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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 w województwie 

mazowieckim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Myszynieckie Bory Sasankowe 

Kod obszaru PLH140049 

Opis granic obszaru załącznik 1 

SDF załącznik 2 

Położenie woj. mazowieckie, powiat. ostrołęcki, gm. Łyse 

Powierzchnia obszaru (w ha) 1937,00 ha 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – po raz pierwszy zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej w styczniu 2011 r., 

obecnie zamieszczony w Decyzji Wykonawczej Komisji  z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się  na kontynentalny region 

biogeograficzny (Dz.Urz. UE z dn. 13 stycznia 2012 r., dok. nr C(2011) 8278) (2012/14/UE).  

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
05.06.2012 r. 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Sabina Zawadzka, dane kontaktowe, Sabina.Zawadzka@olsztyn.buligl.pl, +48 664 941 912 

Planista Regionalny Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel.+48  22 556 56 66, Fax. +48 22 556 02 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody pokrywającej się z 

obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Procent powierzchni 

obszaru pokryty 

istniejącym 

dokumentem 

planistycznym 

     

 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Załącznik nr 3 „Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049  w skali 1 : 10 000 

 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049  jest utrzymanie lub odtworzenie 

właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.).  

Obszar Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 położony jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, na terenie gminy Łyse, w zasięgu 

terytorialnym Nadleśnictwa Myszyniec.  

Ostoję w 96% pokrywają lasy, w których prowadzona jest typowa gospodarka leśna. Dominującym typem siedliskowym jest bór świeży, a gatunkiem panującym 

w zróżnicowanych wiekowo drzewostanach jest sosna. Ostoję utworzono ze względu na ochronę sasanki otwartej – Pulsatilla patens, tworzącej na tym terenie silną 

populację. Ponadto na obszarze ostoi w niewielkim obniżeniu terenowym znajduje się torfowisko wysokie z fragmentami torfowiska przejściowego oraz bór bagienny, 

a także łąki świeże użytkowane ekstensywnie. 

Przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze: 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – ocena ogólna C 

 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji – ocena ogólna C 
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 91DO Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum) – ocena ogólna C 

oraz gatunek rośliny naczyniowej: 

 1477 sasanka otwarta (Pulsatilla patens) – ocena ogólna A. 

Zastrzega się jednak, że w trakcie wykonywania prac terenowych podczas opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 przedstawiona powyżej lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie. 

Wiedza o siedliskach i stanowiskach sasanki otwartej pochodzi z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w 2007 r. przez pracowników Lasów 

Państwowych (pracowników w Nadleśnictwie Myszyniec). Wiedza o stanowiskach sasanki otwartej jest aktualizowana każdego roku. 

Podczas sporządzania projektu planu zadań ochronnych zostanie zweryfikowana lista przedmiotów ochrony oraz ich stan ochrony. 

Ustalenie, jakie części obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 nie są objęte projektem planu zadań ochronnych 

Z uwagi na brak dokumentów planistycznych, które mogłyby stanowić podstawę do wyłączenia z procesu planistycznego fragmentu obszaru Natura 2000 PLH140049 

Myszynieckie Bory Sasankowe projektem planu zadań ochronnych objęto cały obszar. 

Wyjaśnienie, czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, jaką ma podstawę prawną, jakie są cele 

jego ustanowienia, w jaki sposób będzie powstawał i jakie będzie powodował skutki: 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 to podstawowy dokument planistyczny sporządzany na okres 10 lat. Jest 

narzędziem ochrony tego obszaru, a ściślej przedmiotów ochrony znajdujących się w jego obrębie. Określa się w nim: 

  cele działań ochronnych i zadania zmierzające do zachowania „integralności obszaru Natura 2000”
1
, 

 zadania zmierzające do utrzymania lub przywrócenia przedmiotom ochrony „właściwego stanu ochrony”
2
, 

                                                 
1 Zgodnie z art. 5 pkt 1d ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) przez „integralność obszaru Natura 2000” rozumie się „spójność czynników strukturalnych 

i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000”. 
2 Zgodnie z art. 5 pkt 24 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) „właściwy stan ochrony gatunku” oznacza „sumę oddziaływań na gatunek, mogącą 

w dającej się przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego gatunku, przy której dane 

o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się 

przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało”, natomiast zgodnie z art. 5 pkt 25 wspomnianej wyżej ustawy 
„właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego — sumę oddziaływań na siedlisko przyrodnicze i jego typowe gatunki, mogącą w dającej się przewidzieć przyszłości wpływać na naturalne rozmieszczenie, 

strukturę, funkcje lub przeżycie jego typowych gatunków na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego siedliska, przy której naturalny zasięg siedliska przyrodniczego 

i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą 
istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie ochrony”. 
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 harmonogram i sposoby realizacji zadań ochronnych,  

 podmioty odpowiedzialne za realizację zadań ochronnych,  

 metody monitorowania i ewaluacji efektów wdrożenia planu.  

Ponadto w sytuacji, w której będzie to niezbędne dla osiągnięcia celów działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, to 

ustalenia planu zadań ochronnych mogą dotyczyć także terenów i działań poza granica obszaru.  

Obowiązującą w podejściu do środowiska, w tym przede wszystkim podczas sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jest 

zasada przezorności, zgodnie z którą „wszystkie racjonalne wątpliwości zawsze musza być interpretowane na korzyść środowiska przyrodniczego”, a w szczególności: 

 na działania mogące potencjalnie zaszkodzić środowisku można zezwolić tylko wtedy, gdy rozwieje sie wszystkie racjonalne wątpliwości i uzyska pewność, że 

negatywne oddziaływanie nie wystąpi, 

 jeżeli występuje niepewność co do istnienia lub zakresu zagrożeń, należy przyjąć środki ochrony bez konieczności oczekiwania, aż rzeczywistość i powaga tych 

zagrożeń zostaną w pełni wykazane; oznacza to, że potrzebne działania i regulacje na rzecz ochrony elementów środowiska (w tym ograniczenia w korzystaniu ze 

środowiska) należy podjąć nawet wówczas, gdy jeszcze nie ma niezbitych dowodów na to, że będą one skuteczne, a istnieją jedynie uzasadnione przypuszczenia. 

Dyrektywa Siedliskowa art. 6(1) i 6(2) oraz Dyrektywa Ptasia art. 3(2) i 4(4) nakładają obowiązek na państwa UE, w tym na Polskę unikania wszelkiego 

pogorszenia stanu przedmiotów ochrony Natura 2000 i podjęcia działań „odpowiednich do potrzeb ekologicznych” przedmiotów ochrony, służących zachowaniu lub 

odtworzeniu właściwego stanu przedmiotów ochrony. Do podejmowania takich działań są zobowiązane wszystkie organy państwa polskiego i podmioty działające 

w jego imieniu. Konsekwencją tego jest potrzeba przygotowania planów zadań ochronnych dla poszczególnych obszarów 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. z 213 r.  poz. 627 z 

późn. zm.). 

Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska. Organem sporządzającym plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 jest opracowywany w ramach projektu 

POIS. 05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Wykonawcą przygotowującym  projekt planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049  jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie, 10-504 Olsztyn, 

ul. Kościuszki 46/48.   
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Tryb sporządzania projektów planów zadań ochronnych określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 wraz z późn. zm. D. U. z 11 maja 2012 r. poz. 506) i wytycznych 

„Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 — projekt” wydanych przez GDOS na podstawie art. 32 ust. 1 w świetle art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z tymi regulacjami projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe 

PLH140049 sporządzany będzie w dwóch etapach, z których drugi składa sie z trzech modułów.  

Etap I obejmuje: 

 ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, ocenę znaczenia 

obszaru dla zachowania lub odtworzenia siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których obszar został wyznaczony, analizę i opis aktualności, kompletności 

i wiarygodności danych zawartych w SDF, uwzględnienie obszarów Natura 2000 znajdujących się w sąsiedztwie obiektu będącego przedmiotem opracowania 

projektu planu zadań ochronnych, 

 opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu planu zadań ochronnych 

 zidentyfikowanie grup interesu (przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000), 

 organizację procesu komunikowania się z różnymi grupami interesu 

 utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), 

 opracowanie harmonogramu organizacji spotkań w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. 

Etap II obejmuje trzy moduły, w których określony został zakres prac koniecznych: 

moduł A 

 wykonanie cyfrowego opisu granic oraz sporządzenie mapy obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, 

 zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 i przedmiotach ochrony, 

 weryfikację zebranych informacji w terenie oraz ich aktualizację i uzupełnienie. 

moduł B 

 ocenę stanu zachowania i ochrony przedmiotów ochrony na  obszarze Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, 

 identyfikację rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony oraz analizę możliwego ich wpływu na przedmioty ochrony w ciągu 
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najbliższych 10 lat, 

 ustalenie celów działań ochronnych, 

 naniesienie na mapę informacji o przedmiotach ochrony, zidentyfikowanych zagrożeniach i zadaniach ochronnych, 

moduł C 

 ustalenie listy działań ochronnych realnych do wykonania, w tym wskazanie: zakresu, sposobów wykonania oraz harmonogramu realizacji zadań i działań 

ochronnych; utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeśli obecny stan przedmiotów ochrony 

w obszarze  został oceniony jako właściwy; wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania, jeśli to konieczne;  uzupełnienia stanu wiedzy 

o przedmiocie ochrony, jeśli stan ochrony przedmiotu ochrony nie jest możliwy do oceny,  

 wykonanie warstwy mapy numerycznej z lokalizacją i rodzajem działań ochronnych, 

 zaprojektowanie monitoringu stanu przedmiotów ochrony stosując standardową metodykę monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków (monitoring 

przedmiotów ochronnych i monitoring celów ochrony ustawowo stanowią działania ochronne, 

 ustalenie potrzeby i perspektywy czasowej sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, 

 ustalenie zgodności projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 z dokumentami planistycznymi 

i opracowanie wskazań do zmiany ich zapisów, 

 zestawienie potrzeb skorygowania granic obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 oraz uaktualnienia zapisów w standardowym 

formularzu danych (SDF), 

 przygotowanie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 oraz sporządzenie 

projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049. 

W końcowym etapie procesu planistycznego należy ustosunkować się do uwag i postulatów zgłaszanych do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, a następnie wprowadzić konieczne korekty i uzupełnienia. 

Po zatwierdzeniu przedmiotowego projektu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049. 

Prawidłowo sporządzony i ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 powinien powodować następujące 
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skutki: 

a. zostaną określone: formalne podstawy, zakres rzeczowy, harmonogram realizacji i koszty działań niezbędnych dla ochrony obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory 

Sasankowe PLH140049 umożliwiając występowanie o środki na ich wykonanie, 

b. ustalone będą formalne podstawy o występowanie o środki na wykonanie niezbędnych prac związanych z realizacją zadań ochronnych, 

c. zebrana i podsumowana wiedza o obszarze Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 i przedmiotach ochrony w jego zasięgu będzie stanowić punkt 

odniesienia do śledzenia zachodzących zmian, 

d. w przypadku, gdy w siedliskach przyrodniczych lub w siedliskach gatunków stanowiących przedmioty ochrony będą zachodziły niekorzystne dla nich zmiany 

ustalony system monitoringu będzie działał jako „sygnał ostrzegawczy”; umożliwi on też ocenę skuteczności podejmowanych działań ochronnych,  

e. ułatwione będzie kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod katem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar, jednak z zastrzeżeniem, 

ze przedsięwzięcia nie ujęte w planie jako zagrożenia trzeba będzie traktować jako mogące wpływać negatywnie na obszar Natura 2000 Myszynieckie Bory 

Sasankowe PLH140049, 

f. zostaną uszczegółowione „założenia ochrony obszaru”, a cele planu zadań ochronnych będą „punktem odniesienia” dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar 

Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 oraz dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów, 

g. zostaną zidentyfikowane i wskazane „ryzykowne” lub kolidujące z ochroną obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 zapisy istniejących 

studiów i planów, które w związku z tym są obarczone ryzykiem niemożności ich realizacji, wystąpienie takiej sytuacji nie pociąga to za sobą obowiązku zmiany 

uchwalonego już przez gminę planu, natomiast będzie informacją, że realizacja takich zapisów studiów lub planów może napotkać na problemy w procedurze 

ocenowej, 

h. w razie potrzeby będzie podstawa do zastosowania art. 37 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody — „jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie 

z ustaleniami planu zadań ochronnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie 

niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków”, 

i. ułatwione zostanie wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory 

Sasankowe PLH140049 (zgodność interpretuje i poświadcza RDOŚ), 

j. wprowadzona zostanie kontrola uchybień rolników wobec tak zwanej „zasady wzajemnej zgodności”; w przypadku, gdy działania w gospodarce rolnej są niezgodnie 

z ustaleniami planu zadań ochronnych będą istniały podstawy do stosowania sankcji w zakresie płatności bezpośrednich, 

k. uwzględnione zostaną nowo odkryte gatunki lub siedliska, które powinny być przedmiotami ochrony w tym obszarze, co na przykład umożliwi względem nich 
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stosowanie art. 6 (4) Dyrektywy Siedliskowej, 

l. jeżeli będą ku temu wystarczające przesłanki, wykazana zostanie konieczność zrobienia planu ochrony i modyfikacji SDF lub zmiany granic obszaru Natura 2000 

Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, 

m. określone zostaną potrzeby i sposoby działań kompensacyjnych. 

 

Informowanie o postępach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 oraz konsultacje 

społeczne 

Konsultacje społeczne stanowią ważny element procesu planistycznego. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 

nr 199, poz. 1227 ze zm.). W ramach procedury opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 

przewidziano powołanie Zespołu Lokalnej Współpracy oraz dwa spotkania dyskusyjne. 

Z bieżącym stanem prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 będzie można zapoznać się oraz 

zgłaszać uwagi i wnioski za pośrednictwem publicznie dostępnych kanałów („Platforma Informacyjno – Komunikacyjna” dostępna ze strony www.pzo.gdos.gov.pl, 

strona internetowa www.projektnatura.utp.edu.pl). 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 

% 

pokryci

a 

Populacja 

 

Ocena  

 
Opina dot. 

wpisu 

Osiadła Rozrodcza 
Przemieszc

zająca się 

 

Zimują

ca 

Pop./Stopie

ń reprezen. 
St. zach. 

Izol./Pow.

względna 
Ogólna 

S1 2330 
Wydmy śródlądowe 

z murawami 
napiaskowymi 

Corynephorus, 

Agrostis 
    

 

D    

Zastrzega się, 

że w trakcie 
wykonywania 

prac 

terenowych 
podczas 

opracowywania 

projektu planu 
zadań 

ochronnych 

lista 
przedmiotów 

ochrony oraz 

ich ocena może 
ulec zmianie. 

S2 6510 

Niżowe i górskie 
świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

Arrhenatherion 

elatioris 
0,13    

 

C C C C 

S3 7120 

Torfowiska wysokie 
zdegradowane, lecz 

zdolne do naturalnej 
i stymulowanej 

regeneracji 

 0,23    

 

B C B C 

S4 91D0 Bory i lasy bagienne 

Vaccinio 

uliginosi-
Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 
uliginosi-Pinetum 

0,49    

 

B C B C 

R1 1477 Sasanka otwarta 
Pulsatilla 

patens 
 >200   

 

B A C A 

Z1 1337 Bóbr europejski Castor fiber     

 

D    

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: 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” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli 

wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w pracach i spotkaniach dyskusyjnych Zespołu Lokalnej Współpracy mogą zgłaszać się do 

Wykonawcy (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie). Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy będą zapraszani na 

spotkania dyskusyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Warszawie. 
 

Miejsce pierwszego spotkania dyskusyjnego: 
ośrodek konferencyjno-edukacyjny Nadleśnictwa Myszyniec, Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec  

Termin pierwszego spotkania: 

20 lipiec 2012 r.  

Miejsce drugiego spotkania dyskusyjnego: 
Urząd Gminy w Łysych, ul. Ostrołęcka 2 

Termin drugiego spotkania: 

22 sierpień 2012 r. 

Sposoby komunikowania się z organem sporządzającym plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory 

Sasankowe PLH140049 

1. Za pomocą poczty elektronicznej lub faksem: 

rdos.warszawa@rdos.gov.pl 

joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl 

nr fax: +48 22 556 56 02 

2. Korespondencja tradycyjna na adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa  

3. Telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: 

Irena Mazur,   RDOŚ w Warszawie WSTI w Ostrołęce  

tel: +48 29 760 32 04  

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

 

Sposoby komunikowania się z wykonawcą projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  Myszynieckie Bory Sasankowe 

PLH140049 

mailto:rdos.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:irena.mazur.warszawa@rdos.gov.pl
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1. Za pomocą poczty elektronicznej lub faxem: 

sekretariat@olsztyn.buligl.pl 

Sabina.Zawadzka@olsztyn.buligl.pl 

fax: +48 89 5 27 39 54 

2. Korespondencja tradycyjna na adres: 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie  

ul. Kościuszki 46/48, 10-504 Olsztyn 

3. Sabina Zawadzka - koordynator projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 

Tel.: +48 664 941 912 

 

mailto:sekretariat@olsztyn.buligl.pl
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

 

L.p. 
Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 

Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

1 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

Nadzór, kontrola, zarządzanie, planowanie, 

monitorowanie 

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-

015 Warszawa 

tel. +48 22 556 56 00,  

fax. +48 22 556 56 00  

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

2 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Olsztynie 

Instytucja zarządzająca gruntami Skarbu Państwa, 

prowadząca gospodarkę leśną 

ul. Kościuszki 46/48, 10-959 

Olsztyn 

tel.: +48 89 527 21 70,  

fax.: +48 89 521 02 10 

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

3 

Nadleśnictwo Myszyniec 
Bezpośredni zarząd nad gruntami Skarbu 

Państwa,  prowadzenie gospodarki leśnej 
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec 

tel.: +48 29 772 14 13,  
fax.: +48 29 772 14 21;  

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

4 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Olsztynie 
Kontrola, planowanie, monitorowanie 

ul. Kościuszki 46/48, 10-504 

Olsztyn  

5 

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 

Regionalne zadania planistyczne oraz 

inwestycyjne; promowanie, udostępnianie 

informacji,  

Plac Gen. Józefa Bema 5, 07-410 

Ostrołęka 

tel.: +48 29 764 36 45,  

fax: +48 29 764 32 81;  

e-mail: 

promocja@powiatostrolecki.pl 

6 

Urząd Gminy w Łysych 

Planowanie przestrzenne, wydawanie decyzji 

środowiskowych, realizacja inwestycji gminnych, 

rolnictwo, gospodarka wodna, promowanie, 

udostępnianie informacji 

ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse 
tel.: +48 29 772 50 27,  
e-mail: ug_lyse@wp.pl 

7 

Kurpiowska Organizacja Turystyczna Promowanie 
ul. Bogusławskiego 18, 07-410 

Ostrołęka 

tel. +48 29 764 51 95 

fax.: +48 29 764 54 04 

e-mail: 

srtir@kurpiowskiecentrum.info 

8 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie, Oddział w Ostrołęce 

Planowanie gospodarki wodnej w regionie 

wodnym, zarządzanie obiektami melioracyjnymi 

ul. Poznańska 19, 07-409 

Ostrołęka 

fax.: +48 29 760 46 57 

e-mail: 
o.ostroleka@warszawa.wzmiuw.gov

.pl 

9 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie, Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w 

Czerwinie 

Zadania planistyczne i inwestycyjne 

związane z infrastrukturą drogową. Monitoring 

przed rozpoczęciem planowanych robót 

drogowych, konsultacje i współpraca z RDOŚ. 

ul. Świerczewskiego 44, 07-407 

Czerwin 
tel./fax: +48 29 761 45 24 

10 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 

Zadania planistyczne i inwestycyjne 

związane z infrastrukturą drogową. Monitoring 

przed rozpoczęciem planowanych robót 

drogowych, konsultacje i współpraca z RDOŚ. 

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 
tel.: +48 29 760-26-53,  

fax: +48 29 760 26 21 
e-mail: kdt@zdp.ostroleka.pl 

mailto:rdos.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:myszyniec@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:promocja@powiatostrolecki.pl
http://www.pkt.pl/emailbusiness.ds;jsessionid=71306D0B93CB901DAA329B9047D7683F?emailListingId=562653
http://www.pkt.pl/emailbusiness.ds;jsessionid=71306D0B93CB901DAA329B9047D7683F?emailListingId=562653
mailto:kdt@zdp.ostroleka.pl
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L.p. 
Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 

Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

11 

prof. Czesław Hołdyński – Uniwersytet 

Warmińsko_Mazurski w Olsztynie 

Praca nad projektem „Ochrona in situ sasanki 

otwartej [Pulsatilla patens (L.)Mill.], 

monitorowanie i ocena obecnego stanu siedlisk 

sasanki otwartej 

ul. Plac Łódzki 1, 10-727 Olsztyn 
e-mail: hold@uwm.edu.pl 
tel.: +48 89 523-34-94 

12 dr hab. Jerzy Solon, Instytut Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
Monitorowanie, udostępnianie informacji 

ul. Twarda 51/55, 00-818 

Warszawa 
fax.:  +48 22 697 89 03 

e-mail: j.solon@twarda.pan.pl 

13 
dr inż. Mieczysław Stachowiak 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. 

J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

Monitorowanie, udostępnianie informacji, 

wsparcie merytoryczne 

ul. Sucha 9, 85-796 

Bydgoszcz 

 

fax:  +48 52 340 81 41 

e-mail: 

wbochrona@utp.edu.pl 

 

14 dr Michał Falkowski, Biuro Badań, 

Monitoringu i Ochrony Przyrody „Eco Falk” 

Monitorowanie, udostępnianie informacji, 

wsparcie merytoryczne 

ul. Sokołowska 83/17, 08-110 

Siedlce 
e-mail: mfzuraw@wp.pl 

 

 

mailto:hold@uwm.edu.pl
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
mailto:mfzuraw@wp.pl
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

  
RDOŚ w Warszawie 

 
 

  
RDOŚ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce 

 
 

  
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 

w Olsztynie 
 

  
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 

w Olsztynie  

  
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 

w Olsztynie  

  Zarząd BULiGL Sękocin Stary  

  RDLP w Olsztynie  

  RDLP w Olsztynie  

  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Wydział Biologii i Biotechnologii 
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody 

 

  Nadleśnictwo Myszyniec  

  Nadleśnictwo Myszyniec  

  Nadleśnictwo Myszyniec  

  Nadleśnictwo Myszyniec  

 

Pozostałe dane zostały utajnione z uwagi na ustawę z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926. j.t. ze  zm.). 
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2. Etap II Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 i przedmiotach ochrony 

L.p. 
Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 

Wartość 

informacji 

Źródło dostępu do 

danych 

 

 

 

 

 

1 Materiały 

publikowane 

Matuszkiewicz J.M., 2007, Zmiany w Zbiorowiskach borów 

sosnowych w rezerwacie „Czarnia” w Puszczy Kurpiowskiej. 

W: Matuszkiewicz J.M. (red.). Geobotaniczne rozpoznanie 

tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych 

regionach Polski. IGiPZ PAN Monografie 8   

 

Matuszkiewicz J.M., 2007,Ogółne kierunki zmian 

w zbiorowiskach leśnych Polski, ich przyczyny oraz prognoza 

przyszłych kierunków rozwojowych. W: Matuszkiewicz J.M. 

(red.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych 

zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ PAN 

Monografie 8 

Charakterystyka fitosocjologiczna wraz 

z opisem zmian składu florystycznego 

oraz  zdjęcia fitosocjologiczne 

fragmentu kompleksu leśnego, 

położonego około 12 km na zachód 

od obszaru  

 

Opis zmian florystycznych  i zaniku 

odrębności regionalnej w borach 

sosnowych Polski, w tym na terenie 

Nadleśnictwa Myszyniec, zdjęcia 

fitosocjologiczne 

 

 

średnia 

 

 

 

 

 

 

średnia 

IGiPZ PAN Monografie 8   

 

 

 

 

 

 

IGiPZ PAN Monografie 8   

 

 

2 
Materiały 

niepublikowane 
Karty stanowiskowe gatunku 

Dokładna lokalizacja sasanki otwartej 

(adres leśny) wraz ze szkicem, datą 

obserwacji, ilością pojawiających się 

kwiatów, liczbą kęp (dane z lat 2004-

2011) 

duża Nadleśnictwo Myszyniec 

 

 

\ 

 

3 

Plany/programy/str

ategie/projekty 

Operat glebowo-siedliskowy: Charakterystyka siedlisk 

Nadleśnictwa Myszyniec wraz z warstwami map numerycznych 

zasięgu poszczególnych gatunków i podgatunków gleb – 

BULiGL Oddział w Białymstoku  - według stanu na 1.01.2011 

r. 

 

 

Bieżący Plan Urządzania Lasu (w trakcie opracowania – termin 

Szczegółowo sklasyfikowane gleby 

i siedliska leśne na podstawie badań 

laboratoryjnych z pobranych prób 

glebowych, warstwy  map 

numerycznych zasięgu poszczególnych 

gatunków gleb, a także wyróżnione 

zespoły fitosocjologiczne 

Warstwy  map numerycznych z 

duża 

 

 

 

 

 

 

 duża 

Operat glebowo-

siedliskowy Nadleśnictwa 

Myszyniec 
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oddania według stanu na 1.01.2013 r. PUL obowiązuje 10 lat) – 

BULiGL Oddział w Olsztynie;  

wydzieleniami leśnymi, opis taksacyjny 

lasu, lokalizacja gatunków objętych 

ochroną 

Plan Urządzania Lasu 

Nadleśnictwa Myszyniec 

 

L.p. 
Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 

Wartość 

informacji 

Źródło dostępu do 

danych 

 

 

4 
Raporty 

Zawadzka S., Kostka B., 2012, Myszynieckie Bory Sasankowe 

PLH140049. Raport z prac terenowych dotyczących zagrożeń 

gatunku Pulsatilla patens oraz weryfikacji siedlisk 

wymienionych w SDF 

Ocena zagrożeń gatunku Pulsatilla 

patens, weryfikacja siedlisk, zdjęcia 

stanowisk  

duża 

Raport z prac terenowych 

dotyczących zagrożeń 

gatunku Pulsatilla patens 

oraz weryfikacji siedlisk 

wymienionych w SDF 

 

5 Opinie 
Opinia prof. Cz. Hołdyńskiego  sformułowana podczas 

konsultacji z Wykonawcą oraz przedstawiona w trakcie II 

spotkania  konsultacyjnego 

Ocena siedlisk przyrodniczych; 

wskazania do działań ochronnych 
duża Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

6 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, gminy, 

nadleśnictwa) 

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 

w Nadleśnictwie Myszyniec 

Szczegółowe informacje dotyczące 

stanowisk występowania gatunku 

Pulsatilla patens z lat 2004-2011 

duża 

Karty monitoringu 

gatunków roślin 

chronionych i rzadkich w 

Nadleśnictwie Myszyniec 

7 Ekspertyzy 

przyrodnicze 

brak brak brak brak 

 

Zebrane materiały są w pełni wystarczające do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory 

Sasankowe PLH140049. Należy podkreślić szczególną przydatność i wysoką wartość z naukowego punktu widzenia opracowania glebowo-

siedliskowego dla Nadleśnictwa Myszyniec wraz z warstwami map numerycznych. Oprócz tego nieocenione okazały się udostępnione przez 

Nadleśnictwo Myszyniec materiały z wieloletniej inwentaryzacji stanowisk roślin chronionych i rzadkich. 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Według regionalizacji fizyczno geograficznej Kondrackiego specjalny obszar ochrony siedlisk Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049położony jest na Obszarze 

Europy Zachodniej, Podobszarze Pozaalpejskiej Europy Środkowej, Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego,  w Podprowincji  Nizin Środkowopolskich, Makroregionie 

Niziny Północnomazowieckiej, w mezoregionie Równiny Kurpiowskiej (318.65). 

Pod względem administracyjnym omawiany obiekt usytuowany jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatu ostrołęckiego, 

w gminie Łyse, na gruntach będących pod zarządem lasów państwowych w zasięgu Nadleśnictwa Myszyniec. 

Pod względem geobotanicznym Obszar znajduje się w podokręgu Równiny Kurpiowskiej, okręgu Zielonej Puszczy Kurpiowskiej, Podkrainie Kurpiowskiej, Krainie 

Północnomazowiecko-Kurpiowskiej (Matuszkiewicz 1993). Obszar Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049tworzą trzy oddzielne fragmenty dwóch kompleksów 

leśnych w Nadleśnictwie Myszyniec.  

Równina Kurpiowska, na której położony jest obszar zajmuje południową część sandru mazurskiego i zbudowana jest z piasków tworzących w działach 

międzydolinnych wydmy. W końcowej fazie zlodowacenia bałtyckiego, podczas intensywnego odpływu wód roztopowych na południe i południowy wschód uformował się 

sandr kurpiowski.  Stąd utwory geologiczne na omawianym obszarze w większości stanowią piaski wodnolodowcowe, zaś utwory współczesne występują w postaci torfów, 

utworów bagiennych, mad oraz piasków rzecznych. Powierzchnia sandru wyniesiona jest około 95-140 m n.p.m., prawie płaska ze średnimi spadkami do 2‰ i łagodnie 

nachylona z północnego-zachodu na południowy-wschód. Przeważają tereny  równinne niekiedy lekko sfalowane. Na obszarze Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 

gleby zostały sklasyfikowane na powierzchni 1906,70 ha (98,44% powierzchni ostoi), w tym gleby rdzawe, które dominują zajmują 91,27%, a następnie gleby bielicowe 

4,57%, natomiast pozostałe 2,60% sklasyfikowanej powierzchni zajmują: gleby gruntowo glejowe, murszowe, arenosole, gleby murszowate, deluwialne i torfowe.  

Pod względem hydrograficznym obszar znajduje się  w zlewni rzeki Narew będącej rzeką II-giego rzędu, uchodzącej do Wisły, która odprowadza wody do Bałtyku. 

Myszynieckie Bory Sasankowe położone są pomiędzy rzeką Szkwa (prawostronny dopływ Narwi) a kanałem Krusza Serafin wpadającym kanału Turośl. Przepuszczalność 

podłoża o typie gospodarki wodnej przemywnej powoduje olbrzymi deficyt wody na omawianym obszarze. Wyjątek stanowią jedynie podmokłe, aluwialne doliny rzek i 

zagłębienia bezodpływowe. Duży niedobór wilgoci w glebie jest uzupełniany jedynie przez opady atmosferyczne. Najwyższe stany wód notowane są wiosną, w marcu lub 

kwietniu, spowodowane zasilaniem topniejącymi śniegami. Pod koniec czerwca lub w drugiej połowie lipca w czasie letniego maksimum opadowego występuje zasilanie 

rzek opadami. Najniższe stany wód notowane są jesienią. 

Na obszarze Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 prowadzona jest gospodarka leśna podlegająca certyfikacji FSC (gospodarka leśnej prowadzona jest na 

zasadach równorzędnych, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych). Dominującym typem siedliskowym lasu jest bór świeży zajmujący 

87,03 % powierzchni obszaru. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest przede wszystkim sosna zwyczajna, niekiedy z udziałem brzozy brodawkowatej, świerka rzadziej 

dębu i modrzewia oraz olszy  i brzozy omszonej na siedliskach bagiennych oraz dębu na żyźniejszych fragmentach lasu. Pod względem wiekowym drzewostany na obszarze 

są zróżnicowane i  obejmują wszystkie klasy wiekowe. Spośród  występujących tutaj zbiorowisk roślinnych największą powierzchnię zajmuje Peucedano-Pinetum - 

kontynentalny bór świeży - 87,03 % powierzchni obszaru (siedlisko Bśw w dwóch wariantach wilgotnościowych), Vaccinio myrtilli Peecetum-typicum (las sosnowo-

świerkowy) zajmuje 3,75%,  Serratulo-Pinetum (las świerkowo-sosnowy) – 4,66%, Molinio Pinetum (śródlądowy bór wilgotny) – 1,28%. Ponadto wyróżniono zespoły 

zajmujące poniżej 1% powierzchni: Querco roboris – Pinetum - kontynentalny bór mieszany, Ribeso nigri-Alnetun - ols porzeczkowy, Qeurco-Piceetum – jegiel (bór 

mieszany wilgotny z panującym świerkiem i domieszką dębu szypułkowego), Cladonio Pinetum – śródlądowy bór suchy W stosunkowo niewielkim obniżeniu terenowym, 

na jego obrzeżach wykształcił się zespół Vaccinio uliginosi – Pinetum - kontynentalny bór bagienny (siedlisko BMb), zaś w części środkowej znajduje się torfowisko ze 

zbiorowiskami: Sphagnetum magellanici – (zbiorowisko mszarne) i Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax – (zbiorowisko o strukturze bezkępkowej z dominacją 

wełnianki pochwowatej) oraz Ledo-Sphagnetum magellanici –zbiorowisko kontynentalnych torfowisk wysokich). Ponadto w części centralnej (po obu stronach grobli 

biegnącej przez torfowisko), gdzie przy wysokim obecnie poziomie wód znajdują się znaczne powierzchnie z otwartym lustrem wody wykształciły się pływające kożuchy 

zbiorowiska Caricetum lasiocarpae. 

Flora naczyniowa obszaru liczy ponad 50 gatunków, w tym takie gatunki roślin objęte ochroną jak: sasanka otwarta - Pulsatilla patens, arnika górska - Arnica 

Montana, bagno zwyczajne - Ledum palustre, goździk piaskowy  - Dianthus arenarius, mącznica lekarska - Arctostaphylos uva-ursi, pomocnik baldaszkowy - Chimaphila 
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umbellata, rosiczka okrągłolistna - Drosera rotundifolia, widłak goździsty - Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty - Lycopodium annotinum, widlicz spłaszczony - 

Diphasiastrum complanatum. 

W poszczególnych płatach lasu (na siedlisku borów świeżych) obserwuje się dość zróżnicowany udział śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa, miejscami jest go 

niewiele, miejscami brak, a na niektórych powierzchniach  zadarnienie jest całkowite. 

Rzeźba terenu charakteryzuje się niewielkim urozmaiceniem. Przeważają tereny  równinne, rzadziej lekko sfalowane i sporadycznie pagórkowate. Omawiany obszar 

znajduje się w pasie rozdzielającym rozległe, płasko równinne doliny rzek. Ów pas stanowi stosunkowo nieduże wyniesienie i utworzony jest z wydm o kształtach 

parabolicznych wałów i pagórków, których wysokości względne dochodzą do 10 m. 

Kompleks leśny w którym położony jest obszar PLH140049 ciągnie się z południa od Nowogrodu nad Narwią do wsi Spaliny Małe na północy na odcinku około 45 

kilometrów umożliwiając migrację wielu gatunkom zwierząt jest w zasadzie swoistym korytarzem ekologicznym. Sprzyja temu jego położenie wśród pól, łąk i pastwisk.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Myszynieckich Borów Sasankowych nie ma żadnych istniejących form ochrony przyrody. Jedynie na północ od miejscowości Serafin (w 

odległości kilkuset metrów od kompleksu leśnego) na torfowiskach wśród łąk położony jest rezerwat przyrody Torfowisko Serafin o powierzchni 184,72 ha. Rezerwat  

obejmuje unikalny kompleks torfowisk przejściowych, które pełniąc funkcje zbiornika retencyjnego stanowią ważny element środowiska przyrodniczego na Równinie 

Kurpiowskiej. Stwierdzono tutaj występowanie 37 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, wśród którychch znajdują się gatunki występujące w kraju 

bardzo nielicznie takie jak: cietrzew, żuraw, krwawodziób i derkacz. 

Na południowy zachód od Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 (w odległości około 17-18 km) znajdują się dwa obszary specjalnej ochrony siedlisk:  Bory 

Bagienne i Torfowiska Karaska PLH140046 i  Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047 oraz jeden obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy 

PLB140005. 

Sasanka otwarta na obszarze Myszynieckich Borów Sasankowych PLH140049 stanowi silną populację. W 2011 r. na 38 stanowiskach odnotowano 390 osobników. 

Czynnikami sprzyjającymi utrzymaniu populacji sasanki otwartej w dobrym stanie są zarówno warunki naturalne (ubogie, piaszczyste gleby, występowanie na przeważającej 

większości obszaru borów sosnowych) jak i sposób gospodarowania (gospodarka zrębowa w lasach wraz z pozostawianiem biogrup na stanowiskach gatunków objętych 

ochroną).   
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli 

jest to możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK). 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy  

 

Skarb Państwa 

 

  

Własność Komunalna   

Grunty orne Własność prywatna   

Łąki trwałe    

Pastwiska trwałe    

Sady    

Grunty pod stawami    

Nieużytki    

Wody stojące    

Wody płynące    

Grunty zabudowane    

Inne    

 

Aby poprawnie uzupełnić tabelę niezbędne jest pozyskanie jednolitej informacji dotyczącej struktury użytkowania gruntów, typów własności, 

rodzajów użytków gruntowych oraz klasoużytków. Niestety w praktyce okazuje się, że informacje pozyskane z urzędów są niepełne, często 

zdezaktualizowane i w niektórych przypadkach nie posiadają formy wektorowej (GIS), co wyklucza przeprowadzenie jakichkolwiek analiz 

gisowych. Z tego powodu wypełnienie powyższej tabeli dla ww. obszaru Natura 2000 na tym etapie prac, z braku jednolitej informacji, staje się 

bezcelowe. 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy Lasy Państwowe brak brak 

Lasy komunalne - - 

Lasy prywatne brak brak 

Sady  Skarb Państwa - - 

Trwałe użytki zielone  Skarb Państwa brak brak 

Wody - - - 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
- - - 

Inne - - - 

 

Aby poprawnie uzupełnić tabelę niezbędne jest pozyskanie jednolitej informacji dotyczącej struktury użytkowania gruntów, typów własności, 

rodzajów użytków gruntowych oraz klasoużytków. Niestety w praktyce okazuje się, że informacje pozyskane z urzędów są niepełne, często 

zdezaktualizowane i w niektórych przypadkach nie posiadają formy wektorowej (GIS), co wyklucza przeprowadzenie jakichkolwiek analiz 

gisowych. Z tego powodu wypełnienie powyższej tabeli dla ww. obszaru Natura 2000 na tym etapie prac, z braku jednolitej informacji, staje się 

bezcelowe. 

 

 

 

 

 



 

  

21 

 

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

L.p. Tytuł 

opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

1 Miejscowy plan 

zagospodarowa

nia 

przestrzennego 

gminy Łyse 

Rada Gminy Łyse 

Nie przeprowadzono strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (MPZP został 

zatwierdzony uchwałą nr VI/28/2007 Rady 

Gminy Łyse z dn. 11 kwietnia 2007 r.) 

Brak ustaleń mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak ustaleń 

mogących mieć 

wpływ na 

przedmioty 

ochrony 

Nie ma 

potrzeby 

wskazywania 

działań 

kompensując

ych 

2 Studium 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowa

nia 

przestrzennego 

gminy Łyse 

Rada Gminy Łyse 

Nie przeprowadzono strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (Studium 

zatwierdzono uchwałą nr XI/99/2004 Rady 

Gminy Łyse z dn. 27 maja 2004 r. 

Brak ustaleń mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak ustaleń 

mogących mieć 

wpływ na 

przedmioty 

ochrony 

Brak potrzeby wskazań działań 

kompensujących 

3 Plan urządzenia 

lasu dla 

Nadleśnictwa 

Myszyniec (w 

trakcie 

opracowania) 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Olsztynie 

Trwa proces przeprowadzania strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

W Programie ochrony przyrody dla 

Nadleśnictwa Myszyniec (będącego częścią 

PUL) wprowadzono następujące zapisy 

dotyczące sasanki otwartej: 

– coroczna lustracja znanych stanowisk, 

– utrzymanie dotychczasowych sposobów 

gospodarki leśnej wraz ze stosowaniem 

zrębów zupełnych i mechanicznym 

przygotowaniem gleby, wpływających 

pozytywnie na utrzymanie populacji sasanki 

otwartej, 

– pozostawianie biogrup obejmujących znane 

stanowiska; 

– zaniechanie wprowadzania podszytów 

i podsadzeń produkcyjnych 

oraz siedlisk hydrogenicznych: 

- tam, gdzie jest to możliwe zalecono 

rezygnację z konserwacji rowów 

odwadniających 

- zaniechanie ingerencji w naturalne procesy 

Sasanka 

otwarta, 

bory bagienne 

Brak potrzeby wskazań działań 

kompensujących 
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L.p. Tytuł 

opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

4 Plan 

zagospodarowa

nia 

przestrzennego 

województwa 

mazowieckiego 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Uchwała nr  65/2004 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dn. 7 czerwca 2004 r. 

Brak ustaleń mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak ustaleń 

mogących mieć 

wpływ na 

przedmioty 

ochrony 

Nie ma potrzeby wskazywania 

działań kompensujących 

5 Program 

ochrony 

środowiska 

województwa 

mazowieckiego 

na lata 2011-

2014 

z uwzględnienie

m perspektywy 

do 2018 r. 

Departament Środowiska w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie 

Brak ustaleń mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak ustaleń 

mogących mieć 

wpływ na 

przedmioty 

ochrony 

Nie ma potrzeby wskazywania 

działań kompensujących 

6 Strategia 

rozwoju 

Województwa 

Mazowieckiego 

do roku 2020 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Uchwała nr 78/06 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dn. 29 maja 2006 r. 

Brak ustaleń mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak ustaleń 

mogących mieć 

wpływ na 

przedmioty 

ochrony 

Nie ma potrzeby wskazywania 

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

 

 

 

L.p. 
Przedmiot ochrony 

Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac 

terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z 

prac terenowych 
1 Siedliska przyrodnicze       

 7140 Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z klasy 

Scheuchzerio-Caricetea 

nigrae) 

 

C 3,83 1 Mapy siedlisk  przyrodniczych nr 1,2 dobry 12 i 30 lipca 2012 r. 

 7110 Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz zdolne do 

naturalnej lub stymulowanej 

regeneracji 

C 0,43 1 Mapy siedlisk  przyrodniczych nr 1,2 dość dobry 12 i 30 lipca 2012 r. 

 91D0 Bory i lasy bagienne,  

Vaccinio uliginosi-Pinetum 
C 6,24 1 Mapy siedlisk  przyrodniczych nr 1,2 b. dobry 12 i 30 lipca 2012 r. 

2 Gatunki roślin       

 

1477 Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 
B  

39 (w 2007 r. – 

432 szt., w 2011 r. 

– 390 szt. z czego 

na 17 

stanowiskach 

29-30 lipca 2012 r. 

nie odnaleziono 

osobników sasanki 

otwartej) 

Mapa stanowisk sasanki otwartej 

z 2011 r. z potwierdzeniem w 2012 r. 
b. dobry 

4 -5 lipca 2012 r. 

pozyskanie danych z  

lat 2004-2011na 

temat występowania, 

położenia stanowisk i 

wielkości populacji. 

12, 29-30 lipca 2012 

r. - ocena stanu 

zachowania populacji 

i siedliska zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

3 Gatunki zwierząt       
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Na obszarze objętym Planem w sposób nieistotny występuje siedlisko przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (kod 2330) – zajmują powierzchnię 0,04 ha w trzech płatach (co stanowi 0,01% 

obszaru), ponadto  na tych niewielkich, położonych na granicy różnowiekowych drzewostanów powierzchniach zachodzą procesy 

sukcesji, które doprowadzą z czasem do zaniku tego siedliska. 

oraz  jeden gatunek spośród zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: bóbr europejski – Castor fiberPodczas 

lustracji terenowej nie odnaleziono śladów bobra, natomiast na pobliskich łąkach znajdujących się poza obszarem PLH140049 otaczających 

rezerwat „Torfowisko Serafin” były widoczne oznaki jego bytowania. Również niedaleko kompleksu siedlisk hydrogenicznych (w odległości 

około 2 km) na gruntach Nadleśnictwa Myszyniec odnotowano występowanie bobra (nora, zgryzy).  

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

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

Torfowisko zlokalizowane jest środkowym fragmencie obszaru, w jego południowo zachodniej części. Przez środek torfowiska biegnie rów, 

a wzdłuż niego grobla. Poziom wód jest tutaj bardzo wysoki. W związku z tym dostęp pozwalający na obserwację i ocenę stanu siedliska był  

możliwy jedynie z częściowo zalanej grobli. 

Łącznie torfowiska obejmują 4,26 ha (0,22% powierzchni obszaru) w dużej niecce wytopiskowej. Po obu stronach grobli rozciąga się 

niedostępne, silnie uwodnione w ciągu całego roku trzęsawisko. Stałe wysycenie wodą i wysoki poziom wód gruntowych, a jednocześnie 

stosunkowo stabilny jest charakterystyczny dla torfowisk przejściowych.  Warstwę mszystą stanowią tuta niemal wyłącznie torfowce (Sphagnum 

palustre, Sphagnum fallax, Sphagnum nemorum, Sphagnum girgensohni). Przeważa powierzchnia z otwartym lustrem wody spośród z licznymi 

kępami wełnianki pochwowatej. Miejscami i kępowo występuje karłowata, zamierająca sosna pospolita, która nie przekracza 2 m wysokości. 

Notowane występowanie rosiczki okrągłolistnej – Drosera rotundifolia (dane z inwentaryzacji gatunków chronionych N-ctwa Myszyniec). 

Brzegi grobli porasta bagno zwyczajne – Ledum palustre. 

Zbiorowiska z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae: 

Rychnosporetum albae – zbiorowisko z przygiełką białą (dystroficzne zbiorowisko mokrych siedlisk na podłożu kwaśnych torfów) 

Caricetum limosae - zespół turzycy bagiennej 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania I monitoringu: - dane GIOŚ: Na terenie Polski 

stan torfowisk przejściowych i trzęsawisk jest silnie zróżnicowany. Ogólnie stan siedliska, szczególnie w regionie kontynentalnym został uznany 

za niezadowalający. 

Ranga w obszarze: stosunkowo niewysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: jedna powierzchnia stanowiąca enklawę wśród lasu 

Stan zachowania w obszarze: U1  
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7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe ) 
Zajmuje obrzeża torfowiska przejściowego na granicy z borem mieszanym bagiennym. Obecnie ze względu na bardzo wysoki poziom wód 

gruntowych wydzielenie tego siedliska przyrodniczego i ustalenie zajmowanej powierzchni jest w zasadzie niemożliwe. Należy zaczekać 

na bardziej sprzyjające warunki. Oprócz torfowców (Sphagnum magellanicum, Sphagnum rubellum Sphagnum falla), odnotowano 

występowanie: próchniczka bagiennego – Aulacomnium palustre, płonnika cienkiego – Polytrichum strictum, modrzewnicy zwyczajnej – 

Andromeda polifolia, żurawiny błotnej – Oxycoccus palustris, wełnianki pochwowatej – Eriophorum vaginatum. Na podstawie danych z operatu 

glebowo-siedliskowego dla Nadleśnictwa Myszyniec dotyczących terenu otaczającego torfowisko oraz obserwacji z brzegu wyróżniono dwa 

zbiorowiska z klasy Oxycocco-Sphagnetea:  

- Sphagnetum magellanici - najbardziej rozpowszechnione zbiorowisko mszarne, 

- Eriophoro vaginati-Sphagnetum fallax - o strukturze bezkępkowej z dominacją wełnianki pochwowatej. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania I monitoringu: - dane GIOŚ: brak  

Ranga w obszarze: stosunkowo niewysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: fragmenty okalające torfowisko przejściowe od strony boru mieszanego bagiennego  

Stan zachowania w obszarze: U1  

 

91D0 Bory i lasy bagienne 

Torfowisko jest w ¾ otoczone przez bór bagienny - Vaccinio uliginosi-Pinetum zajmujący powierzchnię 6,24 ha. W sosnowo-świerkowym 

drzewostanie znajduje się niewielka domieszka brzozy omszonej i brodawkowatej oraz olszy czarnej. Zespół wykształcił się na glebach 

torfowo-murszowych. Okresowo dość silnie zaznacza się tutaj wpływ wód gruntowych na glebę i siedlisko. W runie dominuje borówka 

czernica - Vaccinium myrtillus i rokietnik pospolity - Pleurozium schreberi. Udział mchów sfagnowych jest zmniejszony. 

Według opracowania glebowo-siedliskowego ten fragment lasu sklasyfikowano jako zespół Sphagno girgensohnii-Piceetum. Po konsultacji 

z prof. Cz. Hołdyńskim (UWM w Olsztynie, Katedra Botaniki) w sprawie chronionych siedlisk przyrodniczych na obszarze przyjęto, że jest to  

III kategorii – zmieniony Vaccinio uliginosi-Pinetum, który został mocno  przekształcony przez melioracje, w wyniku wieloletniego 

przesuszenia nastąpiła mineralizacja warstwy mszystej. 

Powyżej od strony północnej niewielką powierzchnię (0,65 ha) zajmuje bór bagienny - Vaccinio uliginosi-Pinetum.  Zbiorowisko występuje na 

glebach torfowych torfowisk wysokich. Wpływ wody gruntowej na glebę i siedlisko jest tutaj silny. Wody gruntowe, zasilane wyłącznie z 

opadów wykazują bardzo małą zawartość jonów metali. Drzewostan buduje sosna z niewielką domieszką brzozy omszonej. W runie dominuje 

borówka czernica - Vaccinium myrtillus i borówka bagienna - Vaccinium uliginosum, wełnianka pochwowata - Eriophorum vaginatum, bagno 

zwyczajne - Ledum palustre, żurawina błotna - Oxycoccus palustris oraz torfowce: Sphagnum rubellum, Sphagnum magellanicum. 

Łącznie siedliska boru bagiennego - Vaccinio uliginosi-Pinetum obejmują 0,36% powierzchni obszaru. 
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania I monitoringu: - dane GIOŚ: brak  

Ranga w obszarze: stosunkowo niewysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: fragmenty okalające torfowisko przejściowe od strony boru mieszanego bagiennego  

Stan zachowania w obszarze: U1 

Wszystkie opisane siedliska przyrodnicze stanowią jeden kompleks siedlisk hydrogenicznych i łącznie ich rangę w obszarze należy uznać 

jako znaczącą. 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1477 Sasanka otwarta – Pulsatilla patens 

Sasanka otwarta (Pulsatilla patens (L.) Mill.; synonim Anemone patens L.; rodzina jaskrowate, Ranunculaceae) 

Morfologia 

Sasanka otwarta jest byliną o słabo rozgałęziającym się korzeniu głównym, z którego wyrastają zdrewniałe części skróconych pędów 

zakończone przyziemnymi pąkami odnawiającymi. Z pąków tych w okresie od marca do początku maja wyrastają wyprostowane pędy 

kwiatowe wysokości od 7 do 20 cm (owocujące do 40 cm). Trzy siedzące liście łodygowe zrastają się tworząc okółek. Blaszki liści łodygowych 

są podzielone na liczne i wąskie łatki. Kwiaty sasanki otwartej są pojedyncze, dość duże (3-6cm), Ich kształt początkowo jest dzwonkowaty, 

później szeroko otwarty. Kwiat składa się z 6 fioletowoniebieskich (rzadziej białych) działek znacznie dłuższych od słupków i pręcików. Owoce 

liczne, jednonasienne niełupki opatrzone aparatem lotnym powstałym z wydłużonej i owłosionej szyjki słupka. Cała łodyga, liście łodygowe 

oraz zewnętrzna strona działek okwiatu pokryte są gęsto srebrzystymi włoskami. Liście odziomkowe sasanki otwartej zebrane po 5-12 tworzą 

przyziemna rozetę. Ogonki liściowe długie( 8-12 cm) u nasady pochwowato rozszerzone.  Blaszki liściowe w zarysie okrągławe, dłoniasto 

trójsieczne o klinowatych 2-3 dzielnych odcinkach i równowąskolancetowatych łatkach - bardzo zmienne.  

Biologia 

Sasanka otwarta jest byliną, hemikryptofitem. Słabo rozgałęziony korzeń główny oraz wyrastające u jego nasady pędy zakończone 

przyziemnymi pąkami odnawiającymi są organami zimującymi. Z pąków tych rozwijają się najpierw kwiaty (marzec-maj); a dopiero pod koniec 

okresu kwitnienia wyrastają liście odziomkowe tworzące rozetę. Liście rozetowe utrzymują się aż do jesieni, jednak nie odrywają się od pędu i 

pozostają połączone z rośliną jeszcze przez kilka-kilkanaście miesięcy. 

Głęboki system korzeniowy oraz  znaczna ilość pąków śpiących wytwarzanych poniżej poziomu gleby sprawia, że  sasanka otwarta jest rośliną 

odporną na uszkodzenia nadziemnych części pędu powodowane np. przez zwierzęta lub pożary. 
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1477 Sasanka otwarta – Pulsatilla patens 

W dokumentach dotyczących roślin chronionych w Nadleśnictwie Myszyniec opisano 38 stanowisk. W trakcie prac terenowych odnaleziono 

jedno nowe stanowisko. Pomimo dokładnych danych dotyczących lokalizacji nie na wszystkich stanowiskach zostały odnalezione osobniki 

sasanki otwartej. Jednak należy wziąć pod uwagę porę roku w jakiej prowadzono poszukiwania (koniec lipca). Na 22 stanowiskach stwierdzono 

występowanie 38 egzemplarzy gatunku. W 2011 r. na przełomie marca i kwietnia pracownicy Nadleśnictwa Myszyniec stwierdzili 

występowanie 390 egzemplarzy, w 2007 r. 432 egzemplarze.  

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu: - dane GIOŚ z 2012 r.:  - w ocenie ogólnej (na 

trzech badanych stanowiskach na obszarze Myszynieckich Borów Sasankowych) sasanka otwarta uzyskała - U1, w tym: stan populacji – U1, 

stan siedliska U1, perspektywy ochrony - U1.  Natomiast stan ochrony gatunku w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym: ocena ogólna - 

U2,  w tym: stan populacji - U2, stan siedliska – U1, perspektywy ochrony - U1. 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: nierównomiernie, pojedynczo i grupami, miejsca prześwietlone, głównie wzdłuż obiektów liniowych (drogi leśne, 

linie oddziałowe) 

Stan zachowania w obszarze: FV 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Żaden gatunek nie został objęty Planem 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

l.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stanowisko  

 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

wg skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2,XX    

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

1 

 

Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością z klasy 

Scheuchzerio-

Caricetea nigrae) 

 

7140 

7140  

Oddz. 98 l;  

99g 

 

Powierzchnia 

siedliska 

4,26-0,43 = 

3,83 ha 
U2 FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

W ciągu ostatnich dwóch 

lat znacznie podniósł się 

poziom wód 

gruntowych, które 
znajdują się powyżej 

poziomu gruntu. 

Sytuacja ta wpłynęła 
wyraźnie na poprawę 

kondycji siedliska.  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charaktery-

styczne 
brak danych FV 

Pokrycie 

i struktura 

gatunkowa 
mchów 

brak danych FV 

Obecność 

krzewów i 

podrostu drzew 
brak danych U1 

Perspektywy 

ochrony 

Stopień 

Uwodnienia 
U1 FV 

Pozyskanie 

torfu 
FV FV 

Melioracje 

odwadniające 
U2 U2 

 

 

 

 

 

 

2 

Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą (żywe ) 

7110 

7110  

Oddz. 98 l;  

99g 

ok. 10% 

powierzchni 

łącznej 

torfowisk 

 

 

Powierzchnia 

siedliska 
0,43 ha U2 U1 

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

W ciągu ostatnich dwóch 

lat znacznie podniósł się 

poziom wód 
gruntowych, co jest 

czynnikiem 

sprzyjającym regeneracji 
torfowiska. 

Torfowisko wysokie 

zajmuje szacunkowo 

ok. 10% powierzchni 

trzęsawiska 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charaktery-
styczne 

brak danych U1 

Pokrycie 

i struktura 
gatunkowa 

mchów 

brak danych U1 

Obecność 

krzewów i 
podrostu drzew 

brak danych U2 
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 Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

L.p. 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

wg skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska wg 

skali FV, UI, 

U2,XX    

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

 

 

 

3 

Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą (żywe ) 

7110 

7110  

Oddz. 98 l;  

99g 

ok. 10% 

powierzchni 

łącznej 

torfowisk 

Perspektywy 

ochrony 

Stopień 
Uwodnienia 

brak danych FV  

  

Pozyskanie 

torfu 
FV FV 

Melioracje 

odwadniające 
U2 U2 

 

 

 

 

4 

 

 

Bory i lasy bagienne 

bór bagienny - 

Vaccinio uliginosi-

Pinetum 

91D0 

91D0  

Oddz. 99f,h, 

100f 

 

Powierzchnia 

siedliska 
6,24 U1 FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

W latach 2010-2011 
została 

przeprowadzona 

szczegółowa 
inwentaryzacja 

i kartografia gleb oraz 

siedlisk dla gruntów 
N-ctwa Myszyniec 

przez specjali.styczną 

drużynę gleboznawczą 
z BULiGL Oddział 

w Białymstoku. 

Przeprowadzono 
konsultacje w sprawie 

siedlsk z prof. 

Cz. Hołdyńskim 

Struktura i 

funkcje 

Charaktery-

styczna 

kombinacja  
florystyczna 

U1 U1 

Udział 

procentowy 

siedliska na 

transekcie 

FV FV 

Stopień 

Uwodnienia 
U1 FV 

Perspektywy 

ochrony 

Ogółem U1 U1 
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 Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

L.p. 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

wg skali FV, UI, U2 

XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2,XX    

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunk

u wg skali FV, 

UI, U2,XX 

Uwagi 

 

5 

Gatunki          

Sasanka otwarta – 

Pulsatilla patens 

1477 1477 -1-39 

Parametry 

populacji 

Liczba 

stanowisk 
FV U1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

W N-ctwie Myszyniec 

co roku prowadzona jest 

inwentaryzacja roślin 

chronionych i rzadkich. 

Zebrane informacje 

są zapisywane na 

kartach 

stanowiskowych 

gatunku  oraz w 

zbiorczych kartach 

monitoringu. Do celów 

opracowania PZO 

Nadleśnictwo 

udostępniło dane z lat 

2004-2011. 

Dane dotyczące 

parametrów populacji 

ze względu na porę 

roku, w której 

prowadzono prace 

terenowe (koniec lipca) 

nie są miarodajne. 

Liczba 
osobników 

generatywnych 

FV U1 

Stan zdrowotny XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Fragmentacja 

siedliska 
FV FV 

Gatunki 
ekspansywne, 

konkurencyjne, 

inwazyjne 

U1 U1 

Ocienienie FV FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Ogółem FV U1 
   
   

 

Podczas wizji terenowej zlustrowano wszystkie stanowiska (38), których dokładną lokalizację (wraz ze szkicem sytuacyjnym) udostępnili 

pracownicy Nadleśnictwa Myszyniec. Odnaleziono jedno nowe stanowisko. Łącznie na 22 stanowiskach stwierdzono kępy 38 osobników. Nie 

zdołano jednak ustalić, które z nich kwitły w 2012 roku. Prawie wszystkie odnalezione egzemplarze rosły przy drogach i liniach oddziałowych, 

gdzie miały dobre warunki świetlne. W jednym przypadku osobnik rósł w głębi drzewostanu (kilkadziesiąt metrów od drogi), lecz na granicy 

z młodszym drzewostanem w miejscu mocno prześwietlonym.  W dwóch wypadkach odnalezione osobniki znajdowały się kilka metrów 

od drogi, z czego jedno stanowisko znajdowało się w rozluźnionym drzewostanie, a drugie w młodniku, który osiągnął pełne zwarcie. 

Odnalezione osobniki znajdowały się w dobrej kondycji, a warunki siedliskowe z reguły były w znacznej mierze sprzyjające. Na przestrzeni lat 

2004-2011, gdy prowadzono inwentaryzację występowania i kwitnienia poszczególnych osobników dało się zauważyć znaczne niekiedy 

fluktuacje. Przy wyznaczeniu oceny ogólnej FV kierowano się nie tylko oceną stanu populacji sasanki otwartej na obszarze uzyskaną podczas 
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prac terenowych, ale również danymi uzyskanymi z Nadleśnictwa Myszyniec. Przyjęto ocenę FV na podstawie danych z Nadleśnictwa ponieważ 

pora roku (koniec lipca), w której prowadzono prace terenowe nie pozwoliła na zebranie wiarygodnych informacji. 

Raport z wizji terenowej przeprowadzonej w dniach 29-30 lipca 2012 r. 

W raporcie opisano wszystkie stanowiska, które zostały zlustrowane, natomiast te stanowiska, na których zostały odnalezione osobniki sasanki 

otwartej udokumentowano fotograficznie. 

Nr stanowiska Adres leśny Liczba osobników Opis zagrożeń i numery fotografii 

1 07-15-1-03-107 –m  - nie odnaleziono; zagrożenia: zrywanie, wykopywanie, trawy 

2 07-15-1-03-107 –l - nie odnaleziono; zagrożenia: zrywanie, wykopywanie, trawy 

3 07-15-1-03-107 –m 1 osobnik Bór świeży – uprawa; zagrożenia: trawy, czeremcha późna, naturalna sukcesja; zdj. DSC07918 -7920 

4 07-15-1-03-109 –h - nie odnaleziono;  

5 07-15-1-03-107 –a  - nie odnaleziono;  

6 
07-15-1-02-100 –d 

07-15-1-02-100 –d 
8 osobników 

Stanowisko po obu stronach drogi; (7 szt. na N i 1 szt. na S); zagrożenia: trawy (Deschampsia flexuosa), mchy, zacienienie; 

zdj. DSCo7934 -7939 

7 07-15-1-02-98 –i 1 osobnik Nowe stanowisko na skraju drogi; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07940 -7941 

8 07-15-1-02-97 –a 1 osobnik Przy drodze; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07951-7952 

9 07-15-1-02-82 –d 1 osobnik Przy drodze; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07953 

10 07-15-1-02-83 –l  1 osobnik Przy drodze; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07954 -7955 

11 07-15-1-02-83 –m 1 osobnik Przy drodze; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07956 -7958 

12 07-15-1-02-81 –d 1 osobnik W młodniku; zagrożenia: w miarę wzrostu drzewostanu wzrośnie zacienienie; DSC07961-7962 

13 07-15-1-02-93 –a  - nie odnaleziono; zagrożenia: zacienienie 

14 07-15-1-02-93 –a  1 osobnik Przy drodze; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07965 -7966 

15 
07-15-1-02-93 –b 

07-15-1-02-93 –b  

2 osobniki 

goździk piaskowy 

Przy drodze; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07967 -7658 

zdj. DSC07964 

16 
07-15-1-02-94 –d 

07-15-1-02-94 –d  

4 osobniki 

goździk piaskowy 
Przy drodze; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07969 -7972 

17 07-15-1-02-94 –a  - nie odnaleziono;  

18 07-15-1-02-94 –g  - nie odnaleziono;  

19 07-15-1-02-95 –i  2 osobniki Przy drodze; zagrożenia: trzcinnik, jeżyna; zdj. DSC07974 -7976 

20 07-15-1-02-96 –f  4 osobniki Przy drodze; zagrożenia: trzcinnik; zdj. DSC07977 -7982 
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Nr stanowiska Adres leśny Liczba osobników Opis zagrożeń i numery fotografii 

21 07-15-1-04-181 –f  - nie odnaleziono; zagrożenia: przy drodze – zrywanie, grochodrzew, trawy 

22 07-15-1-04-183 –c  1 osobnik Zagrożenia: borówka czernica, trawy; zdj. DSC07985 - 7986 

23 07-15-1-04-176 –f   - nie odnaleziono; zagrożenia: przy drodze – zrywanie, borówka czernica, trzcinnik 

24 07-15-1-04-175 –b  - nie odnaleziono; zagrożenia: przy drodze – zrywanie, borówka czernica, trzcinnik 

25 
07-15-1-04-183 –f  

07-15-1-04-183 –f 
- nie odnaleziono; zagrożenia: czeremcha amerykańska, borówka czernica 

26 07-15-1-04-183 –f  - nie odnaleziono; zagrożenia: borówka czernica 

27 
07-15-1-04-184 –b 

07-15-1-04-184 –b  
- nie odnaleziono; zagrożenia: borówka czernica 

28 
07-15-1-04-190 –a  

07-15-1-04-190 –a  
2 osobniki Przy drodze we wrzosie, w pobliżu rośnie arnika górska; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC07999-8001 

29 

07-15-1-04-191 –c  

07-15-1-04-191 –c  

07-15-1-04-191 –c  

1 osobnik 

arnika górska 

arnika górska 

zagrożenia: borówka czernica 

30 07-15-1-04-192 –b  1 osobnik Przy drodze; zagrożenia: zarastanie - wrzos, paprocie ; zdj. DSC08005 

31 07-15-1-04-193 –a  - nie odnaleziono; w pobliżu rośnie arnika górska; zagrożenia: trzcinnik, jeżyna, czeremcha amerykańska 

32 07-15-1-04-193 –b  - nie odnaleziono; zagrożenia: trzcinnik 

33 07-15-1-04-193 –f  1 osobnik Zagrożenia: zarastanie - Deschampsia flexuosa – bardzo ekspansywny w tym miejscu; zdj. DSC08009, DSC08012 

34 07-15-1-04-193 –f  - nie odnaleziono; 

35 07-15-1-04-198 –d  1 osobnik Zagrożenia: zarastanie – mchy; DSC08015-8016 

36 07-15-1-04-198 –f  - nie odnaleziono; 

37 
07-15-1-04-211 –g  

07-15-1-04-211 –g  
2 osobniki Przy drodze; zagrożenia: zrywanie; zdj. DSC08017 

38 
07-15-1-04-211 –d 

07-15-1-04-211 –d  
3 osobniki W drzewostanie, daleko od drogi; zagrożenia: mszysta pokrywa, podsadzenia buka, zacienienie; zdj. DSC08018-8020  

39 07-15-1-04-210 –a  2 osobniki Przy leśniczówce Serafin, zagrożenia: zacienienie, trawy  

   

Na stanowiskach: 1, 2, 4, 5, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36 nie odnaleziono sasanki otwartej. 
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Nr stanowiska 

w terenie 
Nr  GUID wg standardu danych GIS w ochronie przyrody 

Nr stanowiska 

w terenie 
Nr  GUID wg standardu danych GIS w ochronie przyrody 

1 {37F20B32-7C1D-4F29-8961-BA03DD95F769} 25 {141DFF2F-657F-40CD-9AC4-305EAF6B986B} 

2 {B39D9DC1-7B9F-4944-93F6-035D89FD5562} 26 {C9D6DBBF-56AF-4E36-A2D2-72A2E4D1E373} 

3 {142C2394-8730-4725-B038-6121A0046D1C} 27 {E0694622-24DA-4FB5-ABB7-6BB653F1BDAD} 

4 {035F2123-DA6A-40F7-8A03-65442030F873} 27 {D9BEBEF9-6834-4281-B0B8-4B9168976D6B} 

5 {8E739A02-D2EC-431C-97F3-D3EE27E744EF} 28 {08856B4D-AB20-49BC-9CB5-C26CE4D1489F} 

6 {486BDC96-A925-4350-89DF-545E1236F453} 28 {EEFA27A5-2C4D-423A-B04A-3946B4771DFE} 

6 {88C7FB1A-533A-4F47-9C56-D36E6BAB9555} 29 {1230F2AD-317A-4103-B3E5-D4CC7742EDF8} 

7 {58E16274-17AF-4225-A2F1-7C2D0126948D} 29 {405EF2BE-0C9B-4C1A-A306-92A5152573A6} 

8 {0C39BA25-C291-4787-90A0-FCF5DDCA9A3D} 29 {DDDE9509-55D7-489F-9EE1-FFE315E40176} 

9 {EED7225E-41FC-4B2E-8E9D-B46708D13B0E} 30 {62A4318D-C036-4F40-A718-ABC9E984398E} 

10 {905F31D2-928C-43EC-AE1D-CD830DAB5B87} 31 {4738D4B4-7A74-407C-943A-78752FD88C5F} 

11 {7C51F7A4-8935-4D65-BC7C-F734605616FC} 32 {3A94932E-1AC1-48B8-866B-A4D028C907E6} 

12 {5CEFD094-2735-4321-BC4B-35A72A311957} 33 {C7515BA3-148E-489E-8C72-83213793EA39} 

13 {FDF10A3A-C358-4B26-8E11-543D5498D7B2} 34 {536B40BC-2294-436C-8C71-3A507D464B16} 

14 {8D11BAF3-31C9-4FFD-AA5C-F3277444576E} 35 {F419959D-D0EE-4BE6-8286-F7400DF05534} 

15 {882AA272-582F-4233-AD8E-E9213EF07E7F} 36 {03C6D2D8-7420-49CE-A4B5-AAED4628FFB8} 

15 {8EF64591-F0EF-40DD-A4CD-84EA69304CB6} 37 {1F356075-C879-4D4F-B979-565B16F674F7} 

16 {0F145A7B-6AED-4C0A-AA4B-0A8D85D476A5} 37 {980EEF32-FECE-4DDE-A192-358E35057E1F} 

16 {4C2414F1-C055-4580-8E7B-B2FE25937965} 38 {86FBEE1A-C927-4BA9-BAA0-C8F6B8765BEA} 

17 {04BFE315-35C1-400F-A09E-7F8C4F926F03} 38 {418038E0-6C22-4704-AD75-6470BB1F0EBE} 

18 {AF367494-9DDC-4ED4-8B36-9B894F97D60F} 39 {FCA14FBF-0D7C-404F-B7BD-8ED04C7B41CD} 

19 {E4E39B42-CC36-406E-8C2E-5E5BDD9793BF} Siedlisko przyr.  

20 {9ACA1A4D-951D-4807-B1F5-7F8514BB0B69} 91D0 {2813B778-DB7C-43FB-9825-BC0B0384F497} 

21 {B84FCA6E-37C4-4AEE-BB92-54AD8EB55B8D} 7140 {BBEC1FEE-3FB7-4F9E-A2EB-04595B21E2F8} 

22 {85A0B4AD-D6A5-4BD8-BC06-349F22FB715B} 7110 {2CE9DB9A-1F6E-49B5-AC6E-44D312179E8A} 

23 {3EF87B65-99AF-452E-8D5A-51CB63568ED7}   

24 {064194B1-AB13-4B71-8072-D71972245138}   

25 {7A5BB0E2-2D54-44E2-BF92-47E9A7FE8EF9}   
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Podczas prac terenowych zweryfikowano informację ze standardowego formularza danych o występowaniu siedliska przyrodniczego z kodem 

6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – tzw. łąki grądowe, bogate florystycznie. Stwierdzono 

błąd naukowy podczas wstępnego rozpoznania siedliska jeszcze w 2007 r. W rzeczywistości są to dość ubogie pastwiska wykaszane po kilka 

razy w ciągu roku.  

Pastwisko położone w oddz. 85 c na powierzchni 1,05 ha przy niewielkim zadrzewieniu – przesuszonym kawałku olszyny. Powierzchnia z trzech 

stron jest otoczona lasem, w którym podczas prac glebowo siedliskowych nie zidentyfikowano nawet najmniejszego fragmentu grądu. Od 

północy i częściowo od południa pastwisko graniczy z zbiorowiskami Vaccinio myrtilli-Piceetum (bór mieszany wilgotny) zajmującymi gleby 

glejo-bielicowe właściwe, również od południa ze zbiorowiskiem zastępczym na przesuszonym olsie - Alnus –Urtica, od zachodu z zespołem 

Vaccinio myrtilli-Piceetum (bór mieszany świeży) porastającym z glebami rdzawymi bielicowymi. 

 

 
Na świeżo skoszonym pastwisku zidentyfikowano następujące gatunki roślin: babka lancetowata – Plantago lanceolata, jaskier ostry – 

Ranunculus acris, jaskier rozłogowy – Ranunculus repens, koniczyna biała – Triforium repens, kostrzewa owcza – Festuca ovina, kupkówka 

pospolita – Dactylis glomerata (pojedynczo), mietlica pospolita – Agrostis capillaris, mniszek pospolity – Taraxacum officinale, stokrotka 

pospolita – Bellis perennis, śmiałek darniowy – Deschampsia caespitosa, szczaw polny – Rumem acetosella, tobołki polne – Thalspi arvense,  

turzyca pospolita – Carex nigra, trzęślica modra – Molinia caerulea, wiechlina roczna – Poa annua, wiechlina zwyczajna – Poa trivialis. 
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Pastwisko położone w oddz. 83 h ma powierzchnię 2,22 ha. Również i tę powierzchnię z trzech stron otacza las. Także tutaj podczas prac 

glebowo siedliskowych nie zidentyfikowano nawet niewielkiego fragmentu grądu. Powierzchnia wygląda jeszcze bardziej ubogo niż poprzednia, 

jest wielokrotnie koszona i wyjałowiona o bardzo ubogim składzie florystycznym. Od strony północnej i południowo zachodniej z pastwiskiem 

graniczą zbiorowiska Vaccinio myrtilli-Piceetum (bór mieszany wilgotny) zajmujące gleby glejo-bielicowe właściwe, od północnego zachodu 

zbiorowisko Vaccinio myrtilli-Piceetum (bór mieszany świeży) na glebach rdzawych bielicowych i od południa zbiorowisko zastępcze Alnus –

Urtica (osuszony ols) na glebach mineralno- murszowych.  

 

 
Na skoszonym pastwisku zidentyfikowano następujące gatunki roślin: babka lancetowata – Plantago lanceolata,  babka zwyczajna – Plantago 

major, jaskier ostry – Ranunculus acris, koniczyna biała – Triforium repens, kupkówka pospolita – Dactylis glomerata, mietlica psia – Agrostis 

canina, mietlica pospolita – Agrostis capillaris, mniszek pospolity – Taraxacum officinale, owsica omszona – Avenochloa pubescens, śmiałek 

darniowy – Deschampsia caespitosa, szczaw polny – Rumem acetosella. 

Decyzję o wykreśleniu siedliska 6510 niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) z SDF 

konsultowano z prof. Cz. Hołdyńskim. Na obu powierzchnia sposób gospodarowania nie daje szans na wykształcenie bogatych 

florystycznie łąk świeżych. Brak jest gatunków wskaźnikowych dla tego siedliska przyrodniczego. 
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4. Analiza  zagrożeń 

L.p

. 

Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia  

Istniejące Potencjalne 

1. 7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska(przeważnie 

z roślinnością z klasy 

Scheuchzerio-Caricetea 

nigrae) 

  

7140    
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje 

            i  osuszanie ogólnie 

 

 

 

 

 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01.03 wydobywanie torfu 

 Przez kompleks siedlisk 

hydrogenicznych biegnie rów 

odwadniający, który stanowi część 

dużej sieci melioracyjnej obejmującej 

znaczny obszar również poza obszarem 

Natura 2000. 

 

Naturalne procesy sukcesji zachodzące 

na siedliskach hydrogenicznych 

spowodują z czasem ich 

przekształcenie.  

 

 

Zagrożenie potencjalne ponieważ na 

terenie lasów państwowych bagna i 

torfowiska są objęte ochroną 

na podstawie Zarządzenia  

Nr 11A DGLP z dnia 11 maja 1999 r. - 

Zasady ogólne punkt 1.3 

2. 7110 Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą 

7110        
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje 

            i  osuszanie ogólnie 

 

 

 

 

 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Przez kompleks siedlisk 

hydrogenicznych biegnie rów 

odwadniający, który stanowi część 

dużej sieci melioracyjnej obejmującej 

znaczny obszar również poza obszarem 

Natura 2000. 

 

Naturalne procesy sukcesji zachodzące 

na siedliskach hydrogenicznych 

spowodują z czasem ich 

przekształcenie.  
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C01.03   wydobywanie torfu Zagrożenie potencjalne ponieważ na 

terenie lasów państwowych bagna i 

torfowiska są objęte ochroną 

na podstawie Zarządzenia  

Nr 11A DGLP z dnia 11 maja 1999 r. - 

Zasady ogólne punkt 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bory i lasy bagienne 

Vaccinio uliginosi-

Pinetum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91D0  

 

 

 

 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje  

           i osuszanie ogólnie 

 

 

 

 

 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B02.02 wycinka lasu 

Przez kompleks siedlisk 

hydrogenicznych biegnie rów 

odwadniający, który stanowi część 

dużej sieci melioracyjnej obejmującej 

znaczny obszar również poza obszarem 

Natura 2000. 

 

 

Naturalne procesy sukcesji zachodzące 

na siedliskach hydrogenicznych 

spowodują  

z czasem ich przekształcenie.  

 

 

W planie urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Myszyniec na lata 2013-

2022 na obszarze Natura 2000 w 

drzewostanach na tym siedlisku nie 

zaprojektowano rębni ani też zabiegów 

pielęgnacyjnych (trzebieży). 

4. Sasanka otwarta – 

Pulsatilla patens 

1477 – 21  

 

 

 

 

1477 – 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

28, 31  

 

B02.01.02 Gospodarka leśna i plantacyjna – 

odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime)   

 

 

 

F04 Pozyskiwanie / usuwanie roślin  - ogólnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W jednym przypadku stwierdzono na 

stanowisku podsadzenia buka, który 

z czasem spowoduje istotne dla sasanki 

zacienienie. 

 

 

Pozyskiwanie roślin do ogrodów, a 

także ze względu na regionalny zwyczaj 

przynoszenia kwiatów sasanki  na stół 

wielkanocny 
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1477 – 3,  6, 12 

 

 

 

1477 – 3, 5, 21, 25, 33,  

34, 38 

 

 

 

 

 

 

1477 – 1, 2, 3, 4, 5, 12, 

13, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

27, 30, 31, 34, 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

 

 

 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne  

I02 problematyczne gatunki rodzime 

 

 

 

 

 

 

 

K03.01 Konkurencja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F04.01 Plądrowanie stanowisk 

roślin 

 

 

 

G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

 

 

Środowisko leśne z upływem czasu 

ulega procesom sukcesji w naturalny 

sposób, zmiana dotychczasowych 

zachowań miejscowego społeczeństwa 

– zaniechanie zbierania posuszu ( 

 

Na obszarze pojawił się śmiałek pogięty 

– Deschampsia flexuosa, który 

zadarniając powierzchnię uniemożliwia 

rozsiewanie  

i kiełkowanie sasance otwartej. 

Odnotowano też występowanie 

czeremchy amerykańskiej, której 

dorosłe egzemplarze jak i siewki są 

trudne do usunięcia 

 

Sasanka otwarta nie jest rośliną silnie 

konkurującą z innymi roślinami. Silne 

zadarnienie powierzchni uniemożliwia 

jej rozmnażanie generatywne (a tylko 

tak się rozmnaża). Natomiast wzrost 

zacienienia skutkuje u niej 

zmniejszeniem intensywności 

kwitnienia 

 

 

Zagrożenie o podobnej genezie jak 250 

Pozyskiwanie / usuwanie roślin, a 

ponadto dochodzi możliwość 

uzyskiwania dochodów ze sprzedaży 

roślin - dotyczy wszystkich stanowisk. 

 

 

Zagrożenie mało prawdopodobne, gdyż 

rośliny występują głównie obok 

obiektów liniowych (w tym dróg) a nie 

na nich -dotyczy wszystkich stanowisk 
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K02.03 Eutrofizacja 

(naturalna) 

 

Wzrost żyzności siedliska w wyniku 

wzrostu ilości związków azotowych  

w atmosferze czy nawożenia 

powierzchni leśnych. Są to sytuacje 

bardzo mało prawdopodobne (spadek 

zanieczyszczeń gazowych powietrza, 

niezgodność z zasadami hodowli lasu) - 

dotyczy wszystkich stanowisk. 

B01.02 Wycinka lasu – obecnie zagrożenie potencjalne, gdyż w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Myszyniec na obszarze PLH140049 

Myszynieckie Bory Sasankowe dla drzewostanów w obrębie kompleksu siedlisk hydrogenicznych nie zaprojektowano rębni ani też zabiegów 

pielęgnacyjnych (trzebieży).  

C01.03 Wydobywanie torfu - obecnie zagrożenie potencjalne ponieważ na terenie lasów państwowych bagna i torfowiska są objęte ochroną 

na podstawie Zarządzenia Nr 11A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 maja 1999 r. - Zasady ogólne punkt 1.3. 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie ogólnie  - Siedliska hydrogeniczne występujące na obszarze stanowią jeden kompleks i 

należy je rozpatrywać łącznie. Przez środek tego kompleksu biegnie rów odwadniający, który stanowi jednocześnie część dużej sieci 

melioracyjnej obejmującej znaczny obszar również poza lasami. Ostatnie dwa lata charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych i 

podczas wizji terenowej stwierdzono dobry stan uwodnienia torfowisk oraz borów bagiennych. Jednak rów odwadniający istnieje i w latach o 

mniejszej ilości opadów sytuacja może się zmienić. 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja – Naturalne procesy sukcesji zachodzące na siedliskach hydrogenicznych spowodują z czasem ich 

przekształcenie. Dzisiejsze bory bagienne wokół torfowiska są pewnym etapem zachodzących zmian sukcesyjnych.  

Sasanka otwarta – Pulsatilla patens 

B02.01.02 Gospodarka leśna i plantacyjna – odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime) – w jednym przypadku stwierdzono na 

stanowisku podsadzenia buka, który z czasem spowoduje istotne dla sasanki zacienienie.  

F04 Pozyskiwanie / usuwanie roślin  - ogólnie – zagrożenie bardzo realne z powodu na próby pozyskiwania roślin do ogrodów, a także ze 

względu na regionalny zwyczaj przynoszenia kwiatów sasanki  na stół wielkanocny. 

F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin – zagrożenie o podobnej genezie jak powyżej, a ponadto dochodzi możliwość uzyskiwania dochodów ze 

sprzedaży kwiatów. 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie – Zagrożenie potencjalne, gdyż rośliny występują głównie obok obiektów liniowych (w tym 

dróg). 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja – Środowisko leśne z upływem czasu ulega procesom sukcesji w naturalny sposób. Zmiana 

dotychczasowych zachowań miejscowego społeczeństwa – zaniechanie zbierania posuszu, grabienia ściółki także odgrywa w tych procesach 
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dużą rolę. Istotne znaczenie mają tu też procesy, które omówiono jako oddzielnie zagrożenia: K02.03 Eutrofizacja, I01 Inwazja gatunku. 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) – proces potencjalny – wzrost żyzności siedliska w wyniku wzrostu ilości związków azotowych w atmosferze 

czy nawożenia powierzchni leśnych. Są to sytuacje bardzo mało prawdopodobne (spadek zanieczyszczeń gazowych powietrza, niezgodność z 

zasadami hodowli lasu). 

I01 Obce gatunki inwazyjne Odnotowano występowanie czeremchy amerykańskiej, której dorosłe egzemplarze jak i siewki są często widoczne 

i trudne do usunięcia. 

I02 Problematyczne gatunki rodzime gatunku – Na obszarze pojawił się śmiałek pogięty – Deschampsia flexuosa, który zadarniając 

powierzchnię uniemożliwia rozsiewanie i kiełkowanie sasance otwartej.  

K03.01 Konkurencja – Sasanka otwarta nie jest rośliną silnie konkurującą z innymi roślinami. Silne zadarnienie powierzchni uniemożliwia jej 

rozmnażanie generatywne (a tylko tak się rozmnaża). Natomiast wzrost zacienienia skutkuje u niej zmniejszeniem intensywności kwitnienia. 
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5. Cele działań ochronnych 

 

 

 

L.p. 
Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 
 

 

 

1 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z klasy Scheuchzerio-

Caricetea nigrae) 

 

U1 

Zachowanie obecnej powierzchni całego 

kompleksu siedlisk hydrogenicznych. 

Tolerancja wobec zmian sukcesyjnych 

zachodzących w sposób naturalny. 

Zbadanie możliwości zatrzymania w tym 

kompleksie odpływu wód rowem 

melioracyjnym (badania specjalistyczne). 

W ciągu najbliższych 10 

lat powierzchnia 

siedliska 

najprawdopodobniej nie 

ulegnie zmniejszeniu 

 

 

2 
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą 
U1 -II- 

W ciągu najbliższych 10 

lat powierzchnia 

siedliska 

najprawdopodobniej nie 

ulegnie zmniejszeniu 

 
3 91D0Bory i lasy bagienne 

Vaccinio uliginosi-Pinetum 
U1 -II- 

W ciągu najbliższych 10 

lat powierzchnia 

siedliska nie ulegnie 

zmniejszeniu 

 

 

 

 

4 1477Sasanka otwarta – Pulsatilla patens 

FV 

 

U1 

 

 

 

XX 

 

Utrzymanie populacji gatunku 

przynamniej na obecnym poziomie.  

Zachowanie siedlisk dostępnych dla 

gatunku i umożliwiających rozmnażanie 

generatywne. 

Edukacja społeczeństwa, wprowadzenie 

nowego symbolu regionu, zainicjowanie 

nowych zwyczajów w regionie. 

10 lat 

 

10 lat 

 

 

10 lat 
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Utrzymanie silnej populacji sasanki otwartej – Pulsatilla patens, która stanowi tutaj główny przedmiot ochrony  jest najważniejszym celem 

na obszarze Myszynieckich Borów Sasankowych PLH140049Jest to jedna z trzech ostoi w północno-wschodniej Polsce, w których sytuacja 

gatunku oceniana jest jako stosunkowo korzystna (Wyniki Monitoringu GIOŚ – aktualizacja 18.04.2012). Czynnikami sprzyjającymi tej sytuacji 

są siedliska borowe zajmujące stosunkowo mało żyzne gleby oraz sposób prowadzenia gospodarki leśnej (stosowanie zrębów zupełnych 

i sztucznych odnowień sosnowych z mechanicznym przygotowaniem gleby) z możliwością jej modyfikacji np. ze względu na rośliny objęte 

ochroną. Kontrolowaniu stanu wielkości populacji, zachodzące fluktuacje i kondycja populacji są kontrolowane na bieżąco dzięki aktualizowanej 

każdego roku na terenie Nadleśnictwa Myszyniec inwentaryzacji gatunków chronionych.  

Zachowanie siedlisk dostępnych dla gatunku i umożliwiających rozmnażanie generatywne. Możliwe i zupełnie realne – sprzyjający sposób 

prowadzenia gospodarki leśnej: zręby zupełne, wyorywanie pasów. 

Edukacja społeczeństwa, wprowadzenie nowego symbolu regionu, zainicjowanie nowych zwyczajów w regionie. Podjęcie działań w tej 

dziedzinie na szeroką skalę w całym regionie jest konieczne ze względu na to, że kępy sasanki są często wykopywane ze stanowisk naturalnych 

i przesadzane do ogrodów. Ponadto na Kurpiach istnieje zwyczaj zrywania kwiatów sasanki stawiania ich na stole wielkanocnym. 

Zachowanie obecnej powierzchni całego kompleksu siedlisk hydrogenicznych. Siedliska te stanowią swoisty ekosystem wymagający 

utrzymania odpowiedniego reżimu wodnego. Rów biegnący przez środek tego ekosystemu destabilizuje stosunki wodne. Jednak stanowi on 

część dużego systemu melioracyjnego, który obejmuje również grunty rolne i tereny zabudowane. W związku z tym należy zbadać możliwości 

zatrzymania odprowadzania wód rowem melioracyjnym w tym kompleksie, przynajmniej na odcinku znajdującym się obrębie torfowiska 

i boru bagiennego. Najbardziej pożądanym rozwiązaniem wydaje się zastawka dzięki której możliwa byłaby regulacja wielkości odpływu wód. 

Przy utrzymującym się obecnie poziomie wód gruntowych można się spodziewać, że stan występujących tutaj siedlisk hydrogenicznych nie 

ulegnie pogorszeniu w ciągu najbliższych 10 lat. Jednak długotrwałe susze mogą zmienić tę sytuację. Należy zaplanować badania 

specjalistyczne, które powinien przeprowadzić meliorant z dużym doświadczeniem zawodowym. 

Tolerancja wobec zmian sukcesyjnych zachodzących w sposób naturalny. Istotna jest funkcja retencjonowania wody. Sukcesja jest procesem 

naturalnym. W długim okresie czasu będą zachodziły zmiany w kierunku lądowienia zbiornika, w którym położone są torfowiska. Jeśli 

przyczyną zachodzących zmian nie będzie działalność człowieka, należy je tolerować. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

L.p. 

Nr          Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 

 1477  

 Pulsatilla 

patens 

1 Działania związane z ochroną czynną  

1.1 

Usunięcie 

gatunku 

inwazyjnego  

Usunięcie czeremchy 

amerykańskiej w promieniu 10 m 

od stanowiska sasanki otwartej 

Stanowisko nr 3 

1-szy rok 

obowiązywania 

PZO 

0,5 
Nadleśnictwo 

Myszyniec 

 1.2 
Usunięcie 

gatunku 

inwazyjnego 

Usunięcie podsadzeń buka w 

promieniu 10 m od stanowiska 

sasanki otwartej 

Stanowisko nr 38 

1-szy rok 

obowiązywania 

PZO 

1,0 
Nadleśnictwo 

Myszyniec 

 1.3 

Usunięcie 

gatunków 

konkurencyjn

ych runa 

Mechaniczne usunięcie gatunków 

konkurencyjnych wobec sasanki 

otwartej (trzcinnik, jeżyna, śmiałek 

pogięty, borówka czernica, wrzos) 

Stanowiska  nr: 3, 19, 20, 

22, 28, 29, 30, 33 

1, 5, 10 rok 

obowiązywania 

PZO 

3,0 
Nadleśnictwo 

Myszyniec 

1.4 

Poprawa 

warunków 

świetlnych 

Usunięcie części drzew wokół 

stanowiska – prześwietlenie  

(czyszczenia, trzebieże – 

pozostawić do oceny leśniczemu) 

Stanowiska  nr: 6, 38 

1-szy rok 

obowiązywania 

PZO 

2,0 
Nadleśnictwo 

Myszyniec 

1.5 

Asekuracja 

w czasie 

remontów 

dróg 

Należy zachować ostrożność w 

trakcie remontów dróg, bieżące 

utrzymanie dróg nie szkodzi 

Stanowiska nr: 1, 2, 3, 4, 

7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 

od 1-szego roku 

obowiązywa-nia  

PZO 

Trudne do 

oszacowania 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

wOstrołęce 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

 

Nr   Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

  

 1477  

 Pulsatilla 

patens 
 

1 Działania związane z ochroną czynną  

 

1.6 

Modyfikacja 

mechaniczneg

o utrzymania 

pasa 

drogowego 

Ręczne wykaszanie poboczy na 

stanowiskach sasanki przy drogach 

publicznych 

Stanowiska nr: 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 od 1-szego roku 

obowiązywa-nia  

PZO 

Trudne do 

oszacowania 

 Zarząd Dróg 

Powiatowych w 

Ostrołęce 

 2 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

 

2 

 2.1 

 

 

Działania 

w zakresie 

hodowli lasu 

Odnawianie gatunkami, które nie 

wpływają na podniesienie żyzności 

siedlisk. 

Obszar PLH140049 

Myszynieckie Bory 

Sasankowe 

od 1-szego roku 

obowiązywa-nia  

PZO 

W ramach 

realizacji PUL 

Nadleśnictwo 

Myszyniec 

 
 2.2 

Działania 

w zakresie 

hodowli lasu 

Rezygnacja z wprowadzania 

podszytów i  podsadzeń 

produkcyjnych  

Obszar PLH140049 

Myszynieckie Bory 

Sasankowe 

od 1-szego roku 

obowiązywa-nia  

PZO 

W ramach 

realizacji PUL 

Nadleśnictwo 

Myszyniec 

 
 2.3 

Modyfikacja 

gospodarki 

leśnej 

Usuwanie martwego drewna w 

promieniu 50 m wokół stanowisk 

sasanki,  

Obszar PLH140049 

Myszynieckie Bory 

Sasankowe 

od 1-szego roku 

obowiązywa-nia  

PZO 

4,5 
Nadleśnictwo 

Myszyniec 

 

 2.4 

Działania w 

zakresie 

użytkowania 

lasu 

Pozostawianie biogrup 

obejmujących stanowiska sasanki  i 

roślin chronionych przy zakładaniu 

zrębów zupełnych 

Obszar PLH140049 

Myszynieckie Bory 

Sasankowe 

od 1-szego roku 

obowiązywa-nia  

PZO 

W ramach 

realizacji PUL 

Nadleśnictwo 

Myszyniec 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

L.p. 

Nr          Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 

1477 

 Pulsatilla 

patens 

2 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

 2.5 

Współpraca z 

instytucjami 

zarządzającym

i drogami 

publicznymi 

Ochrona istniejących stanowisk 

przydrożnych sasanki podczas prac 

remontowych. 

Przekazanie zarządcom dróg 

danych o występowaniu sasanki w 

pasach drogowych oraz w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie.  

Stanowiska nr: 1, 2, 3, 4, 

7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 

od 1-szego roku 

obowiązywa-nia  

PZO 

Trudne do 

oszacowania 

RDOŚ w 

Warszawie 

Zarząd Dróg 

Powiatowych w 

Ostrołęce  

  3 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Nie przewiduje się 

3 4 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 

 
 Monitoring  

stanowisk 

1477 – 1-39 

Przeprowadzenie monitoringu 

stanowisk w odpowiednie porze 

roku (przełom marca i kwietnia. 

Zgodnie z monitoringiem GIOŚ 

ocenić wskaźniki kardynalne stanu 

populacji i stanu siedliska: 

- ocienienie 

- obecność świerka lub innych 

ekspansywnych gatunków 

- gatunki ekspansywne 

- liczba osobników generatywnych 

Stanowiska nr 1-39 

marzec/ 

kwiecień 2014 

r. 

27,0 
RDOŚ w 

Warszawie 

 5 Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 
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5.1 

 Wspomaganie 

rozmnażania 

generatywneg

o 

Płatowe odsłanianie gleby 

(wielkości dłoni - około 100 cm
2
 ) – 

usuwanie pokrywy mszystej 

i zadarnionej w otoczeniu sasanki. 

Stanowiska nr 1-39 
W latach kwitnienia 

i owocowania 

Trudne do 

oszacowania  

Nadleśnictwo 

Myszyniec 
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L.p. Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

 

Nr   Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 

 

 

 

 

 

4 

Kompleks siedlisk 

hydrogenicznych 
7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska,  

7110 Torfowiska 

wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą 

91D0 Bory 

bagienne 

1 Działania związane z ochroną czynną  

 1.1 

 

 

Uzyskanie 

ekspertyzy 

Zbadanie możliwości zatrzymania 

odprowadzania wód  rowem 

melioracyjnym przechodzącym przez 

środek kompleksu siedlisk 

hydrogenicznych 

 

98 l; 99f,g,h; 100f 

W 8-9 roku 

obowiązywania 

PZO 

Trudne do 

oszacowania 
RDOŚ w Warszawie 

2 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

 3 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Nie przewiduje się 

4 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie przewiduje się 

5 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie przewiduje się 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p. Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce 

(współrzędne w układzie 

WGS84) 

Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowa

ny koszt 

(w tys. 

zł) 

1 1477 

 Pulsatilla 

patens 

Utrzymanie populacji 

gatunku na obecnym 

poziomie. 

Populacja, 

siedlisko 

Wskaźniki 

kardynalne: 

liczebność 

ocienienie 

obecność świerka lub 

innych 

ekspansywnych 

gatunków 

- gatunki 

ekspansywne 

- liczba osobników 

generatywnych 

Zgodnie z 

metodyką GIOŚ dla 

gatunku 

Co 5 lat 

(w 1 i 6 roku 

obowiązywani

a PZO) 

Nr stanowiska     X            Y 
1 21,5023 53,3894 

2 21,5020 53,3896 

3 21,5021 53,3874 
4 21,5016 53,3838 

5 21,5117 53,3908 
6 21,5651 53,3907 

6 21,5651 53,3905 

7 21,5769 53,3890 
8 21,5886 53,3923 

9 21,5921 53,3951 

10 21,5885 53,3963 
11 21,5867 53,3971 

12 21,5985 53,3981 

13 21,6157 53,3926 
14 21,6110 53,3919 

15 21,6099 53,3917 

16 21,6079 53,3916 
17 21,6060 53,3915 

18 21,6058 53,3909 

19 21,5987 53,3901 
20 21,5908 53,3898 

21 21,6231 53,3506 

22 21,6525 53,3521 
23 21,6554 53,3534 

24 21,6563 53,3536 

25 21,6526 53,3488 
25 21,6535 53,3493 

26 21,6512 53,3469 

27 21,6499 53,3469 
27 21,6488 53,3467 

28 21,6592 53,3445 

28 21,6592 53,3441 
29 21,6513 53,3457 

30 21,6477 53,3445 

RDOŚ w 

Warszawie 
27,0 
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L.p. Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowied

zialny 

Szacowa

ny koszt 

(w tys. 

zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

      Nr stanowiska     X             Y 

31 21,6437 53,3455 
32 21,6422 53,3457 

33 21,6418 53,3455 

34 21,6430 53,3453 
35 21,6137 53,3443 

36 21,6138 53,3435 

37 21,6119 53,3309 
37 21,6118 53,3312 

38 21,6081 53,3340 

38 21,6074 53,3340 
39 21,5971 53,3340 

  

Kompleks 

siedlisk 

hydrogeniczny

ch 
7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska,  

7110 Torfowiska 

wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą 

91D0 Bory 

bagienne 

Zachowanie obecnej 

powierzchni całego 

kompleksu siedlisk 

hydrogenicznych.  

Powierzchnia, 

struktura 

funkcje   

 

Wskaźniki 

kardynalne: 

Gatunki charaktery-

tyczne,  

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców, 

Obecność krzewów i 

drzew 

Odpowiednie 

uwodnienie, 

Pozyskanie torfu, 

Melioracje 

odwadniające 

Zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

Co 10 lat 

(podczas 

opracowania 

następnego 

PZO albo 

planu ochrony 

jeśli zostanie 

podjęta 

decyzja o jego 

wykonaniu) 

 RDOŚ 

w Warsza

wie 

Trudny 

do 

oszacow

ania 

 

 

Dotąd stanowiska sasanki otwartej nie zostały ocenione zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. W trakcie lustracji terenowej na potrzeby 

niniejszego PZO oceniono zagrożenia oraz siedliska, na których występuje główny przedmiot ochrony. Ze względu na to, że prace terenowe 

przeprowadzono w miesiącu lipcu, nie było możliwości wykonania monitoringu w odpowiedni sposób.  

Dlatego w 1-szym roku obowiązywania PZO należy przeprowadzić ocenę wskaźników kardynalnych, do których zaliczono:   

 liczebność – liczba kęp gatunku na stanowisku – kontrola w okresie kwitnienia i uzupełniająca w okresie letnim, 

 liczba osobników generatywnych – liczba kęp z organami generatywnymi (z kwiatami) – kontrola w okresie kwitnienia, 

 ocienienie – w %, oddzielnie dla warstwy a, b, c (drzew, krzewów, runa) – kontrola w okresie letnim, 
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 obecność świerka lub innych ekspansywnych gatunków – średnie pokrycie wszystkich gatunków ekspansywnych drzew i krzewów 

w poszczególnych warstwach w obrębie całego płatu siedliska sasanki otwartej, mierzone w okresie letnim, 

 gatunki ekspansywne – średnie pokrycie poszczególnych gatunków ekspansywnych w warstwie c (runa) – kontrola w okresie letnim. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do 

utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o 

ochronie przyrody) 

1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łyse 

Nie przewiduje się dokonywania wskazań. 

2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łyse 

Nie przewiduje się dokonywania wskazań. 

3 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Myszyniec Cele zadań ochronnych, a także ustalenia działań ochronnych przekazano 

Nadleśnictwu Myszyniec oraz BULiGL w Olsztynie wykonawcy planu 

urządzania lasu. 

4 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego 

Nie przewiduje się dokonywania wskazań.  

5 Program ochrony środowiska województwa 

mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2018 r. 

Nie przewiduje się dokonywania wskazań.  

6 Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

roku 2020 

Nie przewiduje się dokonywania wskazań. 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów i potrzeb obszaru w zakresie monitoringu i działań ochronnych jakie stwierdzono podczas 

opracowywania niniejszego dokumentu wnoszę o sporządzenie planu ochrony dla obszaru Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049. 

Uzasadnienie 

Jest to jeden z trzech obszarów na terenie Polski, w zasięgu którego populacja sasanki otwartej – Pulsatilla patens znajduje się w dobrej kondycji 

(dane z Wyników Monitoringu GIOŚ z 18.04.2012 r.). W związku z tym należy podjąć wszelkie możliwe działania aby ta sytuacja utrzymała się 

nadal.  

Jak dotąd brak jest sprawdzonych wzorców skutecznego postępowania, które pozwoliłoby na ochronę i zachowanie istniejących populacji 

sasanki otwartej wraz z jej siedliskami na obszarze Polski. 

Nie zostały też zbadane i racjonalnie wyjaśnione przyczyny recesji tego gatunku. 

Konieczne jest prowadzenie na obszarze monitoringu wszystkich znanych oraz nowych (które zostaną odnalezione) stanowisk sasanki otwartej. 

Stan populacji gatunku na omawianym obszarze nie był dotąd oceniany według zasad uznawanych przez GIOŚ. Dlatego też konieczne jest 

cykliczne prowadzenie monitoringu, w trakcie którego należy  ocenić wskaźniki kardynalne stanu populacji i stanu siedliska: 

– ocienienie 

– obecność świerka lub innych ekspansywnych gatunków 

– gatunki ekspansywne 

– liczba osobników generatywnych sasanki otwartej 

Monitoring musi być przeprowadzony w odpowiedniej porze roku tzn. na przełomie marca i kwietnia, w okresie kwitnienia. 

Należy też przeprowadzić szczegółową ankietę wśród leśniczych leśnictw znajdujących się w zasięgu obszaru PLH140049 na temat obserwacji, 

jakie zostały przez nich poczynione w ciągu kilkunastu już lat lustracji terenowej stanowisk chronionych gatunków roślin. Ich spostrzeżenia 

mogą w znaczący sposób uzupełnić wiedzę o siedliskach, fluktuacjach i wymaganiach sasanki otwartej na obserwowanych stanowiskach. Między 

innymi negują oni przydatność wygrabiania ściółki, gdyż w miejscach zupełnie odsłoniętych, pozbawionych wierzchniej warstwy  

i przesuszonych nie odnajdywano osobników sasanki otwartej.  

W planie ochrony mogłyby zostać zaprojektowane w sposób szczegółowy badania lub kierunki badań naukowych nad populacją sasanki otwartej 

na obszarze PLH140049. 

Należy też przyjąć konieczność opracowania specyficznego programu edukacji społeczeństwa, w którym sasanka otwarta promowana byłaby 

jako symbol regionu.  
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt weryfikacji SDF - załącznik nr 4 

Mapa „Projekt weryfikacji granic obszaru” – załącznik nr 5 

Projekt wektorowej warstwy informacyjnej zawierającej zmiany granic obszaru – załącznik nr 6 
 

W odniesieniu do weryfikacji SDF 

L.p. Zapis SDF Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1. 7120  7140 

7110 

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

W trakcie prac terenowych stwierdzono występowanie torfowiska przejściowego z kodem 7140 oraz 

torfowiska wysokiego z kodem 7110 na obrzeżach borów bagiennych. Być może w 2007 r. torfowiska były 

przesuszone i przedstawiały inny obraz. Obecnie są silnie uwodnione i pomimo istniejącego rowu 

melioracyjnego ich kondycja wydaje się dość dobra. 

2. 6510 brak Stwierdzono błąd naukowy, który wystąpił  podczas wstępnego rozpoznania siedliska jeszcze w 2007 r. W 

rzeczywistości są to dość ubogie pastwiska wykaszane po kilka razy w ciągu roku. Na obu powierzchnia 

sposób gospodarowania nie daje szans na wykształcenie bogatych florystycznie łąk świeżych. Nie 

stwierdzono również występowania gatunków wskaźnikowych dla bogatych florystycznie łąk świeżych 

(uwzględniając przy tym specyfikę regionalną). 

3. 2330 brak Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (kod 2330) obszarze objętym PZO występują w sposób 

nieistotny. Zajmują 0,01% powierzchni obszaru w trzech niewielkich płatach. Ich położenie na granicy 

różnowiekowych drzewostanów, gdzie w sposób naturalny będą zachodzić procesy sukcesji, doprowadzi z 

czasem do zaniku tego siedliska. 

4. 91D0  
 % pokrycia  - 0,49 

 stopień 

reprezentatywności – B 

91D0  
 % pokrycia  - 0,39 

 stopień 

reprezentatywności – C 

Zmiana powierzchni siedliska została oparta o wyliczenia z mapy numerycznej dla siedliska skartowanego na 

mapie glebowo siedliskowej.  

Stopień reprezentatywności B zmieniono na C – wynika to z czysto matematycznego przeliczenia stosunku 

powierzchni siedliska do powierzchni obszaru.  

5. 1477 
 populacja >200 

 stan zachowania - A 

 ocena ogólna - A 

1477 
 populacja 390 

 stan zachowania - B 

 ocena ogólna - B 

Na podstawie zebranych informacji zmieniono ocenę populacji z  >200 na 390, stan zachowania z A na B, 

ocenę ogólną z A na B. 
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W odniesieniu do granic obszaru  

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

Mapa „Projekt weryfikacji 

granic obszaru” – załącznik nr 5 

Projekt wektorowej warstwy 

informacyjnej zawierającej 

zmienione granice obszaru – 

załącznik nr 6 

W niektórych miejscach granice kompleksu leśnego w obrębie ewidencyjnym Serafin nie pokrywają 

się z granicami obszaru Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049. Różnice są stosunkowo nieduże 

i wynoszą od kilku centymetrów do kilku metrów. Najprawdopodobniej wynika to z niedoskonałości 

wcześniejszego kalibrowania mapy. Jednak sytuację tę należy uporządkować.  
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

1 
Moduł A 

brak brak 

2 
Moduł B 

brak brak 

3 
Moduł C 

  

 Przedsięwzięcia inwestycyjne Urzędu Gminy Łyse 

Przebudowa dróg gminnych: 

- Serafin-Krusze 

- Wanacja-Pupkowizna-Serafin 

- Serafin-Popiołki 

- Lipniki Serafin 

- Serafin-Rezerwat 

- Łyse-Tyczek-Noski 

- Dęby-Szkoła 

- Lipniki-Dęby 

oraz droga wojewódzka Nr 647 – Zalas  

 

Przedsięwzięcia inwestycyjne Zakładu Przetwórstwa 

Mięsnego JBB w Łysych: 

- ewentualna rozbudowa Zakładu 

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz gazociągowej 

Wiesław Kowalikowski 

Wójt Gminy Łyse 

Do uwzględnienia w trakcie obowiązywania PZO 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące wynikiem prac nad Planem Zadań 

Ochrony dla obszaru Natura 2000 wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji 

przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem dokumentu pn. „Adaptacja Standardu 

Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w roku 2011” – dostępny u zamawiającego 

b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180) 

c. Format pliku w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie dodatkowo 

formaty danych na których pracuje dany RDOŚ. 

3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.  

Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.  

4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 

b. Kolor (RGB 24bit) 

c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF 

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania: 

a. Format co najmniej A3 

b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 

c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5. należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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Spis map 

Lp. Nazwa mapy Opis zawartości 

1. Obszar Natura 2000 

załącznik nr 3 

Granica obszaru 

2. Projekt weryfikacji granic obszaru Natura 2000 

załącznik nr 5 

Granica obszaru, projekt granicy, granice działek 

3. Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 

załącznik nr 7 

Granica obszaru, stanowiska i siedliska przedmiotów ochrony (etykieta z 4 

ostatnimi cyframi GUID), granice działek 

4. Stan ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 

załącznik nr 8 

Granica obszaru, stanowiska i siedliska przedmiotów ochrony (etykieta ze stanem 

ochrony), monitoring realizacji celów działań ochronnych i stanu ochrony 

5. Plany/programy/projekty dot. zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze Natura 2000 

 załącznik nr 9 

Granica obszaru, stanowiska i siedliska przedmiotów ochrony, obszar objęty 

planem (nowa warstwa wektorowa) - dane rastrowe (GeoTiff) dołączyć do 

dokumentacji 

6. Działania ochronne w obszarze Natura 2000 

załącznik nr10 

Granica obszaru, stanowiska i siedliska przedmiotów ochrony, granice działek 

oraz warstwy przedstawiające rodzaje działań ochronnych (w zależności od 

potrzeb): 

- działania w zakresie ochrony czynnej; 

- utrzymanie lub modyfikacja metod gospodarowania; 

- monitoring realizacji działań ochronnych; 

- uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony; 

- zwiększenie powierzchni siedlisk/siedlisk gat. 

7. Zakres badań terenowych 

załącznik nr 11 

Granica obszaru, punkty badań terenowych, stanowiska gatunków i siedliska w 

stanie zachowania D, utracone stanowiska gatunków i siedlisk, orientacyjną 

lokalizację siedlisk i gatunków stanowiących podstawę do powiększenia obszaru  
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14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010 

 

Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego 

(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf).  
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