, 415,
416/1, 417/1, 418/1, 419/3,
419/4, 420/2, 420/1, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428/1,
428, 429, 430, 431/2, 431/1,
432, 433, 434, 435, 436, 437/2,
437/1, 438/1, 438/2, 439, 440,
441, 442, 443, 444, 445, 446,
447, 448, 449, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 456/1, 457/1,
457/2, 458, 459, 460, 461/2,
461/1, 462, 463, 464/1, 464/2,
465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 473/1, 475, 476/2,
476/1, 477/1, 477/2, 478/1,
480, 481, 482/1, 482/2, 483,
484, 485, 486, 487, 488, 489/2,
489/1, 490, 491/1, 491/2, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 1846,
1850, 1916
Obręb 45: 79, 68, 91, 96, 88,
84, 90, 92, 93, 82, 86, 83, 87,
69, 70, 85, 89
Tabor: 141, 155, 152, 150,
146, 159, 157, 144, 158, 135,
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161, 154, 162, 138, 143, 156,
151, 142, 160, 140, 153, 139,
145
Podbiel: 3823, 3816, 3872,
3891, 5537, 3912/1, 3740,
3844, 3818, 3832, 3861, 5529,
3819, 3880, 5533, 3893, 3879,
3870, 5573, 3869, 5531, 3952,
3887, 3851, 3828, 5535, 3841,
3745, 3820, 3903, 3822, 3868,
3737/1, 3836, 3829, 5521,
3734, 3855, 5526, 3875, 5477,
3892, 3906, 3911/2, 3884,
3912/2, 3741, 3736, 3882,
5572, 3742, 3834, 3901, 3859,
3874, 3860, 3863, 3750, 3895,
3910/1, 3733, 3913/2, 5474,
3894, 3749, 3907, 3842, 3848,
3735, 3815, 3826, 3904,
3520/1, 3732, 5523, 3738,
3865, 3755/1, 3753, 3886,
5472, 3748, 3854, 5536, 5522,
3883, 3744, 3830, 3850, 3831,
3846, 5475, 3746, 3858, 3919,
3737/2, 3911/1, 3837, 5473,
3902, 3889, 3862, 3852/2,
3897, 3752, 3739, 3812/2,
3825, 3873, 3838, 5528,
3737/3, 3853, 3821, 3812/1,
3840, 3871, 3864, 3896, 3881,
3857, 3909, 3751, 3811, 5532,
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3888, 3843, 3890, 3898, 3835,
3878, 3856, 3817, 3911/3,
3845, 3866, 5534, 3833, 3877,
3885, 3747, 3824, 3876, 5476,
3849, 3847, 5530, 3910/2,
3521, 3827, 3814, 3908,
3899/1, 3899/2, 5525, 3743,
3924, 3275, 3867, 3910/3,
3852/1, 5527, 5524, 3913/1,
3905, 3813, 3839, 3900

9

10

7140
torfowiska
przejściow
ei
trzęsawiska
(przeważni
ez
roślinności
ąz
Scheuchzer
ioCaricetea)
7230
górskie i
nizinne
torfowiska
zasadowe o
charakterze
młak,

Do weryfikacji
w trakcie
obowiązywani
a PZO

Do
weryfikacji
w trakcie
obowiązyw
ania PZO

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
siedliska 7140

Do
weryfikacji
w trakcie
obowiązyw
ania PZO

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

RDOŚ w
Warszaw
ie

Do
weryfika
cji w
trakcie
obowiąz
ywania
PZO

Do weryfikacji
w trakcie
obowiązywani
a PZO

Do
weryfikacji
w trakcie
obowiązyw
ania PZO

Wszystkie
wskaźniki
zgodnie z
metodyką PMŚ
GIOŚ

Zgodnie z
metodyką
GIOŚ dla
siedliska 7230

Do
weryfikacji
w trakcie
obowiązyw
ania PZO

Do weryfikacji w trakcie
obowiązywania PZO

RDOŚ w
Warszaw
ie

Do
weryfika
cji w
trakcie
obowiąz
ywania
PZO
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turzycowis
ki
mechowisk

8. Wskazania do dokumentów planistycznych
Lp.

1

Dokumentacja planistyczna

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujący teren wsi:
Sobienie Biskupie, Sobienie Szlacheckie,
Sobienie Kiełczewskie Drugie

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (art. 28 ust 10 pkt 5
ustawy o ochronie przyrody)
 Zapisy dotyczące wskazania obszaru, oznaczonego na Rysunku Planu symbolem 9KL-1
jako teren komunikacji lotniczej przeznaczony dla realizacji lotniska celu publicznego
uzupełnić o uwagę, iż lokowanie tego typu inwestycji w obrębie obszaru Natura 2000 i w
jego bezpośrednim sąsiedztwie może mieć miejsce jedynie w przypadku zapewnienia braku
istotnego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony tego obszaru i ich siedliska;
 Zapisy dotyczące wskazania obszaru, oznaczonego na Rysunku Planu symbolem 2-US2
jako jednostki terenowej, której głównym przeznaczeniem są usługi sportu i rekreacji, w
tym realizacja pola golfowego uzupełnić o uwagę, iż lokowanie tego typu inwestycji w
obrębie obszaru Natura 2000 i w jego bezpośrednim sąsiedztwie może mieć miejsce jedynie
w przypadku zapewnienia braku istotnego negatywnego oddziaływania na przedmioty
ochrony tego obszaru i ich siedliska;.
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2

Zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Osieck.

3

Strategia Rozwoju Gminy Celestynów.

4

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Celestynów

5

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sobienie Jeziory,

 Nie wskazywać jako tereny przeznaczone do zalesiania obszarów otwartych, znajdujących
się w obrębie obszaru Bagno Całowanie PLH140001, w tym: torfowisk, łąk, pastwisk i
muraw oraz nieużytków porolnych na śródleśnych enklawach i na pograniczu lasów.
 Zapisy dotyczące ochrony układu hydrograficznego powinny być uzupełnione o zakaz
naruszania stosunków wodnych w obrębie obszaru Natura 2000 w sposób negatywnie
oddziałujący na przedmioty ochrony i ich siedliska.
 Cele szczegółowe strategii polegające na udrożnieniu istniejących rowów melioracyjnych,
oraz budowie, modernizacji i utrzymaniu urządzeń melioracji podstawowych, powinny być
uzupełnione o zapisy dotyczące zakazu naruszania stosunków wodnych w obrębie obszaru
Natura 2000 w sposób negatywnie oddziałujący na przedmioty ochrony i ich siedliska.
 Zweryfikować zapis dotyczący konieczności rozbudowy rowów melioracyjnych. Zapisy
wskazujące utrzymanie drożności układu rowów uzupełnić o uwagę, iż wszelkie naruszenia
stosunków wodnych na obszarze Natura 2000 mogą mieć miejsce jedynie w przypadku
zapewnienia braku negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony i ich siedliska.
 Zapisy dotyczące wskazania obszaru, oznaczonego na rysunku Studium symbolem KL1
jako teren przeznaczony dla realizacji lotniska komunikacyjnego, stanowiącego inwestycję
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym uzupełnić o uwagę, iż lokowanie tego typu
inwestycji w obrębie obszaru Natura 2000 i w jego bezpośrednim sąsiedztwie może mieć
miejsce jedynie w przypadku zapewnienia braku istotnego negatywnego oddziaływania na
przedmioty ochrony tego obszaru i ich siedliska
 Zapisy dotyczące wskazania obszaru oznaczonego na rysunku Studium symbolem US1 jako
teren przeznaczony pod realizację pola golfowego uzupełnić o uwagę, iż lokowanie tego
typu inwestycji w obrębie obszaru Natura 2000 i w jego bezpośrednim sąsiedztwie może
mieć miejsce jedynie w przypadku zapewnienia braku istotnego negatywnego
oddziaływania na przedmioty ochrony tego obszaru i ich siedliska
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony
W toku prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych stwierdzono, iż zachodzi potrzeba sporządzenia planu ochrony obszaru ze względu na:
- potrzebę przeprowadzenia gruntownej inwentaryzacji przyrodniczej, w szczególności dotyczącej przedmiotów ochrony - ich rozmieszczenia i
powierzchni;
- potrzebę wykonania opracowania hydrograficznego obszaru, umożliwiającego skuteczne zaplanowanie i realizację działań ochronnych;
- potrzebę dostosowania granic obszaru do wymogów ochrony uprzednio zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, należy również rozważyć
możliwość wytyczenia wspólnych granic dla obu obszarów PLB i PLH (łącząc w PLC),
- potrzebę zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat ze względu na silną presję wywieraną na integralność obszaru przez podejmowane
przedsięwzięcia i inwestycje - w tym w szczególności ingerencje w hydrologię obszaru, urbanizację, realizację lotniska, pola golfowego, kopanie
i użytkowanie stawów rybnych.

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic
Lp.

Zapis SDF

Proponowany zapis
SDF

Uzasadnienie do zmiany

1

1.1 Typ: B

1.1. Typ: K

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania SDF dla obszarów Natura 2000” (GDOŚ 2010)
opisywany obiekt należy zaklasyfikować jako typ „K”. W myśl ww. instrukcji do tej
kategorii przyporządkowane są obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, częściowo
pokrywające się z Obszarami Specjalnej Ochrony Ptaków, tak, jak ma to miejsce w
przypadku obszaru Bagno Całowanie PLH140001.

2

3.1.a
2330
Wydmy śródlądowe
z murawami
napiaskowymi

3.1.a
2330
Wydmy śródlądowe
z murawami
napiaskowymi

Na podstawie dostępnych materiałów, ortofotomapy i weryfikacji terenowej, powierzchnię
typowo wykształconych, większych płatów siedliska można oszacować na ok. 7 ha,
rozmieszczone w 3-4 lokalizacjach (Góra Pękatka, wydma położona ok. 800 m na wschód
od Kobylej Góry, Góra Gorzałka) oraz ewentualnie w kilku miejscach występujących
punktowo (Kobyla Góra). Udział siedliska w obszarze jest zatem prawdopodobnie
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% pokrycia: 1,20,
Stopień reprezen.: B,
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: B,
Ocena ogólna: C.

% pokrycia: 0,20,
Stopień reprezen.: B,
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: B,
Ocena ogólna: C.

znacząco niższy (o około 35 ha) niż wg danych zawartych w SDF. W związku z
niedostatecznym rozpoznaniem siedliska na obszarze, należy przyjąć, iż proponowane
oceny nie są ostateczne. W celu precyzyjnego rozpoznania siedliska zaleca się szczegółową
inwentaryzację terenową.

3

3.1.a
4030
Suche wrzosowiska
% pokrycia: 0,01,
Stopień reprezen.: D,
Względna
powierzch.: -,
Stan zachowania: -,
Ocena ogólna: -.

3.1.a
4030
Suche wrzosowiska
% pokrycia: 0,00,
Stopień reprezen.: D,
Względna
powierzch.: -,
Stan zachowania: -,
Ocena ogólna: -.

4

3.1.a.
6120
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
% pokrycia: 0,10,
Stopień reprezen.: A,
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: A,

3.1.a.
6120
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
% pokrycia: 0,28,
Stopień reprezen.: B,
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: B,

Według dostępnych danych siedlisko na omawianym obszarze występuje jedynie
punktowo, a jego procent pokrycia jest bardzo znikomy. Wskaźnik ten podano zgodnie z
„Instrukcją wypełniania SDF dla obszarów Natura 2000” (GDOŚ 2010) z dokładnością do
2 miejsc po przecinku. Podana w tym przypadku wartość 0,00 oznacza, że siedlisko zostało
stwierdzone na obszarze, jednak na powierzchni mniejszej niż setne części procenta.
Powierzchnia siedliska może być jednak większa w zależności od kryteriów wg których
płaty z wrzosem zostaną potraktowane albo jako enklawy wrzosowisk albo też zostaną
ujęte w zakresie zmienności zarówno przestrzennej (mozaikowość) jak też dynamicznej
(fazy rozwojowe drzewostanu, sukcesja) w obrębie zbiorowisk leśnych. Wobec braku
dostatecznej wiedzy na temat siedliska zaleca się wykonanie inwentaryzacji zarówno pod
względem ilości i powierzchni płatów, które potencjalnie mogą być uznane za ten typ
siedliska, jak też pod względem fitosocjologicznym, by określić jak wykształcone i jakiego
typu są to zespoły, oraz określić ich pochodzenie i potencjalną trwałość.
Siedlisko potencjalnie związane ze śródbagiennymi wydmami, jednak większość z nich jest
obecnie w różny sposób przekształcona, ze zubożałą szatą roślinną. Murawy w najlepszym
stanie zachowały się jedynie na niewielkiej powierzchni na wydmie Kobyla Góra.
Powierzchnia obecnie została nieznacznie zwiększona w wyniku włączenia do tego
siedliska części płatów znajdujących się w obrębie łąk świeżych, które wg różnych źródeł
podawane są jako łąki lub murawy. Aktualny status tych powierzchni wymaga więc
weryfikacji w okresie wegetacyjnym. Wobec niepełnej wiedzy na temat występowania tego
siedliska (jego rozmieszczenia, diagnozy syntaksonomicznej, udokumentowanej zdjęciami
fitosocjologicznymi), wymagane jest przeprowadzenie aktualnej inwentaryzacji. Należy
przyjąć również, iż proponowane oceny nie są ostateczne.
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5

6

7

Ocena ogólna: B

Ocena ogólna: C

3.1.a.
6230
Górskie i niżowe
murawy
bliźniczkowe
% pokrycia: 0,01;
Stopień reprezen.: D,
Względna
powierzch.: -,
Stan zachowania: -,
Ocena ogólna: 3.1.a.
6410
Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe
% pokrycia: 0,50;
Stopień reprezen.: A,
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: B,
Ocena ogólna: B
3.1.a
6510
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
% pokrycia: 26,00;

3.1.a.
6230
Górskie i niżowe
murawy
bliźniczkowe
% pokrycia: 0,26;
Stopień reprezen.: D,
Względna
powierzch.: -,
Stan zachowania: -,
Ocena ogólna: 3.1.a.
6410
Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe
%p okrycia: 0,98;
Stopień reprezen.: B,
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: B,
Ocena ogólna: C
3.1.a
6510
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
% pokrycia: 11,28;

Większość płatów występujących na obszarze znajduje się obecnie w stanie
zaawansowanej sukcesji wtórnej, nie występują już płaty z dominującą bliźniczką psią
trawką, wobec czego reprezentatywność siedliska sklasyfikowano jako „D”. Procent
pokrycia według różnych źródeł jest rozbieżny, w związku z czym należy przyjąć, iż
proponowane oceny nie są ostateczne i dla siedliska sugeruje się wykonanie szczegółowej
inwentaryzacji. Zwiększona powierzchnia jest to obszar gdzie potencjalnie można odnaleźć
płaty najlepiej zachowane lub nadające się do odtwarzania siedliska.

Dane źródłowe na temat lokalizacji siedliska są rozbieżne i w dużej mierze nieaktualne.
Biorąc pod uwagę procesy sukcesyjne zachodzące w zbiorowiskach łąkowych po
zaniechaniu lub zmianie użytkowania oraz ich dynamikę, dane wymagają szczegółowej
weryfikacji w okresie wegetacyjnym. Proponowane oceny nie są zatem ostateczne. Podaną
powierzchnię natomiast należy traktować jako miejsce potencjalnego występowania
siedliska lub miejsce do jego możliwego odtworzenia.

Powierzchnia i stan zachowania typowo wykształconych i w dobrym stanie zachowanych
zbiorowisk ściśle odpowiadających temu typowi siedliska nie jest obecnie dokładnie znana,
podana powierzchnia obejmuje wszystkie tereny, gdzie łąki świeże były w różnych
okresach inwentaryzowane. Prawdopodobnie z powodu zaprzestania użytkowania z jednej
strony, a w innych miejscach niekorzystnej intensyfikacji obecnie płaty w dobrym stanie
mają mniejszą powierzchnię, co jest przyczyną obniżenia oceny stanu zachowania z „B” na
„C”. Biorąc pod uwagę szybko zachodzące procesy sukcesyjne, należy przyjąć, iż podane
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9

Stopień reprezen.: C
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: B,
Ocena ogólna: C
3.1.a
7140
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
% pokrycia: 1,90;
Stopień reprezen.: B
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: B,
Ocena ogólna: C
3.1.a
7230
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
% pokrycia: 26,60;
Stopień reprezen.: B
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: B,
Ocena ogólna: C

Stopień reprezen.: C
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: C,
Ocena ogólna: C
3.1.a
7140
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
% pokrycia: 0,00;
Stopień reprezen.: D
Względna
powierzch.: -,
Stan zachowania: -,
Ocena ogólna: 3.1.a
7230
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
% pokrycia: 0,00;
Stopień reprezen.: D
Względna
powierzch.: -,
Stan zachowania: -,
Ocena ogólna: -

oceny nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po szczegółowej weryfikacji i precyzyjnym
skartowaniu siedliska.

Brak dostatecznych danych dla potwierdzenia występowania tego typu siedliska.
Zbiorowiska/siedliska tego typu należy obecnie od nowa skartować, jednoznacznie
określając, do jakiego syntaksonu i typu siedlisk należą, gdzie występują i na jakiej
powierzchni.
W związku z powyższym na etapie realizacji PZO konieczna szeroka weryfikacja siedliska
7140.

Siedlisko na opisywanym obszarze znajduje się w stanie zaniku, przy czym proces ten
nastąpił przed objęciem tego terenu ochroną w formie SOO Natura 2000. Ze względu na
fakt, iż obecne są jednie niewielkie płaty w złym stanie zachowania, proponuje się obniżyć
ocenę stopnia reprezentatywności siedliska z „B” do „D”. Na podstawie dostępnych danych
brak jest obecnie podstaw do identyfikacji omawianego siedliska w sensie
fitosocjologicznym. W związku z powyższym na etapie realizacji PZO konieczna szeroka
weryfikacja siedliska 7230.
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3.1.a
9170
Grąd
środkowoeuropejski
i subkontynentalny
% pokrycia: 0,60;
Stopień reprezen.: D
Względna
powierzch.: -,
Stan zachowania: -,
Ocena ogólna: 3.1.a
91D0
Bory i lasy bagienne
% pokrycia: 1,00;
Stopień reprezen.: B
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: C,
Ocena ogólna: C

3.1.a
9170
Grąd
środkowoeuropejski
i subkontynentalny
% pokrycia: 0,51;
Stopień reprezen.: D
Względna
powierzch.: -,
Stan zachowania: -,
Ocena ogólna: 3.1.a
91D0
Bory i lasy bagienne
% pokrycia: 1,00;
Stopień reprezen.: B
Względna
powierzch.: C,
Stan zachowania: C,
Ocena ogólna: C

Siedlisko występuje na niewielkiej powierzchni w zubożałej, zdegradowanej postaci.

3.2.a.
A002
Gavia arctica
Populacja przelotna:
V;
Ocena populacji: D
3.2.a.

3.2.a.
-

Wobec braku potwierdzonych obserwacji gatunku na obszarze w przeciągu ostatnich lat,
sugeruje się usunięcie go z SDF.

3.2.a.
A120

W SDF w 2004 gatunek nie został wykazany, jednak przynajmniej od roku 2008 gnieździ
się w centralnej części obszaru w liczbie 1 pary. Obecność tego gatunku w granicach ostoi

Ocena ekspercka wskazuje, że siedlisko obecnie znajduje się w fazie sukcesyjnej,
reprezentującej pod względem roślinności inne zbiorowisko - bór wilgotny. Jednocześnie
ekspert wskazuje potrzebę przeprowadzenia bardziej szczegółowej weryfikacji terenowej.
Zgodnie z metodyką GIOŚ: „Procesy degeneracyjne mogą zacierać fitosocjologiczną
specyfikę poszczególnych zespołów i prowadzić do powstawania lasów, które muszą być
sklasyfikowane jako zdegenerowane i zniekształcone płaty siedliska 91D0*”.
Jednocześnie GIOŚ proponuje zaliczać do tego typu siedliska również płaty wilgotnych
borów trzęślicowych (Molinio-Pinetum) tworzące się na przesuszonym torfie.
W konsekwencji konieczna jest weryfikacja terenowa przedmiotu ochrony pozwalająca na
ustalenie jego faktycznej oceny ogólnej.
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Porzana parva

potwierdzono również w 2011 roku (D. Kotowska inf. ust.).

14

3.2.a.
A222
Asio flammeus
Populacja rozrodcza:
1p

15

3.2.a.
A234
Picus canus
Populacja lęgowa:
1p
3.2.a.
A239
Dendrocopos
leucotos
Populacja przelotna:
V
3.2.a.

16

17

-

ocena populacji D
3.2.a.
A222
Asio flammeus
Populacja zimująca:
R,
Populacja migrująca:
P

3.2.a.
-

Dotychczas nie stwierdzono lęgów tego gatunku w granicach obszaru, a podejrzenia
dotyczące pary lęgowej, na których oparto istniejący w SDF wpis, pochodzą z roku 1992
(Dombrowski 1998), jednak nie zostały potwierdzone wykryciem gniazda, młodych lub
choćby wielkokrotną obserwacją ptaków w tym samym sezonie (Sobociński dane niepubl.).
Również obserwacje pojedynczych ptaków w późniejszych latach (Chmielewski, Stelmach
2009) nie potwierdzają możliwości lęgów tego gatunku w obrębie obszaru, ponieważ
dotyczą osobników koczujących w okresie późnozimowym. W związku z powyższym nie
ma podstaw, by traktować ten gatunek jako współcześnie lęgowy na obszarze Bagna
Całowanie i proponuje się zmianę jego statusu na gatunek rzadko zimujący lub
obserwowany na przelotach.
Wobec braku potwierdzonych obserwacji gatunku na obszarze w przeciągu ostatnich lat,
sugeruje się usunięcie go z SDF.

3.2.a.
-

Wobec braku potwierdzonych obserwacji gatunku na obszarze w przeciągu ostatnich lat,
sugeruje się usunięcie go z SDF.

3.2.a.
A224
Caprimulgus
europaeus

Gatunek nie uwzględniony w SDF w 2004 roku, ponieważ wszelkie prowadzone do tego
roku obserwacje i badania pomijały ten specyficzny pod względem metodyki szacowania
liczebności gatunek (Dombrowski 1998, Sobociński dane npubl.). Nie brano go również
pod uwagę ze względu na znacznie węższe traktowanie granic ostoi niż przyjęto to w 2004
roku (Dombrowski 1998, Sobociński dane nipubl.). Pierwszą inwentaryzacją
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Ocena populacji: D

18

19

20

21

3.2.b.
A050
Anas penelope
Populacja przelotna:
V
3.2.b.
-

3.2.b.
-

3.2.a
-

uwzględniającą ten gatunek i przeprowadzoną zgodnie z zalecaną metodyką była
inwentaryzacja wykonana w 2008 roku, w czasie której stwierdzono w granicach ostoi
obecność odzywających się ptaków (Chmielewski, Stelmach 2009.
Wobec braku potwierdzonych obserwacji gatunku na obszarze w przeciągu ostatnich lat,
sugeruje się usunięcie go z SDF.

3.2.b.
A156
Limosa limosa

Gatunek regularnie stwierdzany na obszarze Bagna Całowanie. Na początku XXI wieku
liczebność par lęgowych rycyka na obszarze szacowano na około 9-10 par. Obecnie jednak
obserwuje się spadek liczebności gatunku na obszarze.

Populacja lęgowa: 210 p
3.2.b.
A162
Tringa totanus

Gatunek lęgowy na terenie Bagna Całowanie. Jego populacja lęgowa na początku XXI
wieku liczyła 6-8 par. Inwentaryzacja wykonana w 2008 roku wykazała występowanie 2
par gatunku.

3.2.c
Castor fiber

Populacja lęgowa: 28p
3.2.c
Castor fiber

populacja osiadła
R

populacja osiadła
C

Prowadzony od 20 lat monitoring populacji bobra na obszarze Bagna Całowanie wykazał
wyraźny trend wzrostu liczebności populacji w ostatnich 10 latach. W roku 1992 w trakcie
inwentaryzacji stanowisk stwierdzono, iż w obrębie dzisiejszych granic OSOP Bagno
Całowanie znajdowało się 1 stanowisko tego gryzonia. W 2000 roku liczbę stanowisk
szacowano na 3-4, natomiast w 2010 roku już na 13-14 stanowisk (Sobociński dane
niepubl.). O tym, że gatunek stał się częstym na obszarze centralnej i południowej części
Bagna Całowania świadczą m.in. niewielkie odległości między sąsiednimi żeremiami oraz
ich budowa w środowiskach nie dających gwarancji spokoju (np. ruchliwa droga). W
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22

3.2.d

3.2.d

1220 żółw błotny

-

Emys orbicularis

23

3.2.d
-

3.2.d.
1188 Bombina
bombina
POPULACJA
Osiadła: P
OCENA

części północnej gryzoń ten wciąż pozostaje nieliczny, choć wiąże się to raczej z faktem
sąsiadowania zdecydowanej większości cieków i zbiorników wodnych ze zwartą zabudową
wsi Brzezinka i Janów.
Pierwsze i jedyne pewne obserwacje tego gatunku na terenie Bagna Całowanie, a
konkretnie rezerwatu przyrody „Na Torfach”, stanowiącego jego północny kraniec, dotyczą
końca lat 70. XX wieku i zostały wykorzystane w publikacjach stanowiących podstawę
utworzenia rezerwatu w 1977 roku (Łaszek 1975, Kozłowski 1978, Plan
zagospodarowania… 1977). W końcu lat 80. XX wieku w sąsiedztwie rezerwatu zalesiono
suche i piaszczyste tereny przylegające do granic rezerwatu, które najprawdopodobniej
były miejscami rozrodu żółwi. Od tamtej pory brak jest pewnych informacji o
występowaniu gatunku na tym terenie, a pojawiające się na przełomie XX i XXI wieku
doniesienia dotyczyły żółwi czerwonolicych (Zenon Cieślak i Wojciech Sobociński – inf.
ustna). Również specjalistyczne poszukiwania ukierunkowane na wykrycie tego gatunku,
prowadzone w 2001 roku na zlecenie ówczesnej dyrekcji Mazowieckiego i Chojnowskiego
Parku Krajobrazowego nie potwierdziły jego obecności, a wręcz wykluczyły to stanowisko,
jako możliwe do zasiedlenia przez żółwie błotne (Sławomir Mitrus - inf. ustna). Ze
względu na brak udokumentowanych stwierdzeń tego gatunku w chwili powoływania
obszaru do sieci Natura 2000, oraz ze względu na przesłanki mówiące o braku
sprzyjających siedlisk od paru dziesięciu lat, proponuje się wykreślenie informacji o tym
gatunku ze standardowego formularza danych.
Kumak nizinny jest gatunkiem występującym na obszarze Bagna Całowanie sporadycznie,
w znacznym rozproszeniu, aczkolwiek jego obecność w ostatnich latach notowano
wielokrotnie. Jedno ze stanowisk kumaka wykazane zostało w trakcie inwentaryzacji
siedlisk i gatunków Natura 2000 przeprowadzonej w 2007 roku przez BULiGK. W ramach
prowadzonego przez Mazowiecki Park Krajobrazowy programu czynnej ochrony kumaka
nizinnego i traszki grzebieniastej, w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Bagno
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24

3.2.d
-

25

3.2.e
-

ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: D,
Stan zachowania:-,
Izolacja:-,
Ogólnie:3.2.d.
1166 Triturus
cristatus
POPULACJA
Osiadła: P
OCENA
ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: D,
Stan zachowania:-,
Izolacja:-,
Ogólnie:-

Całowanie stwierdzono cztery stanowiska tego gatunku (W. Strużyński, 2011 - mat.
niepublikowane). Szacunkową liczebność zasiedlających je populacji określono jako
nieliczną z pojedynczymi słyszalnymi głosami godowymi samców (maksymalnie do 5
sztuk). W skali kraju ocena populacji zastała określona jako nieistotna.

3.2.e
1145 Misgurnus
fossilis
POPULACJA

Obecność piskorza stwierdzono w 2011 roku w Kanale Bielińskiego, w trakcie prac
związanych z odmulaniem cieku. Zaobserwowano wówczas ponad 20 osobników
(Kotowski W. – informacja ustna). W związku z powyższym należy przyjąć, że
proponowane oceny nie są ostateczne i sugeruje się przeprowadzenie szczegółowej

Gatunek był przedmiotem monitoringu prowadzonego przez GIOŚ w latach 2007-2008.
Jednym z obszarów monitoringowych był wówczas Mazowiecki Park Krajobrazowy. Na
jego terenie badaniami objęto 32 stanowiska, z czego 10 zlokalizowanych było w obrębie
Bagna Całowanie. Badania nie wykazały jednak obecności osobników tego gatunku. W
wyniku inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 przeprowadzonej w 2007 roku
przez BULiGK stwierdzono jedno stanowisko traszki grzebieniastej. Późniejsze obserwacje
oraz działania związane z programem czynnej ochrony traszki i kumaka nizinnego w
Mazowieckim Parku Krajobrazowym wskazują, że gatunek ten na obszarze Bagna
Całowanie występuje na kilku stanowiskach. Na stan populacji traszki wpływa fakt, iż
większość zbiorników wodnych leżących w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
wykorzystywana jest wędkarsko, w związku z czym prowadzone są w nich zarybienia,
między innymi gatunkami drapieżnymi, doprowadzając tym samym do zaniku pogłowia
gatunku na obszarze. Inwentaryzacja prowadzona przez dr W. Strużyńskiego w 2011 roku
wykazała na Bagnie Całowanie trzy stanowiska tego gatunku (Strużyński W. 2011 – mat.
niepublikowane). Szacunkową liczebność zasiedlających je populacji określono jako
liczną. W skali kraju ocena populacji określana jest jednak jako nieistotna.
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Osiadła: P
OCENA
ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: D,
Stan zachowania:-,
Izolacja:-,
Ogólnie:26
3.2.f.

3.2.f.

1059 Maculinea
teleius
POPULACJA
Osiadła: 1000-100,
OCENA
ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: C,
Stan zachowania: B,
Izolacja: B,
Ogólnie: B

1059 Phengaris
(Maculinea) teleius
POPULACJA
Osiadła: >250,
OCENA
ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: C,
Stan zachowania: C,
Izolacja: B,
Ogólnie: C

3.2.f.

3.2.f.

1060 Lycaena dispar
POPULACJA
Osiadła: 1000-100,
OCENA
ZNACZENIA

1060 Lycaena dispar
POPULACJA
Osiadła: >100,
OCENA
ZNACZENIA

27

inwentaryzacji gatunku.

Modraszek telejus – populacja z Bagna Całowanie znajduje się w pobliżu północnej
granicy zasięgu (występuje też w Puszczy Kampinoskiej) stąd mimo, że jej udział w
populacji krajowej może być nieznaczny ( <1%) oceniono ja na C. Stan siedlisk jest
przeciętny lub zdegradowany (m.in. zarastanie nawłocią) a ich renaturyzacja może być
trudniejsza niż np. w przypadku czerwończyka fioletka ze względu na bardziej złożone
wymagania – ocena C. Gatunek występuje na znajdującym się relatywnie blisko obszarze
„Łąki Ostrówieckie” stąd ocena dotyczaca izolacji – B. Ocena ogólna – C, wynika ze stanu
zachowania, populacji oraz konieczności ochrony czynnej.

Ekspert wskazał, że obszar Natura 2000 obejmuje trzy (niepełne) kwadraty siatki UTM
oraz szacunkowo przyjął, że Bagno Całowanie zamieszkuje mniej niż 1/200 krajowej
populacji gatunku, a więc poniżej 1 %. W konsekwencji ekspert zaproponował zmianę
rangi gatunku w Obszarze. Tymczasem gatunek ten jest szeroko rozprzestrzeniony w
Polsce, zaś dane dotyczące występowania czerwończyka nieparka na Bagnie Całowanie
obejmują jedynie środkową część Obszaru.
W związku z powyższym konieczna jest szczegółowa weryfikacja występowania gatunku
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OBSZARU
Populacja: C,
Stan zachowania: B,
Izolacja: C,
Ogólnie: B

OBSZARU
Populacja: C,
Stan zachowania: B,
Izolacja: C,
Ogólnie: B

3.2.f.

3.2.f.

4038 Lycaena helle
POPULACJA
Osiadła: R,
OCENA
ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: C,
Stan zachowania: C,
Izolacja: C,
Ogólnie: C

4038 Lycaena helle
POPULACJA
Osiadła: >1000,
OCENA
ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: C,
Stan zachowania: B,
Izolacja: B,
Ogólnie: C
3.2.f.
1014 Vertigo
angustior
POPULACJA
osiadła: P, OCENA
ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: D,
Stan zachowania: Izolacja: Ogólnie: -

28

29
3.2.f.
-

na terenie całego Obszaru, pozwalająca na ustalenie jego faktycznej oceny ogólnej.

Liczna populacja na Bagnie Całowanie licząca szacunkowo kilka tysięcy osobników w
każdym pokoleniu, prawdopodobnie najliczniejsza populacja na Mazowszu, a najbliższa
znana populacja z Puszczy Kampinoskiej (izolacja – ocena B) jest na granicy wyginięcia.
Stan siedlisk zróżnicowany (zależnie głównie od aktualnych metod użytkowania), ale
poprawa ich jakości wydaje się stosunkowo łatwa stosunkowo łatwa (modyfikacja metod
gospodarowania) – ocena B. Ocena ogólna – C wynika, głównie z tego, że gatunek zależny
jest od odpowiedniego użytkowania rolniczego.

Stanowiska poczwarówek na obszarze PLH140001 Bagno Całowanie znane są dopiero od
2-3 lat. W 2011 roku na obszarze realizowano program: „Czynna ochrona ślimaków
rodzaju Vertigo z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej na obszarze
Bagna Całowanie w MPK im. Łaszka – I etap ( rozpoznawanie stanu na terenie Bagna
Całowanie)”. Wyniki ww. prac dr W. Strużyńskiego nie były do tej pory publikowane. W
trakcie prowadzonych badań zlokalizowano trzy stanowiska poczwarówki zwężonej
Vertigo angustior. Realizowane badania miały jednak charakter inwentaryzacyjny i nie
koncentrowały się na analizie stanu populacji. W związku z tym należy przyjąć, że
proponowane oceny nie są ostateczne i gatunek ten wymaga dalszej inwentaryzacji i
dokonania analizy stanu ochrony wykazanych populacji.
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30
3.2.f.
-

3.2.f. 1016 Vertigo
moulinisiana
POPULACJA
osiadła: P, OCENA
ZNACZENIA
OBSZARU
Populacja: D,
Stan zachowania: -,
Izolacja: -,
Ogólnie: -

Podobnie jak w przypadku poczwarówki jajowatej, stanowiska poczwarówki zwężonej na
obszarze Bagna Całowanie znane są od niedawna. Gatunek w 2011 roku był przedmiotem
monitoringu w ramach programu: „Czynna ochrona ślimaków rodzaju Vertigo z II
załącznika Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej na obszarze Bagna Całowanie w
MPK im. Łaszka – I etap (rozpoznawanie stanu na terenie Bagna Całowanie)”. Wyniki ww.
prac dr W. Strużyńskiego nie były do tej pory publikowane. W trakcie prowadzonych badań
zlokalizowano jedno stanowisko poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana. W związku z
tym, że realizowane badania nie koncentrowały się na analizie stanu populacji, należy
przyjąć, że proponowane oceny nie są ostateczne i gatunek ten wymaga dalszej
inwentaryzacji i dokonania analizy stanu ochrony wykazanych populacji.
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Obecne aktualnie w tym punkcie SDF gatunki nie są rzadkie ani zagrożone wyginięciem w
Polsce, znajdowały się kiedyś na liście gatunków chronionych z niejasnych powodów, być
może względów estetycznych.
Stwierdzony w południowej części obszaru w 2006 r modraszek alcon (Phengaris
[Maculinea] alcon jest chroniony i zagrożony wyginięciem (status VU). Stan jego
Apatura ilia
Maculinea
populacji wymaga oceny (nie można wykluczyć, że wyginął). Ponadto szczegółowa
Apatura iris
(Phangaris) alcon
inwentaryzacja może ujawnić występowanie także innych ważnych gatunków
Papilio machaon
bezkręgowców, które powinny się znaleźć w tej części SDF
Niewystarczające dane oraz konieczność wykonania na etapie realizacji PZO szerokiej weryfikacji w zakresie przedmiotów ochrony
zadecydowała o rezygnacji z przygotowania dla obszaru Bagno Całowanie PLH140001 projektu SDF zawierającego propozycje zmian.
3.3. Inne ważne
gatunki zwierząt i
roślin

3.3. Inne ważne
gatunki zwierząt i
roślin

Nie projektuje się zmiany przebiegu granic obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie PLH140001.

227

11. Zestawienie uwag i wniosków
Lp.

Uwagi i wnioski

Podmiot zgłaszający

Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł A
1

Sugestia dotycząca przeanalizowania Uproszczonego Planu
Urządzenia Lasu pod kątem zgodności z zapisami Planu
Zadań Ochronnych.

Zespół
Współpracy

Lokalnej Sugestię uwzględniono w projekcie PZO.
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu wymieniono
wśród dokumentów planistycznych w rozdziale
dotyczącym informacji o obszarze i przedmiotach
ochrony. Stwierdzono, iż jego zapisy nie kolidują
z zapisami Planu Zadań Ochronnych.

Zespół
Współpracy

Lokalnej Uwaga została uwzględniona w PZO. Zapis
dotyczący przedsięwzięć inwestycyjnych znalazł
się wśród zagrożeń dla przedmiotów ochrony
obszaru. W odniesieniu do inwestycji
lokowanych w obrębie obszaru Natura 2000
Bagno Całowanie zasugerowano również w PZO
wskazania
do
zmian
w
dokumentach
planistycznych.

Uwaga
dotycząca
konieczności
przeprowadzenia Zespół
dokładnych inwentaryzacji i uzupełnienia wiedzy na temat Współpracy
przedmiotów ochrony.

Lokalnej Postulat uwzględniono w PZO. Jako jedno z
działań ochronnych wpisano uzupełnienie stanu
wiedzy o przedmiotach ochrony.

Moduł B
2

Postulat uwzględnienia wśród zagrożeń realizacji na
obszarze Natura 2000 przedsięwzięć inwestycyjnych.
Powyższe uzasadniono koniecznością utrzymania,
niezbędnej dla zachowania odpowiedniego stanu siedlisk,
sezonowej fluktuacji poziomu wód gruntowych, która
powstrzymywana jest przez inwestycje o znacznym zasięgu
oddziaływania.
Moduł C

3
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4

Wniosek o uzupełnienie SDF w części dotyczącej gatunków Zespół
zwierząt, wymienionych w załączniku II Dyrektywy Współpracy
Siedliskowej o kumaka nizinnego i piskorza.

Lokalnej Sugestię uwzględniono w PZO. Informacje
dotyczące obecności kumaka nizinnego i
piskorza na obszarze uwzględniono w projekcie
weryfikacji SDF. Dla gatunków zasugerowano
również
konieczność
przeprowadzenia
szczegółowych inwentaryzacji.
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oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
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Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 10, poz. 64).
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M. P. Nr 42, poz.415).
Lista załączników:
Załącznik nr 1: Granice Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym PLH140001 – załącznik w formie mapy oraz elektronicznej warstwy wektorowej GIS,
Załącznik nr 2: Standardowy Formularz Danych – załącznik w formie elektronicznej (plik PDF),
Załącznik nr 3: Ustalenie terenu objętego planem (krajowe formy ochrony, pokrywające się z obszarem) – załącznik w formie elektronicznej (warstwa wektorowa GIS),
Załącznik nr 4: Lista osób biorących udział w pierwszym spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy – załącznik w formie elektronicznej
(plik PDF); załącznik nie podlega udostępnieniu z uwagi na ustawę 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Załącznik nr 5: Lista osób biorących udział w drugim spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy – załącznik w formie elektronicznej (plik
PDF); załącznik nie podlega udostępnieniu z uwagi na ustawę 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Załącznik nr 6: Protokół z pierwszego spotkania dyskusyjnego w ramach prac nad Projektami Planów Zadań Ochronnych dla obszarów:
PLB140011 i PLH140001 Bagno Całowanie –załącznik w formie elektronicznej (plik PDF),
Załącznik nr 7: Protokół z drugiego spotkania dyskusyjnego w ramach prac nad Projektami Planów Zadań Ochronnych dla obszarów:
PLB140011 i PLH140001 Bagno Całowanie – załącznik w formie elektronicznej (plik PDF),
Załącznik nr 8: Struktura własności i użytkowania gruntów – załącznik w formie elektronicznej (warstwa wektorowa GIS),
Załącznik nr 9: Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego – załącznik w formie
elektronicznej (warstwa rastrowa GIS),
Załącznik nr 10: Mapa rozmieszczenia siedlisk Natura 2000 na obszarze PLH140001 Bagno Całowanie.
Załącznik nr 11: Mapa występowania motyli na obszarze PLH140001 Bagno Całowanie,
Załącznik nr 12: Informacje o przedmiotach ochrony objętych Planem – załącznik w formie elektronicznej (warstwa wektorowa GIS),
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