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1. Etap wstępny pracy nad Planem 
1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Pakosław 
Kod obszaru PLH140015 
Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS, znajdujący się w załączniku 1. 
SDF Plik PDF SDF, stanowiący załącznik 2. 
Położenie Województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Iłża i gmina Wierzbica. 
Powierzchnia obszaru (w ha) 668,6 ha 

Status prawny 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r., 
przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty skła-
dających się na kontynentalny region biogeograficzny –  
Dz. U. L 43/63 z 13.02.2009 (aktualizacja decyzją Komisji 2012/14/EU z dnia 18 listopada 2011 r.  
– Dz. U. L11/105 z 13.01.2012). 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 06-04-2012 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Maria Łepkowska, maria.lepkowska@fpp-consulting.pl, tel. +48 22 623 03 05, fax. +48 22 398 72 76 
Michał Maniakowski, michal.maniakowski@fpp-consulting.pl, tel. +48 22 623 03 05, fax. +48 22 398 72 76 

Planista Regionalny Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel.+48 22 556 56 67, fax.+48 022 556 56 02 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 
tel. +48 22 556 56 00, fax. +48 22 556 56 02 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 
 
L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa, 
pokrywającej/go się z obszarem która/e 
może powodować wyłączenie części 
terenu ze sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 
sporządzania PZO 

Powierzchniakrajo
wej formy ochrony 
przyrody lub 
nadleśnictwa 
pokrywająca się z 
obszarem [ha] 

1. Nadleśnictwo Marcule Plan Urządzania Lasu dla 
Nadleśnictwa Marcule na okres 
1.01.2005 r. – 31.12.2014 r. 
zatwierdzony decyzją Ministra 
Środowiska z dnia 18.01.2006 r. 
(DL.lp-611-3/06). 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. – brak podstaw 
do wyłączenia z PZO części terenu Nadleśnictwa Mar-
cule, położonego w obszarze Natura 2000. 

nie dotyczy 

2. Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża – 
Makowiec  
utworzony Uchwałą Nr XV/69/83 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu 
z dn. 28.06.1983 r. (zaktualizowany 
późniejszymi rozporządzeniami Wojewody 
Mazowieckiego) 

nie dotyczy Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. – brak podstaw 
do wyłączenia z PZO części terenu OChK Iłża – Ma-
kowiec, pokrywającego się z obszarem Natura 2000. 

nie dotyczy 

3. Użytek ekologiczny „Pakosław” 
utworzony Rozporządzeniem Wojewody 
Radomskiego Nr 67/96 z dnia 10 
października 1996 r. 

nie dotyczy Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. – brak podstaw 
do wyłączenia z PZO terenu użytku ekologicznego, 
położonego w obszarze Natura 2000. 

nie dotyczy 
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Teren objęty PZO: Pakosław PLH140015 o powierzchni 668,6 ha. 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa z granicami obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015 stanowi załącznik 3 do projektu Planu. 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar Natura 2000 Pakosław PLH140015 o powierzchni 668,6 ha posiada statut obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, zatwierdzonego decyzją Komisji 

Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r., przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny– Dz. U. L 43/63 z 13.02.2009 (aktualizacja decyzją Komisji 2012/14/EU z dnia 18 listopada 2011 

r. – Dz. U. L11/105 z 13.01.2012). 

Obszar torfowiska „Pakosław” zajmuje niewielkie obniżenie terenu w Krainie Gór Świętokrzyskich, położone u źródeł rzeki Modrzejowicy, stanowiącej dopływ 

Modrzejowianki, która z kolei jest dopływem Iłżanki. Obszar Natura 2000 Pakosław, znajduje się w odległości ok. 30 km na południe od Radomia, pomiędzy 

miejscowościami Wierzbica i Iłża, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim. Obejmuje on pozostałości torfowisk przejściowych i niskich z 

występującymi nań łozowiskami wierzby rokity z brzozą niską, ale też łozowisk wierzby szarej, pod którymi zalegają duże pokłady torfu o grubości od 1,5 do 3,1 m. W 

obrębie torfowiska „Pakosław” występuje najliczniejsze w Polsce i dobrze rozwijające się reliktowe stanowisko języczki syberyjskiej Ligularia sibirica, gatunku z grupy 

roślin syberyjsko-boreoeuropejskich. Ze względu na niewielką liczbę stanowisk tego gatunku w centralnej i zachodniej Europie jest on uznawany za cenny. Został 

umieszczony w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG tzw. Dyrektywie Siedliskowej, wskazującej typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki fauny i flory, których 

obszar występowania należy objąć ochroną w ramach programu Natura 2000. Języczka syberyjska jako gatunek krytycznie zagrożony w Polsce (kategoria CR według 

kategoryzacji IUCN) wpisany został do czerwonej księgi roślin i umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. 

Na terenie kraju języczka syberyjska notowana jest z sześciu stanowisk, z czego ok. 70% polskiej populacji występuje na torfowisku „Pakosław”. Stwierdzono 

tutaj 1100 osobników kwitnących, ok. 3000 siewek i osobników młodocianych (niekwitnących). Tak duża liczba osobników rozmnażających się generatywnie, eliminuje 

zjawiska chowu wsobnego i dryftu genetycznego, co pozwala na zachowanie zmienności wewnątrzgatunkowej tej populacji, a tym samym ułatwia skuteczną ochronę 

gatunku na tym obszarze. 

O ogromnych walorach przyrodniczych torfowiska „Pakosław”, oprócz występującej tu języczki syberyjskiej, świadczy również obecność cennych zarośli z 

brzozą niską Betula humilis i wierzbą rokitą Salix repens ssp. rosmarinifolia, a także dwóch gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, tj. lipiennika 



 

9 

Loesela Liparis loeselii oraz staroduba łąkowego Ostericum palustre. Ponadto, występują tu inne cenne gatunki roślin, takie jak: goździk pyszny Dianthus superbus, 

wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum czy listera jajowata Listera ovata. W obszarze Natura 2000 Pakosław stwierdzono obecność trzech gatunków zwierząt z 

Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, tj. wydry europejskiej Lutra lutra, traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina. 

Przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 umieszczonymi w obowiązującym w momencie sporządzania PZO SDF-ie (data modyfikacji sierpień 2008 roku), są 

następujące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin: 

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

 91I0 – Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae, 

 1617 – Starodub łąkowy Ostericum palustre, 

 1758 – Języczka syberyjska Ligularia sibirica, 

 1903 – Lipiennik Loesela Liparis loeselii. 

Uwaga! Powyższa lista przedmiotów ochrony uległa weryfikacji w toku prac nad sporządzaniem projektu Planu. Aktualna lista przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 znajduje się w pkt. 1.5 projektu Planu. 

Objęcie torfowiska Pakosław ochroną w ramach sieci Natura 2000 wiąże się z koniecznością sporządzenia dla tego obszaru projektu planu zadań ochronnych, 

wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842). Założeniem do sporządzenia projektu planu 

zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, którego obowiązek wynika z art. 6 (1) dyrektywy siedliskowej 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.). 

Projekt Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 sporządza się ponadto na podstawie: 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U.  z 2010 

r. Nr 34, poz. 186); 

 art. 39 ustawy z dnia 3 października, 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

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

zapewnienie, że siedliska przyrodnicze oraz gatunki fauny i flory, dla których ochrony wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne jest: 

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

 ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 
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 uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zorganizuje spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych instytucji, specjalistów 

oraz osób prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Pakosław PLH140015. Utworzą oni Zespół Lokalnej 

Współpracy, którego głównym zadaniem będzie wnikliwa dyskusja kolejnych etapów powstawania projektu Planu zadań ochronnych. Członkowie Zespołu wyjaśnią 

wątpliwości i nieporozumienia związane z omawianym obszarem Natura 2000, określą cele sporządzania projektu Planu, zagrożenia oraz działania, jakie należy 

przeprowadzić w trakcie ich realizacji. Dyskusja pomiędzy różnymi grupami interesu powinna doprowadzić do wspólnego zaakceptowania projektu Planu przez 

wszystkie zainteresowane strony. 

Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na okres 10 lat. Tworzy ramy prawne do działania wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Struktura i zawartość takiego planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) i zawiera:   

1. opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2. identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich sie-

dlisk będących przedmiotami ochrony; 

3. cele działań ochronnych; 

4. określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań doty-

czących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

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

5. wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania prze-

strzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza tery-

torialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania 

lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

6. wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 
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Ustalenia Planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 

 organy administracji leśnej; 

 organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; 

 właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony;  

 przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000;  

 przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 Pakosław PLH140015. 

Ponadto, ustalenia Planu zadań ochronnych będą transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów 

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

urządzania lasu. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie udostępni wyniki poszczególnych etapów prac nad projektem Planu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: http://warszawa.rdos.gov.pl/. Ponadto z bieżącym stanem prac nad projektem Planu 

będzie można się zapoznawać za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) pod adresem: http://pzo.gdos.gov.pl.  

Przez cały okres sporządzania projektu Planu istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do materiałów gromadzonych podczas wykonywania projektu, 

jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 r. (liczy się data nadania). Mogą być one składane w formie pisemnej, ustnej podczas spotkań Zespołu Lokalnej 

Współpracy, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w 

ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.). 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp.
* Kod Nazwa  

polska 
Nazwa  

łacińska 

% 
po-

krycia 

Pop. 
osia-
dła 

Pop. 
rozrod-

cza 

Pop. prze-
mieszczająca 

się 

Pop. 
zimu-
jąca 

Ocena pop. / 
Stopień repre-

zen. 

Ocena st. 
zach. 

Ocena 
izol./ Pow. 
względna 

Oce-
na 

ogól
na 

Opinia dot. 
wpisu 

S1 7140 Torfowiska 
przejściowe  
i trzęsawiska 
(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio-
Caricetea 
nigrae) 

Scheuchzerio-
Caricetea nigrae 

0,33     
 
 
 
 

C C C C Zmiana stop-
nia reprezenta-
tywności z A 
na C; oceny 
stanu zacho-
wania z B na 
C; oceny ogól-
nej z B na C. 
Zmiana ocen 
wynika z po-
garszających 
się warunków 
siedliskowych 
– spadek po-
ziomu wód 
gruntowych, 
oraz zmniej-
szanie się 
powierzchni 
torfowisk. 

S2 91E0 Łęgi wierz-
bowe, topo-
lowe, olszowe  
i jesionowe 

Salicetum albo-
fragilis, Popule-
tum albae, Alne-
nion glutinoso-
incanae, olsy 
źródliskowe 

5,90     C B C C Zmiana stop-
nia reprezenta-
tywności z D 
na C, co skut-
kowało nada-
niem pozosta-
łych ocen. 
Zmiana oceny 
wynika z po-
prawiających 
się warunków 
siedliskowych 
dla łęgów i 
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zmian sukce-
syjnych. 

S3 91I0 Ciepłolubne 
dąbrowy 

Quercetaliapube-
scenti petraeae 

-     - - - - Siedlisko nie 
stwierdzone w 
obszarze Natu-
ra 2000 pod-
czas wizji 
terenowej 
wykonanej w 
roku 2012. 
Propozycja 
usunięcia z 
SDF-u, gdyż 
siedlisko to nie 
występowało 
w obszarze 
Natura 2000 
podczas two-
rzenia SDF-u – 
brak tego typu 
siedliska na 
mapie z 1998 
r. (Olaczek, 
Kurzac 
1998).Informa
cja ustna od 
pracowników 
Nadleśnictwa 
Marcule po-
zwoliła stwier-
dzić, że jedyny 
obszar dąbro-
wy znajduje 
się w rezerwa-
cie Dąbrowa 
Polańska, poza 
granicami 
obszaru Natura 
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2000.  
pS4 6120 Ciepłolubne 

murawy 
napiaskowe 

Koelerion glau-
cae 

0,26     D - - - Propozycja 
wpisania do 
SDF-u. Z 
uwagi na sto-
pień reprezen-
tatywności – 
D, nie planuje 
się działań 
ochronnych w 
obrębie siedli-
ska. 

pS5 6410 Łąki trzęśli-
cowe 

Molinion 2,10     B A C B Propozycja 
wpisania do 
SDF-u. 

pS6 6510 Niżowe i 
górskie świe-
że łąki użyt-
kowane eks-
tensywnie 

Arrhenatherion 
elatioris 

20,49     B B C B Propozycja 
wpisania do 
SDF-u. 

pS7 9170 Grąd środ-
kowoeuro-
pejski i sub-
kontynental-
ny 

Galio-
Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum 

1,44     D - - - Propozycja 
wpisania do 
SDF-u. Z 
uwagi na sto-
pień reprezen-
tatywności – 
D, nie planuje 
się działań 
ochronnych w 
obrębie siedli-
ska. 

R1 1617 Starodub 
łąkowy  

Ostericum 
palustre 

 min. 
1000 
i 
max. 
1100 
i 

   A B C A Zmiana oceny 
populacji z B 
na A. Poprawa 
oceny wynika 
z lepszego 
rozpoznania 
stanu populacji 
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w obszarze 
Natura 2000 – 
znacząca li-
czebność ga-
tunku. 

R2 1758 Języczka 
syberyjska 

Ligularia sibirica  2018 
i 

   A B A A Ocena stanu 
zachowania 
podwyższona z 
C na B. Zmia-
na oceny wią-
że się ze wzro-
stem liczebno-
ści populacji, 
spowodowanej 
czasowym 
wzrostem 
opadów w 
latach 2009 – 
2010. 

R3 1903 Lipiennik 
Loesela 

Liparis loeselii  min. 
1 
max. 
3 

   C C A C Zmiana oceny 
stanu zacho-
wania z B na 
C, ze względu 
na pogarszają-
ce się warunki 
siedliskowe – 
obniżenie się 
poziomu wód 
gruntowych. 
Zmiana oceny 
izolacji z C na 
A, ze względu 
na zanik w 
regionie wielu 
stanowisk, co 
ogranicza 
znacząco wy-
mianę puli 
genów. Na 
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stanowisku 
wykazanym 
podczas in-
wentaryzacji 
wykonanej 
przez Biuro 
Urządzania 
Lasu w latach 
2007-2008, nie 
stwierdzono 
występowania 
gatunku. 

Z1 1355 Wydra 
europejska 

Lutra lutra  R    D - - - Gatunek prze-
bywający w 
obszarze Natu-
ra 2000 głów-
nie w sezonie 
zimowym. W 
sezonie letnim 
żeruje na sta-
wach rybnych 
w Stanisławo-
wie, graniczą-
cych z obsza-
rem Natura 
2000. 

Z2 1166 Traszka 
grzebieniasta 

Triturus cristatus  R    D - - - Gatunek nie 
stwierdzony w 
obszarze Natu-
ra 2000 pod-
czas wizji 
terenowej 
przeprowa-
dzonej w 2012 
r. Liczebność 
populacji tego 
gatunku była 
w roku 2012 
bardzo niska 
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ze względu na 
wyjątkowo 
srogą zimę 
2011/2012 
(bardzo niska 
temperatura 
przy braku 
pokrywy 
śnieżnej). 
Wskazane jest 
wykonanie 
pełnej inwen-
taryzacji ga-
tunku w obsza-
rze Natura 
2000 w roku 
2013 i 2014 w 
celu weryfika-
cji oceny po-
pulacji wpisa-
nej do SDF-u. 

Z3 1188 Kumak 
nizinny 

Bombina 
bombina 

 R    D - - - Gatunek nie 
stwierdzony w 
obszarze Natu-
ra 2000 pod-
czas wizji 
terenowej 
przeprowa-
dzonej w 2012 
r. Pozostawio-
ny z oceną 
populacji D, z 
uwagi na licz-
ną populację w 
stawach ryb-
nych w Stani-
sławowie, 
graniczących z 
obszarem 
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Natura 2000, 
nie występuje 
natomiast w 
samym obsza-
rze objętym 
ochroną Pako-
sław. 

*znaczenie symboli: S – siedlisko, R – roślina, Z – zwierzę; p – siedliska nie wykazane jako przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 w SDF w 
momencie przystąpienia do sporządzania PZO, a kwalifikujące się do tego; 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 
Udział poszczególnych grup interesu powinien być integralną częścią procesu sporządzania projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pakosław 

PLH1400015. Z tego względu od początku tworzenia dokumentu wykorzystywano różne formy przekazu w celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy wykonawcą 

projektu Planu – firmą FPP Consulting Sp. z o.o., a zainteresowanymi stronami. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko z dnia 3 października 2008 r., podmiot odpowiedzialny za sporządzenie projektu Planu, a więc Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, 

podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu Planu oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało za-

mieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: http://warszawa.rdos.gov.pl/, oraz w gazecie regio-

nalnej – Tygodniku Radomskim, w którym ukazało się dnia 17 maja 2012 r. Obwieszczenie zostało ponadto przesłane listownie i pocztą elektroniczną, przez Wykonawcę 

projektu Planu, do kluczowych instytucji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które ze względu na pełnioną funkcję mogły być zainteresowane wzięciem udziału w 

procesie tworzenia dokumentu. W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy wykonawcą projektu Planu a lokalną społecznością, obwieszczenie o przystąpieniu do 

sporządzania projektu Planu przekazano sołtysom i rozwieszono na tablicach informacyjnych w miejscowościach położonych na granicy i w obrębie obszaru Natura 2000 

(Fot. 1, Fot. 2, Fot. 3). 

W celu spełnienia wymogu art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, a więc umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w ob-

rębie obszaru Natura 2000 udziału w pracach związanych ze sporządzaniem projektu Planu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, przy współpracy z 

wykonawcą projektu Planu, zorganizowała trzy spotkania dyskusyjne w pobliżu obszaru Natura 2000, które odbyły się: 

 14 czerwca 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Pakosławiu, Pakosław 51, 27-100 Iłża (Fot. 4); 

 31 lipca 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu, Pakosław 54, 27-100 Iłża (Fot. 5); 



 

19 

 23 sierpnia 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu, Pakosław 54, 27-100 Iłża (Fot. 6)w 

Informacja o terminie i miejscu poszczególnych spotkań została przekazana zainteresowanym urzędom/ instytucjom/ organizacjom/ stowarzyszeniom oraz osobom prywat-

nym, listownie i pocztą elektroniczną, wraz z prośbą o wyznaczenie swoich przedstawicieli do udziału w spotkaniach. Zarówno przedstawiciele kluczowych instytucji, jak 

również osoby prywatne, które wzięły udział w spotkaniach, utworzyły Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW). 

Zebrania miały charakter warsztatów, a ich głównym celem była wnikliwa dyskusja kolejnych etapów powstawania projektu Planu. Liczne pytania, uwagi i postula-

ty zgłoszone przez członków ZLW do przedstawionych przez ekspertów zagadnień, posłużyły wyjaśnieniu spornych kwestii i sprecyzowaniu we właściwy sposób działań, 

jakie należy podjąć w celu utrzymania lub przywrócenia do właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Przebieg każdego ze spotkań został udokumento-

wany przez wykonawcę projektu Planu w sprawozdaniach, znajdujących się w załączniku 4. 

Zainteresowane osoby, przez cały okres sporządzania projektu Planu, mogły zapoznawać się z bieżącym stanem prac za pośrednictwem Platformy Informacyjno-

Komunikacyjnej (PIK) pod adresem: http://pzo.gdos.gov.pl. Ponadto, przez cały okres przygotowywania dokumentu istniała możliwość zgłaszania uwag i wniosków do 

materiałów gromadzonych podczas wykonywania projektu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 r. Mogły być one składane w formie pisemnej, ustnej podczas 

spotkań ZLW, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.). 
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Fot. 1. Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń we wsi Pakosław (fot. Maria Łepkowska). 
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Fot. 2. Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń przed domem sołtysa wsi Pakosław (fot. Maria Łepkowska). 
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Fot. 3. Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń we wsi Pomorzany (fot. Maria Łepkowska). 
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Fot. 4. Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy obecni na pierwszym spotkaniu dyskusyjnym (fot. Maria Łepkowska). 
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Fot. 5. Drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (fot. Katarzyna Kuderska). 
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Fot. 6. Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy obecni na trzecim spotkaniu (fot. Maria Łepkowska). 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 
L.p. 

Instytucja/osoba Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytu-
cji/osoby Kontakt 

1 Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 

realizacja polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony 
przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, zarządzanie siecią 
Natura 2000, opracowywanie programów ochrony zagrożonych 
wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, prowadze-
nie centralnego rejestru form ochrony przyrody 

ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

tel. 22 579 21 04 
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl 

2 Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Warszawie  

realizacja polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony 
przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego na szczeblu regio-
nalnym, sporządzanie planów ochrony i planów zadań ochron-
nych dla obszarów Natura 2000, opracowywanie programów 
ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów 

ul. Henryka Sienkiewicza 
3  
00-015 Warszawa 

tel. 22 556 56 00 
e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl 

3 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w 
Warszawie 

organizowanie i koordynowanie monitoringu środowiska, pro-
wadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego 
stanu oraz zachodzących w nim zmian 

ul. Bartycka 110A 
00-716 Warszawa 

tel. 22 651 06 60, 22 651 06 75 
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl 

4 Delegatura Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Radomiu 

organizowanie i koordynowanie monitoringu środowiska, pro-
wadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego 
stanu oraz zachodzących w nim zmian 

ul. Pułaskiego 9 
26-600 Radom 

tel. 48 364 00 46, 48 364 00 47 
e-mail: radom@wios.warszawa.pl 

5 Mazowieckie Biuro 
Planowania Regionalnego, 
Oddział Terenowy w Radomiu 

opracowywanie dokumentów strategicznych, sporządzanie 
studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i 
przestrzennego 

ul. Mokra 2 
26-600 Radom 

tel. 48 362 56 93 
e-mail: radom@mbpr.pl 

6 Wojewoda Mazowiecki kontrola wykonywanych przez organy samorządu terytorialne-
go zadań z zakresu administracji rządowej 

pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 

tel. 22 695 65 88 
e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl 

7 Delegatura Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 
Radomiu 

uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin 

ul. Żeromskiego 53 
26-600 Radom 

tel. 48 362 08 70 

8 Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

koordynacja realizacji regionalnych zadań planistycznychi 
planów inwestycyjnych 

ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa 

tel. 22 597 91 00 
e-mail: ur-
zad_marszalkowski@mazovia.pl 

9 Starostwo Powiatowe w 
Radomiu 

lokalne zadania planistyczne, zagadnienia inwestycyjne ul. Domagalskiego 7 
26-600 Radom 

tel. 48 365 58 01 
e-mail: powiat@radompowiat.pl 
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10 Urząd Miejski w Iłży lokalne zadania planistyczne, zagadnienia inwestycyjne ul. Rynek 11 
27-100 Iłża 

tel. 48 616 31 35, 48 341 22 28 
e-mail: sekretariat@ilza.pl; srodowis-
ko@ilza.pl 

11 Urząd Gminy Wierzbica lokalne zadania planistyczne, zagadnienia inwestycyjne ul. Kościuszki 73 
26-680 Wierzbica 

tel. 48 618 36 00 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl,  
srodowisko@wierzbica.pl 

12 Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Radomiu 

gospodarka leśna i ochrona przyrody, działania związane z 
edukacją ekologiczną, turystyką i rekreacją 

ul. 25 Czerwca 68 
26-600 Radom 

tel. 48 385 60 00 
e-mail: rdlp@radom.lasy.gov.pl 

13 Nadleśnictwo Marcule gospodarka leśna i ochrona przyrody, edukacja przyrodniczo – 
leśna 

ul. Marcule 1 
27-100 Iłża 

tel. 48 616 00 77, 48 616 00 29 
e-mail: marcule@radom.lasy.gov.pl 

14 Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej, Oddział w 
Radomiu 

wykonywanie planów urządzania lasu, inwentaryzacji przyrod-
niczych i opracowań siedliskowo-gleboznawczych 

ul. 25 Czerwca 68 
26-600 Radom 

tel. 48 364 36 96 
e-mail: sekretariat@radom.buligl.pl 

15 Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakre-
sie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, 
ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki 
leśnej, edukacja przyrodniczo-leśna 

ul. Braci Leśnej nr 3 
Sękocin Stary 
05-090 Raszyn 

tel. 22 7150300, 22 715 0301 
e-mail: ibl@ibles.waw.pl 

16 Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i 
rozwój" 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, zwiększenia 
inicjatywy społecznej przy realizacji działań planistycznych, 
zwiększenia atrakcyjności regionu poprzez ochronę przyrody i 
dziedzictwa kulturowego regionu 

ul. Wojska Polskiego 80 A 
26-700 Zwoleń 

tel. 508 390 671, 512 156 365 

17 Lokalna Grupa Działania 
„Wspólny Trakt” 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, zwiększenia 
inicjatywy społecznej przy realizacji działań planistycznych, 
zwiększenia atrakcyjności regionu poprzez ochronę przyrody i 
dziedzictwa kulturowego regionu 

ul. Słowackiego 6  
26-640 Skaryszew 

tel. 48 610 36 51, 504 094 459 
e-mail:lgd@wspolnytrakt.pl 

18 Mazowiecki Oddział 
Regionalny Agencji 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wdrażanie 
instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europej-
skiej oraz udzielanie pomocy ze środków krajowych 

Al. Jana Pawła II 70 
00-175 Warszawa 

tel. 22 536 57 05, 22 536 57 06 
e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl 

19 Biuro Powiatu Radomskiego 
Mazowieckiego Oddziału 
Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wdrażanie 
instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europej-
skiej oraz udzielanie pomocy ze środków krajowych 

ul. Lubelska 65 
26-600 Radom  

tel. 48 365 60 36 
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20 Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, 
Oddział w Radomiu 

doradztwo rolne i organizacja szkoleń w zakresie wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich, zachowania dziedzictwa przyrod-
niczo-kulturowego wsi, ekologii i ochrony środowiska, wdra-
żanie programów rolnośrodowiskowych 

ul. Chorzowska 16/18 
26-600 Radom 

tel. 48 365 02 06 
e-mail: sekretari-
at.radom@modr.mazowsze.pl 

21 Agencja Nieruchomości 
Rolnych, Oddział Terenowy w 
Warszawie 

restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa 
użytkowanego na cele rolnicze, administrowanie i obrót nieru-
chomościami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele 
rolnicze 

pl. Bankowy 2 
00-095 Warszawa 

tel. 22 531 14 12 
e-mail: warszawa@anr.gov.pl 

22 Mazowiecka Izba Rolnicza działania na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz 
poprawy struktury agrarnej, kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej producentów rolnych, współpraca z administracją pu-
bliczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego 
dziedzictwa kulturowego 

ul. Żółkiewskiego 17 
05-075 Warszawa, Wesoła 

tel. 22 773 53 95 
e-mail: weso@mir.pl 

23 Mazowiecka Izba Rolnicza, 
Oddział  w Radomiu  

działania na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz 
poprawy struktury agrarnej, kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej producentów rolnych, współpraca z administracją pu-
bliczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego 
dziedzictwa kulturowego 

ul. Mokra  
226-600 Radom 

tel. 48 363 63 62 
e-mail: rado@mir.pl 

24 Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

utrzymanie wód i urządzeń wodnych, zarządzanie gospodaro-
waniem wodami w regionie, tworzenie stref ochrony ujęć wod-
nych 

ul. Zarzecze 13B 
03-194 Warszawa 

tel. 22 587 02 11 
e-mail: sekretari-
at@warszawa.rzgw.gov.pl 

25 Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie 

planowanie i wdrażanie działań z zakresu gospodarki wodnej i 
melioracji, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji pod-
stawowych, prowadzenie ewidencji urządzeń wodno-
melioracyjnych 

ul. Ksawerów 8 
02-656 Warszawa 

tel. 22 566 20 00 
e-mail: wzmiuw@wzmiuw.waw.pl 

26 Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie, Oddział w 
Radomiu 

planowanie i wdrażanie działań z zakresu gospodarki wodnej i 
melioracji, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji pod-
stawowych, prowadzenie ewidencji urządzeń wodno-
melioracyjnych 

ul. Wernera 4a 
26-600 Radom 

tel. 48 362 61 38, 48 362 23 65 
e-mail: o.radom@wzmiuw.waw.pl 

27 Państwowa Służba 
Hydrogeologiczna 

działania mające na celu utrzymanie i prawidłowe gospodaro-
wanie zasobami wód podziemnych, obserwacje ilości i jakości 
wód podziemnych, analizy i prognozy ich zmian, wykonywane 
map hydrogeologicznych  

ul. Rakowiecka 4 
00-975 Warszawa 

tel. 22 849 53 51 
e-mail: sekretariat@pgi.gov.pl 

28 Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Łowieckiego w 
Radomiu 

prowadzenie gospodarki łowieckiej i monitoringu gatunków 
łownych, gospodarowanie populacjami zwierzyny, realizacja 
działań na rzecz zachowania i rozwoju populacji zwierząt dziko 
żyjących oraz ochrony środowiska przyrodniczego 

ul. 25-go Czerwca 68 
26-600 Radom 

tel. 48 3626431 
e-mail: zo.radom@pzlow.pl 
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29 Instytut Ochrony Przyrody 
Polskiej Akademii Nauk 

prowadzenie badań z zakresu ekologii oraz biologii i geologii 
konserwatorskiej, tworzenie  naukowych podstaw nowoczesnej 
ochrony przyrody,  
przygotowywanie i realizacja strategii ochrony gatunkowej, 
obszarowej oraz gospodarowania naturalnymi abiotycznymi i 
biotycznymi zasobami kraju 

Al. A. Mickiewicza 33 
31-120 Kraków 

tel. 12 632 22 21, 12 370 35 14 
e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl 

30 Instytut Botaniki im. 
Władysława Szafera Polskiej 
Akademii Nauk 

prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk biologicz-
nych w zakresie systematyki, geografii i ekologii roślin, grzy-
bów oraz paleobotaniki 

ul. Lubicz 46 
31-512  Kraków 

tel. 12 424 17 00, 
e-mail:ibpan@botany.pl 

31 Towarzystwo Przyrodnicze 
„Bocian”, Oddział Warszawski 

realizacja programów ochrony zagrożonych gatunków i sie-
dlisk przyrodniczych, zbieranie danych dokumentujących stan i 
zagrożenia przyrody, edukacja ekologiczna 

ul. Radomska 22/32 
02-323 Warszawa 

tel. 22 822 54 22 
e-mail: warszawa@bocian.org.pl 

32 Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Nietoperzy 

popularyzacja wiedzy na temat krajowych gatunków nietope-
rzy, zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia popu-
lacji poszczególnych gatunków nietoperzy, edukacja ekolo-
giczna 

ul. Nowoursynowska 159 
C 
02-787 Warszawa 

e-mail: glesinski@wp.pl 

33 Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody „Salamandra” 

realizacja programów ochrony konserwatorskiej rzadkich i 
zagrożonych gatunków fauny i flory, ekosystemów i krajobra-
zu, zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia przy-
rody, edukacja ekologiczna 

ul. Stolarska 7/3 
60-788 Poznań 

tel. 61 662 86 06 
e-mail: biuro@salamandra.org.pl 

34 Klub Przyrodników prowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody i edukacji 
ekologicznej, inwentaryzacji przyrodniczych, opracowywanie 
dokumentacji projektowych i planów ochrony rezerwatów i 
parków krajobrazowych, ekspertyz i opinii przyrodniczych 

ul. 1 Maja 22 
66-200 Świebodzin 

tel. 68 382 82 36 
e-mail: kp@kp.org.pl 

35 Zarząd Główny Ligi Ochrony 
Przyrody 

podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym w celu 
ochrony środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wśród 
dzieci i młodzieży odpowiedniego stosunku do przyrody, 
organizacja obserwacji przyrodniczych, warsztatów, wystaw, 
akcji społecznie użytecznych 

Ul. Tamka 37/2  
00-355 Warszawa 

tel. 22 828 81 71 
e-mail: zg@lop.org.pl  

36 Zarząd Okręgowy Ligi 
Ochrony Przyrody w Radomiu 

podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym w celu 
ochrony środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wśród 
dzieci i młodzieży odpowiedniego stosunku do przyrody, orga-
nizacja obserwacji przyrodniczych, warsztatów, wystaw, akcji 
społecznie użytecznych 

ul. 25 czerwca 68  
26-600 Radom  

tel. 48 363 18 75 
e-mail: radom@zo.lop.org.pl 

37 Centrum Ochrony Mokradeł działalność związana z czynną ochroną gatunków, zbiorowisk i 
siedlisk na terenach podmokłych, opracowywanie i wdrażanie 
planów renaturyzacji, opracowywanie projektów edukacyjnych 
i popularyzujących wiedzę o siedliskach mokradłowych, opi-
niowanie i konsultowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 

ul. Raszyńska 32/44 m. 
140 
02-026 Warszawa 

tel. 796 435 444 
e-mail: bagna@bagna.pl 
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38 Mazowiecko-Świętokrzyskie 
Towarzystwo Ornitologiczne 

realizacja programów ochrony zagrożonych gatunków roślin i 
zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, zbieranie danych doku-
mentujących stan i zagrożenia przyrody, edukacja ekologiczna 

ul. Radomska 7 
26-670 Pionki 

tel. 48 612 34 41 
e-mail: msto@poczta.onet.eu 

39 Koło Naukowe Biologów 
Terenowych Uniwersytetu 
Warszawskiego 

udział w badaniach naukowych związanych z ochroną krajowej 
fauny i flory 

ul. Ilji Miecznikowa 1 
02-096 Warszawa 

tel. 22 554 10 00 
e-mail: zmihor@interia.pl 

40 Towarzystwo Badań i Ochrony 
Przyrody 

prowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania 
zasobów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
krajowej fauny i flory, działań na rzecz ochrony środowiska, 
edukacji ekologicznej 

ul. Sienkiewicza 68 
25-501 Kielce 

tel. 41 344 43 25, 510 143 308 
e-mail: biuro@tbop.org.pl 

41 Klub Przyrodników Regionu 
Radomskiego 

prowadzenie lokalnych działań na rzecz ochrony przyrody i 
edukacji ekologicznej 

ul. Sedlaka 4/6/8 m 31 
26-600 Radom 

e-mail: przyroda.radom.pl@gmail.com 

42 Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w 
Starachowicach 

gospodarka wodno-ściekowa ul. Iglasta 5, 
27-200 Starachowice 

tel.: 41 274 53 24/25 
e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl 

43 Lafarge Cement S.A. pozyskanie kruszywa ul. Warszawska 110 
28-366 Małogoszcz 

tel.: 41 248 70 00 
e-mail: recepcjawbp@lafarge.com 

44 Romuald Olaczek  specjalista w zakresie geobotaniki i konserwatorskiej ochrony 
przyrody, opiekun naukowy projektu realizowanego przez 
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 
„Ochrona torfowiska Pakosław” 

Uniwersytet Łódzki, 
Wydział Biologii i 
Ochrony Środowiska, 
Katedra Ochrony Przyrody  
ul. Pilarskiego 14/16 
90-231 Łódź 

tel. 42 635 45 18 
e-mail: olaczek@biol.uni.lodz.pl 

45 Piotr Herbich specjalista w dziedzinie hydrogeologii, wykonawca ekspertyzy 
hydrogeologicznej przeprowadzonej w ramach „Programu 
czynnej ochrony języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) 
Cass. w województwie mazowieckim(na okres 7-10 lat)” w 
2008 r. na zlecenie Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej 
Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie 

ul. Okińskiego 1 m. 8 
02-115 Warszawa 

tel. 603 667 923 
e-mail: herbichpm@wp.pl 

46 Roman Muranyi specjalista w dziedzinie fitosocjologii, autor i wykonawca 
realizowanego od 2007 r. „Programu czynnej ochrony języczki 
syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. w województwie 
mazowieckim(na okres 7 –10 lat)” 

brak tel. 505 036 019 
e-mail: rmuranyi@wp.pl 

47 Beata Andres specjalista w dziedzinie fitosocjologii, wykonawca realizowa-
nego od 2007 r. „Programu czynnej ochrony języczki syberyj-
skiej Ligularia sibirica (L.) Cass. w województwie mazowiec-
kim(na okres 7-10 lat)” 

Biuro Nasiennictwa 
Leśnego 
ul. Rakowiecka 30 
02-528 Warszawa 

tel. 22 646 28 64 wew. 12 
e-mail: beata.andres@bnl.gov.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

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

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Warszawie 

 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Warszawie,  Wydział Spraw Terenowych  
II 

 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych 
II w Radomiu 

 

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

 

  Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Delegatura w 
Radomiu 

 

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
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  Mazowieckie Biuro Planowania 
Regionalnego w Radomiu 

 

  Starostwo Powiatowe w Radomiu  

  Starostwo Powiatowe w Radomiu, Wydział 
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

 

  Urząd Miejski w Iłży  

  Urząd Miejski w Iłży  

  Urząd Miejski w Iłży  

  Urząd Gminy w Wierzbicy  

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Radomiu 

 

  Nadleśnictwo Marcule  

  Nadleśnictwo Marcule  

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie – Zarząd Zlewni Kamiennej i 
Radomki z siedzibą w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

 

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu 

 

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie, Oddział w 
Radomiu, Inspektorat Szydłowiec 
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  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie, Oddział w 
Radomiu, Inspektorat Szydłowiec 

 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Starachowicach 

 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Starachowicach 

 

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie, Oddział Radom 

 

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie, Oddział Radom 

 

  Stowarzyszenie Lepsze Jutro  

  Mazowiecki Zespół Parków 
Krajobrazowych, Kozienicki Park 
Krajobrazowy 

 

  Uniwersytet Jagielloński  

  Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo 
Ornitologiczne 

 

  Lafarge Cement S.A.  

  Lafarge Cement S.A.  

  Gospodarstwo rybackie Stanisławów  

  Gospodarstwo rolne  

  Gospodarstwo rolne  
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  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

  Społeczność lokalna  

 
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 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 
L.p. Typ in-

formacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do da-
nych 

1 Materiały 
publiko-

wane 

Nobis M., Piwowarczyk R. 2008. The distri-
bution, habitat preferences and size of popu-
lation of Ostericum palustre Besser on the 
south-western limit of its occurrence in 
Poland. Nature Conservation 65: 43–49. 

Wykorzystano z pracy opis sta-
nowisk staroduba łąkowego i 
opis warunków siedliskowych w 
ostatnich latach. 

Bardzo istotne pod względem opracowania działań 
ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru 
Natura 2000. 

Biblioteka 

2 Olaczek R. 2001.  Ligularia sibirica (L.) 
Cass. –  Języczka syberyjska. W: R. Kaź-
mierczakowa & K. Zarzycki (red.) 2001. 
Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i 
rośliny kwiatowe, ss. 379-380. Instytut Bo-
taniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony 
Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków. 

Ogólna charakterystyka stano-
wisk języczki syberyjskiej i 
zagrożeń w perspektywie wielo-
letnich obserwacji. 

Wartościowe dla opracowania zagrożeń rzeczywi-
stych i potencjalnych dla utrzymania języczki 
syberyjskiej w obszarze Natura 2000. 

Biblioteka 

3 Jabłońska E. 2009. Brzoza niska Betula 
humilis Schrank w Polsce – status fitoceno-
tyczny, warunki siedliskowe, zagrożenia i 
ochrona. Praca doktorska wykonana w Za-
kładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowi-
ska w Instytucie Botaniki na Wydziale Bio-
logii Uniwersytetu Warszawskiego. 1-245. 

Szczegółowa charakterystyka 
stanowisk brzozy niskiej i torfo-
wisk przejściowych. 

Wartościowe dla opracowania zagrożeń rzeczywi-
stych i potencjalnych dla utrzymania przedmiotów 
ochrony w obszarze Natura 2000. 

Biblioteka 

4 Bróż E., Nobis M., Piwowarczyk R. 2002. 
Nowe stanowisko Ostericum palustre (Um-
belliferae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna 
Małopolska) (New locality of Ostericum 
palustre (Umbelliferae) on Iłża Foreland 
(Małopolska Upland)). Fragm. Flor. Geobot. 
Polonica 9: 379-380. 

Wykorzystano z pracy opis sta-
nowisk staroduba łąkowego i 
opis warunków siedliskowych w 
ostatnich latach. 

Istotne pod względem opracowania oceny roz-
mieszczenia gatunku w obszarze Natura 2000. 

Biblioteka 

5 Nobis M., Piwowarczyk R. 2004. Nowe 
stanowiska rzadkich i chronionych gatun-
ków roślin naczyniowych na Przedgórzu 
Iłżeckim (Wyżyna Małopolska) (New locali-

Wykorzystano z pracy opis sta-
nowisk staroduba łąkowego i 
opis warunków siedliskowych w 
ostatnich latach. 

Istotne pod względem opracowania oceny roz-
mieszczenia gatunku w obszarze Natura 2000. 

Biblioteka 
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ties of rare and protected vascular plants on 
the Iłża Foreland (Małopolska Upland)). Part 
II. Fragm. Flor. Geobot. 11: 19-26. 

6 Współczesne narzędzia identyfikacji i 
ochrony mokradeł i muraw w krajobrazie 
rolniczym. Zakład Ochrony Przyrody i Kra-
jobrazu Wiejskiego Instytutu Technologicz-
no-Przyrodniczego, Falenty 2011, str.: 94-
105.  

Publikacja zawiera opis miejsca 
występowania, w obszarze Natu-
ra 2000, niewielkiej populacja 
lipiennika Loesela. 

Istotne informacje przy wyznaczaniu przedmiotów 
ochrony obszaru Natura  2000 i określaniu miejsc 
ich występowania. 

Biblioteka 

7 Materiały 
niepubli-

kowane 

Olaczek R., Kurzac M. 1997. Inwentaryza-
cja florystyczna torfowiska Pakosław koło 
Iłży. Zakład Ochrony Przyrody Instytutu 
Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Urząd Wojewódzki w Rado-
miu, Łódź. Msc. 

Podstawa do sporządzenia opisu 
ogólnego obszaru Natura 2000. 
Wykorzystano do pracy opis 
stanowisk i mapę rozmieszczenia 
przedmiotów ochrony w obsza-
rze Natura 2000. Oceniano na tej 
podstawie zmiany z ostatnich 15 
lat (przed powstaniem obszaru 
Natura 2000). 

Niezwykle ważna praca dla sporządzenia Planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

8 Olaczek R., Kurzac M. 1998. Torfowisko w 
Pakosławiu (gm. Iłża i Wierzbica). Studium 
geobotaniczne do projektu ochrony. Zakład 
Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego, 
Urząd Wojewódzki w Radomiu – Woje-
wódzki Konserwator Przyrody, Łódź Msc. 

Podstawa do sporządzenia opisu 
ogólnego obszaru Natura 2000. 
Wykorzystano z pracy opis sie-
dlisk, dokumentację fitosocjolo-
giczną, mapę roślinności. Oce-
niano na tej podstawie zmiany w 
obrębie siedlisk przyrodniczych 
z ostatnich 14 lat (przed utwo-
rzeniem obszaru Natura 2000). 

Niezwykle ważna praca dla sporządzenia Planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

9 Gramsz T. 1984. Wstępna ocena walorów 
botanicznych torfowiska „Pakosław” oraz 
prognozowanie zmian w środowisku przy-
rodniczym, spowodowanych zmianą stosun-
ków wodnych. Radomskie Towarzystwo 
Naukowe, Urząd Wojewódzki w Radomiu – 
Wojewódzki Konserwator Przyrody, Radom. 
Msc. 

Dokument zawierający charakte-
rystykę przyrodniczą obszaru 
torfowiska „Pakosław”, wyko-
naną na podstawie badań tere-
nowych, przeprowadzonych w 
1984 r.. Zawiera spis występują-
cych na torfowisku gatunków 
roślin oraz waloryzację fitoceno-
tyczną. 

Istotne informacje przy analizie zmian fitoceno-
tycznych zachodzących na przestrzeni lat w obrę-
bie torfowiska „Pakosław”. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

10 Krajewski T. 1956. Dokumentacja geolo-
giczna złoża torfu „Pakosław” (podkategoria 
badań C2). Zakład Torfoznawstwa Szkoły 

Dokument zawiera charaktery-
stykę torfowiska i złoża torfu 
opartą na lustracji terenowej z 

Istotne informacje historyczne dotyczące użytko-
wania gruntów w obrębie torfowiska „Pakosław” 
do roku 1956 oraz powierzchni objętej eksploata-

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
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Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, Urząd Gospodarki Torfowej Mini-
sterstwa Energetyki, Warszawa. Msc. 

1956 r.. Zawiera historyczne 
dane na temat sposobu użytko-
wania gruntów w obrębie torfo-
wiska i jego ówczesnej eksploat-
acji. 

cją torfu. wiska w Warszawie 

11 Herbich P. 1995. Ocena warunków hydrolo-
gicznych i hydrogeologicznych w rejonie 
torfowiska Pakosław k. Iłży dla potrzeb 
utworzenia rezerwatu przyrody. Departa-
ment Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warsza-
wa. Msc. 

Dokument zawiera obszerny opis 
sytuacji hydrogeologicznej rejo-
nu torfowiska „Pakosław” do 
roku 1995, który posłużył do 
wykonania opisu ogólnego geo-
logii i geomorfologii, hydrologii 
i hydrogeologii obszaru Natura 
2000. Dodatkowo wykorzystano 
informacje na temat czynników 
antropogenicznych kształtują-
cych stosunki wodne w obrębie 
torfowiska „Pakosław”. 

Istotne informacja na temat sytuacji hydrogeolo-
gicznej w rejonie obszaru Natura 2000 do roku 
1995. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

12 Muranyi R. 2007. Program czynnej ochrony 
języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) 
Cass. w województwie Mazowieckim (na 
okres 7-10 lat). Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki. Msc. 

Dokument przedstawia program 
ochrony języczki syberyjskiej w 
obszarze Natura 2000. 

Materiał przydatny przy ocenie realnych zagrożeń 
dla utrzymania w obszarze Natura 2000 populacji 
języczki syberyjskiej oraz przy określaniu działań 
ochronnych. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

13 Muranyi R., Andres B. 2008. Sprawozdanie 
z realizacji zadania pod nazwą: Program 
czynnej ochrony języczki syberyjskiej Ligu-
laria sibirica (L.) Cass. w województwie 
Mazowieckim na okres 7-10 lat. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Msc. 

Sprawozdanie z realizacji zadań 
przewidzianych do wykonania w 
ramach programu czynnej 
ochrony języczki syberyjskiej w 
roku 2008. 

Przydatne informacje w celu identyfikacji istnieją-
cego stanu populacji języczki syberyjskiej w ob-
szarze Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

 Muranyi R., Andres B. 2008. Program czyn-
nej ochrony języczki syberyjskiej Ligularia 
sibirica (L.) Cass. w Województwie Mazo-
wieckim na okres 7-10 lat. I etap –zadania 
przewidziane na rok 2008. Instytut Botaniki 
im. W. Szafera PAN. Msc.   

Dokument przedstawia zadania 
przewidziane do zrealizowania w 
ramach programu czynnej 
ochrony języczki syberyjskiej, 
podczas etapu I, w roku 2008. 

Przydatne informacje w celu identyfikacji istnieją-
cego stanu populacji języczki syberyjskiej w ob-
szarze Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

14 Muranyi R., Andres B. 2008. Program czyn-
nej ochrony języczki syberyjskiej Ligularia 
sibirica (L.) Cass. w województwie Mazo-
wieckim (na okres 7-10 lat). Etap II – zada-

Dokument przedstawia zadania 
przewidziane do zrealizowania w 
ramach programu czynnej 
ochrony języczki syberyjskiej, 

Przydatne informacje w celu identyfikacji istnieją-
cego stanu populacji języczki syberyjskiej w ob-
szarze Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 
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nia przewidziane na 2008 rok. Instytut Bota-
niki im. W. Szafera PAN. Msc. 

podczas etapu II, w roku 2008. 

15 Herbich P. 2008. Program czynnej ochrony 
języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) 
Cass. w Województwie Mazowieckim na 
okres 7-10 lat. Etap II  – zadania przewi-
dziane na  2008 r.. Zadanie realizowane w 
ramach II etapu: Aktualizacja sytuacji hy-
drologicznej z oceną możliwości przywró-
cenia wymaganych, zadowalających stosun-
ków wodnych na torfowisku w Pakosławiu. 
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa. Msc.  

Dokument zawiera wyczerpują-
cy opis aktualnej sytuacji hydro-
geologicznej rejonu torfowiska 
„Pakosław”, który posłużył do 
wykonania opisu ogólnego geo-
logii i geomorfologii, hydrologii 
i hydrogeologii obszaru Natura 
2000. Dodatkowo wykorzystano 
informacje na temat czynników 
antropogenicznych kształtują-
cych stosunki wodne w obrębie 
torfowiska „Pakosław”. 

Istotne informacja na temat aktualnej sytuacji hy-
drogeologicznej w rejonie obszaru Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

16 Muranyi R., Andres B. 2009. Sprawozdanie 
z realizacji zadania pod nazwą: Program 
czynnej ochrony języczki syberyjskiej Ligu-
laria sibirica (L.) Cass. w województwie 
Mazowieckim na okres 7-10 lat. II etap – 
zadania przewidziane na rok 2009. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Msc. 

Sprawozdanie z realizacji zadań 
przewidzianych do wykonania w 
ramach programu ochrony ję-
zyczki syberyjskiej, podczas 
etapu II, w roku 2009. 

Przydatne informacje w celu identyfikacji istnieją-
cego stanu populacji języczki syberyjskiej w ob-
szarze Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

17 Muranyi R., Andres B. 2010. Sprawozdanie 
z realizacji zadania pod nazwą: Program 
czynnej ochrony języczki syberyjskiej Ligu-
laria sibirica (L.) Cass. w województwie 
Mazowieckim na okres 7-10 lat. III etap – 
zadania przewidziane na rok 2010. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Msc. 

Sprawozdanie z realizacji zadań 
przewidzianych do wykonania w 
ramach programu ochrony ję-
zyczki syberyjskiej, podczas 
etapu III, w roku 2010. 

Przydatne informacje w celu identyfikacji istnieją-
cego stanu populacji języczki syberyjskiej w ob-
szarze Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

18 Muranyi R., Andres B. 2011. Program czyn-
nej ochrony języczki syberyjskiej Ligularia 
sibirica (L.) Cass. w Województwie Mazo-
wieckim na okres 7-10 lat. Etap I  – zadania 
przewidziane na 2011 r. Mazowiecko-
Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologicz-
ne. Msc. 

Dokument przedstawia zadania 
przewidziane do zrealizowania w 
ramach programu czynnej 
ochrony języczki syberyjskiej, 
podczas etapu I, w roku 2011. 

Przydatne informacje w celu identyfikacji istnieją-
cego stanu populacji języczki syberyjskiej w ob-
szarze Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

19 Muranyi R., Andres B. 2011. Program czyn-
nej ochrony języczki syberyjskiej Ligularia 

Dokument przedstawia zadania 
przewidziane do zrealizowania w 

Przydatne informacje w celu identyfikacji istnieją-
cego stanu populacji języczki syberyjskiej w ob-

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
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sibirica (L.) Cass. w Województwie Mazo-
wieckim na okres 7-10 lat. Etap II  – zadania 
przewidziane na 2011 r. Mazowiecko-
Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologicz-
ne. Msc. 

ramach programu czynnej 
ochrony języczki syberyjskiej, 
podczas etapu II, w roku 2011. 

szarze Natura 2000. Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

20 Muranyi R., Andres B. 2011. Program czyn-
nej ochrony języczki syberyjskiej Ligularia 
sibirica (L.) Cass. w Województwie Mazo-
wieckim na okres 7-10 lat. Etap IV  – zada-
nia przewidziane na 2011 r. Mazowiecko-
Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologicz-
ne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Msc. 

Dokument przedstawia zadania 
przewidziane do zrealizowania w 
ramach programu czynnej 
ochrony języczki syberyjskiej, 
podczas etapu IV, w roku 2011. 

Przydatne informacje w celu identyfikacji istnieją-
cego stanu populacji języczki syberyjskiej w ob-
szarze Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

21 Fic M. 2011. Koreferat do Raportu oddzia-
ływania na środowisko złoża wapieni i mar-
gli jurajskich Wierzbica – pole A w odnie-
sieniu do oddziaływania na obszar Natura 
2000. Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie, Falenty. Msc. 

Zawiera ocenę analizy wpływu 
planowanej przez Lafarge Ce-
ment S.A. inwestycji, polegają-
cej na zejściu na niższy poziom 
wydobywczy w kopalni „Wierz-
bica”, na obszar Natura 2000. 

Ważny dokument przy ocenie wpływu planowanej 
przez Lafarge Cement S.A. inwestycji na obszar 
Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie 

22 Pla-
ny/progra
my/strateg
ie/projekty 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego, 
Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzen-
nego i Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2004. 

Dokument określa politykę prze-
strzenną województwa mazo-
wieckiego, polegającą na ustale-
niu zasad organizacji struktury 
przestrzennej obejmującej ele-
menty sieci osadniczej, infra-
struktury technicznej i spo-
łecznej oraz ochrony środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 
Stanowi przestrzenny układ 
odniesienia dla „Strategii rozwo-
ju województwa mazo-
wieckiego”. Ustalenia planu 
koordynują działania określone 
w ponadlokalnych planach za-
gospodarowania przestrzennego. 

Zawiera istotne informacje dotyczące kierunków 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
mazowieckiego, wśród których jednym z prioryte-
tów jest poprawa warunków funkcjonowania śro-
dowiska przyrodniczego. Plan zakłada realizację 
wielu działań, które wpłynęłyby pozytywnie na 
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, m.in.: 
objęcie ochroną obszarów wodno-błotnych, mają-
cych kluczowe znaczenie dla zachowania różno-
rodności biologicznej regionu. W zakresie gospo-
darki wodnej Plan zakłada racjonalizację użytko-
wania wody, prowadzenie właściwych melioracji, 
zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystania wód 
podziemnych na cele przemysłowe oraz ochronę 
siedlisk bagiennych i podmokłych. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Mazowieckiego 
http://www.bip.mazovia.pl/
unia-europejska/inne-
programy/art,18,plan-
zagospodarowania-
przestrzennego-
wojewodztwa-
mazowieckiego-2004-r-
.html 



 

40 

23 Prognoza Oddziaływania na Środowisko 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego. Mazowiec-
kie Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 
i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, 
Warszawa-Ciechanów 2004. 

Przedstawia analizę ustaleń 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Ma-
zowieckiego dotyczących celów 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Zawiera diagno-
zę stanu oraz identyfikację czyn-
ników ograniczających i sprzyja-
jących poprawie warunków 
funkcjonowania środowiska 
przyrodniczego. Wskazuje ob-
szary narażone na znaczne od-
działywanie istniejących źródeł 
zagrożeń. Przedstawia propozy-
cje rozwiązywania problemów 
środowiskowych wynikających z 
realizacji ustaleń Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego. 

Przydatne informacje na temat zagrożeń dla 
utrzymania obszarów chronionych. Wskazuje się 
na negatywne oddziaływanie leja depresji w okoli-
cach Wierzbicy na stan wód podziemnych. Zwraca 
uwagę na przemiany krajobrazu, jakie zaszły na 
skutek przemysłowej eksploatacji surowców w 
kopalni „Wierzbica”. W celu przyspieszenia proce-
su kształtowania zrównoważonego rozwoju wska-
zuje na potrzebę wprowadzania gospodarki eksten-
sywnej na obszarach  rolniczych, a także ochronie 
zasobów naturalnych i dziedzictwa przyrodnicze-
go. 

Mazowieckie Biuro Pla-
nowania Regionalnego w 
Warszawie 
http://www.mbpr.pl/user_u
plo-
ads/image/PRAWE_MEN
U/opracowane%20dokume
nty/Zarz%C4%85d/Progno
zaDoPlanuZagospodaro-
waniaWojMazow.pdf 
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24 Strategia Rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego do roku 2020. Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego, Mazowieckie 
Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2006. 

Przedstawia scenariusze rozwo-
jowe na tle uwarunkowań spo-
łeczno-gospodarczych woje-
wództwa mazowieckiego. Okre-
śla misję województwa oraz 
strategiczne i pośrednie cele 
rozwoju, a także kierunki działań 
umożliwiające realizację celów. 

Istotne informacje na temat strategii rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego, którego jednym z 
celów pośrednich jest aktywizacja i modernizacja 
obszarów pozametropolitarnych. Zostanie on osią-
gnięty poprzez wzmocnienie potencjału rozwojo-
wego ośrodków subregionalnych i małych miast, 
przy jednoczesnej ochronie i rewaloryzacji środo-
wiska przyrodniczego. Działania ochrony i rewalo-
ryzacji środowiska obejmować będą m.in.: 
 ochronę najcenniejszych wartości środowiska 

przyrodniczego i bioróżnorodności; 
 poprawę jakości wód powierzchniowych, 

ochronę wód podziemnych oraz zasobów ko-
palin; 

 szerzenie świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców, co zwiększy skuteczność dzia-
łań na rzecz ochrony przyrody. 

Jednym z założeń strategii jest również promocja i 
zwiększanie atrakcyjnosci turystycznej i rekreacyj-
nej regionu w oparciu o walory środowiska przy-
rodniczego i dziedzictwa kulturowego. 

Mazowieckie Biuro Pla-
nowania Regionalnego w 
Warszawie 
http://www.mbpr.pl/user_u
plo-
ads/image/PRAWE_MEN
U/opracowane%20dokume
nty/Sejmik/strategia_skr.p
df 

25 
Prognoza oddziaływania na środowisko do 
projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do roku 2020. Mazowieckie 
Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju 
Regionalnego w Warszawie, Warszawa-
Ciechanów 2006. 

Przedstawia analizę ustaleń 
Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego dotyczących 
misji, celów rozwoju oraz kie-
runków działań zaplanowanych 
dla ich realizacji. Zawiera ocenę 
stanu środowiska na obszarach 
objętych przewidywanym zna-
czącym oddziaływaniem, wska-
zanie głównych problemów 
ochrony środowiska, w szcze-
gólności dotyczących obszarów 
chronionych (w tym Natura 
2000), a także rozwiązania mają-
ce na celu ograniczenie lub za-
pobieganie negatywnym oddzia-
ływaniom na środowisko. 

Zawiera istotne informacje na temat stopnia poten-
cjalnego oddziaływania celów Strategii na kompo-
nenty środowiska przyrodniczego. Wskazuje na 
pozytywny wpływ działań, związanych ze wzmac-
nianiem potencjału rozwojowego ośrodków subre-
gionalnych i małych miast, na wody powierzch-
niowe i wody podziemne regionu. Rozwój turysty-
ki w oparciu o walory środowiska przyrodniczego 
wg Strategii również wpłynie pozytywnie na stan 
wód powierzchniowych. Jednym z działań mają-
cych służyć poprawie warunków funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego powinna być ochrona 
torfowisk i terenów podmokłych, a także realizacja 
szeregu inwestycji związanych z oczyszczaniem i 
odprowadzaniem ścieków, utylizacją odpadów. 

Mazowieckie Biuro Pla-
nowania Regionalnego w 
Warszawie 

http://www.mazovia.pl/do
wnload-
Stat/gfx/mazovia/pl/default
aktual-
nosci/609/6/1/2716.pdf 
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26 
Program Ochrony Środowiska Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 
uwzględnieniem perspektywy do roku 2018. 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
Warszawa 2012. 

Wyznacza cele i kierunki działa-
nia dla poprawy stanu środowi-
ska przyrodniczego w woje-
wództwie mazowieckim. Zawie-
ra ogólną charakterystykę woje-
wództwa, diagnozę stanu środo-
wiska, określone w oparciu o 
zagrożenia cele polityki ekolo-
gicznej i priorytetowe działania 
dla poprawy stanu środowiska. 
Program jest spójny z nadrzęd-
nym dokumentem wytyczającym 
cele i kierunki działań w zakresie 
polityki ekologicznej wojewódz-
twa, jakim jest „Strategia rozwo-
ju województwa mazowieckiego 
do roku 2020” i stanowi jej roz-
winięcie w odniesieniu do za-
gadnień środowiskowych. 

Zawiera istotne informacje na temat kierunków 
działań z zakresu ochrony środowiska. W ramach 
poprawy jakości środowiska planuje się m.in.  
poprawę jakości wód, poprzez rozwój i moderni-
zację infrastruktury ochrony środowiska, szczegól-
nie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ście-
ków na terenach wiejskich, oraz racjonalną gospo-
darkę odpadami, gdzie wskazuje się na potrzebę 
likwidacji nielegalnych miejsc składowania odpa-
dów komunalnych. W ramach racjonalnego wyko-
rzystania zasobów naturalnych planuje się m.in. 
zmniejszenie deficytu wód podziemnych i po-
wierzchniowych, poprzez monitorowanie i ochronę 
ekosystemów zależnych od wód, oraz racjonalne 
gospodarowanie zasobami geologicznymi, poprzez 
ograniczenie nielegalnej eksploatacji kopalin. 
Ochrona przyrody będzie realizowana m.in. w 
wyniku czynnej ochrony gatunków chronionych, z 
uwzględnieniem gatunków zagrożonych, a także 
przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodni-
czych i ostoi gatunków na obszarach chronionych, 
z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatun-
ków oraz różnorodności genetycznej. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowiec-
kiego 

http://www.mazovia.pl/uni
a-europejska/inne-
programy/art,10,program-
ochrony-srodowiska-
wojewodztwa-
mazowieckiego-na-lata-
2007-2010-z-
uwzglednieniem-
perspektywy-do-2014-r-
.html 
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27 
Prognoza Oddziaływania Na Środowisko 
Programu Ochrony Środowiska Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z 
uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
WGS84 Polska sp. z o.o., Warszawa 2012. 

Zawiera opis środowiska przy-
rodniczego województwa ma-
zowieckiego oraz identyfikację i 
analizę celów ochrony środowi-
ska uznanych za priorytetowe w 
Programie Ochrony Środowiska. 
Przedstawia przewidywane od-
działywania na środowisko w 
przypadku realizacji określonych 
celów, a także rozwiązania mają-
ce na celu zapobieganie,  mini-
malizację lub kompensację nega-
tywnych  oddziaływań podjętych 
działań na środowisko.  

Istotne informacje na temat pozytywnego oddzia-
ływania na środowisko działań mających na celu: 
 poprawę jakości wód, m.in. poprzez rozwój 

infrastruktury ochrony środowiska z zakresu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

 racjonalne gospodarowania odpadami, m.in. 
poprzez likwidację nielegalnych miejsc skła-
dowania odpadów; 

 racjonalne gospodarowanie zasobami wodny-
mi, m.in. poprzez monitorowanie i ochronę 
ekosystemów zależnych od wód; 

 racjonalne gospodarowanie zasobami geolo-
gicznymi, m.in. poprzez ograniczenie niele-
galnej eksploatacji złóż kopalin; 

 ochronę walorów przyrodniczych, m.in. po-
przez czynną ochronę gatunków zagrożonych 
oraz przywracanie właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach 
chronionych, z zachowaniem zagrożonych 
wyginięciem gatunków oraz różnorodności 
genetycznej. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowiec-
kiego 

http://www.mazovia.pl/uni
a-europejska/inne-
programy/art,10,program-
ochrony-srodowiska-
wojewodztwa-
mazowieckiego-na-lata-
2007-2010-z-
uwzglednieniem-
perspektywy-do-2014-r-
.html 

28 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnie-
niem lat 2012-2015 (aktualizacja). Zarząd 
Województwa Mazowieckiego, Warszawa 
2007.  

Określa cele i priorytety w dzie-
dzinie gospodarki odpadami  na 
terenie województwa mazowiec-
kiego. Podstawowym celem 
stworzenia tego dokumentu jest 
zintegrowanie gospodarki odpa-
dami na Mazowszu, w sposób 
zapewniający szeroko pojmowa-
ną ochronę środowiska  przy 
uwzględnieniu obecnych i przy-
szłych uwarunkowań ekono-
micznych. Przedstawia informa-
cje dotyczące głównych rodza-
jów odpadów powstających w 
województwie mazowieckim i 
określa sposoby ich ponownego 
wykorzystania, efektywnego 
przetwarzania lub składowania.  

Istotne informacje na temat planowanej rozbudowy 
lub modernizacji oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Iłża. Planuje się wdrożenie technologii, 
dzięki którym zmniejszy ilość zanieczyszczeń w 
osadach ściekowych. Plan zakłada sukcesywną 
likwidację „dzikich” wysypisk śmieci. 

Ministerstwo Ochrony 
Środowiska 

http://www.mos.gov.pl/g2/
big/2009_06/361316bd34a
d6feeb5bcd3c6eccb4809.p
df 
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29 
Prognoza oddziaływania na środowisko 
Projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 
z uwzględnieniem lat 2012-2015. Zarząd 
Województwa Mazowieckiego, Warszawa 
2007. 

Dokument przedstawia aktualny 
stan środowiska na obszarach 
objętych przewidywanym zna-
czącym oddziaływaniem realiza-
cji zapisów Planu Gospodarki 
Odpadami. Określa, analizuje i 
ocenia przewidywane skutki 
realizacji działań opisanych w 
PGO i przedstawia rozwiązania 
mające na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych od-
działywań na środowisko, mogą-
cych być rezultatem realizacji 
założeń projektowanego doku-
mentu. 

Ważne informacje na temat konieczności likwida-
cji „dzikich” wysypisk śmieci, które wykazują 
negatywny wpływ na środowisko regionu. Wg 
autorów Prognozy są elementem zaburzającym 
krajobraz i stanowią zagrożenie dla czystości wód 
podziemnych, wód powierzchniowych oraz gleb. 
Przyczyniają się do synantropizacji szaty roślinnej. 
W skali województwa mazowieckiego, nielegalne 
wysypiska są porównywalnym źródłem zagrożenia 
dla walorów przyrodniczych, jak ewidencjonowa-
ne składowiska nie posiadające odpowiednich 
zabezpieczeń. Likwidacja „dzikich” wysypisk 
przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy 
stanu środowiska w województwie mazowieckim. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowiec-
kiego 

http://www.mazovia.pl/uni
a-europejska/inne-
progra-
my/art,13,aktualizacja-
wojewodzkiego-planu-
gospodarki-odpadami-dla-
mazowsza-na-lata-2007-
2011-z-uwzglednieniem-
lat-2012-2015-
uchwalona.html 
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30 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powia-
tu Radomskiego do 2020 roku. Rada Powia-
tu Radomskiego, Starosta Radomski, Radom 
2008. 

Dokument planistyczny, który 
określa misję i podstawowe 
kierunki rozwoju powiatu ra-
domskiego w perspektywie naj-
bliższych lat, a także wskazuje 
zasadnicze priorytety rozwoju 
gospodarczego (cele strategicz-
ne), a w ich ramach cele opera-
cyjne. Zawiera diagnozę stanu 
istniejącego, opis uwarunkowań 
rozwoju powiatu oraz kierunki 
działań i sposoby ich realizacji. 

Wskazuje silne strony powiatu radomskiego, jaki-
mi są: położenie w okolicy lasów byłej Puszczy 
Iłżeckiej, znaczne walory przyrodnicze sprzyjające 
rozwojowi rekreacji, turystyki – obecność obszaru 
Natura 2000 Pakosław, a w zakresie rynku pracy 
występowanie bogatych złóż marglowych i wa-
piennych w okolicach Wierzbicy. Dokument za-
wiera istotne informacje na temat kierunków roz-
woju powiatu radomskiego, wśród których wymie-
nia się następujące cele operacyjne, mogące pozy-
tywnie wpływać na obszar Natura 2000: 
 ochrona środowiska przyrodniczego, realizo-

wana m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury 
wodno-ściekowej, uporządkowanie gospodar-
ki odpadami oraz ochronę obszarów cennych 
przyrodniczo przed zabudową i degradacją, 
poprawa retencji wód; 

 poprawa efektywności i specjalizacji sektora 
rolnego, realizowana m.in. poprzez upo-
wszechnianie i wspieranie stosowania metod 
rolnictwa ekologicznego; 

 rozwój infrastruktury turystycznej, poprzez 
budowę ścieżek rowerowych, szlaków tury-
stycznych, rozwój bazy noclegowej. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Starostwa Powia-
towego w Radomiu 

http://www.spradom.finn.p
l/res/serwisy/bip-
spra-
dom/komunikaty/_012_12
4265.pdf 

31 
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radom-
skiego 2007-2013. Starostwo Powiatowe w 
Radomiu, Radom 2007. 

Dokument planistyczny przed-
stawia analizę i ocenę aktualnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej 
regionu. Identyfikuje problemy, 
diagnozuje potrzeby lokalnej 
społeczności, określa kierunki 
działań zmierzających do po-
prawy istniejącego stanu. Wska-
zuje wytypowane do realizacji w 
latach 2007 - 2013 projekty i 
źródła ich finansowania. 

Wśród realizowanych w powiecie radomskim 
zadań inwestycyjnych, dotyczących ochrony śro-
dowiska, wskazuje się likwidację nielegalnych 
składowisk śmieci oraz wspomaganie zadań inwe-
stycyjnych gmin w zakresie gospodarki odpadami i 
gospodarki ściekowej, co może pozytywnie wpły-
nąć na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Starostwa Powia-
towego w Radomiu 

http://www.spradom.finn.p
l/res/serwisy/bip-
spra-
dom/komunikaty/_009_79
352.pdf 
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32 
Program Ochrony Środowiska Powiatu 
Radomskiego. Zarząd Powiatu Radomskie-
go. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
INTER-REM, Radom 2003. 

Wyznacza cele i kierunki działa-
nia dla poprawy stanu środowi-
ska przyrodniczego w powiecie 
radomskim. Zawiera ogólną 
charakterystykę powiatu, dia-
gnozę stanu poszczególnych 
elementów środowiska przyrod-
niczego, określone w oparciu o 
zagrożenia cele polityki ekolo-
gicznej i działania konieczne do 
zrealizowania. 

Istotne informacje na temat celów polityki ekolo-
gicznej starostwa w zakresie ochrony zasobów 
wodnych, wśród których wymienia się m.in. ogra-
niczenie poboru wód podziemnych dla celów go-
spodarczych, produkcji i usług, poprawę jakości 
wód powierzchniowych oraz zmniejszenie deficytu 
wód powierzchniowych. Cele te zostaną osiągnięte 
w wyniku realizacji następujących działań: 
 budowę, rozbudowę i modernizację systemów 

oczyszczania ścieków komunalnych – dotyczy 
m.in. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 
gminnej w Iłży i rozbudowy oczyszczalni 
gminnej w Wierzbicy, do roku 2015; 

 zapewnienie skutecznej ochrony wód pod-
ziemnych przed degradacją, zwłaszcza głów-
nych zbiorników wód podziemnych; 

 utrzymanie naturalnych zbiorników retencyj-
nych m. in. terenów podmokłych, torfowisk, 
bagien. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Starostwa Powia-
towego w Radomiu 

http://www.spradom.finn.p
l/res/serwisy/bip-
spra-
dom/komunikaty/_005_00
3_53257.pdf 

33 
Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Ra-
domskiego. Zarząd Powiatu Radomskiego. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
INTER-REM, Radom 2004. 

Przedstawia analizę aktualnego 
stanu gospodarki odpadami w 
powiecie radomskim, wraz z 
opisem poszczególnych rodza-
jów odpadów, a także prognozę 
zmian w zakresie gospodarki 
odpadami. Określa cele, strate-
giczne zadania oraz kierunki 
działań, prowadzące do ograni-
czenia ilości powstających odpa-
dów oraz efektywnych sposobów 
ich przetwarzania i unieszkodli-
wiania. 

Ważne informacje na temat eliminacji „dzikich” 
wysypisk śmieci w powiecie radomskim. Autorzy 
Planu wskazują na problemy gmin z usuwaniem 
stale pojawiających się „dzikich” wysypisk, co 
związane jest z niedostatecznym stopniem obsługi 
mieszkańców w zakresie gromadzenia i wywozu 
zmieszanych odpadów komunalnych. Planuje się 
wzrost stopnia obsługi mieszkańców z 40% w 
2004 r., do 95-100% w 2011 r.. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Starostwa Powia-
towego w Radomiu 

http://www.spradom.finn.p
l/res/serwisy/bip-
spra-
dom/komunikaty/_005_00
4_53261.pdf 
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34 
Strategia Rozwoju Gminy Wierzbica na lata 
2007-2010. Urząd Gminy w Wierzbicy, 
Wierzbica 2007. 

Dokument planistyczny przed-
stawiający uwarunkowania spo-
łeczno-gospodarcze, misję i cele 
rozwoju gminy Wierzbica. Za-
wiera diagnozę stanu istniejące-
go, analizę mocnych i słabych 
stron oraz wizję rozwoju gminy 
wraz z harmonogramem realiza-
cji zadań operacyjnych. 

Zawiera opis stanu wód podziemnych i powierzch-
niowych w gminie Wierzbica, wskazując na wielo-
letni wpływ kopalni „Wierzbica” na stan wód po-
ziomu jurajskiego, który spowodował powstanie 
leja depresyjnego o powierzchni 30 km2. Wskazuje 
na planowane wznowienie wydobycia kruszywa 
przez Lafarge Cement S.A.. Identyfikuje główne 
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, jakim 
jest nielegalne składowanie odpadów i tworzenie 
„dzikich” wysypisk śmieci. Zawiera informacje na 
temat ostoi CORINE Biotopes – Pakosław oraz 
planowanego utworzenia  rezerwatu przyrody 
„Błota Pakosławskie”. Do mocnych stron gminy 
zaliczono ochronę bogatej i unikatowej flory oraz 
fauny na torfowisku „Pakosław”. W opracowaniu 
wymieniono jako jeden z celów operacyjnych  
poprawę stanu środowiska przyrodniczego reali-
zowaną poprzez zachowanie bogactwa przyrodni-
czego na rzecz ochrony lasów, ekosystemów wod-
nych i łąkowych oraz kontrolowane wydobycie 
surowców mineralnych. Do celów strategicznych 
zaliczono również inwestycje proekologiczne, w 
tym inwentaryzację i likwidację „dzikich” wysy-
pisk śmieci. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy 
Wierzbica 

http://bip.wierzbica.pl/uplo
ad/sr.pdf 
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35 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy 
Wierzbica. Urząd Gminy w Wierzbicy, 
Wierzbica 2008. 

Dokument określający politykę 
gospodarki przestrzennej gminy, 
stanowiący podstawę koordyna-
cji miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 
Zawiera opis uwarunkowań 
przyrodniczych, środowisko-
wych, kulturowych oraz spo-
łeczno-gospodarczych tego tere-
nu oraz ocenę ich przydatności 
dla rozwoju gminy w zakresie 
produkcji rolniczej, leśnej, tury-
styki i rekreacji, przemysłu itp.. 

Wskazuje na problemy i konflikty przestrzenne 
wynikające z dotychczasowego zagospodarowania 
terenu, tj.: degradację walorów krajobrazowych i 
przyrodniczych spowodowanych eksploatacją 
surowców mineralnych; obecność „dzikich” wysy-
pisk śmieci; odczuwalne pogorszenie stosunków 
wodnych na obszarach wydobycia kopalin (wy-
tworzenie leja depresyjnego przez kopalnię w 
Wierzbicy). 
Określa cele rozwoju gminy, wśród których wy-
mienia, m.in.: 
 propagowanie terenu gminy jako miejsca o 

dużych wartościach przyrodniczych, jako bazy 
do rozwoju funkcji rekreacyjnej; wskazuje na 
możliwość rekultywacji obszarów pokopal-
nianych na cele zbiornika wodnego; 

 obejmowanie ochroną kolejnych terenów 
cennych przyrodniczo – utworzenie obszaru 
Natura 2000 Pakosław PLH140015 oraz re-
zerwatu przyrody Błota Pakosławskie; 

 racjonalną eksploatację kopalin uwzględniają-
cą wymogi ochrony przyrody i zbiorników 
wód podziemnych; 

 eliminowaniem zagrożeń związanych z inten-
syfikacją rolnictwa. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Urząd Gminy 
w Wierzbicy 

36 
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu obszaru górniczego 
„Wierzbica III”, na terenie gminy Wierzbica. 
Rada Gminy Wierzbica, Wierzbica 2010. 

Dokument stanowi podstawę 
planowania przestrzennego na 
obszarze górniczym w miejsco-
wości Wierzbica. Określa prze-
znaczenie poszczególnych tere-
nów oraz zasady ich zagospoda-
rowania w celu prowadzenia 
działalności wydobywczej i 
przetwórczej. 

Istotne informacje dotyczące przeznaczenia i zago-
spodarowania terenu złoża „Wierzbica – pole A”, 
nieeksploatowanego obecnie, ale wciąż odwadnia-
nego w celu utrzymania gotowości do eksploatacji, 
oraz obecnie nieeksploatowanego złoża „Wierzbica 
– pole B”. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy w 
Wierzbicy 

http://bip.wierzbica.pl/uplo
ad/uch294.pdf 
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37 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla 
projektu „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu obszaru górni-
czego „Wierzbica III”, na obszarze gminy 
Wierzbica. Urząd Gminy w Wierzbicy. Za-
kład Ochrony Środowiska INWEST-EKO 
Sp. j. Kielce 2010. 

Dokument przedstawia aktualny 
stan środowiska na obszarze 
objętym przewidywanym zna-
czącym oddziaływaniem realiza-
cji zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru górniczego „Wierz-
bica III”.. Określa, analizuje i 
ocenia przewidywane skutki 
realizacji zapisów mpzp i przed-
stawia rozwiązania mające na 
celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na 
środowisko. 

Istotne informacje na temat przewidywanego braku 
oddziaływania, aktualnie prowadzonego przez 
kopalnię „Wierzbica” odwodnienia, na przedmioty 
ochrony obszaru Natura 2000. W dokumencie 
wskazuje się na potrzebę wykonania aktualnej 
dokumentacji hydrogeologicznej, w przypadku 
podjęcia eksploatacji na niższych niż obecny po-
ziomach eksploatacji (w końcowej fazie eksploata-
cji – III poziom). 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Urząd Gminy 
w Wierzbicy 

38 
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Iłża. 
Urząd Miejski w Iłży, PPUH „BaSz”, Iłża 
2002. 

Dokument planistyczny przed-
stawiający uwarunkowania spo-
łeczno-gospodarcze, misję i cele 
rozwoju miasta i gminy Iłża. 
Zawiera diagnozę stanu istnieją-
cego, analizę mocnych i słabych 
stron oraz wizję rozwoju gminy 
wraz z harmonogramem realiza-
cji zadań operacyjnych. 

Zawiera informację na temat użytku ekologicznego 
torfowisko „Pakosław”, znajdującego się w grani-
cach obszaru Natura 2000. Wskazuje na koniecz-
ność poprawy gospodarki wodno-ściekowej, a 
także likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskie-
go w Iłży 

http://www.ilza.ornet.pl/in
dex.php?p=43 

39 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Iłża. Zarząd Miasta i Gminy Iłża, Iłża 2000.  

Dokument określający politykę 
gospodarki przestrzennej gminy, 
stanowiący podstawę koordyna-
cji miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 
Zawiera opis uwarunkowań 
przyrodniczych, środowisko-
wych, kulturowych oraz spo-
łeczno-gospodarczych tego tere-
nu oraz kierunki rozwoju gminy. 

Dokument wskazuje na konieczność poprawy 
warunków naturalnych dla rolnictwa poprzez regu-
lację stosunków wodnych – melioracje, prowadzo-
ne zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska na 
obszarach cennych przyrodniczo. Dokument za-
kłada rozwój gospodarki ściekowej gminy, przy 
czym w pierwszej kolejności wyposażyć ,w zbio-
rowe systemy odprowadzania ścieków, należy 
wsie, położone w rejonie projektowanego rezerwa-
tu przyrody „Torfowisko Pakosław”. W ramach 
zadań w zakresie rozwoju infrastruktury proponuje 
się budowę oczyszczalni ścieków Pakosław. Za-
wiera informację na temat użytku ekologicznego 
torfowisko „Pakosław”. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Urząd Miasta i 
Gminy Iłża 
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40 
Program Ochrony Środowiska i Plan Go-
spodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża 
na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 
2012-2015 (aktualizacja). Urząd Miejski w 
Iłży, Iłża 2008. 

Przedstawia założenia ochrony 
środowiska i gospodarki odpa-
dami dla miasta i gminy Iłża, 
określając cele i priorytety eko-
logiczne programu. Zawiera 
diagnozę aktualnego stanu po-
szczególnych elementów środo-
wiska oraz  aktualny sposób 
gospodarowania odpadami w 
gminie. Przedstawia program 
poprawy jakości środowiska na 
lata 2008-2015. 

Wskazuje cele strategiczne i priorytetowe do zrea-
lizowania w latach 2008-2015, wśród których 
wyróżnić można: 
 poprawę atrakcyjności turystyczno-

rekreacyjnej gminy w wyniku tworzenia ście-
żek przyrodniczo-dydaktycznych w obrębie 
obszarów przyrodniczo cennych i atrakcyj-
nych krajobrazowo, budowę ścieżek rowero-
wych, wspieranie rolnictwa ekologicznego, 
budowę platform widokowych w miejscach 
atrakcyjnych krajobrazowo; 

 rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej na terenie gminy Iłża oraz modernizację 
oczyszczalni ścieków w Iłży; 

 rozbudowę infrastruktury drogowej w miej-
scach prowadzących do obszarów o dużych 
walorach turystyczno-rekreacyjnych; 

 stworzenie programu wspierania inicjatyw 
proekologicznych, poprzez nawiązanie współ-
pracy w zakresie ochrony środowiska z orga-
nizacjami pozarządowymi i opracowanie pro-
gramu popularyzacji inwestycji proekologicz-
nych. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskie-
go w Iłży 

http://www.ilza.ornet.pl/in
dex.php?p=10 

41 
Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla 
Miasta i Gminy Iłża na lata 2008-2011 z 
uwzględnieniem lat 2012-2015”. Urząd 
Miejski w Iłży, PPUH „BaSz”, Iłża 2009. 

Dokument przedstawia aktualny 
stan środowiska na obszarach 
objętych przewidywanym zna-
czącym oddziaływaniem realiza-
cji zapisów Planu Gospodarki 
Odpadami. Określa, analizuje i 
ocenia przewidywane skutki 
realizacji działań opisanych w 
PGO i przedstawia rozwiązania 
mające na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych od-
działywań na środowisko, mogą-
cych być rezultatem realizacji 
założeń projektowanego doku-
mentu. 

Planowane inwestycje na terenie gminy, wpisane 
do Planu Gospodarki Odpadami, nie będą miały 
wpływu na obszar Natura 2000. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskie-
go w Iłży 

http://www.ilza.ornet.pl/in
dex.php?p=10 
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42 
Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Miasta i Gminy Iłża na lata 2008-2011 z 
uwzględnieniem lat 2012-2015”. Urząd 
Miejski w Iłży, PPUH „BaSz”, Iłża 2009. 

Dokument przedstawia analizę 
stopnia uwzględnienia celów 
ochrony środowiska na szczeblu 
międzynarodowym i krajowym 
w Programie Ochrony Środowi-
ska, ocenę potencjalnych skut-
ków środowiskowych wdrażania 
zapisów Programu, a także roz-
wiązania mające na celu zapo-
bieganie, ograniczanie lub kom-
pensację przyrodniczą negatyw-
nych oddziaływań na środowi-
sko, mogących być rezultatem 
realizacji założeń projektowane-
go dokumentu. 

Planowane inwestycyjne na terenie gminy nie będą 
miały wpływu na obszar Natura 2000. Wszystkie 
przedsięwzięcia będą realizowane w znacznej 
odległości od chronionego terenu i nie będą bezpo-
średnio oddziaływać na środowisko przyrodnicze 
oraz na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się pod 
ochroną. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskie-
go w Iłży 

http://www.ilza.ornet.pl/in
dex.php?p=10 

43 
Plan odnowy miejscowości Pakosław na lata 
2010-2017. Urząd Miasta i Gminy Iłża, Iłża 
2010. 

Wykorzystano z dokumentu opis 
działań mogących mieć miejsce 
w przyszłości i zalecenia doty-
czące turystyki jako podstawę 
prognozowania zagrożeń dla 
obszaru Natura 2000. 

Wartościowe dla opracowania zagrożeń potencjal-
nych dla utrzymania przedmiotów ochrony w ob-
szarze Natura 2000. 

Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskie-
go w Iłży 

http://www.ilza.ornet.pl/d/i
lza/84zalacznik1_u35.pdf 

44 
Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Mar-
cule na okres 1.01.2005 r. – 31.12.2014 r.. 

Dokument wyznaczający sposób 
prowadzenia gospodarki leśnej w 
Nadleśnictwie Marcule. Zawiera 
informacje na temat rozmiesz-
czenia poszczególnych typów 
siedliskowych lasu, ich przezna-
czenia i gospodarczego wyko-
rzystania. Wskazuje siedliska i 
gatunki wymienione w załączni-
ku I lub II Dyrektywy Siedli-
skowej a także załączniku I 
Dyrektywy Ptasiej, dla których 
ochrony tworzy się obszar Natu-
ra 2000. 

Istotne informacje dotyczące zabiegów gospodar-
czych planowanych do realizacji w obrębie siedlisk 
lasów łęgowych, będących przedmiotem ochrony 
obszaru Natura 2000. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwo-
wych w Radomiu 
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45 
Prognoza oddziaływania na środowisko 
planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa 
Marcule. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej Oddział w Radomiu, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, 
Radom 2011. Msc 

Dokument analizuje i ocenia 
istniejący stan środowiska w 
Nadleśnictwie Marcule i wska-
zuje obszary, które mogą być 
objęte znaczącym oddziaływa-
niem realizacji zapisów planu 
urządzania lasu. Przedstawia 
rozwiązania mające na celu 
zapobieganie, ograniczenie, lub 
kompensację przyrodniczą nega-
tywnych oddziaływań realizacji 
projektowanego dokumentu na 
środowisko, w szczególności na 
cele i przedmioty ochrony obsza-
ru Natura 2000. 

Istotne informacje dotyczące wykazanych w nadle-
śnictwie Marcule siedlisk „naturowych”, znajdują-
cych się w obszarze Natura 2000 Pakosław. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwo-
wych w Radomiu 

46 
Kowalik J., Pobratyn A., Haba Ł. 2010. 
Raport o oddziaływaniu na środowisko pla-
nowanej eksploatacji złoża wapieni i margli 
jurajskich „Wierzbica – pole A” do rzędnej 
160 m n.p.m.. Przedsiębiorstwo Geologiczne 
Sp. z o.o., Lafarge Cement S.A. Cementow-
nia Małogoszcz, Kielce. Msc. 

Informacje na temat wpływu 
przedmiotowej inwestycji na 
zlewnię wód podziemnych ob-
szaru Natura 2000. 

Istotne informacje przy określaniu zagrożeń, moż-
liwości utrzymania przedmiotów ochrony i okre-
ślania działań ochronnych. 

kopia dokumentu udostęp-
niona przez Urząd Gminy 
Wierzbica 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) Natura 2000 Pakosław PLH140015, o łącznej powierzchni 668,6 ha, obejmuje rozległy obszar w różnym stopniu 

przesuszonych torfowisk niskich, porośnięty w dużej mierze przez wilgotne i świeże łąki oraz łozowiska i młodniki łęgowe. Jest on położony na terenach gmin Wierzbica i 

Iłża, w powiecie radomskim, przy południowej granicy województwa mazowieckiego. Torfowisko leży w górnej części zlewni rzeki Modrzejowicy, stanowiącej 

prawobrzeżny dopływ Modrzejowianki, która z kolei jest lewobrzeżnym dopływem Iłżanki, w dorzeczu środkowej Wisły. Znajduje się w całości w obrębie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec. 

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną (Kondracki, 1994) obszar Natura 2000 usytuowany jest na granicy mezoregionu Przedgórze Iłżeckie i mezoregionu 

Równina Radomska, znajdujących się kolejno w obrębie makroregionu Wyżyna Kielecka i makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie, położonych w podprowincji 

Wyżyna Małopolska i podprowincji Niziny Środkowopolskie. 

Pod względem regionalizacji geobotanicznej torfowisko „Pakosław” należy do Krainy Północnych Wysoczyzn Brzeżnych, w obrębie Okręgu Radomsko-

Kozienickiego (Szafer, 1972). Torfowisko w Pakosławiu jest najdalej na południe wysuniętym obszarem występowania gatunków borealnych w tej części Polski. Występują 

tu gatunki reliktowe, rosnące na południowej granicy zasięgu geograficznego, tj. brzoza niska Betula humilis, języczka syberyjska Ligularia sibirica, gnidosz królewski 

Pedicularis sceptrum-carolinum i wierzba czarniawa Salix nigricans. Od strony Gór Świętokrzyskich przenikają gatunki górskie np. spotykany w zachodniej części 

torfowiska starzec Fuchsa Senecio fuchsii czy parzydło leśne Aruncus sylvestris, mające tu północną granicę zasięgu (Olaczek, Kurzac 1997). 

Większość gruntów torfowiska „Pakosław” stanowi własność prywatną mieszkańców wsi położonych na północny-zachód od obszaru Natura 2000 – Pomorzany i 

Polany, a także graniczącej od wschodu miejscowości Pakosław. Południowo-zachodnia część gruntów znajdujących się w obszarze Natura 2000 jest własnością Lasów 

Państwowych, przy czym jednostką gospodarującą jest tutaj Nadleśnictwo Marcule. Z północno-wschodnią granicą obszaru Natura 2000 sąsiadują stawy hodowlane w 

miejscowości Stanisławów Młyn, które w całości zasilane są wodami rzeki Modrzejowicy. 

Klimat 

Dzielnica radomska, w obrębie której leży omawiany obszar chroniony, jest cieplejsza niż tereny położone na północ i na wschód od niej. Średnia roczna temperatura 

powietrza wynosi 7,2oC, zaś roczna amplituda temperatury powietrza 22oC. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi 18oC, najchłodniejszego -4oC. Okres 

wegetacyjny trwa 220 dni. Średnie roczne sumy opadów wynoszą 590 mm, z czego około 64% przypada na okres wegetacyjny. Najmniejsza ilość opadów przypada na 
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miesiące: luty i marzec, największa na lipiec. Pokrywa śnieżna utrzymuje się około 62 dni w roku. Przeważają wiatry zachodnie o małych prędkościach. 

Geologia i geomorfologia oraz gleby 

Pod względem geologicznym obszar jest położony w obrębie północnej osłony mezozoicznej Gór Świętokrzyskich wchodzących w obręb północno-wschodniej części 

antyklinorium środkowopolskiego. Torfowisko leży w obrębie progu strukturalnego, zbudowanego z wapieni skalistych górnej jury, składających się na starsze podłoże 

omawianego obszaru. W progu o charakterze monoklinalnym warstwy skalne upadają w kierunku północno-wschodnim i w niewielkiej odległości pogrążają się pod osadami 

kredy. Oś niecki torfowiska, wzdłuż której odpływa woda, ma kierunek konsekwentny do upadu warstw podłoża mezozoicznego. Wykształcenie niecki torfowiska może 

mieć związek z kopalnymi zjawiskami krasowymi w wapieniach. 

Na podłożu mezozoicznym zalega nieciągła pokrywa plejstocenu i holocenu. Plejstocen tworzą osady lodowcowe i wodnolodowcowe, deluwialne, peryglacjalne i 

rzeczne, wykształcone głównie w postaci piasków i żwirów. Holocen reprezentują przede wszystkim torfy, namuły i piaski den dolinnych. Utwory piaszczysto-żwirowe i 

pylaste wokół torfowiska tworzą wzniesienia i pagórki oraz faliste równiny ukształtowane w fazie maksymalnego zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego oraz w okresie 

zlodowaceń stadium Warty i północnopolskiego. 

Złoże torfu „Pakosław” reprezentuje typ niski. Średnia miąższość torfu wynosi 1,5 m, natomiast maksymalna miąższość to 3,1 m. Podstawowym komponentem 

torfu w obszarze Natura 2000 są szczątki trzciny, prócz niej w małych ilościach występują domieszki szczątków mchów, turzyc i drewna. W części południowej cienki 

pokład zamulonego torfu trzcinowego przykrywa nadkład mineralny nieorganiczny, a pod torfem występuje zatorfiona i zailona gytia (Krajewski 1956). 

Geomorfologicznie torfowisko leży w obrębie mikroregionu Obniżenia Pakosławsko-Prędocińskiego, pomiędzy mikroregionami Wzgórz Iłżeckich od 

południowego zachodu oraz Wzgórz Chwałowickich od północnego wschodu. Granice tych mikroregionów biegną równolegle do progu górnojurajskego. Samo torfowisko 

wcina się poprzecznie w pasmo Wzgórz Iłżeckich, natomiast stawy i sąsiadujące łąki leżą w obniżeniu zbudowanym głównie z osadów rzecznych: namułów i piasków oraz z 

materiału zmytego ze stoków przyległych od południa wzgórz. Powierzchnię urozmaicają wydmy piaszczyste. 

Rzeźba terenu torfowiska jest wynikiem budowy geologicznej, akumulacji lodowcowej i eolicznej, erozji rzecznej oraz denudacji. Torfowisko zajmuje trójkątną 

nieckę terenową, której szeroka podstawa jest otwarta ku północnemu wschodowi, a wierzchołek wciśnięty jest w pagórkowatą wysoczyznę. Torfowisko wznosi się na 

wysokość od 178 m n.p.m. w północno-wschodniej jego części, do wysokości 186 m n.p.m. na południowym zachodzie. Środkowa część torfowiska położona jest na 

wysokości 182-184 m n.p.m. Tereny położone na zachód od torfowiska wznoszą się stromym stokiem do poziomu 220 m, który porastają lasy Nadleśnictwa Marcule. 

Wzgórza wyniesione na tą samą wysokość ograniczają nieckę również od południowego wschodu. Wykorzystywane są głównie jako pola uprawne. Północno-wschodnia 

część niecki otwiera się na dolinę Modrzejowicy, stoki stają się płaskie, o łagodnym spadku. 
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Na omawianym obszarze występują gleby wytworzone z piasków, gleby pyłowe, gliniaste, lessy, rędziny i czarne ziemie, a także gleby hydrogeniczne, 

zlokalizowane w okolicach cieków wodnych, dolinach rzecznych oraz bezodpływowych obniżeniach terenu. Najliczniej występują piaszczyste gleby V-VI klasy 

bonitacyjnej. Są to gleby słabe, ubogie w składniki pokarmowe o dużej przepuszczalności i przewiewności. Gleby te nie warunkują większych możliwości dla rozwoju 

rolnictwa. Pod względem pH dominują gleby kwaśne o odczynie od 5,5 do 7,2, co znacznie obniża przyswajalność związków fosforowych i magnezu przez gleby, a 

dodatkowo powoduje nadmierną rozpuszczalność szkodliwych metali ciężkich oraz związków glinu. Duży stopień zakwaszenia gleb wpływa na zmniejszanie plonów, przez 

co zwiększa się zapotrzebowanie na zabiegi agrotechniczne w postaci nawożenia i wapnowania. 

Hydrologia i hydrogeologia 

Obszar Natura 2000 Pakosław położony jest w górnej części zlewni rzeki Modrzejowicy, dopływu rzeki Modrzejowianki, która z kolei uchodzi do Iłżanki, w dorzeczu 

środkowej Wisły (Ryc. 1). W południowo-wschodniej części obszaru Natura 2000 znajduje się koryto rzeki Pakosławianki, obecnie nazywanej Modrzejowicą, wyschnięte w 

części źródliskowej, odprowadzające wody do stawów hodowlanych w miejscowości Stanisławów Młyn, a dalej do rzeki Modrzejowianki. Środkową część torfowiska 

przecina Rów Graniczny, znajdujący się na granicy gminy Iłża i Wierzbica, który obecnie również nazywany jest rzeką Modrzejowicą. Zarówno do rzeki Modrzejowicy, jak i 

do Rowu Granicznego, kierowane są systemem rowów melioracyjnych wody z torfowiska. System ten powstawał etapowo od lat 20-tych XX w. do 1989 r.. W rejonie 

torfowiska „Pakosław” znajduje się strefa źródliskowa rzeki Modrzejowicy, która obecnie przesycha na skutek znacznego osuszenia terenu, w wyniku budowy systemu 

melioracji i silnego oddziaływania lejów depresji ujęć wody w Trębowcu i kopalni „Wierzbica”. 

Obszar Natura 2000 położony jest w obrębie rozległej niecki, otoczonej od północy, zachodu i południa wzniesieniami, zbudowanymi z utworów 

wodoprzepuszczalnych, stanowiących potencjalne strefy zasilania terenu niecki wodami podziemnymi. Niecka ta, jest otwarta w kierunku wschodnim, co pozwala na odpływ 

nadmiaru wód z rejonu torfowiska „Pakosław”, Rowem Granicznym i rzeką Modrzejowicą, w kierunku północno-wschodnim, do stawów rybnych w miejscowości 

Stanisławów Młyn. Warstwę torfu, o miąższości dochodzącej do 3,1 m (najczęściej 1-2 m), podścielają w obrębie obszaru Natura 2000 utwory czwartorzędowe – piaski, 

piaski pylaste i mułki o łącznej miąższości dochodzącej do 15 m. Grubość warstwy piaszczysto-mułkowej w dolinach rzecznych może osiągać miąższość do 30 m. Piaski 

zalegają na szczelinowych i szczelinowo-krasowych wapieniach i marglach jury górnej, które stanowią główny poziom wodonośny. W ich stropie, w piaskach i żwirach 

polodowcowych, lokalnie występują wody gruntowe, których pobór odbywa się poprzez studnie kopane. 

Utwory czwartorzędowe charakteryzują się zmiennym wykształceniem. Piaski i żwiry, zalegające na warstwach półprzepuszczalnych – piaszczystych glinach 

zwałowych i zwietrzelinowych mułkach, praktycznie nieprzepuszczalnych – iłach lub na zawodnionych szczelinowych wapieniach i marglach jurajskich, stanowią 

środowisko dla wód gruntowych. Nieciągłość zawodnionych warstw piaszczystych, o miąższości najczęściej nieprzekraczającej 10 m (2-5 m), sprawia, iż nie pełnią one 
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istotnej roli w przepływie wód podziemnych do głównych stref drenażowych, ani tych naturalnych – dolina Iłżanki i Modrzejowianki, ani sztucznych – ujęcie Trębowiec i 

ujęcie kopalni „Wierzbica”. Zwykle stanowią one środowisko wód infiltracyjnych oraz poziomów zawieszonych, niezależnych hydraulicznie od głównego poziomu 

użytkowego i jego stref drenażowych. 

                  

Ryc. 1. Położenie obszaru Natura 2000 na tle głównych stref drenażu wód podziemnych. 
Szczelinowe wapienie jurajskie stanowią środowisko niejednorodne i anizotropowe pod względem przestrzennego rozkładu własności hydrogeologicznych. Można 

wyróżnić tu zarówno strefy o wysokiej wodoprzepuszczalności – ujęcie wodociągowe Trębowiec, studnie w Mirówku, Pakosławiu – PGR, południowa strefa ujęcia kopalni 
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„Wierzbica”, jak i słabej wodonośności – północno-wschodnia strefa ujęć w Wierzbicy, studnie w Zalesiu, Gaworzynie i Starosielcu. Przeciętna wodoprzewodność poziomu 

górnojurajskiego jest wysoka, lecz wykazuje znaczne zróżnicowanie, od T=50 m2/dobę do T=15000 m2/dobę (Herbich 2008). 

Na poniższej mapie (Ryc. 2) przedstawione zostały główne kierunki przepływu wód podziemnych w rejonie niecki pakosławskiej, związane z lokalizacją stref ich 

drenażu i obszarów zasilania. 

 
Ryc. 2. Główne kierunki przepływu wód podziemnych w rejonie niecki pakosławskiej (Herbich 2008). 
Drenaż wód podziemnych związany jest głównie z eksploatacją ujęcia wody w kopalni „Wierzbica” i ujęcia wodociągowego dla miasta Starachowice w Trębowcu, a także 

zasilaniem doliny Modrzejowianki poniżej Zalesic i doliny Iłżanki od Zawodzia. Torfowisko „Pakosław” jest obszarem drenażu wód gruntowych w kierunku północno-

wschodnim, w stronę doliny rzeki Modrzejowianki i Modrzejowicy od Suliszki. W obrębie samego obszaru Natura 2000 drenującą rolę pełni Rów Graniczny, biegnący 

środkiem kotliny. Rów został wykopany po I wojnie światowej, na głębokość 3 m p.p.t., w wyniku czego na prawie całej jego długości rozcięciu uległa warstwa torfu aż do 
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piasków podtorfowych, co oddziałuje silnie drenująco na wody gruntowe w piaskach kotliny. Odpływ wód z rejonu torfowiska „Pakosław” ułatwia dodatkowo znaczny 

spadek podłużny Rowu Granicznego, osiągający w górnej jego części (płd.-zach.) 5 ‰, w części środkowej – 3 ‰, w dolnej (płn.) – 2 ‰ (Herbich 1995). Łąki, znajdujące 

się w północnej części obszaru Natura 2000, poprzecinane są rowami melioracyjnymi, które odprowadzają wodę do rzeki Modrzejowicy. 

Czynniki antropogeniczne kształtujące stosunki wodne w obszarze Natura 2000 

Układ krążenia wód podziemnych rejonu torfowiska „Pakosław” od początku lat 70-tych XX wieku objęty jest oddziaływaniem intensywnej eksploatacji ujęć wodnych 

kopalni odkrywkowej w Wierzbicy i ujęcia wodociągowego dla miasta i gminy Starachowice w Trębowcu, które pobierają ok. 98% łącznego wydobycia wód podziemnych 

w tym rejonie (92% z uwzględnieniem ujęcia wodociągowego w Iłży). Mniejszy wpływ na zasoby wód podziemnych obszaru Natura 2000 i kierunki ich przepływu, mają 

ujęcia wodociągów wiejskich w Mirówku, w Pomorzanach i Polanach – ujęcie „Pod Lasem”, w Seredzicach oraz ujęcie wodociągów miejskich w Iłży (Herbich 2008). 

Na północny-zachód od obszaru Natura 2000, w strefie wododziałowej rzeki Iłżanki i Radomki, znajduje się kopalnia margli i wapieni jurajskich „Wierzbica”, 

należąca do firmy Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawskiej 110 (dawna cementownia „Przyjaźń”). Pomimo zawieszenia produkcji cementu 

przez obecnego właściciela kopalni, jest ona w dalszym ciągu odwadniana w celu pozyskania kruszywa. Wydobycie kruszywa jest konieczne w celu spełnienia warunków 

koncesji udzielonej właścicielowi, aby możliwe było wznowienie produkcji cementu w momencie zwiększenia popytu na ten produkt. Średni pobór wód podziemnych z lat 

2007-2011 wynosił 4,8 tys. m3/ dobę. Wody te są ujmowane studniami głębinowymi, obejmującymi łącznie 10 otworów, z których 4 znajdują się w rejonie zakładu 

produkcyjnego, a 6 w pobliżu osiedli pracowniczych, oraz uzupełniająco – pompami powierzchniowymi z rząpia na najniższym poziomie eksploatacyjnym kopalni na 

rzędnej 176 m n.p.m. Wody odprowadzane są w całości do zlewni Radomki ciekiem Szabasówka, poprzez dwa zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 30 tys. m3. 

Kopalnia Wierzbica jest kopalnią odkrywkową, w której od 1952 roku prowadzona była eksploatacja złoża wapieni i margli jurajskich, jako surowca do produkcji 

cementu. Wydobyty surowiec dostarczany był początkowo do cementowni „Wierzbica Przyjaźń I”, później cementowni „Wierzbica”. W latach 70-tych i 80-tych XX w. 

pobór wód na cele odwodnieniowe i produkcyjne wynosił 8 tys. m3/dobę, a okresowo do 13 tys. m3/dobę, czyli co najmniej dwukrotnie przekraczał pobór aktualny. W latach 

90-tych XX w. pobór wód został ograniczony do ok. 5,8 tys. m3/ dobę (Herbich 1995), ze względu na zmniejszenie produkcji cementu i wprowadzenie obiegów 

zamkniętych. 

Podczas maksymalnego poboru wód podziemnych przez cementownię w latach 70-tych i 80-tych, lej depresyjny definiowany jako wyraźne obniżenie zwierciadła 

wód podziemnych, obejmował swoim zasięgiem tereny obecnie objęte ochroną w ramach programu Natura 2000. Pomimo, że torfowisko „Pakosław” znajdowało się poza 

południową granicą obszaru spływu wód podziemnych do tego ujęcia, to własna zlewnia podziemna torfowiska uległa istotnej redukcji. Zwierciadło wody poziomu 

jurajskiego w centrum leja depresji uległo maksymalnemu obniżeniu przekraczającemu 14 m. Obszar spływu wód podziemnych do ujęć w rejonie cementowni „Wierzbica” 
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przy poborze rzędu 5 tys. m3/dobę i wskaźniku odnawialności szacowanym na 230 m3/dkm2, obejmuje teren ok 25 km2 (Herbich 2008). 

Właściciel kopalni „Wierzbica” jest obecnie na etapie uzyskiwania, w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z odwadnianego wyrobiska na dotychczasowych warunkach, w ilości nieprzekraczającej 14 tys. m3/dobę 

(600 m3/h). Ponadto, w związku z planowaną zmianą głębokości eksploatacji złoża w kopalni „Wierzbica” z rzędnej 180 m n.p.m. do rzędnej 160 m n.p.m., inwestor Lafarge 

Cement S.A. przedłożył dnia 10 stycznia 2011 r., w Urzędzie Gminy Wierzbica, Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej eksploatacji złoża wapieni i margli 

jurajskich „Wierzbica – pole A” do rzędnej 160 m n.p.m. i jest w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia. 

Zejście na niższy poziom wydobywczy wiąże się ze wzrostem poboru wód podziemnych do 30 tys. m3/dobę. Organem decydującym o wydaniu decyzji środowiskowej jest 

Wójt Gminy Wierzbica, natomiast organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Ujęcie „Trębowiec”, należące do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, znajduje się w zlewni Iłżanki, na południe od obszaru Natura 2000. 

Ujęcie było budowane w latach 1953-1967, kiedy to wykonano studnie i pompowania próbne, natomiast uruchamiane było w latach 1974-1977. Eksploatację wód 

podziemnych rozpoczęto w 1977 r. ze średnią wydajnością 12 tys. m3/dobę. W latach 80-tych XX w. pobór wód podziemnych osiągał ponad 17 tys. m3/dobę, natomiast w 

roku 2008 średnio 15,5 tys. m3/dobę (Herbich 2008). Od czasu przeprowadzonej w latach 2007-2009 modernizacji ujęcia wody „Trębowiec” pobór wód podziemnych jest 

stopniowo zmniejszany. Obecnie odwodnienie prowadzone jest z wydajnością średnio 12 tys. m3/dobę, wykazując stałą tendencję spadkową, przy czym PWiK w 

Starachowicach od 2005 r. dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód w ilości nieprzekraczającej 32 160 m3/dobę.  

Całkowita ilość wody pobieranej w ujęciu „Trębowiec” nie wraca do systemu hydrograficznego rzeki Iłżanki, odprowadzana jest natomiast do zlewni rzeki 

Kamiennej i wykorzystywana na potrzeby mieszkańców miasta i gminy Starachowice. Ujęcie to wytworzyło płaski i rozległy lej depresyjny w poziomie górnojurajskim. 

Długotrwała eksploatacja ujęcia „Trębowiec” oraz pionowe kontakty hydrauliczne poprzez utwory słaboprzepuszczalne doprowadziły do przesuszenia poziomu wód 

gruntowych w pokrywie czwartorzędowej i obniżenia ciśnienia wody poziomu jurajskiego w centrum leja maksymalnie do 8 m (Herbich 2008).  

Obszar spływu wód podziemnych do ujęcia „Trębowiec” przy poborze rzędu 12 tys. m3/dobę i wskaźniku odnawialności szacowanym na 230 m3/dkm2, obejmuje 

teren o powierzchni ok. 52 km2, co stanowi 15% powierzchni zlewni górnej Iłżanki po wodowskaz w Iłży (342 km2). Międzyzlewniowy przerzut wód spowodował istotne 

zmiany przepływu Iłżanki, szczególnie w strefie stanów niskich, kształtowanych wyłącznie zasilaniem podziemnym, w wyniku czego w okresach posusznych dochodzi do 

wysychania jej koryta w rejonie ujęcia. Redukcja zlewni podziemnej Iłżanki przyczyniła się do spadku przepływu rzeki średnio o 0,17-0,20 m3/s (Herbich 2008). 

Prowadzony od kilkudziesięciu lat pobór wód podziemnych przez ujęcia odwodnieniowe kopalni w Wierzbicy i ujęcie „Trębowiec” spowodował wytworzenie się 

regionalnych lejów depresji, które ograniczyły zlewnię podziemną, zasilającą torfowisko „Pakosław”, do ok. 40% jej pierwotnej powierzchni (patrz Ryc.1). Znaczący wpływ 

na osuszenie torfowiska miały również prowadzone od okresu międzywojennego melioracje, które początkowo związane były z pozyskiwaniem torfu na opał przez 

właściciela majątku Pakosław. Funkcję drenującą pełni po dziś dzień, wykopany po I wojnie światowej, głęboki na 3 m Rów Graniczny. Przecięcie warstwy torfu i 
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wyprofilowanie jego dna w piaskach podtorfowych, a także znaczny spadek podłużny rowu, przyczynił się (i cały czas przyczynia), do nieograniczonego odpływu wód, 

które w warunkach naturalnych retencjonowane były w torfowisku. Melioracje w okresie międzywojennym obejmowały powierzchnię torfowiska, znajdującą się pomiędzy 

Rowem Granicznym i Modrzejowicą (południowo-wschodnia część obszaru Natura 2000). 

Po II wojnie światowej majątek Pakosław częściowo rozparcelowano, a częściowo włączono do utworzonego w Pakosławiu PGR-u. Torfowisko podzielono na 

wiele wąskich, ale bardzo długich działek, które użytkowane były przez gospodarzy wsi Pakosław, Pomorzany i Polany. Podczas lustracji terenowej przeprowadzonej w roku 

1956 (Krajewski 1956) zwierciadło wód gruntowych w obrębie torfowiska utrzymywało się średnio na głębokości 0,1 m p.p.t., przy czym w północnej i południowo-

wschodniej części na głębokości do 1,2 m. Tereny znajdujące się w obrębie torfowiska użytkowano głównie jako łąki ekstensywne (293 ha) i pastwiska (73 ha), niewielką 

ich część jako pola orne (2 ha). Powierzchnia objęta wydobyciem torfu stanowiła 95 ha, przy średniej głębokości wyrobisk wynoszącej 1,2 m. 

W latach 60-tych i 70-tych teren torfowiska „Pakosław” intensywnie zmeliorowano, szczególnie w części północnej, w rejonie Studzianek Polańskich, pogłębiono 

znacznie Rów Graniczny i wyprostowano na fragmencie koryto rzeki Modrzejowicy, doprowadzając do niej kilka rowów poprzecznych. Postępująca w czasie dewastacja 

wykonanych na rowach zastawek i wystąpienie długiego okresu lat suchych 1983-1995 spowodowały postępujące przesuszenie torfowiska. Łatwość spływu wód z obszaru 

torfowiska systemem rowów melioracyjnych o zdewastowanych zastawkach, przyczyniła się do utraty przez torfowisko naturalnych zdolności retencyjnych. Nieograniczony 

odpływ wód w okresie jesienno-zimowym, uniemożliwia wyrównanie deficytu bilansu wodnego torfowiska w okresie wegetacyjnym, powodując przesuszanie terenu. 

Pozyskiwanie torfu było prowadzone w obrębie torfowiska „Pakosław” przynajmniej od początku ubiegłego wieku, na obszarze co najmniej 100 ha. W okresie 

międzywojennym torf posłużył właścicielowi majątku Pakosław do opalania gorzelni i suszarni chmielu. Po II wojnie światowej, w latach 1952-1956 funkcjonowała tu 

kopalnia torfu „Pakosław”, w której wydobywano średnio 2 tys. ton/rok torfu brykietowanego. Do początku lat 70-tych torf był jeszcze wydobywany indywidualnie przez 

właścicieli działek, po czym zrezygnowano z wydobycia przez wzgląd na niską cenę i dostępność węgla kamiennego. Pozostawione torfianki, o średniej głębokości 1,2 m 

p.p.t. zaczęły intensywnie zarastać roślinnością, a spadek poziomu wód gruntowych związany z nadejściem okresu posusznego, dodatkowo wzmógł proces sukcesji drzew i 

krzewów. Rozwój roślinności krzewiastej i drzewiastej w zagłębieniach potorfowych przyczynił się do zwiększenia strat wodnych na parowanie w obrębie torfowiska 

„Pakosław” (Herbich 1995). 

Wymienione wyżej czynniki spowodowały obniżenie zwierciadła wód gruntowych w torfowisku z głębokości 0-0,5 m, na jakiej utrzymywało się ono do roku 1956, 

do głębokości 1,0-1,5 m p.p.t. w 1995 i 2008 (Herbich 1995, Herbich 2008). Ponadto, czynniki te przyczyniły się do zaniku źródeł rzeki Modrzejowicy i okresowego 

wysychania górnej Iłżanki. Postępujące przesuszanie torfowiska spowodowało także okresowe wysychanie stawów rybnych w miejscowości Stanisławów Młyn (informacja 

ustna, Langer 2012). Podczas ostatniego okresu lat mokrych 1999-2004, w wyniku wysokich opadów atmosferycznych w latach 1997-98, zwiększyła się retencja wód 

gruntowych, a obserwowany przyrost stanu zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych w rejonie torfowiska wynosił 0,5-0,8 m w stosunku do stanu z roku 1995 

(Herbich 2008 za Herbich 1999). Kolejny okres lat mokrych rozpoczął w roku 2009 i trwa do dziś, ale ze względu na brak danych z pomiarów poziomu wód gruntowych, 
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głębokość ich zwierciadła nie jest możliwa do określenia. 

Przestrzenny układ zbiorowisk roślinnych obszaru Natura 2000 

Współczesny krajobraz obszaru Natura 2000 zdominowały przestrzennie zbiorowiska leśno-zaroślowe oraz łąk świeżych i wilgotnych (załącznik 5). W obrębie tych gruntów 

występowały, w połowie XX wieku, głównie wilgotne łąki i turzycowiska. W wielu miejscach wydobywano torf, po czym pozostały w ziemi doły wypełnione wodą. 

Postępujące od lat 20-tych ubiegłego wieku osuszanie terenu pociągnęło ze sobą zmiany w roślinności torfowiska „Pakosław”. 

Południowa część obszaru, od strony wsi Osiny, obejmuje obszar źródliskowy rzeki Modrzejowicy i jest porośnięta obecnie przez zwarte łozowiska i młodociane 

łęgi olszowe. Pastwiska i łąki zajmują jedynie rejon wydzielenia 9d nadleśnictwa Marcule oraz terenów, graniczących od wschodu z wydzieleniem 9a. Na przesuszone 

podłoże torfowe wkraczają ziołorośla roślin nitrofilnych, co świadczy o postępującym procesie murszenia, prowadzącego do wyjałowienia podłoża. Górny bieg koryta rzeki 

Modrzejowicy okresowo wysycha, a wzdłuż niego wykształciły się łęgi olszowe. Wolno płynącą wodę obserwowano w korycie rzeki Modrzejowicy w 2012 r., na wysokości 

byłego PGR-u Pakosław i poniżej. 

Grunty położone na wschodzie, znajdujące się w rejonie dawnego PGR-u, są zajęte przez zbiorowiska łąk świeżych i wilgotnych z goździkiem pysznym. 

Współcześnie są użytkowane jako pastwiska i łąki kośne. Teren jest pocięty rowami melioracyjnymi, uchodzącymi do Modrzejowicy. Powierzchnia zajęta przez łąki świeże 

nie była objęta eksploatacją torfu, a poziom wody przez długi czas był utrzymywany przez młyn wodny, który w XIX w. znajdował się w miejscu przecięcia rzeki 

Modrzejowicy z drogą gruntową, prowadzącą od byłego PGR-u na łąki. W połowie XX wieku grunty te stanowiły mozaikę zbiorowisk łąkowych z udziałem młak 

niskoturzycowych. W 1984 r., w wyniku postępującego osuszania terenu torfowiska „Pakosław”, ukształtowała się łąka trzęślicowa z kostrzewą czerwoną i dużą ilością 

goździka pysznego. Zachodnią granicę występujących tu obecnie łąk świeżych i wilgotnych wyznaczają trudne do przebycia, gęste zarośla łozowe, porastające tereny wzdłuż 

Rowu Granicznego. Są to tereny dawniej objęte intensywną eksploatacją torfu. Wzdłuż rzeki Modrzejowicy i rowów melioracyjnych występują zarośla łozowe i łęgi 

jesionowo-olszowe, które w miejscach zabagnionych upodabniają się do olsów. Tereny położone na północ od łąk były dawniej objęte chaotyczną eksploatacją torfu. 

Obecnie są one porośnięte kompleksem ziołorośli, turzycowisk i łąk. Na wschodnim krańcu obszaru Natura 2000, w obrębie byłego PGR-u znajduje się płat lasu grądowego, 

stanowiącego pozostałości parku pałacowego. W centralnej jego części położony jest niewielki staw, zarastający obecnie trzciną i pałką wodną. 

Środkowa część torfowiska przecięta na początku XX wieku Rowem Granicznym, była dawniej miejscem intensywnej eksploatacji torfu. Prowadzono ją wąskimi i 

długimi wyrobiskami, prostopadle do rowu i wzdłuż granicy działek. Torf wydobywano postępując od środka torfowiska w kierunku zachodnich jego brzegów, 

pozostawiając pasy nienaruszonego torfu. W latach 50-tych eksploatacja ta doszła do połowy odległości pomiędzy Rowem Granicznym a zachodnią granicą obszaru Natura 

2000. Przez następne 25 lat na niektórych działkach torf dalej wydobywano, co widać na mapie stanowiącej załącznik 5. W roku 1950 obszar torfowiska był odkryty, z 



 

62 

niewielką ilością drzew i krzewów, a procesy torfotwórcze były bardzo intensywne. W drugiej połowie XX wieku zarośla utrzymywały się wzdłuż Rowu Granicznego, w 

obrębie większych wyrobisk pojawiły się brzozy i topole osiki. Doły potorfowe zarastała roślinność torfowisk niskich i szuwarów, z rzadkimi gatunkami storczyków, tj. 

kruszczykiem błotnym, storczykiem krwistym i lipiennikiem Loesela. Wraz z postępującym osuszeniem torfowiska „Pakosław” następowało zarastanie dołów potorfowych, 

a w końcu XX wieku obserwowano już procesy murszenia torfu. Teren był gęsto pokryty przez zarośla łozowe oraz kępy brzozy, olszy i osiki, pomiędzy którymi zachowały 

się niewielkie płaty torfowisk mszarnych i turzycowisk. Obecnie obszar dawnej eksploatacji torfu zajmują zwarte zarośla wierzbowe, a tereny od zachodniej strony Rowu 

Granicznego pokrywa duży płat łęgów olszowo-jesionowych. W miejscu, gdzie najpóźniej rozpoczęto eksploatację torfu, a więc bliżej zachodniej granicy obszaru Natura 

2000, wykształcił się kompleks zarośli wierzbowych z brzozą niską, resztkami zespołów turzycowych i łąką trzęślicową. 

Na terenach położonych przy zachodniej granicy obszaru Natura 2000 eksploatacji torfu zachowała się niewielka powierzchnia nienaruszonego torfu, która 

najpóźniej odczuła skutki, przeprowadzanych etapowo do roku 1989, melioracji. Obecnie, w obrębie płatu łąk trzęślicowych, występuje największa i najlepiej zachowana 

populacja języczki syberyjskiej. W połowie XX wieku występowały tu łąki trzęślicowe oraz rozległe turzycowiska z zespołami Caricetum diandrae, C. elatae, C acutiformis, 

C. rostratae i Carici-Agrostietum caninae, z brzozą niską i języczką syberyjską. W 1984 r. po zarzuceniu wypasu i znacznym ograniczeniu wykaszania, populacja języczki 

miała znacznie lepsze warunki do rozwoju. Niestety, w wyniku postępującego osuszania torfowiska „Pakosław” zaczęły następować procesy sukcesyjne, co w późniejszym 

czasie znacznie ograniczyło możliwości rozwoju tego gatunku. Osuszenie torfowiska wyniszczyło turzycowiska, które zajęte zostały przez kępy trzęślicy modrej, oraz 

umożliwiło ekspansję zarośli łozowych. Gęste zarośla wierzbowe zostały usunięte dopiero w latach 2008-2009 w wyniku starań Mazowiecko-Świętokrzyskiego 

Towarzystwa Ornitologicznego, w ramach realizowanego Programu Ochrony Torfowiska Pakosław. Obecnie brak jest tu znajdowanych w latach 60-tych gatunków roślin 

charakterystycznych dla torfowiska wysokiego, tj. torfowców, bagna zwyczajnego, modrzewnicy północnej czy rosiczek. 

Północna część obszaru Natura 2000 obejmuje regularnie koszone łąki świeże. Obszar od północnego-wschodu graniczy z stawami hodowlanymi w miejscowości 

Stanisławów Młyn, zasilanymi wodami rzeki Modrzejowicy. 

Interesujący obiekt w obszarze Natura 2000 stanowi, położona w środkowej części torfowiska „Pakosław”, piaszczysta wydma. Znajduje się ona na północ od 

miejsca, w którym Rów Graniczny zbiega się z rzeką Modrzejowicą. Wydma jest wyniesiona 4 m ponad poziom torfowiska i pokryta w części murawą napiaskową o 

charakterze kserotermicznym. Z mapy w załączniku 5 wynika, że wydmie nadano nazwę Borek, co może świadczyć o tym, że w przeszłości była porośnięta przez bór 

sosnowy. 

Formy obszarowej ochrony przyrody w obszarze Natura 2000 

Obszar chronionego krajobrazu Iłża-Makowiec, utworzony Rozporządzeniem Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia obsza-
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rów chronionego krajobrazu na terenie województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 109, poz. 2368, z 2004 r. Nr 57, poz. 1459, zmieniony Rozporządzeniem Nr 41 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec), obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją – 

korytarza ekologicznego. OChK „Iłża-Makowiec”, o całkowitej powierzchni 16650 ha, położony jest na terenie powiatu radomskiego w gminach: Iłża, Skaryszew, Wierzbi-

ca, Kowala. Obejmuje w całości obszar Natura 2000 ze źródliskami rzeki Modrzejowicy. 

 Użytek ekologiczny „Pakosław” to kompleks nieużytków, łąk, pastwisk, lasów i wód o łącznej powierzchni 203,72 ha, położonych w  południowo – wschodniej 

części obszaru Natura 2000, obejmując źródliska rzeki Modrzejowicy. Utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Radomskiego Nr 67/96 z dnia 10 października 1996 r. 

na terenie gminy Iłża, Leśnictwa Polany i obejmuje oddziały 9d, f, g, 10 i, 15a, b, c, f, g, h, j, 21a, 22a oraz grunty innych form własności. Właściciele prywatni są w posia-

daniu 630 działek na terenie omawianego użytku ekologicznego, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa posiada 14 działek, Państwowy Fundusz Ziemi 23 działki, 

Urząd Gminy Iłża – 14 działek, Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolnej w Radomiu – 2 działki. 

Celem ochrony użytku ekologicznego „Pakosław” jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska niskiego o bardzo zróżnicowanej i cennej 

przyrodniczo florze i faunie oraz zapewnienie możliwości naturalnej retencji wód gruntowych w obrębie siedliska. Na terenie torfowiska „Pakosław” stwierdzono gniazdo-

wanie 35 gatunków ptaków, w tym: błotniaka stawowego, przepiórki, kszyka, świergotka łąkowego, świerszczaka, pokrzewki jarzębatej i dziwonii. 

W latach 90-tych XX w. powstała idea utworzenia w obrębie torfowiska „Pakosław” rezerwatu przyrody w celu ochrony siedlisk rzadkich w skali kraju i Europy ga-

tunków roślin i ich siedlisk. Do utworzenia rezerwatu jednak nie doszło, ze względu na sprzeciw właścicieli gruntów, głównie mieszkańców wsi Polany oraz trudności z 

wykupem gruntów prywatnych. 

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru Natura 2000 Pakosław 

Torfowisko w Pakosławiu obejmuje pozostałości silnie uwodnionych torfowisk przejściowych i niskich o miąższości 1,5 do 3,1 m, na piaskach zalegających na bogatych 

pokładach wapiennych. Są to specyficzne siedliska torfowisk węglanowych położonych na skraju wyżyn o nietypowych warunkach mikroklimatycznych, gdzie w zagłębie-

niach terenu utrzymują się zimne masy powietrza. Jeszcze w I połowie XX wieku krajobraz torfowiska był otwarty i silnie nawodniony, niestety czynniki antropogeniczne 

doprowadziły do zarośnięcia znacznej jego części. Pomimo ogromnych zmian, jakie zaszły na przestrzeni kilku ostatnich dekad w krajobrazie torfowiska, wciąż stanowi 

obszar niezwykle ważny dla różnorodności biologicznej kraju. 

Torfowisko ze względu na położenie i mikroklimat jest najdalej na południe wysuniętym skupiskiem gatunków borealnych w tej części Polski. Zachowały się tu re-

liktowe gatunki: brzoza niska Betula humilis, wierzba czarniawa Salix nigricans, języczka syberyjska Ligularia sibirica i gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum. 
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Rośliny te są rzadkością we florze Polski. Trzy pierwsze tworzą jeszcze dosyć stabilne populacje na torfowisku „Pakosław”. Z drugiej strony, od strony Gór Świętokrzyskich 

przenikają gatunki górskie, takie jak starzec Fuchsa Senecio fuchsii. 

Najcenniejszym elementem przyrodniczym w obszarze Natura 2000 jest języczka syberyjska, gatunek krytycznie zagrożony w Polsce (kategoria E wg Czerwonej li-

sty roślin i grzybów Polski, 2006). Jak dotąd znana tylko z sześciu stanowisk w Polsce, przy czym właśnie na torfowisku „Pakosław” znajduje się większa część jej krajowej 

populacji. W obszarze Natura 2000 Pakosław rośnie ona na skraju torfowisk niskich (Scheuchzerio-Caricetea nigrae) i na łąkach trzęślicowych (Molinion). Populacja ję-

zyczki syberyjskiej, wg monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2010 r., osiąga na torfowisku „Pakosław” liczebność min. 2118 osobników. Jest to naj-

większe stanowisko w całej Europie, poza Karpatami Wschodnimi, Skandynawią i północną Rosją, będąc prawdopodobnie jednym z ostatnich dużych stanowisk na całym 

Niżu Europejskim. 

Dużą populację tworzy w obszarze Natura 2000 również starodub łąkowy Ostericum palustre, roślina niegdyś pospolicie występującej w polskim krajobrazie rolni-

czym, a obecnie wykazująca drastyczny spadek liczebności, zagrożona w skali kraju (kategoria V wg Czerwonej listy roślin i grzybów Polski, 2006). Ocenia się, że w Polsce 

występuje poniżej 100 stanowisk, przy czym na torfowisku Pakosław znajduje się jedno z największych skupisk tego gatunku na terenie Polski. Według monitoringu Głów-

nego Inspektoratu Ochrony Środowiska populacja stroduba łąkowego osiąga tutaj liczebność min. 1000 osobników. Spotkać go można w obrębie najwilgotniejszych postaci 

łąk świeżych (Arrhenatherion elatioris) i wilgotnych, a często wręcz na brzegach rowów melioracyjnych. Łąki wilgotne i świeże są ponadto siedliskiem innego gatunku 

narażonego na wyginięcie, goździka pysznego Dianthus superbus. 

W centralnej części obszaru Natura 2000, w obniżeniu pozostawionym po wydobyciu torfu, potwierdzono w 2012 r. występowanie innego, nie stwierdzanego przez 

dłuższy okres czasu, gatunku z rodziny storczykowatych, lipiennika Loesela Liparis loeselii, który posiada status krytycznie zagrożonego na terenie kraju (kategoria E wg 

Czerwonej listy roślin i grzybów Polski, 2006). Obecność jednego pędu na niewielkim płacie torfowisk przejściowych (Scheuchzerio-Caricetea nigrae), daje nadzieję na 

możliwość odtworzenia się jego populacji w obszarze Natura 2000, po przywróceniu optymalnych warunków wilgotnościowych siedliska. 

Torfowisko „Pakosław” jest unikatowym w skali kraju i Europy obszarem występowania wielu rzadkich i ginących gatunków roślin naczyniowych, mchów i ich 

siedlisk, których utrzymanie powinno być kluczowe dla zachowania różnorodności biologicznej regionu. Jako obszar wodno-błotny torfowisko jest miejscem niezwykle 

istotnym dla zachowania populacji tych gatunków zwierząt, których funkcjonowanie wymaga utrzymania terenów o ograniczonym dostępie dla człowieka. Obszary takie, 

stanowią ostoje lęgowe rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych i ważne punkty na szlakach ich migracji. Torfowiska przejściowe gwałtownie zanikają na terenie całej 

Europy, przede wszystkim w wyniku ich osuszania oraz zmiany sposobu użytkowania, lub jego całkowitego zarzucenia. Podobne zmiany obserwuje się w obszarze Natura 

2000, ale pomimo to, torfowisko wciąż posiada bardzo dużą wartość naukową, przyrodniczą i krajobrazową, dlatego tak ważne jest jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

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

Lasy Skarb Państwa Do weryfikacji w trakcie obowiązywania 
PZO 

Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

Własność komunalna Do weryfikacji w trakcie obowiązywania 
PZO 

Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

Własność prywatna Do weryfikacji w trakcie obowiązywania 
PZO 

Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

Inne 316,07 47,27 

Grunty orne - 66,57 9,96 

Łąki trwałe - 231,19 34,58 

Pastwiska trwałe - - - 

Sady - - - 

Grunty pod stawami - - - 

Nieużytki - - - 

Wody stojące - 0,15 0,02 

Wody płynące - - - 

Grunty zabudowane - - - 

Inne - 54,65 8,17 
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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 Do weryfikacji w trakcie 
obowiązywania PZO 

Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

Lasy komunalne Do weryfikacji w trakcie 
obowiązywania PZO 

Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

Lasy prywatne Do weryfikacji w trakcie 
obowiązywania PZO 

Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

Inne Do weryfikacji w trakcie 
obowiązywania PZO 

Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

Sady - - - 

Trwałe użytki zielone 

- 0,63 PROW, wariant 2.3 – trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres 
przestawiania) 

- 1,99 PROW, wariant 2.4 - trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) 

- 7,01 PROW, wariant 3.1 – ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach 

Wody - - - 
Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione - - - 

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

L.p. Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za przy-
gotowanie pla-

nu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 
mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 
wpływem opra-

cowania 

Ustalenia dot. działań minima-
lizujących lub kompensują-

cych 

1 Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
obszaru górniczego 
„Wierzbica III”, na terenie 
gminy Wierzbica, powołany 
Uchwałą Nr XLVI/294/2010 
Rady Gminy Wierzbica z 
dnia 3 września 2010 r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 
177, poz. 4594) 

 Urząd Gminy w Wierzbicy; 

 Prognoza oddziaływania na śro-
dowisko projektu „Miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu obszaru górni-
czego „Wierzbica III”, na obszarze 
gminy Wierzbica”, została sporzą-
dzona w roku 2010 przez firmę 
INWEST-EKO, z siedzibą w Kiel-
cach, przy ul. Złota 23, 25-015 
Kielce. 

Znaczący negatywny wpływ na przed-
mioty ochrony obszaru Natura 2000 
mogą mieć następujące zapisy miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego: 

 §12. 8. W granicach terenu objętego 
planem, wyznacza się, jako podle-
gające ochronie przed zabudową nie 
związaną z ewentualną eksploata-
cją, granice udokumentowanych 
złóż surowców mineralnych:  

 Teren złoża „Wierzbica Pole 
A”, udokumentowanego w kat. 
C1, zlokalizowanego na terenie 
sołectwa Wierzbica i 
Rzeczków, nieeksploatowanego 
obecnie, jednak odwadnianego 
i utrzymywanego w stanie go-
towości do eksploatacji. Jest to 
złoże wapieni i margli juraj-
skich na potrzeby przemysłu 
cementowego. 

 §26. 1. Wyznacza się tereny działal-
ności i oddziaływania zakładów 
górniczych, obejmujące m.in. ob-
szar górniczy „Wierzbica III”, usta-
nowiony koncesją WŚR-
R/7412/11/04 z dnia 18.08.2004 r. 
wydaną przez Wojewodę Mazo-
wieckiego oraz potencjalny doce-

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

6410 
Łąki 
trzęślicowe 
(Molinion) 

1758 
Języczka 
syberyjska 
Ligularia 
sibirica 

1903 
Lipiennik 
Loesela 
Liparis loeselii 

Zgodnie z „Prognozą…” miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego nie zagraża w 
żaden sposób obszarowi Natu-
ra 2000 Pakosław, a także nie 
oddziałuje bezpośrednio lub 
pośrednio na cenne siedliska 
tego obszaru. Prowadzone od-
wodnienie wyrobiska górniczego 
złoża „Wierzbica Pole A” spo-
wodowało wytworzenie rozle-
głego leja depresji o powierzchni 
około 30 km2, zasięg odwodnie-
nia nie wpływa na obszar Natura 
2000. Maksymalny zasięg pro-
wadzonego odwodnienia odda-
lony jest o 3,7 km od torfowiska 
„Pakosław”, a położenie zwier-
ciadła wód podziemnych na 
obecnym etapie pozwala na 
stwierdzenie braku oddziaływa-
nia na cenne siedliska tego ob-
szaru. W przypadku podjęcia 
eksploatacji na niższych pozio-
mach eksploatacyjnych, ko-
nieczne będzie dokładne przea-
nalizowanie i określenie dalsze-
go odwodnienia wyrobiska na 
etapie uaktualnienia dokumenta-
cji hydrogeologicznej. Wykona-
ne do chwili obecnej dokumen-
tacje geologiczne i hydrogeolo-



 

68 

lowy obszar górniczy dla złoża 
„Wierzbica Pole A” i złoża “Wierz-
bica Pole B”, oznaczone na rysunku 
planu symbolem PG. 

 §26. 2. Dla terenu ustala się jako 
przeznaczenie podstawowe – pro-
wadzenie działalności wydobywczej 
i przetwórczej, lokalizacja budyn-
ków i obiektów ściśle związanych z 
prowadzoną działalnością wydo-
bywczą i przeróbczą oraz dróg 
technologicznych i infrastruktury 
technicznej związanej z prowadzo-
ną działalnością. 

 §41. 5. W granicach sołectwa 
Wierzbica wyznacza się następujące 
tereny wyodrębnione liniami roz-
graniczającymi: 

 1.PG.2 – o pow. ok. 20,30ha – 
tereny potencjalnej działalności 
zakładu górniczego w grani-
cach potencjalnego obszaru 
górniczego dla złoża "Wierzbi-
ca Pole A”, wymagający usta-
nowienia koncesji na eksploat-
ację złoża. 

 §45. 5. W granicach sołectwa 
Rzeczków wyznacza się następują-
ce tereny wyodrębnione liniami 
rozgraniczającymi: 

 5.PG.2 – o pow. ok. 38,30ha – 
tereny potencjalnej działalności 
zakładu górniczego w grani-
cach potencjalnego obszaru 
górniczego dla złoża Wierzbica 
pole A, wymagający ustano-

giczne dla tego złoża nie wska-
zują na możliwość oddziaływa-
nia na obszar Natura 2000. 
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wienia koncesji na eksploatację 
złoża. 

2 Kowalik J., Pobratyn A., 
Haba Ł. 2010. Raport o 
oddziaływaniu na środowi-
sko planowanej eksploatacji 
złoża wapieni i margli juraj-
skich „Wierzbica – pole A” 
do rzędnej 160 m n.p.m.. 
Przedsiębiorstwo Geolo-
giczne Sp. z o.o., Lafarge 
Cement S.A. Cementownia 
Małogoszcz, Kielce. Msc. 

 Lafarge Cement S.A. Cementow-
nia Małogoszcz; 

 Inwestor jest obecnie na etapie 
uzyskiwania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia; or-
gan opiniujący – Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska w 
Warszawie; organ wydający decy-
zję środowiskową – Wójt Gminy 
Wierzbica. 

Znaczący negatywny wpływ na przed-
mioty ochrony obszaru Natura 2000 
mogą mieć następujące ustalenia „Ra-
portu…”: 

 zejście na niższy poziom wydobycia 
margli i wapieni w kopalni „Wierz-
bica”, z rzędnej 180 m n.p.m. do 
rzędnej 160 m n.p.m.; 

 ponad sześciokrotny wzrost ilości 
wód podziemnych, dopływających 
do kopalni „Wierzbica”, przy wy-
dobyciu na rzędnej 160 m n.p.m., 
który oszacowano na 20,92 m3/ min 
(1255,2m3/h);  

 skierowanie wód odwodnienienio-
wych z kopalni „Wierzbica” do rze-
ki Szabasówki. 

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

6410 
Łąki 
trzęślicowe 
(Molinion) 

1758 
Języczka 
syberyjska 
Ligularia 
sibirica 

1903 
Lipiennik Loe-
sela 
Liparis loeselii 

W „Raporcie…” stwierdza się 
brak negatywnego oddziały-
wania przyszłej inwestycji na 
obszar Natura 2000. Proponuje 
się prowadzenie monitoringu w 
celu oceny rozwoju leja depresji 
w trakcie eksploatacji złoża dla 
określenia jego rzeczywistego 
zasięgu. Do monitorowania 
zwierciadła wody w granicach 
wyznaczonego leja depresji 
wykorzystana zostanie istniejąca 
sieć punktów pomiarowych 
(studnie i piezometry), która 
powinna być uzupełniona kil-
koma piezometrami w miejscach 
gdzie brak jest takich punktów. 
Zaproponowana sieć monitorin-
gu składać się będzie z: 19 stud-
ni głębinowych, 7 czynnych 
piezometrów, 8 czynnych studni 
kopanych oraz 7 projektowa-
nych piezometrów. Dane z pro-
wadzonego monitoringu zwier-
ciadła wód podziemnych pozwo-
lą na określenie rzeczywistego 
zasięgu leja depresji w związku 
odwadnianiem kopalni „Wierz-
bica”, szczególnie na kierunku 
SE, gdzie znajduje się obszar 
Natura 2000. W przypadku, gdy 
zasięg leja w tym kierunku bę-
dzie większy niż określono 
można będzie podjąć decyzję o 
skierowaniu wody z odwadnia-
nia kopalni do najbliższych 
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cieków zlewni Iłżanka zasilają-
cych ten bagienny obszar „Pako-
sławski” (ciek płynący od Wy-
mysłowa), lecz dopiero wtedy, 
gdy sporządzony wcześniej 
„Raport o oddziaływaniu…” 
pozwoli na realizację takiego 
przedsięwzięcia. 

3 Plan urządzania lasu dla 
Nadleśnictwa Marcule na 
okres 1.01.2005 r. – 
31.12.2014 r. zatwierdzony 
decyzją Ministra Środowi-
ska z dnia 18.01.2006 r. 
(DL.lp-611-3/06). 

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej Oddział w Radomiu; 

 Prognoza oddziaływania na śro-
dowisko planu urządzania lasu dla 
Nadleśnictwa Marcule została spo-
rządzona w 2011 roku przez Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
Oddział w Radomiu. 

Znaczący negatywny wpływ na przed-
mioty ochrony obszaru Natura 2000 
może mieć realizacja następujących 
wskazań gospodarczych: 

 w pododdziale nr 16-19-2-01-23-a-
00: 
 IIDU 
 CW 
 CP 

 w pododdziale nr 16-19-2-01-22-b-
00: 
 IIDU 
 CW 
 CP 

 w pododdziale nr 16-19-2-01-21-b-
00: 
 IIDU 
 CW 
 CP. 

Zgodnie z powyższym w tych po-
wierzchniach zaplanowane są następują-
ce działania: 
 czyszczenia wczesne i późne drze-

wostanu polegające na usunięciu 
drzewek chorych, wadliwych lub 
niepożądanych za pomocą siekiery, 
tasaka lub pilarki poprzez wycina-
nie, ogławianie, obrączkowanie, 
przycinanie, itp.; 

 pozyskiwanie 100% grubizny drzew 

91E0 
Łęgi wierzbo-
we, topolowe, 
olszowe i jesio-
nowe 
(Salicetum albo-
fragilis, Popule-
tum albae, Alne-
nion glutinoso-
incanae,olsy 
źródliskowe) 

W „Prognozie…” nie wskazano 
działań minimalizujących lub 
kompensujących opisane za-
biegi gospodarcze. 
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poprzez użytkowanie rębne. 
Ze względu na występowanie w w/w 
pododdziałach siedliska łęgów olszowo-
jesionowych, wskazuje się zrezygnować 
z realizacji zaplanowanych działań. 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 
L.p. 

Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna Powierzchnia  Liczba stanowisk Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac terenowych 
 

Siedliska przyrodnicze 

1 7140 
Torfowiska przej-
ściowe  
i trzęsawiska 
(przeważnie z ro-
ślinnością z 
Scheuchzerio-
Caricetea nigrae) 

C 2,17 3 płaty powstałe w wyni-
ku fragmentacji jednego i 
1 oddalony w dole potor-
fowym 

lokalnie skupiskowe; 
zgodnie z mapą stano-
wiącą załącznik 6; 

dobry Zweryfikowano dwa stanowiska wyka-
zane podczas inwentaryzacji wykonanej 
przez Biuro Urządzania Lasu w latach 
2007-2008. Ponadto, w maju i lipcu 
2012 roku przeprowadzono weryfikację 
siedlisk metodą transektów poprzecz-
nych. 

2 91E0 
Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, Populetum 
albae, Alnenion 
glutinoso-
incanae,olsy źródli-
skowe) 

C 40,45 4 płaty, 3 płaty położone 
na obrzeżu torfowiska i 
jeden wzdłuż cieku 

lokalne; zgodnie z mapą 
stanowiącą załącznik 6; 

dobry Podczas wizji terenowej wykonanej w 
maju i lipcu 2012 roku dokonano wery-
fikacji siedlisk metodą transektów po-
przecznych. 

3 91I0 
Ciepłolubne dąbro-
wy 
Quercetalia-
pubescenti petraeae 

- - brak nie dotyczy dobry Siedlisko nie stwierdzone w obszarze 
Natura 2000 podczas wizji terenowej 
wykonanej w roku 2012. Propozycja 
usunięcia z SDF-u, gdyż siedlisko to nie 
występowało w obszarze Natura 2000 
podczas tworzenia SDF-u – brak tego 
typu siedliska na mapie z 1998 r. (Ola-
czek, Kurzac 1998). Informacja ustna od 
pracowników z Nadle-śnictwa Marcule 
pozwoliła stwierdzić, że jedyny obszar 
dąbrowy znajduje się w rezerwacie 
Dąbrowa Polańska poza granicami ob-
szaru Natura 2000. 
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4 6410 
Łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

B 14,06 2 położone przy sobie 
płaty 

skupiskowo; zgodnie z 
mapą stanowiącą załącz-
nik 6; 

dobry Podczas wizji terenowej wykonanej w 
maju i lipcu 2012 roku zweryfikowano 2 
płaty siedliska wykazane podczas in-
wentaryzacji przeprowadzonej przez 
Biuro Urządzania Lasu w latach 2007-
2008. 

5 6510 
Niżowe i górskie 
świeże łąki użyt-
kowane eksten-
sywnie 
(Arrhenatherion 
elatioris) 

C 136,98 3 płaty, z czego 2 są wiel-
kopowierzchniowe 

rozproszone, wielkopła-
towe; zgodnie z mapą 
stanowiącą załącznik 6; 

dobry Podczas wizji terenowej wykonanej w 
maju i lipcu 2012 roku dokonano wery-
fikacji siedlisk metodą transektów po-
przecznych. 

 
Gatunki roślin 

6 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

A - 9 stanowisk rozproszone na niemal 
całym obszarze niele-
śnym, ze szczególnym 
przywiązaniem do ko-
śnych łąk na północy 
obszaru Natura 2000; 
zgodnie z mapą stano-
wiącą załącznik 6; 

dobry Zweryfikowano siedem stanowisk wy-
kazanych podczas inwentaryzacji wyko-
nanej przez Biuro Urządzania Lasu w 
latach 2007-2008. Ponadto, w maju i 
lipcu 2012 r. przeprowadzono weryfika-
cję stanowisk gatunków roślin metodą 
transektów poprzecznych. Liczebność 
okazów podano na podstawie monito-
ringu Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. 

7 1758 
Języczka 
syberyjska 
Ligularia sibirica 

A - 10 stanowisk skupiskowo; zgodnie z 
mapą stanowiącą załącz-
nik 6; 

dobry Zweryfikowano trzy stanowiska wyka-
zane podczas inwentaryzacji wykonanej 
przez Biuro Urządzania Lasu w latach 
2007-2008. Ponadto, w maju i lipcu 
2012 r. przeprowadzono weryfikację 
siedlisk metodą transektów poprzecz-
nych, uzupełniając wyniki inwentaryza-
cji Biura Urządzania Lasu o nowe sta-
nowiska. Liczebność okazów podano na 
podstawie wyników monitoringu Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

8 1903 
Lipiennik Loesela 

C - 1 stanowisko  pojedynczo; zgodnie z 
mapą stanowiącą załącz-

niewystarczający Zweryfikowano 1 stanowisko wykazane 
podczas inwentaryzacji przeprowadzo-



 

74 

Liparis loeselii nik 6; nej przez Biuro Urządzania Lasu w 
latach 2007-2008, w którym nie po-
twierdzono występowania gatunku. 
Ponadto, w maju i lipcu 2012 przepro-
wadzono weryfikację  z wynikiem nega-
tywnym siedlisk metodą transektów 
poprzecznych. Dodatkowo, uzyskano 
informację ustną (Nobis 2012, Pawli-
kowski 2012, Jarzomkowski 2012) na 
temat jednego stanowiska gatunku w 
obszarze Natura 2000, w obrębie które-
go stwierdzono 1 pęd generatywny. 
Zaleca się uzupełnienie wiedzy na temat 
rozmieszczenia gatunku w obszarze 
Natura 2000 poprzez wykonanie inwen-
taryzacji gatunku pierwszych czterech 
latach od ustanowienia Planu zadań 
ochronnych. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych  

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

Torfowiska przejściowe rozwijają się przy powierzchni oligo- do mezotroficznych wód, o pośrednim typie zasilania, tj. korzystają z wody opadowej i w części z podziemnej 

lub powierzchniowej. Różne są postacie torfowisk, ale wspólną cechą jest silne uwodnienie wierzchniej warstwy podłoża, przez cały rok, duży udział wysokich i niskich 

turzyc oraz torfowców i mchów brunatnych. Siedlisko występuje głównie w północnej części Polski. Największa koncentracja w rejonach występowania wytopisk w krajo-

brazie sandrowym (Pojezierze Bytowskie, Bory Tucholskie, Pojezierze Drawskie, Równina Charzykowska, Puszcza Augustowska). Na południu częste na Pojezierzu Łę-

czyńsko-Włodawskim, w pozostałej części niżu i pasie wyżyn rozproszone. Siedlisko w skali kraju zajmuje znikomą powierzchnię, przeważnie są to bardzo małe płaty od 

kilkudziesięciu do kilkuset m2, takie jak w obrębie torfowiska „Pakosław” w pierwszej połowie XX w., obecnie wyjątkowo rzadko spotykane. Są to siedliska bardzo wrażli-

we na zmiany, o wąskiej skali ekologicznej. Są też miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin. 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska w obszarze Natura 2000 Pakosław reprezentują trudne do sklasyfikowania płaty degeneracyjne (Fot. 7). Z publikacji Szafera z 

1925 r., map topograficznych z tego okresu, a także rozmów z rolnikami użytkującymi teren od lat 50-tych, niemal cały teren obecnego obszaru Natura 2000 Pakosław 

PLH140015 zajmował niegdyś silnie zabagniony obszar nieleśny (Ryc. 3). Można przyjąć, że panującym typem zbiorowiska było właśnie torfowisko przejściowe. Po dzie-

sięcioleciach przesuszania obszaru Natura 2000 zbiorowiska są skrajnie zubożone i mają ograniczone powierzchnie, co jest związane z obniżeniem poziomu wody gruntowej 

– w 1995 r. znajdowała się na głębokości 1,3 m pod poziomem terenu (p.p.t.), przy czym właściwy poziom wynosi około 0,3 m. Nieco lepiej ma się stanowisko w torfiarce – 

wody gruntowe utrzymują się około 0,8 m p.p.t., ale to wciąż około 0,5 m za nisko. Odnośnie aktualnego stanu powierzchniowego istnieją rozbieżności. W szerokim ujęciu 

można zaliczyć do tego siedliska wszystkie powierzchnie zaznaczone przez Olaczka, Kurzaca (1998) jako Caricetum diandrae, Betulo-Salicetum repentis, Molinietum oraz 

niektóre płaty Salici pentandro-cinerea z elementami torfowisk trzęsawiskowych, za czym przemawia podłoże torfowe, przesuszone w wierzchniej warstwie. W wąskim 

ujęciu należałoby uznać torfowiska przejściowe i trzęsawiska za tożsame z zespołem Caricetum diandrae, które Olaczek, Kurzac (1998) podaje z 3 stanowisk, tj. jeden płat 

we wschodnio-południowej części torfowiska, przy zarastającej torfiarce w łozowiskach – ok. 10 m2; dwa płaty w części środkowo-zachodniej – 10 m2 i 15 m2. Płaty turzycy 

obłej z tych ostatnich stanowisk potwierdzono w 2012 r. podczas lustracji terenowej, zajmują podobne powierzchnie jednak ze względu na obecność przesuszonego podłoża 

torfowego istnieje możliwość odtworzenia siedliska na powierzchni znacznie większej, gdzie roślinność jest skompleksowana. Zważywszy na długotrwałe możliwości zale-

gania nasion roślin torfowiskowych w podłożu, a co z tym się wiąże regeneracji osuszonego gwałtownie siedliska przyjęto, że stan faktyczny obejmuje owe zespoły turzycy 

obłej oraz zarośla wierzby rokity i brzozy niskiej. W centrum obszaru znajduje się niewielki płat torfowiska (0,24 ha) zarastający na skutek osuszenia przez zarośla. W części 

południowej płat 1,94 ha torfowiska (podłoże) tworzy mozaika łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae i turzycowisk m.in. turzycy obłej (zespół Caricetum diandrae). We-

ryfikacji wymagają obszary południowo-wschodniej części torfowiska, a przy stopniowym odtwarzaniu stanu uwodnienia, konieczny jest monitoring tego siedliska w obsza-
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rze Natura 2000. 

 
Fot. 7. Przesuszone torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae), na pierwszym planie wierzba rokita i brzoza niska 

(fot. Piotr Sikorski). 
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Ryc. 3. Fragment mapy topograficznej WIG 1:25 000 1934 r. – torfowisko „Pakosław” pozbawione zadrzewień. 
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91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Łęgi jesionowo-olszowe to lasy zdominowane przez olszę czarną, gdzie niekiedy w domieszce występuje jesion i rzadziej inne gatunki drzew, a typowym miejscem wystę-

powania są dna dolin mniejszych rzek i strumieni w krajobrazie niżowym Polski. Zbiorowiska zajmują siedliska na glebach hydrogenicznych lub napływowych. Warunkiem 

koniecznym dla występowania siedliska jest wiosenny zalew o różnej długości trwania procesu. Łęgi jesionowo-olszowe występują pospolicie w całej Polsce na niżu. Są 

najczęściej spotykanym typem łęgu. 

W obrębie obszaru Natura 2000 Pakosław młodociane postacie łęgu jesionowo-olszowego są częstym elementem w krajobrazie (Fot. 8). Wykształcają się na zara-

stających łąkach wilgotnych (Molinion). W wielu miejscach mogły być zakwalifikowane jako Salicetum pentandro-cinereae jako dynamiczna postać zastępcza łęgu i olsu. 

Są to duże powierzchnie zbiorowisk, jakie powstały na rozlewiskach przy ciekach i rowach melioracyjnych. W miejscach zabagnionych przy ciekach upodabniają się do 

olsów (co jest typowe dla tych zbiorowisk), a w pozostałych miejscach tworzą mozaikę zadrzewień z runem zdominowanym przez rośliny zespołu Filipendulo-Geranietum – 

Filipendula almaria, Cirsium oleraceum, Cirsium rivulare, Stachys palustris, Valeriana officinalis, Angelica sylvestris, Urtica dioica etc. Znajduje się tu prawie pełen zestaw 

gatunków wskazujących na łęgi ze związku Alno-Ulmion – Carex remota, Chrysosplenium alternifolium, Festuca gigantea, Padus avium, Ribes spicatum, Stellaria nemo-

rum. Łęg ma wyraźnie charakter podbagniony, o czym świadczy duża ilość gatunków z podzwiązku Alnenion glutinoso-incanae – Alnus glutinosa, Athyrium filix-femina, 

Caltha palustris, Crepis paludosa, Lysymachia vulgaris, Ranunculus repens, Stellaria nemorum. W łęgach można też spotkać wiele rzadkich gatunków roślin – Listera ova-

ta, Menyanthes trifoliata, Dryopteris thelypteris. Zdecydowano nie włączać jako przedmiotu ochrony postaci łęgów młodocianych, słabo wykształconych i florystycznie 

nawiązujących do łozowisk. 
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Fot. 8. Młodociane łęgi olszowe ze znacznym udziałem roślin łąkowych w obszarze Natura 2000 (fot. Piotr Sikorski). 
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6410 Łąki trzęślicowe (Molinion) 

Bogate w gatunki, wilgotne lub okresowo suche łąki z udziałem trzęślicy modrej, rozwijające się na glebach organogenicznych i mineralnych, od silnie zakwaszonych do 

zasadowych i o zmiennym poziomie wody gruntowej. Łąki te są zróżnicowane florystyczne i należą do najcenniejszych półnaturalnych zbiorowisk Polski i Europy Środko-

wej, pełniących ważne znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej. Najcenniejsze są zbiorowiska rozwijające się na siedliskach węglanowych o odczynie obojęt-

nym do zasadowego, jakie spotyka się na torfowisku „Pakosław”. Siedlisko występuje w całym kraju, choć optimum rozwoju łąki osiągają w zachodniej części kraju, sięga-

jąc na wschód po Wyżynę Lubelską w postaci wapieniolubnej i są to jedne z bogatszych florystycznie łąk tego typu. Należą do coraz rzadszych i zajmujących coraz mniejsze 

powierzchnie zbiorowisk. 

Łąki trzęślicowe (Molinion) w obszarze Natura 2000 Pakosław zajmują dwie powierzchnie, z czego płat położony najbardziej na południe, to najlepiej zachowana 

ich postać (Fot. 9). Pozostałe zajmują łąki, które na skutek zarzucenia koszenia upodobniają się do łąk z zespołu Filipendulo-Geranietum i jeszcze później zarośli zespołu 

Salicetum pentandro-cinereae. W 1995 r. odnotowano na powierzchni łąk poziom wody gruntowej na poziomie głębszym niż 1 m p.p.t., co odpowiada minimalnym wyma-

ganiom wilgotnościowym zespołu. Płat poddany kilka lat temu zabiegom odkrzewiania i koszenia stanowi miejsce występowania kilku rzadszych gatunków roślin, w tym 

Ligularia sibirica. Łąki trzęślicowe, ze względu na mniejsze wymagania wilgotnościowe, nie są tak bardzo narażone na zanikanie, ale źle znoszą zacienienie w warunkach 

rozrastania się drzew i krzewów na ich powierzchni i użyźniania siedliska na skutek obfitego odkładania się biomasy na powierzchni. Wysoki, jak na łąki trzęślicowe, choć 

znośny poziom wody gruntowej jest niewystarczający dla języczki syberyjskiej. Wskazane jest zatem podjęcie działań mających służyć podniesieniu poziomu wody grunto-

wej w obszarze łąk trzęślicowych. 



 

81 

 
Fot. 9. Łąki trzęślicowe w obszarze Natura 2000 (fot. Piotr Sikorski). 
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6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Roślinność łąk świeżych cechuje duże bogactwo i zróżnicowanie florystyczne. Występują one w prawie na całym obszarze kraju (z wyjątkiem gór), na żyznych siedliskach 

lasów grądowych oraz łęgowych, a także obrzeżach dolin i wilgotnych kotlin. Kluczowym warunkiem występowania łąk świeżych jest poziom wody gruntowej, który zalega 

nie płycej niż 0,4 m p.p.t. (na torfowisku „Pakosław” zajmuje w dużej mierze takie graniczne siedliska). Siedliska są odporne na czasowe przesuszenie sięgające do 1,5 m 

p.p.t., jednak wiąże się to z poważnymi zmianami w składzie gatunkowym. Łąki świeże należą do zbiorowisk zagrożonych w Polsce. Na skutek coraz mniejszej opłacalności 

uprawy rolniczej zaprzestaje się utrzymywania użytków zielonych, zarzuca koszenie i spasanie. W dużych gospodarstwach następuje intensyfikacja produkcji łąkarskiej. W 

obu przypadkach wiąże się to z zanikaniem siedlisk. 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) w Obszarze Natura 2000 Pakosław tworzą w istocie mozaikę łąk o różnej wilgot-

ności – nierzadko tworząc w obniżeniach łąki wilgotne (synuzje m.in. Polygonum bistorta, Cirsium rivulare, Lychnis flox-cuculi) (Fot. 10). Ekspansja traw łąk świeżych – 

Arrhenatherus elatius, Festuca pratensis, Poa pratensis (po osuszeniu siedliska) sprawia, że ta mozaika ma charakter dość wyrównany. Ma to wszystko związek z nierów-

nomiernym odwodnieniem obszaru. Za łąką świeżą przemawia udział niemal wszystkich gatunków reprezentatywnych dla siedliska Geranium pratense, Pastinaca sativa, 

Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Heracleum sphondylium, Galium mollugo, Leucanthemum vulgare. Miejscami nie są to optymalne stosunki 

ilościowe tych gatunków, jednakże w związku z osuszaniem ich udział się zwiększa. Podkreślić należy za „Poradnikiem ochrony siedlisk …”, że łąki świeże stanowią schro-

nienie dla licznych gatunków roślin sąsiadujących z tymi siedliskami m.in. łąk wilgotnych (zw. Calthion), np. Dianthus superbus i Ostericum palustre. 



 

83 

 
Fot. 10. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie w obszarze Natura 2000 (fot. Piotr Sikorski). 
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru  

1617 Starodub łąkowy Ostericum palustre 

Na terenie Polski stanowiska staroduba łąkowego Ostericum palustre (Fot. 11) tworzą wyraźny, szeroki pas przebiegający od Lubelszczyzny po Wielkopolskę, 

przez Podlasie, Mazowsze i Kujawy. Nieliczne stanowiska notowano również m.in. na Pomorzu Zachodnim, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim i w okolicach 

Krakowa. Liczebność stanowisk jest w Polsce mała – do 100 stanowisk, przy czym w ostatnich dziesięcioleciach obserwowany jest duży spadek ich liczby. Starodub łąkowy 

jest zagrożony w skali całego kraju. Zagrożenie dla stanowisk gatunku wynika przede wszystkim z intensyfikacji użytkowania łąk lub ich całkowitego zarzucenia, a także 

osuszania. Ochrona siedlisk staroduba łąkowego powinna być realizowana głównie pod kątem zachowania odpowiedniego poziomu wody gruntowej. Nie należy też łąk 

intensywnie nawozić ani wypasać. Stanowiska staroduba łąkowego powinny być ponadto zabezpieczone przed przeorywaniem i ich ponownym obsiewaniem. 

Starodub łąkowy tworzy w obrębie torfowiska „Pakosław” jedno z największych skupisk tego gatunku na terenie Polski (Ryc. 4). Według monitoringu Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) osiąga liczebność min. 1000 osobników na ponad 10 stanowiskach. Osobniki tego gatunku występują na najwilgotniejszych 

postaciach łąk świeżych (6510) i wilgotnych, a często wręcz na zboczach rowów melioracyjnych. Kondycję i żywotność populacji należy ocenić jako dobrą, jednak warunki 

siedliskowe w latach o przeciętnych opadach mogą stan ten pogorszyć. Optymalne warunki wilgotnościowe panują na wilgotnych łąkach, a więc przy poziomie wody 

gruntowej utrzymującym się poniżej 1 m p.p.t. Dużym zagrożeniem dla gatunku jest zarzucenie użytkowania łąk. Sytuacja taka w obszarze Natura 2000 ma miejsce na 

niedużych powierzchniach, gdzie wymaga podjęcia szybkich działań. 
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Fot. 11. Starodub łąkowy Ostericum palustre (fot. Piotr Sikorski). 
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Ryc. 4. Mapa rozmieszczenia staroduba łąkowego na torfowisku „Pakosław” i w bliskim otoczeniu (Nobis 2008). 
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1758 Języczka syberyjska Ligularia sibirica 

W Polsce znanych jest 6 stanowisk języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (Fot. 12), na Podtatrzu w Zakopanem, na Wyżynie Lubelskiej, trzy pozostałe w południowej 

części Polski Środkowej oraz między Buskiem a Chmielnikiem. Największa populacja języczki syberyjskiej występuje w obszarze Natura 2000 Pakosław, gdzie została 

odkryta w 1920 r. (Szafer 1923, Szafran 1925). Liczebność stanowisk szacuje się w skali kraju na bardzo niską. Tendencje dynamiczne w ostatnich dziesięcioleciach 

wskazują na spadek liczby stanowisk (lub wyraźny ubytek liczebności osobników na stanowiskach). W związku z powyższym stopień zagrożenia ocenia się jako szczególnie 

zagrożony wymarciem (E). Języczka syberyjska jest rośliną wilgotnych gleb torfowych, światłolubną, a przy tym umiarkowanie cienioznośną, wapieniolubną. Toleruje 

wahania poziomu wody; na głębokim torfie znosi powierzchniowy zalew, jak i spadek poziomu wody do 1 m p.p.t. w wybitnie suche lata. Optymalne warunki ma na 

otwartej przestrzeni lub brzegach lasu (zarośli), na glebie torfowej lub murszowej o odczynie pH (4,5) 5-6 i poziomie wody gruntowej 0-0,2 m p.p.t. Wszystkie stanowiska 

tej rośliny w Polsce, Czechach i Słowacji znajdują się na obszarach, gdzie na powierzchni lub tuż pod powierzchnią występują skały węglanowe – wapień, margiel, lub gips. 

Odpowiadają jej torfowiska źródliskowe lub torfowiska zasilane wysiękami wód gruntowych. Nie rośnie natomiast na obszarach zalewowych rzek. Nie występuje na torfie 

kwaśnym torfowisk wysokich, ani na podłożu krzemianowym. 

Języczka syberyjska w 2010 roku, po wyjątkowo mokrych latach 2009-2010, liczyła wg monitoringu GIOŚ 2118 osobników, na przynajmniej 10 stanowiskach. 

Porównanie liczebności z monitoringu w ostatnich latach wykazało polepszający się stan populacji. Wskazywano w przeszłości na niebezpieczeństwo braku generatywnych 

siewek, co mogłoby zagrozić odnawianiu populacji w dłuższej perspektywie. Po latach z ponadprzeciętnym opadem sytuacja uległa poprawie i odnotowano obecność 

kilkudziesięciu siewek, co także udokumentowano w czasie prac terenowych. Kondycja i żywotność populacji w tej sytuacji należy ocenić jako dobrą. Jest to uwarunkowane 

latami wilgotniejszymi, dlatego przewiduje się, że podczas kolejnego okresu posusznego stan populacji ulegnie pogorszeniu tak, jak na przełomie XX i XXI wieku. Warunki 

siedliskowe nie są zatem sprzyjające dla języczki syberyjskiej, która preferuje poziom wody gruntowej utrzymujący się 0-0,3 m p.p.t., a obecnie rośnie na siedliskach, w 

obrębie których poziom wód gruntowych wynosi 0,8-1,3 m p.p.t.. Ma ona dużą tolerancję pod tym względem, jednak gruba przesuszona warstwa torfu utrudnia rozwój 

generatywny – jedyny skuteczny sposób umożliwiający przetrwanie gatunku w obszarze Natura 2000. 
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Fot. 12. Stanowisko języczki syberyjskiej Ligularia sibirica w obszarze Natura 2000 (fot. Piotr Sikorski). 

 

1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

Lipiennik Loesela Liparis loeselii (Fot. 13), znany jest w Polsce z ponad 200 stanowisk położonych na niżu, przede wszystkim w północnej, zachodniej i środkowej części 

kraju, w większości – w pasie pojezierzy i pobrzeża, w krajobrazie młodoglacjalnym. Poza powyższym obszarem stanowiska są bardzo rozproszone; większe skupiska 
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znajdują się na Polesiu, Wyżynie i Nizinie Śląskiej oraz w niektórych rejonach Polski Środkowej. Tendencje dynamiczne w ostatnich dziesięcioleciach są oceniane 

negatywnie, obserwowany jest duży spadek liczby stanowisk. Gatunek ma status szczególnie zagrożonego wymarciem (E). Lipiennik Loesela najczęściej rośnie na niskich 

torfowiskach mechowiskowych, silnie uwodnionych, rozwijających się w miejscach zasilanych wodami bogatymi w związki wapnia, szczególnie w misach jeziornych na 

pokładach gytii wapiennej, bądź kredy jeziornej. W obszarze Natura 2000 torfowisko znajduje się na warstwie piasku zalegającej na pokładach wapiennych zasilających 

związkami wapnia, warstwy są od siebie odizolowane. Optymalny poziom wód takich torfowisk dla lipiennika Loesela znajduje się tuż pod powierzchnią gruntu. Torfowiska 

takie mają też charakter otwarty. W Pakosławiu poziom wód gruntowych znajdował się w 1995 r. na głębokości 0,8 m p.p.t., a więc zdecydowanie za głęboko. Zaznaczyć 

należy, że jedyne stanowisko znajduje się w wyrobisku potorfowym. Dla zachowania populacji w Pakosławiu w dłuższym okresie konieczne jest stosowanie ochrony 

czynnej, zmierzającej do usunięcia drzew i krzewów. Podstawowe zabiegi do tego zmierzające to utrzymywanie bądź przywracanie odpowiedniego uwodnienia torfowisk, 

zapobieganie sukcesji, a także ochrona wód torfowisk przed wzbogaceniem w biogeny, poprzez ochronę całych ich zlewni. Torfowisko „Pakosław” jest zbyt silnie 

zeutrofizowane jak na tego typu siedliska. Konieczne jest wieloletnie dokładne usuwanie ściętej biomasy i wywożenie poza obręb obszaru Natura 2000. Powyższe zabiegi 

najskuteczniej można realizować na powierzchniach odpowiednio dużych, tak aby obejmowały zlewnię torfowiska. 

Informacje na temat występowania lipiennika Loesela w obszarze Natura 2000 są niepełne i wymagają uzupełnienia, podczas planowanej inwentaryzacji gatunku w 

pierwszych czterech latach od momentu ustanowienia Planu zadań ochronnych. Podczas wizji terenowej, wykonanej w roku 2012, sprawdzono 1 stanowisko wykazane 

podczas inwentaryzacji przeprowadzonej przez Biuro Urządzania Lasu w latach 2007-2008, które zweryfikowano negatywnie. Usunięcie stanowiska powinno być 

poprzedzone co najmniej 5 letnimi obserwacjami, co podyktowane jest specyfiką rozwoju storczyków. Uzyskano informację ustną o innym stanowisku (Nobis 2012, 

Pawlikowski 2012, Jarzombkowski 2012), na którym w 2012 r. stwierdzono jedno stanowisko z pędem generatywnym. Prawdopodobnie jest to jedyna utrzymująca się 

populacja na przesuszonym torfowisku, jednak założyć należy, że osobników może być więcej. 
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Fot. 13. Lipiennik Loesela Liparis loeselii (http://www.orchidstudygroup.org). 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Gatunkom zwierząt, przedstawionym w pkt. 1.5 projektu Planu, nadano ocenę populacji D, zatem nie stanowią one przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natu-
ra 

Stanowisko Parametr 
stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 
ochrony 
na pod-
stawie 
dostęp-
nych da-
nych wg 
skali FV, 
UI, U2,XX 

Ocena 
stanu  
ochrony 
po weryfi-
kacji tere-
nowej wg 
skali FV, 
UI, U2,XX 

Ocena stanu 
ochrony stano-
wiska wg skali 
FV, UI, U2,XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedli-
ska/gatunku wg 
skali FV, U1, 
U2, XX Uwagi 

1 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchze-
rio-Caricetea 
nigrae) 

7140 b03d16f8-
9829-4432-
b484-
26d0988b0e2b 

Powierzch-
nia siedliska 

Procent po-
wierzchni zajęty 
przez siedlisko na 
transekcie 

U2 U2 U2 U2 Dane archiwalne 
podano na podsta-
wie zdjęć fitoso-
cjologicznych i 
mapy roślinności z 
opracowania 
Olaczka i Kurzaca 
(1998), Jabłońska 
(2009), a także 
własnych obserwa-
cji z 2007 r. Oceny 
ogólnej dokonano 
na podstawie wizji 
terenowych, wy-
konanych w 
czerwcu i lipcu 
2012 r.  

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakte-
rystyczne 

U2 U2 

Gatunki dominu-
jące 

U2 U2 

Pokrycie i struk-
tura gatunkowa 
mchów 

U2 U2 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV FV 

Gatunki ekspan-
sywne roślin 
zielnych 

U2 U2 

Obecność krze-
wów i podrostu 
drzew 

U2  U2 
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Stopień uwod-
nienia 

U2 U2 

Pozyskanie torfu U1 U1 

Melioracje od-
wadniające 

U2 U2 

Perspektywy 
ochrony 

stosunki wodne 
w obrębie siedli-
ska 

U2 U2 

2 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchze-
rio-Caricetea 
nigrae) 

7140 65094694-
9f63-4628-
ae99-
176343f0375f 

Powierzch-
nia siedliska 

Procent po-
wierzchni zajęty 
przez siedlisko na 
transekcie 

XX U2 U2 U2 Dane podano na 
podstawie zdjęć 
fitosocjologicz-
nych z publikacji 
Jarzombkowski 
(2008). Oceny 
ogólnej dokonano 
na podstawie wizji 
terenowych, wy-
konanych w sierp-
niu 2012 r.  

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakte-
rystyczne 

XX FV 

Gatunki dominu-
jące 

XX U1 

Pokrycie i struk-
tura gatunkowa 
mchów 

XX FV 

 Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Gatunki ekspan-
sywne roślin 
zielnych 

XX U2 

Obecność krze-
wów i podrostu 
drzew 

XX FV 

Stopień uwod-
nienia 

XX U1 

Pozyskanie torfu XX U1 

Melioracje od-
wadniające 

XX U2 
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Perspektywy 
ochrony 

stosunki wodne 
w obrębie siedli-
ska 

XX U2 

3 Łęgi wierz-
bowe, topo-
lowe, olszo-
we i jesio-
nowe 
(Salicetum 
albo-fragilis, 
Populetum 
albae, Alne-
nion glutino-
so-incanae, 
olsy źródli-
skowe) 

91E0 36ad490a-
9b77-45eb-
82c9-
010b8f571d87 

Powierzch-
nia siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na sta-
nowisku 

FV FV U2 U1 Dane archiwalne 
podano na podsta-
wie zdjęć fitoso-
cjologicznych i 
mapy roślinności z 
opracowania 
Olaczka i Kurzaca 
(1998), a także 
własnych obserwa-
cji z 2007 r. Oceny 
ogólnej dokonano 
na podstawie wizji 
terenowych, wy-
konanych w 
czerwcu i lipcu 
2012 r.  

Gatunki charakte-
rystyczne 

U1 U1 

 Gatunki dominu-
jące 

U1 U1 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

FV FV  

Inwazyjne gatun-
ki obce w pod-
szyciu i runie 

FV FV 

Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie 

U1 U1 

Martwe drewno U2 U2 

Martwe drewno 
wielkowymiaro-
we (leżące lub 
stojące > 3 m 
długości i >50 cm  
średnicy) 

U1 U1 

Naturalność ko-
ryta rzecznego 
(stosowana tylko, 
jeżeli występo-
wanie łęgu jest 
związane z cie-
kiem) 

XX XX 

 Reżim wodny w 
tym rytm zale-
wów, jeśli wystę-

U1 U1 
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puje 

Wiek drzewosta-
nu 

U2 U2 

Pionowa struktu-
ra roślinności 

FV FV 

Naturalne odno-
wienie drzewo-
stanu 

FV FV 

Zniszczenia runa 
i gleby związane 
z pozyskaniem 
drewna 

FV FV 

Inne zniekształ-
cenia 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony 

stopień zaawan-
sowania sukcesji 

U1 U1 

4 Łąki trzęśli-
cowe 
(Molinion) 

6410 4c3b4104-
5e48-4b6b-
a810-
cae0b23b57d9 

Powierzch-
nia siedliska 

Struktura prze-
strzenna płatów 
siedliska 

U1 U1 U2 U2 Dane archiwalne 
podano na podsta-
wie zdjęć fitoso-
cjologicznych i 
mapy roślinności z 
opracowania 
Olaczka i Kurzaca 
(1998). Oceny 
ogólnej dokonano 
na podstawie wizji 
terenowych, wy-
konanych w 
czerwcu i lipcu 
2012 r. 

Procent po-
wierzchni zajęty 
przez siedlisko w 
transekcie 

XX U1 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki typowe U1 U1 

Gatunki dominu-
jące 

U1 U1 

Ekspansja krze-
wów i podrostu 
drzew 

XX U2 

Gatunki ekspan-
sywne roślin 
zielnych 

XX U1 

Obce gatunki FV U1 
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inwazyjne 
Martwa materia 
organiczna 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 
 
 

Perspektywy 
ochrony 

XX U2 

5 Łąki trzęśli-
cowe 
(Molinion) 

6410 2791de87-
87b6-4442-
a413-
81e5e0f43855 

Powierzch-
nia siedliska 

Struktura prze-
strzenna płatów 
siedliska 

FV FV U1 U1 Dane archiwalne 
podano na podsta-
wie zdjęć fitoso-
cjologicznych i 
mapy roślinności z 
opracowania 
Olaczka i Kurzaca 
(1998). Oceny 
ogólnej dokonano 
na podstawie wizji 
terenowych, wy-
konanych w 
czerwcu i lipcu 
2012 r. 

Procent po-
wierzchni zajęty 
przez siedlisko w 
transekcie 

XX FV 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki typowe U1 U1 

Gatunki dominu-
jące 

U1 U1 

Ekspansja krze-
wów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Gatunki ekspan-
sywne roślin 
zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV U1 

Martwa materia 
organiczna 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 
 

Perspektywy 
ochrony 

XX U1 

6 Niżowe i 
górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 

6510 4e86663f-
d30e-465b-
a152-
4dec3092a115 

Powierzch-
nia siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na sta-
nowisku 

FV FV U1 U1 Dane archiwalne 
podano na podsta-
wie zdjęć fitoso-
cjologicznych i 
mapy roślinności z 

Struktura i 
funkcje 

Struktura prze-
strzenna płatów 

FV FV 
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(Arrhenathe-
rion elatioris) 

siedliska opracowania 
Olaczka i Kurzac 
(1998), a także 
własnych obserwa-
cji z 2007 r. Oceny 
ogólnej dokonano 
na podstawie wizji 
terenowych, wy-
konanych w 
czerwcu i lipcu 
2012 r.  

Gatunki charakte-
rystyczne 

U1 U1 

Gatunki dominu-
jące 

U1 U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV FV 

Gatunki ekspan-
sywne roślin 
zielnych 

U1 U1 

Ekspansja krze-
wów i podrostu 
drzew 

U1 U1 

Udział dobrze 
zachowanych 
płatów siedliska 

U1 U1 

Wojłok (martwa 
materia organicz-
na) 

U1 U1 

 Ogólnie 
struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura 
i funkcje 

U1 U1 

Perspektywy 
ochrony 

Użytkowanie łąk FV FV 

7 Niżowe i 
górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenathe-
rion elatioris) 

6510 79398c31-
231b-4ad5-
90ca-
77824e1ff305 

Powierzch-
nia siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na sta-
nowisku 

FV FV U2 U2 Dane archiwalne 
podano na podsta-
wie zdjęć fitoso-
cjologicznych i 
mapy roślinności z 
opracowania 
Olaczka i Kurzac 
(1998), a także 
własnych obserwa-
cji z 2007 r. Oceny 
ogólnej dokonano 

Struktura i 
funkcje 

Struktura prze-
strzenna płatów 
siedliska 

FV U1 

Gatunki charakte-
rystyczne 

U1 U1 

Gatunki dominu-
jące 

U1 U1 
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Obce gatunki 
inwazyjne 

U1 U1 na podstawie wizji 
terenowych, wy-
konanych w 
czerwcu i lipcu 
2012 r.  

Gatunki ekspan-
sywne roślin 
zielnych 

U1 U1 

Ekspansja krze-
wów i podrostu 
drzew 

U1 U2 

 Udział dobrze 
zachowanych 
płatów siedliska 

U1 U2 

Wojłok (martwa 
materia organicz-
na) 

U1 U1 

Ogólnie 
struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura 
i funkcje 

U1 U1 

Perspektywy 
ochrony 

Użytkowanie łąk U1 U2 

8 Niżowe i 
górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenathe-
rion elatioris) 

6510 bc818b6a-
1eea-48f5-
a66a-
e71581c0a363 

Powierzch-
nia siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na sta-
nowisku 

FV FV U1 U1 Dane archiwalne 
podano na podsta-
wie zdjęć fitoso-
cjologicznych i 
mapy roślinności z 
opracowania 
Olaczka i Kurzac 
(1998), a także 
własnych obserwa-
cji z 2007 r. Oceny 
ogólnej dokonano 
na podstawie wizji 
terenowych, wy-
konanych w 
czerwcu i lipcu 
2012 r.  

Struktura i 
funkcje 

Struktura prze-
strzenna płatów 
siedliska 

FV FV 

Gatunki charakte-
rystyczne 

U1 U1 

Gatunki dominu-
jące 

U1 U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

U1 U1 

 Gatunki ekspan-
sywne roślin 
zielnych 

U1 U1 
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Ekspansja krze-
wów i podrostu 
drzew 

U1 U1 

Udział dobrze 
zachowanych 
płatów siedliska 

U1 U1 

Wojłok (martwa 
materia organicz-
na) 

U1 U1 

Ogólnie 
struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura 
i funkcje 

U1 U1 

Perspektywy 
ochrony 

użytkowanie łąk FV U1 

  
Gatunki roślin 

9 Starodub 
łąkowy 
Ostericum 
palustre 

1617 c83375f8-
9788-437d-
bb3b-
6da756999b68 

9bcaf919-
8f85-479f-
b53f-
cac5ebfb96b3 

1c79398f-
058b-4a06-
8b2b-
7bb7f378e485 

1fc5aeb7-
c68e-4dc3-
9849-
7fc3f0c62ff6 

99e5b2fc-
e996-40ec-
8950-

Parametry 
populacji 

Liczba osobni-
ków 

XX FV U1 U1 Oceny ogólnej 
dokonano na pod-
stawie wizji tere-
nowych, wykona-
nych w czerwcu i 
lipcu 2012 r.  

Liczba osobni-
ków generatyw-
nych 

XX FV 

Liczba osobni-
ków wegetatyw-
nych 

XX FV 

Parametry 
siedliska 

Stan zdrowotny XX FV 

Powierzchnia 
potencjalnego 
siedliska 

XX FV 

Powierzchnia 
zajętego siedliska 

XX FV 

Fragmentacja 
siedliska 

XX FV 

Gatunki ekspan-
sywne 

XX FV 
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39a559ed53fe 

9b1d88a5-
e36d-496d-
bb73-
ef866e0e17b5 

152d75b2-
93da-4f44-
b2ad-
d64eb89690da 

0a0f7db6-
89af-438c-
ad8e-
a14499f24b1e 

f8fcaacc-f27b-
49ba-a6ee-
ceec8b5537a5 

Gatunki obce 
inwazyjne 

XX FV 

Miejsca do kieł-
kowania 

XX U1 

Ocienienie XX FV 

Wojłok (martwa 
materia organicz-
na) 

XX U1 

Zwarcie drzew i 
krzewów 

XX FV 

Wysokość ru-
ni/runa 

XX FV 

Stopień zarośnię-
cia przez wysokie 
byliny 

XX FV 

Stopieo zarośnię-
cia przez krzewy 

XX FV 

Zwarcie runi/runa XX U1 

Uwodnienie 
terenu/wilgotność 
podłoża 

XX U1 

Szanse za-
chowania 
gatunku 

użytkowanie XX U1 

10 Języczka 
syberyjska 
Ligularia 
sibirica 

1758 bf84fceb-
d550-42f9-
be00-
e27d870aeccd 

74c8109d-
f627-4825-
83bf-

Parametry 
populacji 

Liczba osobni-
ków 

FV FV U1 U1 Obserwowane, 
podczas przepro-
wadzonej w 2012 
r. wizji terenowej, 
dobre warunki 
rozwoju w obrębie 
siedliska gatunku, 
są wynikiem wy-
jątkowo mokrych 

Liczba osobni-
ków generatyw-
nych (kęp kwit-
nących) 

FV FV 

Obecność siewek FV FV 
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410068d10ef8 

ce357204-
cdf0-4d3d-
bef5-
e4e9e2cf3770 

40ce42cc-
6c77-4cc7-
bdbd-
e39924e7cfba 

5a5ddf75-
d074-4523-
866c-
24d94019c862 

4f23a7e4-
ced3-41c7-
993d-
f585a623effe 

9d73d10f-
deb2-4828-
add6-
748c7d866a04 

67ff349e-
4344-4373-
9868-
5b577cb5a5fc 

d4f30d5f-
0417-4cc8-
a188-
c864da9641fe 

42d18826-
bd6d-4181-
a59c-
6c9687442883 

Stwierdzone 
choroby, pasoży-
ty itp. 

FV FV lat 2009 i 2010. 
Ponadto, w latach 
poprzedzających 
wizję terenową 
pracownicy Ma-
zowiecko-
Świętokrzyskiego 
Towarzystwa 
Ornitologicznego 
wykonali, w ra-
mach Programu 
Ochrony Torfowi-
ska Pakosław, 
gruntowne cięcia 
krzewów i podro-
stów drzew. Stan 
siedliska gatunku 
może ulec pogor-
szeniu w trakcie 
lat posusznych 
oraz przy braku 
systematycznego 
usuwania krze-
wów. Konieczne 
jest prowadzenie 
monitoringu licz-
by kwitnących 
osobników i sie-
wek w obszarze 
Natura 2000, w 
obrębie stwier-
dzonych siedlisk 
gatunku. 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 
potencjalnego 
siedliska 

U1 U1 

Powierzchnia 
zajętego siedliska 

FV FV 

Fragmentacja 
siedliska 

U1 FV 

Stopień zarośnię-
cia siedliska 
przez roślinność 
drzewiastą i 
krzewiastą (dla 
siedlisk otwar-
tych – także 
siewki i nalot) 

U2 U1 

Wysokie byliny/ 
gatunki ekspan-
sywne – konku-
rencyjne 

U1 FV 

Gatunki obce/ 
inwazyjne 

U1 U1 

Wysokość runi FV FV 

Ocienienie przez 
drzewa, rośliny 
zielne 

U1 FV 

Wojłok (martwa 
materia organicz-
na) 

U1 FV 

Miejsca do kieł-
kowania 

U1 U1 

Uwodnienie 
terenu/ wilgot-
ność podłoża 

U1 U1 
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Szanse 
zachowania 
gatunku 

Użytkowanie U2 U1 

Stosunki wodne U1 U1 

11 Lipiennik 
Loesela 
Liparis 
loeselii 

1903 e99de4a8-
f25a-4080-
8293-
68e9623d9bdf 

Parametry 
populacji 

Liczebność osob-
ników 

XX XX U2 U2 Oceny ogólnej 
dokonano na pod-
stawie wizji tere-
nowych, wykona-
nych w czerwcu i 
lipcu 2012 r.  

Struktura popula-
cji 

XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 
potencjalnego 
siedliska 

XX U2 

Powierzchnia 
zajętego siedliska 

XX U2 

Fragmentacja 
siedliska 

XX FV 

Stopień zarośnię-
cia siedliska 
przez roślinność 
drzewiastą i 
krzewiastą 

XX U2 

Wysokie byli-
ny/gatunki eks-
pansywne konku-
rencyjne 

XX U2 

Wysokość runi XX U2 

Grubość wojłoku XX U1 

Miejsca do kieł-
kowania 

XX U2 
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Stopień uwod-
nienia 

XX U2 

Szanse za-
chowania 
gatunku 

Stosunki wodne U2 U2 

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

Torfowiska przejściowe zajmują niewielką powierzchnię w porównaniu do obszaru, jaki zajmowały jeszcze w połowie XX w.. Wydzielono dwa typy powierzchni torfowisk. 

Płaty zdegradowane w części zachodniej wymagają działań związanych z wycinką kilkunastoletnich drzew i krzewów, a następnie nadania otwartego charakteru torfowiska i 

przywrócenia systematycznego koszenia. W niewielkim płacie, w centralnej części konieczna jest regularna wycinka drobniejszych krzewów i drzew, selektywne usuwanie 

nadmiernie rozrastających się bylin, bez koszenia całości. We wszystkich powierzchniach najpilniejszym działaniem jest przywrócenie wysokiego poziomu wód gruntowych. 

 W obrębie niewielkich płatów łąk trzęślicowych zachowała się grupa gatunków charakterystycznych dla siedliska. Brak natomiast mchów typowych dla tego siedli-

ska, co wpłynęło na słabą ocenę ogólną zachodnich płatów siedliska – U2. Ponadto, w obrębie płatów siedliska pojawia się roślinność nitrofilna i zarośla wierzbowe. Zidenty-

fikowany płat torfowiska w dole potorfowym, w centralnej części obszaru Natura 2000, cechuje się dobrym stopniem zachowania roślinności i wyraźnie odbiega tym od po-

zostałych, stąd wyższa ocena U1. 

 Postępujące od lat 70-tych odwodnienie torfowiska prowadzi do jego stopniowej degradacji. Wykonana w latach 70-tych XX w. sieć melioracji, a także pobór wód 

na potrzeby mieszkańców okolicznych wsi i miast (Iłża, Wierzbica, Starachowice) i odwodnienie prowadzone przez kopalnię wapieni Wierzbica, przyczyniły się do pogor-

szenia stanu siedliska i złej perspektywy jego zachowania. Zestawienie danych archiwalnych na podstawie zdjęć fitosocjologicznych i map roślinności Olaczka i Kurzaca 

(1998), a także własnych obserwacji z 2007 r. dają obraz przekształceń. Podczas wizji terenowej wykonanej w 2012 r. zweryfikowano siedliska wcześniej rozpoznane i po-

szukiwano jednego stanowiska wskazanego w danych Biura Urządzania Lasu, które zweryfikowano negatywnie. 

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

we) 
Łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum) różnicują się w opracowywanym terenie w zależności od położenia w przestrzeni, ale przekształcenie antropogeniczne tych sie-

dlisk jest na tyle duże, że pozostałe czynniki, w tym warunki siedliskowe, mają na nie niewielki wpływ. Płaty w centralnej części torfowiska przy Rowie Granicznym, zasila-

ne są wodami gruntowymi, związanymi z przepływem wody w cieku. W warunkach naturalnych wykształciłby się łęg w postaci F.-A. cadaminetosum lub F.-A. ranunculeto-

sum. Nawet obecnie, spotyka się tam w płatach najsilniej uwodnionych, w niewielkich pokryciach, gatunki bagienne m.in. Carex acutiformis, Equisetum limosum i Viola 
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palustris. Woda gruntowa zalega tu na głębokości do 0,8 m pod poziomem terenu. W czasie wiosennych zalewów lub gdy wody zostają spiętrzone w wyniku działalności 

bobrów, woda zalega na powierzchni gruntu. Płaty znajdujące się na obrzeżu w części zachodniej, są w dużej mierze zasilane przez wody spływające z terenów zlewni znaj-

dujących się powyżej i spływających w profilu glebowym. Woda gruntowa zalega tu poniżej 1 m pod poziomem gruntu. W warunkach naturalnych wykształciłby się za pew-

ne podzespół F.-A. urticetosum, nawiązujący do grądów. W takich postaciach spotyka się na terenie torfowiska Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Paris quadrifolia. 

Zwrócić należy uwagę, że na tych najmniej uwodnionych stanowiskach wprowadzono w przeszłości sosnę, która rozwija się, lecz nie ma szans na naturalne odtworzenie 

drzewostanu w przyszłości. Stopień przekształceń łęgów jest duży i, jak to określa Olaczek i Kurzac (1998), "zbiorowisko ma charakter nietypowy". W obu przypadkach 

zbiorowisk, porastających różne siedliska, właściwy drzewostan jest zbyt młody, a niezgodne z siedliskiem sosna i osika są sztucznie wprowadzone. 

 Wszystkie płaty tworzą młode zadrzewienia, a niepełny skład gatunków leśnych, brak martwego drewna oraz obecność w runie gatunków zbiorowisk otwartych, są 

podstawą do nadania siedliskom łęgu stanu ochrony U2. Zasięg łęgów zweryfikowano w terenie doszukując się postaci zbiorowisk typowych. Odrzucono zapusty olszowe z 

przewagą roślinności łąkowej i płaty łozowisk z pojedynczym udziałem drzew olszy czarnej. Zweryfikowano oznaczenia łęgów z 2007 r. ujmujące szeroko powierzchnię 

łęgów, jako kompleks regeneracyjny i dodatkowo powierzchnie wyznaczone przez Olaczka i Kurzaca (1998). W terenie rozpoznanie przeprowadzono za pomocą transektów 

przecinających w/w powierzchnie. Granice doprecyzowano z podkładem ortofotomapy. Przebudowa drzewostanu nie jest wskazana, gdyż sosna i osika nie odnawiają się, a 

młode podrosty olszy, brzozy, czeremchy i sporadycznie jesiona odznaczają się dobrą dynamiką wzrostu. Z czasem naturalnie odbuduje się właściwy drzewostan, przyśpieszy 

się także proces odkładania martwego drewna (wykroty starszych drzew przy niskim poziomie wód gruntowych są dość częste). 

6410 Łąki trzęślicowe (Molinion) 

Łąki trzęślicowe występują na obrzeżach torfowisk przejściowych, wnikając na ich przesuszone postacie. Zajmują w przybliżeniu powierzchnie te same, jakie zajmowały w 

latach 90-tych XX w.. Wydzielono dwa płaty zróżnicowane dotychczasowym sposobem użytkowania. W południowym płacie, gdzie w latach 2008-2009 Mazowiecko-

Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne przeprowadziło renaturyzację torfowisk, łąki mają charakter otwarty i zarastają nieznacznie krzewami i pojedynczymi drzewa-

mi. Najpilniejszym problemem ochrony w obrębie tego płatu, poza podniesieniem poziomu wód gruntowych, jest zabezpieczenie odnowienia języczki syberyjskiej. W pół-

nocnej części płaty są silnie zarośnięte i wymagają odkrzewienia i usunięcia kilkunastoletnich drzew, przywrócenia koszenia łąk, wyeliminowanie zarośli jeżyn i gatunków 

ekspansywnych. 

 Pomimo dużej odporności na zmiany w użytkowaniu terenu, stan południowego, odkrzewionego płatu został określony jako U1, natomiast północnego, zarośniętego 

krzewami, jako U2. Na ocenę niezadowalającą wpłynęły – brak płatów typowych i mały udział gatunków charakterystycznych, natomiast nadanie oceny złej jest efektem 

wyłącznie zarastania łąk przez krzewy, a stan płatu może ulec poprawie w przypadku szybkiego podjęcia odpowiednich działań ochronnych. W wielu miejscach łąki są silnie 

zarośnięte przez zarośla wierzbowe. Powierzchnie, odkrzewione w latach 2008-2009 przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, prezentują się fizjo-
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nomicznie bardzo dobrze, ale przy braku regularnych zabiegów odkrzaczania, w niedługim czasie, mogą z powrotem zarosnąć. Sporym problemem mogą być liczne płaty 

roślin nitrofilnych, a miejscami gatunków obcych. Przy weryfikacji zasięgu łąk posłużono się wyznaczeniem transektów poprowadzonych na podstawie mapy sporządzonej 

przez Olaczka i Kurzaca (1998). 

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

Z braku metodyki dla łąk świeżych wykorzystano podczas wizji terenowej w 2012 r. wskaźniki obligatoryjne dla siedliska wikaryzującego „6520 Górskie łąki konietlicowe i 

mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion)” (Korzeniak 2012a). Wprowadzono do analiz dodatkowe wskaźniki – „Udział dobrze zachowa-

nych płatów siedliska” i „Powierzchnia siedliska na stanowisku”. W związku z tym, że najnowsze wytyczne dla siedliska 6510 „Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świe-

że (Arrhenatherion)” (Korzeniak 2012b), które wbrew dacie opublikowania – kwiecień 2012, ukazały się po przygotowaniu opracowania (wrzesień 2012), nie zostały 

uwzględnione w Planie zadań ochronnych. 

 Łąki świeże, z licznymi powierzchniami łąk wilgotnych, tworzą w północnej część obszaru Natura 2000 rozległe przestrzenie. Są to niewątpliwie siedliska wykształ-

cone na przesuszonych łąkach wilgotnych lub częściowo bagiennych. W części północnej obszaru Natura 2000 łąki, dzięki regularnym koszeniom, prezentują się bardzo 

dobrze. W części środkowej, na zachód i wschód od torfowiska, stan siedlisk jest nieco gorszy, bowiem zarastają one nie tylko wierzbami, ale także gatunkami nitrofilnymi. 

Stan zachowania łąk jest ogólnie dobry, ale ze względu na rozproszone powierzchnie, cechujące się nadmiernym przesuszeniem wierzchniej warstwy podłoża, dwa płaty 

uzyskały ocenę U1, a jeden, zarastający krzewami, ocenę U2. Zasięg łąk zweryfikowano za pomocą transektów, poprowadzonych na podstawie mapy sporządzonej przez 

Olaczka i Kurzaca (1998) oraz wyników inwentaryzacji Biura Urządzania Lasu z lat 2007-2008 r. 

1617 Starodub łąkowy Ostericum palustre 

Obszar został Natura 2000 zlustrowany regularnie metodą transektów, co pozwoliło zweryfikować pozytywnie lub negatywnie w sposób szczegółowy teren, dając w sumie 

ogólny zasięg stanowisk gatunku na badanym obszarze (Faliński 1990). Punkty z koordynatami podawano zgodnie ze „Standardem danych GIS w ochronie przyrody” (Ło-

chyński, Guzik 2009) jako stanowisko pojedynczej rośliny, a w przypadku jeżeli stanowisko gatunku zajmowało powierzchnię do 25 m2, wprowadzano punkt środkowy (cen-

troidę) obserwowanego stanowiska. 

Stan populacji staroduba łąkowego, po latach deszczowych 2009 i 2010, oceniono jako FV, jednak ze względu na przesuszenie siedliska ocena całkowita wynosi U1. 

Przesuszenie wierzchniej warstwy podłoża prowadzi do gromadzenia się nierozłożonej materii w wyniku spalania części organicznych, co przyczynia się do osłabienia zdol-

ności staroduba łąkowego do rozmnażania generatywnego. Ponadto, postępujące zarastanie niektórych płatów łąk przez krzewy może wpłynąć w przyszłości na obniżenie 

ogólnego stanu ochrony populacji staroduba w obszarze Natura 2000. Własne stanowiska staroduba, zebrane w terenie w 2007 r., uzupełniono o dane Biura Urządzania Lasu 



 

105 

w Radomiu. Stanowiska powyższe zweryfikowano w terenie z wynikiem pozytywnym. Z ustnych przekazów (Nobis 2012), wiadomo o kilku nowych lokalizacjach niedużych 

populacji gatunku, jednak ze względu na brak danych o ich dokładnej lokalizacji nie naniesiono ich na mapę rozmieszczenia. 

1758 Języczka syberyjska Lingularia sibirica 

Obszar został Natura 2000 zlustrowany regularnie metodą transektów, co pozwoliło zweryfikować pozytywnie lub negatywnie w sposób szczegółowy obszary dające w sumie 

ogólny zasięg stanowisk gatunku na badanym obszarze (Faliński 1990). Punkty z koordynatami podawano zgodnie ze „Standardem danych GIS w ochronie przyrody” (Ło-

chyński, Guzik 2009) jako stanowisko pojedynczej rośliny, a w przypadku jeżeli stanowisko gatunku zajmowało powierzchnię do 25 m2, wprowadzano punkt środkowy (cen-

troidę) obserwowanego stanowiska. 

 Stan populacji języczki syberyjskiej, po latach deszczowych 2009 i 2010, oceniono jako FV, jednak ze względu na przesuszenie siedliska ocena całkowita wynosi 

U1. Przesuszenie wierzchniej warstwy podłoża prowadzi do gromadzenia się nierozłożonej materii organicznej, a co za tym idzie zarastania siedlisk języczki syberyjskiej 

przez drzewa i krzewy. Przyczynia się to do osłabienia zdolności języczki syberyjskiej do rozmnażania generatywnego. Języczka syberyjska jako gatunek żyjący około 15 lat, 

rozmnaża się wyłącznie generatywnie. Długie okresy posuszne mogą doprowadzić do poważnych szkód w populacji. Deszczowe lata 2009 i 2010 wpłynęły na czasową po-

prawę stanu populacji języczki syberyjskiej, który może się jednak szybko pogorszyć w trakcie kolejnych kilku lat cechującymi się niskimi opadami. Obniżenie stanu ochrony 

do oceny U1 wiąże się z udziałem gatunków obcych. Własne, zebrane w 2007 r., informacje na temat stanowisk języczki uzupełniono o dodatkowe dane, uzyskane z Biura 

Urządzenia Lasu w Radomiu. Kilka nowych stanowisk wykazano w roku 2012, podczas wizji terenowych. Zweryfikowano wszystkie wcześniejsze stanowiska w obszarze 

Natura 2000 z wynikiem pozytywnym. 

1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

Lipiennik Loesela jest gatunkiem zanikającym w obrębie obszaru Natura 2000. Sukcesywnie zmniejsza się jego liczebność od połowy XX w. Ze względu na fakt, iż oparto się 

na przekazie ustnym na temat występowania lipiennika Loesela w obszarze Natura 2000 (Jarzombkowski 2012, Nobis 2012, Pawlikowski 2012), ocena stanu ochrony jest 

niepełna, choć na pewno bliska rzeczywistości. Niemal wszystkie wskaźniki zostały ocenione jako U2, co oznacza, że sytuacja populacji tego gatunku w obszarze Natura 

2000 jest zła i pilnie wymaga podjęcia działań ochronnych. 
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4. Analiza zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska 

Zagrożenia 
 

Istniejące Potencjalne 
 Opis zagrożenia 

1.  7140 
Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae) 

b03d16f8-9829-
4432-b484-
26d0988b0e2b 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Najpoważniejszą konsekwencją osuszania terenów 
bagiennych w obszarze Natura 2000 w wyniku rozbudowy 
sieci rowów melioracyjnych, wodociągów oraz poboru wód 
podziemnych przez kopalnię „Wierzbica” i ujęcie wody 
„Trębowiec”, jest sukcesywny spadek poziomu wody 
gruntowej. Zarzucenie dawnego użytkowania rzadko 
koszonych, słabej jakości łąk, przy ogólnym odwodnieniu, 
doprowadziło do silnych przekształceń w obrębie torfowisk, 
znajdujących się w obszarze Natura 2000. Skutkiem 
zarastania i pojawiania się zaburzeń jest wnikanie wielu 
gatunków roślin, nie występujących zwykle na otwartych 
torfowiskach. Planowane obniżenie poziomu wydobycia 
margli i wapieni w kopalni „Wierzbica” o 20 m, spowoduje 
kilkukrotne zwiększenie poboru wód podziemnych, co 
doprowadzić może do destabilizacji sytuacji 
hydrogeologicznej w obszarze Natura 2000. Planowana 
inwestycja stanowi główne zagrożenie potencjalne dla 
utrzymania torfowisk w obszarze Natura 2000. 

2.  7140 
Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae) 

65094694-9f63-
4628-ae99-
176343f0375f 

J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 

Najpoważniejszą konsekwencją osuszania terenów 
bagiennych w obszarze Natura 2000 w wyniku rozbudowy 
sieci rowów melioracyjnych, wodociągów oraz poboru wód 
podziemnych przez kopalnię „Wierzbica” i ujęcie wody 
„Trębowiec”, jest sukcesywny spadek poziomu wody 
gruntowej. Zarzucenie dawnego użytkowania rzadko 
koszonych, słabej jakości łąk, przy ogólnym odwodnieniu, 
doprowadziło do silnych przekształceń w obrębie torfowisk, 
znajdujących się w obszarze Natura 2000. Skutkiem 
zarastania i pojawiania się zaburzeń jest wnikanie wielu 
gatunków roślin, nie występujących zwykle na otwartych 
torfowiskach. Planowane obniżenie poziomu wydobycia 
margli i wapieni w kopalni „Wierzbica” o 20 m, spowoduje 
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rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

kilkukrotne zwiększenie poboru wód podziemnych, co 
doprowadzić może do destabilizacji sytuacji 
hydrogeologicznej w obszarze Natura 2000. Planowana 
inwestycja stanowi główne zagrożenie potencjalne dla 
utrzymania torfowisk w obszarze Natura 2000. 

3.  91E0 
Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-
incanae, olsy 
źródliskowe) 

36ad490a-9b77-
45eb-82c9-
010b8f571d87 

J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
I01 – obce gatunki 
inwazyjne; 
I02 – problematyczne 
gatunki rodzime. 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe. 

Zagrożeniem dla kształtujących się łęgów jest odwodnienie 
spowodowane przecięciem powierzchni spągu warstwy tor-
fowej w rowach melioracyjnych, co może skutkować znacz-
nym odpływem wody w okresie suszy i degradacją siedliska. 
Dalsze regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, czy też 
większy pobór wód podziemnych w przyszłości, mogłyby 
doprowadzić w latach posusznych do okresowego wysycha-
nia cieków. Wpłynęłoby to destabilizująco na zbiorowiska 
łęgów, jak dotąd znajdujących się w ekspansji. 
 

4.  6410 
Łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

4c3b4104-5e48-
4b6b-a810-
cae0b23b57d9 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja); 
I01 – obce gatunki 
inwazyjne; 
I02 – problematyczne 
gatunki rodzime. 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Podobnie jak w przypadku torfowisk przejściowych, 
największym zagrożeniem dla utrzymania łąk trzęślicowych 
w obszarze Natura 2000 jest dalsze osuszanie terenu, 
związane z konserwacją (udrażnianiem) urządzeń 
melioracyjnych, poborem wód podziemnych na potrzeby 
użytkowe mieszkańców wsi i miast – Wierzbica, Iłża i 
Starachowice oraz przez kopalnię „Wierzbica”, a także 
rozbudowa sieci wodociągów. Ponadto, za-rzucenie dawnego 
użytkowania jednokośnych łąk, przy ogólnym odwodnieniu, 
doprowadziło do silnych przekształceń w siedliskach 
przyrodni-czych. Skutkiem zarastania i pojawiania się 
zaburzeń jest wnikanie wielu roślin nitrofilnych, w tym 
obcych. Pewnym zagrożeniem w takim stanie jest 
wprowadzanie przez leśniczych gatunków obcych na skutek 
dosiewania lub dokarmiania zwierzyny. Dalsze odwadnianie 
terenu – większy pobór wód podziemnych, mogłoby 
doprowadzić w przyszłości do destabilizacji zbiorowiska, jak 
dotąd znajdującego się w dobrym stanie. 

5.  6410 
Łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

2791de87-87b6-
4442-a413-
81e5e0f43855 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 

Podobnie jak w przypadku torfowisk przejściowych, 
największym zagrożeniem dla utrzymania łąk trzęślicowych 
w obszarze Natura 2000 jest dalsze osuszanie terenu, 
związane z konserwacją (udrażnianiem) urządzeń 
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J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja); 
I01 – obce gatunki 
inwazyjne; 
I02 – problematyczne 
gatunki rodzime. 

M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

melioracyjnych, poborem wód podziemnych na potrzeby 
użytkowe mieszkańców wsi i miast – Wierzbica, Iłża i 
Starachowice oraz przez kopalnię „Wierzbica”, a także 
rozbudowa sieci wodociągów. Ponadto, za-rzucenie dawnego 
użytkowania jednokośnych łąk, przy ogólnym odwodnieniu, 
doprowadziło do silnych przekształceń w siedliskach 
przyrodni-czych. Skutkiem zarastania i pojawiania się 
zaburzeń jest wnikanie wielu roślin nitrofilnych, w tym 
obcych. Pewnym zagrożeniem w takim stanie jest 
wprowadzanie przez leśniczych gatunków obcych na skutek 
dosiewania lub dokarmiania zwierzyny. Dalsze odwadnianie 
terenu – większy pobór wód podziemnych, mogłoby 
doprowadzić w przyszłości do destabilizacji zbiorowiska, jak 
dotąd znajdującego się w dobrym stanie. 

6.  6510 
Niżowe i górskie świe-
że łąki użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatio-
ris) 

4e86663f-d30e-
465b-a152-
4dec3092a115 

K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Aktualnym zagrożeniem dla łąk świeżych jest zarzucanie 
koszenia i lokalne przesuszanie się wierzchniej warstwy 
podłoża. Takie podłoże jest miejscem wnikania gatunków 
obcego pochodzenia i gatunków obcych dla siedliska. Skala 
tych zmian lokalnie jest bardzo znaczna. Zlokalizo-wane w 
północnej części obszaru Natura 2000 wielkoobszarowe płaty 
łąk świeżych znajdują się w bardzo dobrym stanie, ale można 
już zaob-serwować pierwsze ślady sukcesji krzewów i 
gatunków obcych dla siedliska. 

7.  6510 
Niżowe i górskie świe-
że łąki użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatio-
ris) 

79398c31-231b-
4ad5-90ca-
77824e1ff305 

A03.02 – 
nieintensywne 
koszenie; 
A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
A08 – nawożenie 
/nawozy sztuczne; 
I01 – obce gatunki 
inwazyjne; 
I02 – problematyczne 
gatunki rodzime; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

F03.01.01 – szkody 
spowodowane przez 
zwierzynę łowną (nadmierna 
gęstość populacji); 
I01 – obce gatunki 
inwazyjne. 

Aktualnym zagrożeniem dla łąk świeżych jest zarzucanie 
koszenia i lokalne przesuszanie się wierzchniej warstwy 
podłoża. Takie podłoże jest miejscem wnikania gatunków 
obcego pochodzenia i gatunków obcych dla siedliska. Skala 
tych zmian lokalnie jest bardzo znaczna. Zlokalizo-wane w 
północnej części obszaru Natura 2000 wielkoobszarowe płaty 
łąk świeżych znajdują się w bardzo dobrym stanie, ale można 
już zaob-serwować pierwsze ślady sukcesji krzewów i 
gatunków obcych dla siedliska. 
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8.  6510 
Niżowe i górskie świe-
że łąki użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatio-
ris) 

bc818b6a-1eea-
48f5-a66a-
e71581c0a363 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
A08 – nawożenie 
/nawozy sztuczne; 
I01 – obce gatunki 
inwazyjne; 
I02 – problematyczne 
gatunki rodzime; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

A02.03 – usuwanie trawy 
pod grunty orne; 
I01 – obce gatunki 
inwazyjne. 

Aktualnym zagrożeniem dla łąk świeżych jest zarzucanie 
koszenia i lokalne przesuszanie się wierzchniej warstwy 
podłoża. Takie podłoże jest miejscem wnikania gatunków 
obcego pochodzenia i gatunków obcych dla siedliska. Skala 
tych zmian lokalnie jest bardzo znaczna. Zlokalizo-wane w 
północnej części obszaru Natura 2000 wielkoobszarowe płaty 
łąk świeżych znajdują się w bardzo dobrym stanie, ale można 
już zaob-serwować pierwsze ślady sukcesji krzewów i 
gatunków obcych dla siedliska. 

9.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

c83375f8-9788-
437d-bb3b-
6da756999b68 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

10.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

9bcaf919-8f85-
479f-b53f-
cac5ebfb96b3 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
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podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

11.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

1c79398f-058b-
4a06-8b2b-
7bb7f378e485 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja); 
I01 – obce gatunki 
inwazyjne; 
I02 – problematyczne 
gatunki rodzime. 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

12.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

1fc5aeb7-c68e-
4dc3-9849-
7fc3f0c62ff6 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
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kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

13.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

99e5b2fc-e996-
40ec-8950-
39a559ed53fe 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

14.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

9b1d88a5-e36d-
496d-bb73-
ef866e0e17b5 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
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kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

15.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

152d75b2-93da-
4f44-b2ad-
d64eb89690da 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

16.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

0a0f7db6-89af-
438c-ad8e-
a14499f24b1e 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
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K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

17.  1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

f8fcaacc-f27b-
49ba-a6ee-
ceec8b5537a5 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i 
otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności 
populacji jest postępujące obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej 
warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją 
przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz 
siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i 
wzroście ocienienia populacja staroduba szybko ustępuje. 
Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach 
rowów melioracyjnych. Dalsze osuszanie siedlisk, m.in. w 
wyniku realizacji planowanego obniżenia poziomu 
wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica”, 
prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji 
staroduba łąkowego. Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w 
obszarze Natura 2000 populacji gatunku może być 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów oraz 
zanieczyszczanie wód powierzchniowych ściekami z 
gospodarstw domowych. Inne zagrożenie może stanowić 
wypalanie łąk świeżych w czasie suszy. 

18.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

bf84fceb-d550-
42f9-be00-
e27d870aeccd 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
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regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne/. 

rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 

19.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

74c8109d-f627-
4825-83bf-
410068d10ef8 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 
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20.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

ce357204-cdf0-
4d3d-bef5-
e4e9e2cf3770 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 

21.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

40ce42cc-6c77-
4cc7-bdbd-
e39924e7cfba 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
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regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 

22.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

5a5ddf75-d074-
4523-866c-
24d94019c862 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 
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23.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

4f23a7e4-ced3-
41c7-993d-
f585a623effe 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 

24.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

9d73d10f-deb2-
4828-add6-
748c7d866a04 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
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regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

zmniejszenie opadów. 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne; 

rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 

25.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

67ff349e-4344-
4373-9868-
5b577cb5a5fc 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 
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26.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

d4f30d5f-0417-
4cc8-a188-
c864da9641fe 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 

27.  1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

42d18826-bd6d-
4181-a59c-
6c9687442883 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami 
przejściowymi, ale może występować również w obrębie 
siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na 
wilgotnych łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na 
uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie 
wymienionego siedliska w obszarze Natura 2000 pomimo, że 
nie znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do 
rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie 
wierzchniej warstwy podłoża  stanowią zagrożenie dla 
stabilności populacji. Konsekwencją przesuszania jest 
wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i 
krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia 
populacje dojrzałe egzystują, ale tracą możliwość 
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regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne. 

rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla 
utrzymania populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
Natura 2000. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już 
płatów torfowisk i łąk trzęślicowych, m.in. w wyniku 
realizacji planowanego obniżenia poziomu wydobycia margli 
i wapieni w kopalni „Wierzbica”, prowadzić będzie do 
niekorzystnych zmian w populacji języczki syberyjskiej. 
Ponadto, zagrożeniem dla utrzymania w obszarze Natura 
2000 populacji gatunku może być stosowanie zbyt dużych 
dawek nawozów oraz zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych ściekami z gospodarstw domowych. Inne 
zagrożenie może stanowić wypalanie łąk trzęślicowych 
podczas okresu suszy. 

28.  1903 
Lipiennik Loesela 
Liparis loeselii 

e99de4a8-f25a-
4080-8293-
68e9623d9bdf 

A03.03 – zaniechanie, 
brak koszenia; 
J02.01.02 – osuszanie 
terenów bagiennych; 
J02.07.02 – pobór wód 
podziemnych na 
potrzeby publicznego 
zaopatrywania w wodę; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ 
kopalnie odkrywkowe; 
J02.03.02 – 
regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych; 
K02.01 – zmiana 
składu gatunkowego 
(sukcesja). 

H01.08 – rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 
domowych; 
J02.07.04 – pobór wód 
podziemnych przez 
kamieniołomy/ kopalnie 
odkrywkowe; 
L09 – pożar (naturalny); 
J01.01 – aktywne wypalanie 
istniejącej roślinności; 
M01.02 – susze i 
zmniejszenie opadów; 
A08 – nawożenie /nawozy 
sztuczne/. 

Lipiennik Loesela związany jest z torfowiskami 
przejściowymi, a więc siedliskami bardzo wrażliwymi na 
zmiany w uwodnieniu, stąd występująca w Pakosławiu 
populacja zanika. Zagrożeniem dla utrzymania populacji 
lipiennika Loesela jest obniżanie poziomu wód gruntowych, 
a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej warstwy gleby w 
obrębie siedliska. Konsekwencją przesuszania jest wnikanie 
gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i krzewów. Przy 
zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia egzystują 
populacje lipiennika Loesela o osłabionym wzroście. Dalsze 
osuszanie siedlisk, m.in. w wyniku realizacji planowanego 
obniżenia poziomu wydobycia margli i wapieni w kopalni 
„Wierzbica”, doprowadzić może w niedługim czasie do 
wyginięcia gatunku w obszarze Natura 2000. Należy też 
przewidzieć i zabezpieczyć siedlisko gatunku przed 
możliwością dotarcia do podłoża nadmiernej ilości nawozów 
i zanieczyszczeń, a przede wszystkim należy unikać 
wypalania łąk w czasie suszy, co może być zgubne dla tak 
małej populacji. 

Głównym zagrożeniem istniejącym dla utrzymania torfowiska „Pakosław” jest postępujące od lat 20-tych XX w. odwadnianie terenu systemem rowów melioracyjnych, bu-

dowanych etapami do roku 1989, a także pobór wód podziemnych przez ujęcie „Trębowiec” i kopalnię „Wierzbica”. 

Przekształcenia stosunków wodnych rozpoczęły się po I wojnie światowej wykopaniem szeregu rowów odwaniających, z głębokim na 3 m Rowem Granicznym, o 

dnie wyprofilowanym w warstwie piasków znajdujących się po powierzchnią torfu, który silnie zdrenował obszar torfowiska. Dalsze osuszanie terenu nastąpiło po 1989 r., 
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kiedy to wykonano pełną meliorację w północnej części torfowiska „Pakosław”. Ograniczenie wypasu i tradycyjnego koszenia łąk doprowadziło pod koniec lat 90-tych do 

nasilenia procesu sukcesji drzew i krzewów, a co za tym idzie zwiększenia ewapotranspiracji, co pogłębiło deficyt wód gruntowych w obrębie torfowiska. Ponadto, od po-

czątku lat 70-tych prowadzony jest pobór wód podziemnych przez ujęcie „Trębowiec”, zaopatrujące wodociągi miasta i gminy Starachowice, oraz ujęcie wód w obrębie ko-

palni „Wierzbica”, ze względu na potrzebę pozyskania kruszyw. Ujęcia te pobierają ok. 90% łącznego wydobycia wód podziemnych rejonu niecki pakosławskiej. 

Wytworzenie się regionalnych lejów depresji i obszarów spływu wód podziemnych do ujęć odwodnieniowych kopalni margli i wapieni w Wierzbicy oraz ujęcia 

„Trębowiec” doprowadziło do zmniejszenia zlewni podziemnej, zasilającej torfowisko „Pakosław”, do ok. 40% jej pierwotnej powierzchni. Wymienione czynniki spowodo-

wały zanik źródeł rzeki Modrzejowicy oraz obniżenie zwierciadła wód gruntowych w obrębie torfowiska o ok. 1,5 m. Zmniejszenie uwodnienia gleb torfowych może skut-

kować w przyszłości pożarami torfu oraz zarastaniem siedlisk przyrodniczych, dla których zachowania utworzono obszar Natura 2000. Dodatkowo w latach posusznych może 

dochodzić do okresowego zaniku przepływu wody w rzece Modrzejowicy, zasilającej stawy rybne w miejscowości Stanisławów Młyn. Stawy te są miejscem występowania 

kumaka nizinnego (Bombina bombina), traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) i wydry europejskiej (Lutra lutra), dlatego postuluje się o włączenie ich, wraz z okolicznymi 

zagajnikami i zakrzaczeniami, do obszaru Natura 2000. Okresowe wysychanie stawów hodowlanych w przyszłości nie tylko utrudni gospodarowanie na tym terenie, ale także 

negatywnie wpłynie na bytujące tam populacje ww. gatunków zwierząt. 

Należy pamiętać, iż każde działania związane ze zmniejszeniem zasobów wód podziemnych zasilających nieckę pakosławską grozi utratą rzadkich w skali kraju i 

Europy siedlisk przyrodniczych, jakimi są torfowiska niskie. Dlatego jako jedno z głównych potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000, 

wskazuje się planowane przez Lafarge Cement S.A., obniżenie poziomu wydobycia margli i wapieni w kopalni „Wierzbica” o 20 m – zejście z rzędnej 180 m n.p.m. do 160 m 

n.p.m., a co za tym idzie kilkukrotne zwiększenie poboru wód podziemnych, z obecnego wynoszącego średnio 4,8 tys. m3/ dobę do ok. 30 tys. m3/ dobę. Inwestycja ta niesie 

ze sobą ryzyko pogorszenia stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, w wyniku destabilizacji sytuacji hydrogeologicznej w obrębie torfowiska „Pakosław”. Inwesty-

cja ta może zatem kolidować z wdrażaniem, zaplanowanych w niniejszym projekcie Planu działań, mających na celu przywrócenie przedmiotów ochrony do właściwego 

stanu, poprzez poprawę stosunków wodnych w obszarze Natura 2000. 

 

Powszechnym zjawiskiem w obrębie torfowiska „Pakosław” jest wywóz śmieci na tereny nieużytkowane (Fot. 13). W osuszonych torfiankach tworzone są dzikie 

wysypiska śmieci, przez co torfowisko traci swoje walory krajobrazowe i przyrodnicze. 
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Fot. 13. Dzikie wysypisko śmieci w centralnej części torfowiska „Pakosław” (fot. Maria Łepkowska). 
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Ze względu na występowanie w obszarze Natura 2000 przedmiotów ochrony o różnych wymaganiach siedliskowych, poniżej dla każdego z osobna opisano najważniejsze 

zagrożenia. 

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

Najpoważniejszą konsekwencją osuszania terenów bagiennych w obszarze Natura 2000 w wyniku rozbudowy sieci rowów melioracyjnych, wodociągów i poboru wód pod-

ziemnych przez kopalnię „Wierzbica” i ujęcie wody „Trębowiec”, jest sukcesywny spadek poziomu wody gruntowej. Zarzucenie dawnego użytkowania rzadko koszonych 

słabej jakości łąk, przy ogólnym odwodnieniu, doprowadziło do silnych przekształceń w siedliskach przyrodniczych. Skutkiem zarastania i pojawiania się zaburzeń jest wni-

kanie wielu gatunków roślin, nie występujących zwykle na otwartych torfowiskach. 

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

we) 

Zagrożeniem dla kształtujących się łęgów jest odwodnienie spowodowane przecięciem powierzchni spągu warstwy torfowej w rowach melioracyjnych, co może skutkować 

znacznym odpływem wody w okresie suszy i degradacją siedliska. Dalsze regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, czy też większy pobór wód podziemnych w przyszło-

ści, mogłyby doprowadzić w latach posusznych do okresowego wysychania cieków. Wpłynęłoby to destabilizująco na zbiorowiska łęgów, jak dotąd znajdujących się w eks-

pansji. 

6410 Łąki trzęślicowe (Molinion) 

Podobnie jak w przypadku torfowisk przejściowych, największym zagrożeniem dla utrzymania łąk trzęślicowych w obszarze Natura 2000 jest dalsze osuszanie terenu, zwią-

zane z konserwacją (udrażnianiem) urządzeń melioracyjnych, poborem wód podziemnych na potrzeby użytkowe mieszkańców wsi i miast – Wierzbica, Iłża i Starachowice 

oraz przez kopalnię „Wierzbica”, a także rozbudowa sieci wodociągów. Ponadto, zarzucenie dawnego użytkowania jednokośnych łąk, przy ogólnym odwodnieniu, doprowa-

dziło do silnych przekształceń w siedliskach przyrodniczych. Skutkiem zarastania i pojawiania się zaburzeń jest wnikanie wielu roślin nitrofilnych, w tym obcych. Pewnym 

zagrożeniem w takim stanie jest wprowadzanie przez leśniczych gatunków obcych na skutek dosiewania lub dokarmiania zwierzyny. Dalsze odwadnianie terenu – większy 

pobór wód podziemnych, mogłoby doprowadzić w przyszłości do destabilizacji zbiorowiska, jak dotąd znajdującego się w dobrym stanie. 
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6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Aktualnym zagrożeniem dla łąk świeżych jest zarzucanie koszenia i lokalne przesuszanie się wierzchniej warstwy podłoża. Takie podłoże jest miejscem wnikania gatunków 

obcego pochodzenia i gatunków obcych dla siedliska. Skala tych zmian lokalnie jest bardzo znaczna. Zlokalizowane w północnej części obszaru Natura 2000 wielkoobszaro-

we płaty łąk świeżych znajdują się w bardzo dobrym stanie, ale można już zaobserwować pierwsze ślady sukcesji krzewów i gatunków obcych dla siedliska. 

1617 Starodub łąkowy Ostericum palustre 

Starodub łąkowy jest związany z wilgotnymi łąkami i otwartymi stanowiskami. Zagrożeniem dla stabilności populacji jest obniżenie się poziomu wód gruntowych, a co za 

tym idzie przesuszenie wierzchniej warstwy gleby w obrębie siedliska. Konsekwencją przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i krzewów. Przy 

zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia populacje szybko ustępują. Osobniki w trudnych warunkach utrzymują się na zboczach rowów melioracyjnych. Dalsze osusza-

nie siedlisk prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji. Należy zmniejszyć dawki stosowanych w rejonie siedlisk staroduba łąkowego nawozów oraz zmniejszyć 

ilość zanieczyszczeń przedostających się do podłoża, a także zrezygnować z wypalania łąk w czasie suszy. 

1758 Języczka syberyjska Lingularia sibirica 

Języczka syberyjska związana jest z torfowiskami przejściowymi, ale może występować również w obrębie siedlisk o mniej sprzyjających warunkach, m.in. na wilgotnych 

łąkach trzęślicowych. Dzięki sporej tolerancji na uwilgotnienie języczka syberyjska występuje w obrębie wymienionych siedlisk na torfowisku „Pakosław” pomimo, że nie 

znajduje tam optymalnych dla siebie warunków do rozwoju. Miejsca szczególnie narażone na przesuszenie wierzchniej warstwy stanowią zagrożenie dla stabilności popula-

cji. Konsekwencją przesuszania jest wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania, wzroście ocienienia populacje dojrzałe 

egzystują, ale tracą możliwość rozmnażania generatywnego, co jest kluczowe dla dłuższej egzystencji populacji. W przyszłości dalsze osuszanie niewielkich już płatów tor-

fowisk i łąk trzęślicowych, prowadzić będzie do niekorzystnych zmian w populacji. Należy dążyć do zabezpieczenia siedliska języczki syberyjskiej przed dopływem w jego 

rejon nawozów oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń przedostających się do podłoża, a także zrezygnować z wypalania łąk w czasie suszy. 
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1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

Lipiennik Loesela związany jest z torfowiskami przejściowymi, a więc siedliskami bardzo wrażliwymi na zmiany w uwodnieniu, stąd w występująca w Pakosławiu populacja 

zanika. Zagrożeniem dla stabilności populacji lipiennika jest obniżenie się poziomu wód gruntowych, a co za tym idzie przesuszenie wierzchniej warstwy gleby w obrębie 

siedliska. Konsekwencją przesuszania jest też wnikanie gatunków nitrofilnych oraz siewek drzew i krzewów. Przy zarzuceniu użytkowania i wzroście ocienienia egzystują 

populacje lipiennika Loesela o osłabionym wzroście. Dalsze osuszanie siedlisk doprowadzić może w niedługim czasie do wyginięcia gatunku w obszarze Natura 2000. Nale-

ży też przewidzieć i zabezpieczyć siedlisko gatunku przed możliwością dotarcia do podłoża nadmiernej ilości nawozów i zanieczyszczeń, a przede wszystkim unikać wypala-

nia łąk w czasie suszy, co może być zgubne dla małej populacji. 
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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 Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae) 

U2 Przywrócenie siedliska do stanu ochrony U1 przez podniesienie poziomu 
wód gruntowych do co najmniej 0,3-0,5 m p.p.t. (w dalszej perspektywie 
0-0,3 m), co zainicjuje właściwe dla roślinności procesy torfotwórcze. 
Stymulowanie warunków do rozwoju gatunków roślin reprezentatyw-
nych dla siedliska – utrzymanie się co najmniej 5 gatunków z klasy 
Scheuchzerio-Caricetea, wykazanych podczas inwentaryzacji w 1998 r. 
(Olaczek, Kurzac). 

10 lat 

2 7140 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae) 

U2 Przywrócenie siedliska do stanu ochrony U1 przez podniesienie poziomu 
wód gruntowych do co najmniej 0,3-0,5 m p.p.t. (w dalszej perspektywie 
0-0,3 m), co zainicjuje właściwe dla roślinności procesy torfotwórcze. 
Stymulowanie warunków do rozwoju gatunków roślin reprezentatyw-
nych dla siedliska – utrzymanie się co najmniej 5 gatunków z klasy 
Scheuchzerio-Caricetea, wykazanych podczas inwentaryzacji w 1998 r. 
(Olaczek, Kurzac). 

10 lat 

3 91E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

U2 Przywrócenie płatów łęgu do stanu ochrony U1 poprzez nie ingerowanie 
w proces sukcesji, prowadzący do powstania dojrzałego drzewostanu, 
odkładania się martwego drewna, stabilizowania się warunków siedli-
skowych i rozwoju gatunków roślin reprezentatywnych – utrzymanie się 
co najmniej 5 gatunków charakterystycznych dla związku Alno-Ulmion, 
wykazanych podczas inwentaryzacji w 1998 r. (Olaczek, Kurzac). 

funkcjonuje obecnie; po-
prawa stanu ochrony nastąpi 
za co najmniej 50 lat na 
skutek zachodzącej sukcesji 
i starzenia się drzewostanu, 
będącego obecnie w mło-
dym wieku; 

4 6410 
Łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

U2 Przywrócenie siedliska do stanu ochrony U1 przez podniesienie poziomu 
wód gruntowych do 0,5-1,0 m p.p.t., co zainicjuje właściwe dla roślinno-
ści procesy glebotwórcze. Stymulowanie warunków do rozwoju gatun-
ków roślin reprezentatywnych dla siedliska – utrzymanie się co najmniej 
5 gatunków charakterystycznych dla związku Molinion, wykazanych 
podczas inwentaryzacji w 1998 r. (Olaczek, Kurzac). 

10 lat 

5 6410 
Łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

U1 Utrzymanie siedliska w stanie ochrony U1 przez podniesienie poziomu 
wód gruntowych do 0,5-1,0 m p.p.t., co zainicjuje właściwe dla roślinno-
ści procesy glebotwórcze. Stymulowanie warunków do rozwoju gatun-
ków roślin reprezentatywnych dla siedliska – utrzymanie się co najmniej 
5 gatunków charakterystycznych dla związku Molinion, wykazanych 
podczas inwentaryzacji w 1998 r. (Olaczek, Kurzac). 

10 lat 

6 6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensyw-

U1 Przywrócenie siedliska do właściwego stanu ochrony FV poprzez trady-
cyjne użytkowanie łąk. Utrzymanie co najmniej 20 gatunków właści-

3 lata 
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nie 
(Arrhenatherion elatioris) 

wych dla klasy Molinio-Arrhenatheretea, wykazanych podczas inwenta-
ryzacji w 1998 r. (Olaczek, Kurzac). 

7 6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensyw-
nie 
(Arrhenatherion elatioris) 

U2 Przywrócenie siedliska do właściwego stanu ochrony FV poprzez trady-
cyjne użytkowanie łąk. Utrzymanie co najmniej 20 gatunków właści-
wych dla klasy Molinio-Arrhenatheretea, wykazanych podczas inwenta-
ryzacji w 1998 r. (Olaczek, Kurzac). 

6 lat 

8 6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensyw-
nie 
(Arrhenatherion elatioris) 

U1 Przywrócenie siedliska do właściwego stanu ochrony FV poprzez trady-
cyjne użytkowanie łąk. Utrzymanie co najmniej 20 gatunków właści-
wych dla klasy Molinio-Arrhenatheretea, wykazanych podczas inwenta-
ryzacji w 1998 r. (Olaczek, Kurzac). 

3 lata 

9 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. 

10 lat 

10 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. 

10 lat 

11 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i 
inwazyjnych. 

10 lat 

12 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. 

10 lat 

13 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. 

10 lat 
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14 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. 

10 lat 

15 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. 

10 lat 

16 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. 

10 lat 

17 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez przywróce-
nie tradycyjnego użytkowania łąk i podniesienie zwierciadła wód grun-
towych do poziomu 0,5-1 m p.p.t. Podtrzymanie liczebności istniejącej 
populacji (ok. 1000 osobników) i stworzenie dogodnych warunków do 
swobodnej reprodukcji. 

10 lat 

18 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 

19 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 

20 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 
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21 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 

22 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 

23 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 

24 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 

25 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 

26 1758 
Języczka syberyjska 
Lingularia sibirica 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-
twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

10 lat 

27 1758 
Języczka syberyjska 

U1 Utrzymanie populacji gatunku w stanie ochrony FV poprzez podniesienie 
zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się 
do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfo-

10 lat 
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Lingularia sibirica twórcze. Podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osob-
ników) i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. 
Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyjnych. 

28 1903 
Lipiennik Loesela 
Liparis loeselii 

U2 Przywrócenie populacji gatunku do stanu ochrony U1 poprzez podniesie-
nie zwierciadła wód gruntowych do poziomu 0-0,3 m p.p.t, co zainicjuje 
właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfotwórcze. Zachowanie 
istniejącej populacji i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej 
reprodukcji. Usuwanie gatunków rodzimych ekspansywnych i inwazyj-
nych. 

10 lat 

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

Niegdyś dominujące w granicach obszaru Natura 2000 torfowiska przejściowe, obecnie zanikają, dlatego powinny zostać w sposób priorytetowy odtworzone, a następnie 

utrzymane poprzez szereg działań ochronnych. Ich celem jest przywrócenie siedliska do stanu U1 (uzyskanie stanu FV to proces wykraczający poza okres obowiązywania 

Planu zadań ochronnych), poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych do co najmniej 0,3-0,5 m p.p.t. (w dalszej perspektywie – kolejnego PZO dla obszaru Natura 2000 

– do 0-0,3 m p.p.t.), co zainicjuje właściwe dla roślinności procesy torfotwórcze. Stymulowanie warunków do rozwoju gatunków roślin reprezentatywnych dla siedliska, 

polegać będzie na pracach zmierzających do odkrzewienia torfowiska i eliminowania nitrofilnych i obcych gatunków. 

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

źródliskowe) 

Uzyskanie płatów łęgów o stanie właściwym FV możliwe będzie za co około 50 lat, ze względu na aktualny, młody wiek zbiorowiska. Celem ochrony jest podtrzymanie 

procesów sukcesji, prowadzących do powstania dojrzałego drzewostanu, odkładania się martwego drewna, stabilizowania się warunków siedliskowych i rozwoju gatunków 

roślin reprezentatywnych. Łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum na obszarze Natura 2000 są wtórne, są wynikiem osuszenia (połączonego z brakiem użytkowania) i 

usprawnienia przepływu wody. Fragmenty łęgów z drzewostanem min. 20-sto letnim, powinny zostać zachowane i pozostawione naturalnej sukcesji. Dopuszcza się 

spiętrzanie wód i zabagnianie łęgów, co doprowadzi do powstania olsów lub ich kompleksów mozaikowych. Nie proponuje się żadnych działań doraźnych w obrębie tych 

siedlisk. 
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6410 Łąki trzęślicowe (Molinion) 

W celu utrzymania lub przywrócenia łąk trzęślicowych do stanu ochrony U1 w ciągu 10 lat obowiązywania Planu zadań ochronnych, przy jednoczesnym dążeniu do 

osiągnięcia stanu FV (w trudnym do przewidzenia okresie czasu), należy zadbać o podniesienie poziomu wód gruntowych w obrębie płatów tego siedliska do 0,5-1,0 m p.p.t. 

oraz przywrócić tradycyjne użytkowanie łąk. Łąki trzęślicowe na terenie obszaru Natura 2000 Pakosław, występują już co najmniej od kilkudziesięciu lat i zajmują 

powierzchnie przesuszonych torfowisk lub ich obrzeża. Działaniem wspomagającym będzie utrzymywanie charakteru otwartej łąki przez odkrzewianie i eliminowanie 

gatunków nitrofilnych, w tym inwazyjnych. Powyższe działania będą sprzyjać rozwojowi gatunków roślin reprezentatywnych. 

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

W celu utrzymania lub przywrócenia łąk świeżych do stanu ochrony U1, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia stanu właściwego FV, zaleca się utrzymanie (a miejscami 

odtworzenie) tradycyjnego użytkowania łąk i dużego bogactwa roślin reprezentatywnych. Łąki świeże tworzą w wielu miejscach mozaikę z łąkami wilgotnymi. Stan taki 

należy uznać za korzystny i warty objęcia ochroną tej mozaiki łącznie. Przyczyną występowania takiej mozaiki jest fakt, że łąki świeże występują w dużej mierze na 

powierzchniach dawniej zajętych przez łąki wilgotne. Należy przeciwdziałać wnikaniu (czasem masowemu) gatunków nitrofilnych, w tym inwazyjnych. W większości 

przypadków przywrócenie regularnego koszenia 2 razy do roku wyeliminuje zagrożenie, ale w miejscach przylegających do granic, w strefie ekotonu zarośli, możliwość 

ekspansji gatunków nitrofilnych jest znaczna, dlatego powierzchnie te wymagają wykonywania częstszego koszenia. 

1617 Starodub łąkowy Ostericum palustre 

W celu przywrócenia warunków siedliskowych populacji staroduba łąkowego do właściwego stanu ochrony FV należy poprawić stosunki wodne w obrębie siedliska gatunku 

poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych do 0,5-1 m p.p.t. w ich obrębie, a także przywrócić tradycyjne użytkowanie łąk. Działania te mają poprawić stan istniejący 

populacji (ok. 1000 osobników) i stworzyć jej dogodne warunki do spontanicznego rozwoju. Stanowiska zacienione wymagają odkrzewiania, regularnego koszenia 2 razy w 

roku lub umiarkowanego spasania (przywrócenie ekstensywnej gospodarki łąkowo-pastwiskowej). Zabiegi te są kluczowe w celu poprawy stanu populacji staroduba 

łąkowego w obszarze Natura 2000. Lokalnie populacje gatunku są narażone na konkurencję z gatunkami nitrofilnymi, które powinny być usuwane. Prace należy 

przeprowadzać pod nadzorem botanika/fitosocjologa, ze względu na wrażliwość materii. Nadmierne odkrycie podłoża może bowiem skutkować wnikaniem kolejnych 

gatunków inwazyjnych. 
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1758 Języczka syberyjska Ligularia sibirica 

W celu przywrócenia warunków siedliskowych populacji  języczki syberyjskiej do właściwego stanu ochrony FV należy poprawić stosunki wodne w obrębie siedliska 

gatunku poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych do 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się do 0,5 m), co zainicjuje właściwe dla utrzymania gatunku procesy torfotwórcze. 

Działania te umożliwią podtrzymanie liczebności istniejącej populacji (ok. 2000 osobników) i stworzenie warunków do swobodnej reprodukcji. Ze względu na duże zmiany 

w siedlisku tego gatunku, obecnie pokrytego zaroślami, częściowo wyciętymi przez Mazowiecko Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne w latach 2008-2009, wskazane 

jest prowadzenie regularnego koszenia i odkrzaczania siedliska raz na rok lub raz na dwa lata (50% skoszonej powierzchni). Zabieg ten jest kluczowy do poprawy stanu 

populacji języczki syberyjskiej w obszarze Natura 2000. Lokalnie populacje gatunku są narażone na konkurencję z gatunkami nitrofilnymi, które powinny być usuwane. 

Prace należy przeprowadzać pod nadzorem botanika/ fitosocjologa, ze względu na wrażliwość materii. Nadmierne odkrycie podłoża może bowiem skutkować wnikaniem 

kolejnych gatunków inwazyjnych. 

1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

Podniesienie poziomu wód gruntowych do 0-0,3 m p.p.t. w obrębie siedliska gatunku zainicjuje właściwe dla utrzymania jego populacji procesy torfotwórcze. Celem działań 

ochronnych jest zachowanie istniejącej populacji lipiennika Loesela i stworzenie dogodnych warunków do swobodnej reprodukcji. Korzystnymi działaniami dla poprawy 

warunków w obrębie siedliska gatunku (podobnie jak dla torfowiska przejściowego) są procesy odkrzewiania i wykaszania. Podjęcie wymienionych działań jest niezbędne dla 

przetrwania zanikającej populacji lipiennika w obszarze Natura 2000. Celem działań jest uzyskanie stanu U1, którego możliwość osiągnięcia jest w obecnym stanie trudna do 

przewidzenia. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 
 
 
 
L.p. Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr    Nazwa Zakres prac Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
wykona-
nie (*) 

1 91E0 
Łęgi 

nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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wierz-
bowe, 
topolo-
we, ol-
szowe i 
jesiono-
we 
(Salice-
tum albo-
fragilis, 
Popule-
tum al-
bae, Al-
nenion 
glutino-
so-
incanae, 
olsy źró-
dliskowe) 

1. Wyelimino-
wanie działań 
związanych z 
niszczeniem 
drzew i zrzu-
caniem zanie-
czyszczeń. 

Lasy powinny być pozostawione naturalnej sukcesji. 
Dopuszcza się spiętrzanie wód i zabagnianie łęgów, co 
doprowadzi do powstania olsów źródliskowych lub ich 
kompleksów mozaikowych. Wyeliminowanie wycinki 
najstarszych drzew (powyżej 20 lat) i rezygnacja z usu-
wania pni i martwego drewna oraz zrzutu zanieczysz-
czeń. 

Działania należy 
wykonać w obrę-
bie wszystkich 
płatów siedliska, 
zgodnie z mapą, 
stanowiącą załącz-
nik 6. 

powiat radomski, 
gmina Iłża, obręb 
nr 20 Pakosław, 
działki nr: 
AR_4.856/2, 
AR_4.857/2, 
AR_4.854/2,AR_4
.569/1, 
AR_4.4010, 
AR_4.853/1, 
AR_6.4400, 
AR_4.852, 
AR_5.4390, 
AR_4.1243/2, 
AR_6.4407, 
AR_6.4406, 
AR_5.4386, 
AR_4.855/2, 
AR_4.853/2, 
AR_4.856/1, 
AR_6.4408, 
AR_4.569/2, 
AR_4.855/1, 
AR_4.854/1; 

powiat radomski, 
gmina Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, działki 
nr: AR_14.2092, 
AR_14.2037, 

okres obo-
wiązywania 
Planu zadań 
ochronnych 

nie wymaga 
dodatkowych 
nakładów 
finansowych; 
realizacja w 
ramach dzia-
łalności statu-
towej Urzędu 
Gminy Wierz-
bica i Urzędu 
Gminy Iłża 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 
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AR_14.2232, 
AR_14.1812, 
AR_14.2099, 
AR_15.2177, 
AR_14.2112, 
AR_15.2337, 
AR_15.2331/2, 
AR_15.2321/2, 
AR_15.2245/1, 
AR_14.1782, 
AR_15.2319, 
AR_15.2201, 
AR_14.2049/2, 
AR_14.1771, 
AR_15.2271, 
AR_14.1747, 
AR_14.2110, 
AR_15.2141/2, 
AR_15.2300, 
AR_14.2041/1, 
AR_14.1718, 
AR_14.1732, 
AR_14.1731/2, 
AR_14.2111, 
AR_14.2136, 
AR_14.1720, 
AR_15.2197, 
AR_15.2171, 
AR_14.1756, 
AR_14.2036, 
AR_14.2236, 
AR_15.2303, 
AR_14.2127, 
AR_15.2196, 
AR_15.2200, 
AR_15.2249, 
AR_14.2108, 
AR_15.2339, 
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AR_14.1729, 
AR_15.2251, 
AR_14.2035, 
AR_15.2140/1, 
AR_15.2252, 
AR_15.2340, 
AR_14.1727, 
AR_14.1749, 
AR_15.2275, 
AR_14.2088, 
AR_15.2247, 
AR_15.2304/1, 
AR_15.2192, 
AR_15.2294, 
AR_14.2054, 
AR_14.1712/2, 
AR_14.2097/2, 
AR_14.2068, 
AR_15.2195, 
AR_15.2258, 
AR_14.1730/2, 
AR_15.1822/3, 
AR_14.1750, 
AR_14.1758, 
AR_14.1766, 
AR_14.2093, 
AR_14.1745, 
AR_15.2266, 
AR_15.1830, 
AR_15.2349, 
AR_14.2390, 
AR_15.2331/1, 
AR_15.2326, 
AR_14.1726, 
AR_15.2335, 
AR_15.2260/1, 
AR_14.2121, 
AR_14.1735, 
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AR_14.2048, 
AR_15.2257, 
AR_14.2053, 
AR_14.2033, 
AR_15.2320, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_14.2043, 
AR_14.1774, 
AR_14.2063, 
AR_14.2084, 
AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_15.2148, 
AR_14.2113, 
AR_14.2041/2, 
AR_14.2135, 
AR_14.1801, 
AR_14.2096/2, 
AR_14.2050/2, 
AR_15.2290, 
AR_15.2325, 
AR_15.2144, 
AR_15.2151, 
AR_14.1744, 
AR_14.2125, 
AR_14.2082, 
AR_15.2270, 
AR_14.1811, 
AR_15.2194, 
AR_14.2107, 
AR_14.2215, 
AR_14.2124, 
AR_14.2128, 
AR_14.1808, 
AR_15.2323, 
AR_14.2070, 
AR_15.2338, 
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AR_14.1739, 
AR_14.2105, 
AR_14.1809, 
AR_14.2103, 
AR_14.2083, 
AR_14.1746, 
AR_14.2230, 
AR_15.2152, 
AR_15.2242, 
AR_14.2133, 
AR_15.2329, 
AR_14.2080, 
AR_14.1762, 
AR_14.1733, 
AR_15.2180, 
AR_14.1717, 
AR_14.2129, 
AR_14.2241, 
AR_14.2046, 
AR_14.2074, 
AR_15.2389, 
AR_15.2155/1, 
AR_14.1779/3, 
AR_15.2287, 
AR_14.2062, 
AR_14.2222, 
AR_14.2098/4, 
AR_15.2203, 
AR_15.2332, 
AR_14.2097/3, 
AR_15.2143/1, 
AR_14.2115, 
AR_15.2168, 
AR_14.1712/1, 
AR_15.2166, 
AR_14.2050/1, 
AR_15.2267, 
AR_15.1820, 
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AR_15.2250, 
AR_14.2044, 
AR_15.1831, 
AR_14.1800, 
AR_15.2191, 
AR_15.2186, 
AR_15.2391, 
AR_14.1757, 
AR_14.2098/2, 
AR_15.2137, 
AR_14.2072, 
AR_14.1802, 
AR_14.2225, 
AR_15.2298, 
AR_14.2064, 
AR_15.2277, 
AR_14.2081, 
AR_14.1775, 
AR_14.2229, 
AR_14.2233, 
AR_14.1769, 
AR_15.2268/2, 
AR_14.1777/2, 
AR_15.2154, 
AR_14.2052, 
AR_14.2071, 
AR_14.2240, 
AR_14.2104, 
AR_15.2183, 
AR_15.2315, 
AR_15.2289, 
AR_14.1763, 
AR_14.2132, 
AR_15.1821/1, 
AR_15.2327, 
AR_14.1776, 
AR_14.1784, 
AR_14.2228, 
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AR_14.2221, 
AR_14.1714, 
AR_15.2297, 
AR_14.2102, 
AR_14.1768, 
AR_14.2216, 
AR_15.2313, 
AR_14.1761, 
AR_15.2284, 
AR_14.1806, 
AR_15.2146, 
AR_14.1814, 
AR_15.2272, 
AR_15.2387/3, 
AR_14.1712/3, 
AR_14.1748, 
AR_14.1738, 
AR_15.2292, 
AR_15.2341, 
AR_15.2283, 
AR_14.1723, 
AR_15.2147, 
AR_14.1731/1, 
AR_15.2276, 
AR_14.1813, 
AR_15.2293, 
AR_14.1716, 
AR_14.1737, 
AR_14.2226, 
AR_14.2130, 
AR_15.2179, 
AR_14.1734, 
AR_14.2069, 
AR_14.1760, 
AR_14.2224, 
AR_15.2141/3, 
AR_14.2223, 
AR_14.2045, 
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AR_14.1815, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_14.2085, 
AR_15.2209/1, 
AR_14.2120, 
AR_14.2106, 
AR_15.1826, 
AR_14.2038, 
AR_14.2220, 
AR_15.2296, 
AR_15.2342, 
AR_14.1728, 
AR_14.2095, 
AR_14.2065, 
AR_14.2040, 
AR_15.2204, 
AR_15.2268/1, 
AR_15.2149, 
AR_14.2237, 
AR_14.2239, 
AR_15.2138, 
AR_14.2217, 
AR_14.1722/1, 
AR_14.1721, 
AR_14.2091, 
AR_15.2334, 
AR_14.2076, 
AR_14.1767, 
AR_15.1822/2, 
AR_14.1715, 
AR_14.1817, 
AR_15.2193, 
AR_14.2119, 
AR_15.2139, 
AR_14.2235, 
AR_15.2322, 
AR_15.2260/3, 
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AR_14.1713, 
AR_14.1725, 
AR_14.1786, 
AR_14.2238, 
AR_14.2077, 
AR_15.2263, 
AR_15.2187, 
AR_14.2059, 
AR_14.1797, 
AR_15.2324, 
AR_14.1772, 
AR_14.1789, 
AR_15.2262, 
AR_14.1779/4, 
AR_14.1790, 
AR_15.2288, 
AR_14.1740, 
AR_15.2167, 
AR_14.2134, 
AR_14.1777/1, 
AR_14.2126, 
AR_14.2118, 
AR_15.2150, 
AR_14.2060, 
AR_14.2097/1, 
AR_14.1792, 
AR_15.2243, 
AR_15.2142, 
AR_15.2318, 
AR_14.1816, 
AR_14.1765, 
AR_14.2100, 
AR_14.2079, 
AR_14.2109, 
AR_15.2280, 
AR_14.2049/1, 
AR_15.1827, 
AR_15.1834, 
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AR_14.1730/1, 
AR_14.2058, 
AR_14.1753, 
AR_15.2246/2, 
AR_15.2304/2, 
AR_14.1743, 
AR_14.1788, 
AR_15.2299, 
AR_14.1778/3, 
AR_15.2182, 
AR_14.2073, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2312, 
AR_14.2066, 
AR_15.2331/3, 
AR_14.2214, 
AR_15.2170, 
AR_15.2259, 
AR_14.1755, 
AR_15.2206, 
AR_14.1778/2, 
AR_14.1779/1, 
AR_15.2336, 
AR_15.2184, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2173/2, 
AR_14.2031/3, 
AR_14.1724, 
AR_14.2096/1, 
AR_15.2248/1, 
AR_14.1752, 
AR_14.2067, 
AR_14.2056, 
AR_15.2205, 
AR_15.2181, 
AR_15.2185, 
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AR_14.2042, 
AR_15.2173/1, 
AR_15.2209/2, 
AR_15.2286, 
AR_14.1719, 
AR_15.2316, 
AR_15.2176, 
AR_14.2034, 
AR_15.2260/2, 
AR_14.1754, 
AR_15.2274, 
AR_15.2265, 
AR_14.1764, 
AR_15.2198, 
AR_14.1787, 
AR_14.1810, 
AR_14.1803, 
AR_14.2231, 
AR_14.2227, 
AR_14.2051, 
AR_14.2098/1, 
AR_14.2213, 
AR_14.2098/3, 
AR_14.2114, 
AR_15.2321/1, 
AR_15.2145, 
AR_14.1777/3, 
AR_15.1825, 
AR_15.1819, 
AR_14.2122, 
AR_14.1722/2, 
AR_14.1794, 
AR_14.2094, 
AR_15.2155/2, 
AR_14.2090, 
AR_15.2291, 
AR_15.2285, 
AR_14.2078, 
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AR_15.2317, 
AR_14.1807, 
AR_15.2178, 
AR_14.2116, 
AR_15.2295, 
AR_14.1759, 
AR_14.2131, 
AR_14.1781, 
AR_14.1770, 
AR_14.2234, 
AR_15.2175, 
AR_15.2169, 
AR_15.2155/3, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3, 
AR_15.1833, 
AR_15.2254, 
AR_14.1742, 
AR_14.2086, 
AR_14.2061, 
AR_14.1804, 
AR_15.2269, 
AR_14.1778/1, 
AR_15.2301, 
AR_14.2089, 
AR_15.2199, 
AR_15.2333, 
AR_15.2314, 
AR_15.2302, 
AR_15.2207, 
AR_14.2075, 
AR_15.2330, 
AR_14.1751, 
AR_15.1828, 
AR_15.2282, 
AR_14.2387/2, 
AR_15.2202, 
AR_14.1785, 
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AR_14.1779/2, 
AR_15.2278, 
AR_14.1791, 
AR_15.2244, 
AR_14.2047, 
AR_14.2218, 
AR_14.2096/3, 
AR_14.1783, 
AR_15.2189, 
AR_14.1741, 
AR_15.2273, 
AR_15.2328, 
AR_15.2279, 
AR_15.1829, 
AR_15.2190, 
AR_14.2087, 
AR_15.2261, 
AR_15.2153, 
AR_14.2055, 
AR_15.2188, 
AR_14.2032, 
AR_15.2281, 
AR_14.1773, 
AR_15.1832, 
AR_15.2174, 
AR_14.2039, 
AR_15.2208, 
AR_14.2057, 
AR_15.2172, 
AR_14.1736, 
AR_14.2101, 
AR_14.2117, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 
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2 1903 
Lipien-
nik Loe-
sela 
Liparis 
loeselii 

nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. Inwentary-
zacja li-
piennika 
Loesela w 
obszarze 
Natura 
2000. 

Wykonanie co najmniej 4 krotnej (w kolejnych latach) in-
wentaryzacji lipiennika Loesela i towarzyszących mu innych 
storczyków w obszarze Natura 2000 – potwierdzenie niezna-
lezionego stanowiska podawanego przez Biuro Urządzania 
Lasu w 2007 r., a także wskazanie nowych stanowisk. Nale-
ży sprawdzić obszar silnie zarośnięty łozowiskami, w obni-
żeniach torfowych. Inwentaryzacje lipiennika należy prowa-
dzić zgodnie metodyką monitoringu opracowaną przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczn
y_liparis_loeselii.pdf. Dodatkowo zaleca się prowadzenie 
badań nad eksperymentalnym usuwaniem przesuszonej war-
stwy torfu z powierzchni podłoża i oceny skuteczności tego 
zabiegu oraz badania nad rozprzestrzenianiem lipiennika i 
gatunków mu towarzyszących na inne stanowiska w obrębie 
torfowiska. 

obszar Natura 
2000 

kolejne sezony 
wegetacyjne w 
pierwszych czte-
rech latach od 
momentu usta-
nowienia Planu 
zadań ochronnych 

8/ inwentary-
zacja/ rok;  

Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 

 2. Zbiór re-
prezenta-
tywnych 
próbek 
nasion 
lipiennika 
Loesela w 
obszarze 
Natura 
2000. 

Zebranie reprezentatywnych próbek nasion lipiennika Loese-
la podczas inwentaryzacji jego populacji w latach 2013-
2016, a następnie umieszczenie ich w banku nasion, co 
umożliwi w przyszłości reintrodukcję gatunku w obszarze 
Natura 2000 (pod warunkiem przywrócenia optymalnych 
warunków wilgotnościowych w obrębie torfowiska). 

obszar Natura 
2000 

kolejne sezony 
wegetacyjne w 
pierwszych czte-
rech latach od 
momentu usta-
nowienia Planu 
zadań ochronnych 

5/ rok; Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 
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3 1758 
Języczka 
syberyj-
ska 
Ligularia 
sibirica 

1903 
Lipien-
nik Loe-
sela 
Liparis 
loeselii 

nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. Zabezpie-
czanie puli 
genowej 
języczki 
syberyj-
skiej i 
lipiennika 
Loesela. 

Zabezpieczenie puli genowej języczki syberyjskiej, której 
nasiona zostały zebrane i umieszczone w Banku Nasion, w 
ramach realizowanego od 2007 r. „Programu czynnej ochro-
ny języczki syberyjskiej Ligularia sibirica w województwie 
mazowieckim (na okres 7-10 lat)”, na zlecenie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Umieszczenie 
nasion lipiennika Loesela, zebranych podczas inwentaryzacji, 
wykonanej w latach 2013-2016, w Banku Nasion. Zabezpie-
czenie nasion języczki syberyjskiej i lipiennika Loesela 
umożliwi w przyszłości reintrodukcję gatunków w obszarze 
Natura 2000 (pod warunkiem przywrócenia optymalnych 
warunków wilgotnościowych w obrębie torfowisk i łąk trzę-
ślicowych). 

Bank Nasion 
w Powsinie 

okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

12/ rok prze-
chowywania 
nasion w cie-
kłym azocie; 

Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 

4 7140 
Torfowi-
ska 
przej-
ściowe i 
trzęsawi-
ska 
(prze-
ważnie z 
roślinno-
ścią z 
Scheuch-
zerio-
Caricetea 
nigrae) 

nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  Odtworze-
nie otwar-
tego cha-
rakteru 
torfowiska. 

Ręczna wycinka drzew i krzewów. Zabezpieczanie pieńków 
po wyciętych drzewach i krzewach, przed ponownym odra-
staniem. Zrąbkowanie wyciętych drzew i krzewów oraz wy-
wóz zrąbków poza teren torfowiska. Nie składować nawet 
czasowo ściętych gałęzi w czasie pracy na powierzchni tor-
fowiska. Wskazane jest ścinanie bez zabezpieczenia pni w 
porze zimowej na zamarzniętym gruncie. Konieczne jest 
wówczas ponowne usunięcie odrostów na jesieni. Zakaz 
usuwania krzewów Betula humilis (prawnie chroniony) i jej 
mieszańców. Ograniczenie usuwanie Salix repens ssp. rosma-
rinifolia, S. nigricans jedynie do osobników silnie się rozra-
stających. Działania wykonywać pod nadzorem eksperta 
fitosocjologa. 

Działanie nale-
ży wykonać w 
obrębie trzech 
płatów torfo-
wisk, położo-
nych w za-
chodniej części 
obszaru Natura 
2000, zgodnie 
z mapą, stano-
wiącą załącz-
nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_15.1836/2, 

raz na 3 lata, w 
miesiącach X-
IV(-II), przez 
cały okres obo-
wiązywania 
Planu zadań 
ochronnych 

0,5/ ha po-
wierzchni 
objętej wycin-
ką/ 3 lata; 

1,0/ całkowita 
powierzchnia 
objęta wycin-
ką/ 3 lata; 

0,5/ 1 dzień 
nadzoru bota-
nicznego; 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 
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AR_14.1812, 
AR_15.2245/1, 
AR_15.1840, 
AR_15.2247, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3, 
AR_15.2260/1, 
AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.1838, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.1836/3, 
AR_15.1820, 
AR_14.1800, 
AR_14.1802, 
AR_14.2240, 
AR_15.1821/1, 
AR_14.1806, 
AR_14.1813, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_14.2239, 
AR_15.1822/2, 
AR_15.2260/3, 
AR_14.2238, 
AR_15.2263, 
AR_15.1837, 
AR_14.1797, 
AR_15.2262, 
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AR_14.1792, 
AR_15.2243, 
AR_15.1839, 
AR_15.1834, 
AR_15.1835, 
AR_15.2246/2, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1, 
AR_15.2260/2, 
AR_15.2265, 
AR_14.1810, 
AR_15.1836/1, 
AR_14.1803, 
AR_15.1841, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_14.1807, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3, 
AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2244, 
AR_15.2261, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 

 2.  Usunięcie 
wysokiej 
roślinności 
zielnej 
porastają-
cej zmine-
ralizowane 
powierzch-

 Doraźne wykaszanie w sezonie wegetacyjnym pokrzywo-
wisk, trzcinowisk i gatunków ruderalnych z wysoką roślinno-
ścią zielną, ograniczających rozwój światłolubnych roślin 
torfowiskowych. Zabieg uzupełniający późniejsze koszenie. 
Wysokość koszenia 10-15 cm. Wywóz ściętej biomasy poza 
teren torfowiska. Szczególną troską objąć zabiegi polegające 
na usunięciu z torfowiska roślin inwazyjnych. Prace prze-
prowadzać pod nadzorem botanika/ fitosocjologa, ze względu 

Działanie nale-
ży wykonać w 
obrębie trzech 
płatów torfo-
wisk, położo-
nych w za-
chodniej części 
obszaru Natura 

raz na rok, w 
miesiącach V-
VII, przez cały 
okres obowią-
zywania Planu 
zadań ochron-
nych 

0,5/ ha po-
wierzchni 
koszonej/ rok; 

1,0/ całkowita 
powierzchnia 
koszona/ rok; 

0,5/ 1 dzień 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
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nie torfo-
wiska. 

na koniczność precyzyjnego wskazania powierzchni przezna-
czonych do wycięcia. Nie należy dopuszczać do nadmierne-
go odkrywania podłoża i jego uszkadzania w wyniku zbyt 
niskiego koszenia, gdyż skutkować to będzie wnikaniem 
kolejnych gatunków inwazyjnych. 

2000, zgodnie 
z mapą, stano-
wiącą załącz-
nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_15.1836/2, 
AR_14.1812, 
AR_15.2245/1, 
AR_15.1840, 
AR_15.2247, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3, 
AR_15.2260/1, 
AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.1838, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.1836/3, 
AR_15.1820, 
AR_14.1800, 
AR_14.1802, 
AR_14.2240, 
AR_15.1821/1, 

nadzoru bota-
nicznego; 

cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 



 

152 

AR_14.1806, 
AR_14.1813, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_14.2239, 
AR_15.1822/2, 
AR_15.2260/3, 
AR_14.2238, 
AR_15.2263, 
AR_15.1837, 
AR_14.1797, 
AR_15.2262, 
AR_14.1792, 
AR_15.2243, 
AR_15.1839, 
AR_15.1834, 
AR_15.1835, 
AR_15.2246/2, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1, 
AR_15.2260/2, 
AR_15.2265, 
AR_14.1810, 
AR_15.1836/1, 
AR_14.1803, 
AR_15.1841, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_14.1807, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3, 
AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2244, 
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AR_15.2261, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 

 nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Eksten-
sywne 
użytkowa-
nie torfo-
wisk. 

Działania obligatoryjne: 

 zachowanie siedlisk przyrodniczych, stanowiących trwa-
łe użytki zielone; 

 ekstensywne użytkowanie kośne trwałych użytków zie-
lonych. 

Działanie 
należy wyko-
nać w obrębie 
trzech płatów 
torfowisk, 
położonych w 
zachodniej 
części obszaru 
Natura 2000, 
zgodnie z 
mapą, stano-
wiącą załącz-
nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_15.1836/2
, AR_14.1812, 
AR_15.2245/1
, AR_15.1840, 
AR_15.2247, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3
, 
AR_15.2260/1
, AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 

cały okres obo-
wiązywania Planu 
zadań ochronnych 

koszty własne 
właściciela, 
dzierżawcy lub 
posiadacza 
obszaru 

właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru 
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AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.1838, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.1836/3
, AR_15.1820, 
AR_14.1800, 
AR_14.1802, 
AR_14.2240, 
AR_15.1821/1
, AR_14.1806, 
AR_14.1813, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_14.2239, 
AR_15.1822/2
, 
AR_15.2260/3
, AR_14.2238, 
AR_15.2263, 
AR_15.1837, 
AR_14.1797, 
AR_15.2262, 
AR_14.1792, 
AR_15.2243, 
AR_15.1839, 
AR_15.1834, 
AR_15.1835, 
AR_15.2246/2
, AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
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AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1
, 
AR_15.2260/2
, AR_15.2265, 
AR_14.1810, 
AR_15.1836/1
, AR_14.1803, 
AR_15.1841, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_14.1807, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3
, AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2244, 
AR_15.2261, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 

 2. Eksten-
sywne 
użytkowa-
nie torfo-
wisk. 

Działania fakultatywne: 

Koszenie 50% powierzchni, co roku naprzemiennie lub sko-
szenie całości co 2 lata. W każdym wariancie z pozostawie-
niem kilku fragmentów nieskoszonych, w sumie ok. 10%. 
Wysokość koszenia 10-15 cm. Rezygnacja z nawożenia i 
wypasu. Ekstensywne użytkowanie łąk, w okresie wegeta-
cyjnym. Rezygnacja ze stosowania środków ochrony roślin, z 
nawożenia łąk ściekami i osadami ściekowymi. Konieczność 
zebrania biomasy do 2 tygodni po pokosie. Rezygnacja z 
wałowania, włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 wrze-
śnia, stosowania podsiewu, stosowania pestycydów, budowa-
nia nowych systemów melioracyjnych (z wyjątkiem urządzeń 
mających na celu podwyższenie poziomu wód) i rozbudowy 
istniejących systemów melioracyjnych, będących w zasięgu 
kompetencyjnym beneficjenta (nie dotyczy bieżącej konser-

Działanie 
należy wyko-
nać w obrębie 
trzech płatów 
torfowisk, 
położonych w 
zachodniej 
części obszaru 
Natura 2000, 
zgodnie z 
mapą, stano-
wiącą załącz-
nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 

raz na rok lub raz 
na 2 lata, po 15 
VII, przez cały 
okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

1,89/ ha/ rok; 

3,78/ całkowita 
powierzchnia 
koszona/ rok; 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
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wacji). Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_15.1836/2
, AR_14.1812, 
AR_15.2245/1
, AR_15.1840, 
AR_15.2247, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3
, 
AR_15.2260/1
, AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.1838, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.1836/3
, AR_15.1820, 
AR_14.1800, 
AR_14.1802, 
AR_14.2240, 
AR_15.1821/1
, AR_14.1806, 
AR_14.1813, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_14.2239, 

nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 
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AR_15.1822/2
, 
AR_15.2260/3
, AR_14.2238, 
AR_15.2263, 
AR_15.1837, 
AR_14.1797, 
AR_15.2262, 
AR_14.1792, 
AR_15.2243, 
AR_15.1839, 
AR_15.1834, 
AR_15.1835, 
AR_15.2246/2
, AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1
, 
AR_15.2260/2
, AR_15.2265, 
AR_14.1810, 
AR_15.1836/1
, AR_14.1803, 
AR_15.1841, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_14.1807, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3
, AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2244, 
AR_15.2261, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 
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5 7140 
Torfowi-
ska 
przej-
ściowe i 
trzęsawi-
ska 
(prze-
ważnie z 
roślinno-
ścią z 
Scheuch-
zerio-
Caricetea 
nigrae) 

1903 
Lipien-
nik Loe-
sela 
Liparis 
loeselii 

nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  Odtworze-
nie otwar-
tego cha-
rakteru 
torfowiska. 

Ręczna wycinka drzew i krzewów z terenów przyległych do 
dołu dawnego wyrobiska torfu i pojawiających się na war-
stwie mszystej. Zabezpieczanie pieńków po wyciętych drze-
wach i krzewach, przed ponownym odrastaniem. Zrąbkowa-
nie wyciętych drzew i krzewów oraz wywóz zrąbków poza 
teren torfowiska. Nie składować nawet czasowo ściętych 
gałęzi w czasie pracy na powierzchni torfowiska złożonego z 
mchów. Stanowiska lipiennika są skrajnie wrażliwe na użyź-
nienie. Wskazane jest ścinanie bez zabezpieczenia pni w 
porze zimowej na zamarzniętym gruncie ze względu na małą 
odporność mchów na wydeptywanie. Konieczne jest wów-
czas ponowne usunięcie odrostów na jesieni. 

Działania 
należy wyko-
nać w obrębie 
płatu torfowi-
ska, położone-
go rejonie 
wyrobiska 
torfu, w cen-
tralnej części 
obszaru Natu-
ra 2000. 

powiat 
radomski, 
gmina Iłża, 
obręb nr 20 
Pakosław, 
działki nr:  
AR_4.1278, 
AR_4.1276/1, 
AR_4.1259/1, 
AR_4.1274, 
AR_4.1270/1, 
AR_4.1264/1, 
AR_4.1281, 
AR_4.1272, 
AR_4.1279, 
AR_4.1262/1, 
AR_4.1268/1, 
AR_4.1280, 
AR_4.1260/1, 
AR_4.1266/1, 
AR_4.1277. 

raz na 3 lata, w 
miesiącach X-
IV(-II), przez cały 
okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

0,5/ ha po-
wierzchni 
objętej wycin-
ką/ 3 lata; 

0,125/ całko-
wita po-
wierzchnia 
objęta wycin-
ką/ 3 lata; 

0,5/ 1 dzień 
nadzoru bota-
nicznego; 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 

 2.  Usunięcie 
wysokiej 
roślinności 

 Doraźne wykaszanie w sezonie wegetacyjnym pokrzywo-
wisk, trzcinowisk, wysokich traw i gatunków ruderalnych z 
wysoką roślinnością zielną, występujących na obrzeżu, ogra-

Działania 
należy wyko-
nać w obrębie 

raz na rok, w 
miesiącach V-VII, 
przez cały okres 

0,5/ ha po-
wierzchni 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
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zielnej 
porastają-
cej zmine-
ralizowane 
powierzch-
nie torfo-
wiska. 

niczających rozwój światłolubnych roślin torfowiskowych. 
Wywóz ściętej biomasy poza teren torfowiska. Prace prze-
prowadzać pod nadzorem botanika/ fitosocjologa. 

płatu torfowi-
ska, położone-
go rejonie 
wyrobiska 
torfu, w cen-
tralnej części 
obszaru Natu-
ra 2000. 

powiat 
radomski, 
gmina Iłża, 
obręb nr 20 
Pakosław, 
działki nr:  
AR_4.1278, 
AR_4.1276/1, 
AR_4.1259/1, 
AR_4.1274, 
AR_4.1270/1, 
AR_4.1264/1, 
AR_4.1281, 
AR_4.1272, 
AR_4.1279, 
AR_4.1262/1, 
AR_4.1268/1, 
AR_4.1280, 
AR_4.1260/1, 
AR_4.1266/1, 
AR_4.1277. 

obowiązywania 
Planu zadań 
ochronnych 

koszonej/ rok; 

0,125/ całko-
wita po-
wierzchnia 
koszona/ 3 
lata; 

0,5/ 1 dzień 
nadzoru bota-
nicznego; 

dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 

 nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ekstensyw
ne 
użytkowani
e 
torfowisk. 

Pod względem gospodarczym zbiorowisko nieproduktywne. 
Zakaz budowania nowych systemów melioracyjnych (z wy-
jątkiem urządzeń mających na celu podwyższenie poziomu 
wód) i rozbudowy istniejących systemów melioracyjnych, 
będących w zasięgu kompetencyjnym beneficjenta (nie doty-

Działania 
należy wyko-
nać w obrębie 
płatu torfowi-
ska, położone-

okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

nie wymaga 
dodatkowych 
nakładów 
finansowych 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
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czy bieżącej konserwacji). go rejonie 
wyrobiska 
torfu, w cen-
tralnej części 
obszaru Natu-
ra 2000. 

powiat 
radomski, 
gmina Iłża, 
obręb nr 20 
Pakosław, 
działki nr:  
AR_4.1278, 
AR_4.1276/1, 
AR_4.1259/1, 
AR_4.1274, 
AR_4.1270/1, 
AR_4.1264/1, 
AR_4.1281, 
AR_4.1272, 
AR_4.1279, 
AR_4.1262/1, 
AR_4.1268/1, 
AR_4.1280, 
AR_4.1260/1, 
AR_4.1266/1, 
AR_4.1277. 

odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 

6 6410 
Łąki 
trzęśli-
cowe 
(Moli-
nion) 

1758 
Języczka 
syberyj-

nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  Doraźne 
odtworze-
nie otwar-
tego cha-
rakteru łąk 
trzęślico-
wych. 

Wycinka drzew i krzewów. Zabezpieczanie pieńków po wy-
ciętych drzewach i krzewach, przed ponownym odrastaniem. 
Dopuszcza się środki chemiczne stosowane miejscowo zapo-
biegające szybkiemu odrastaniu. Zrąbkowanie wyciętych 
krzewów i wywóz zrąbków poza obszar łąk trzęślicowych. 
Dopuszcza się krótkotrwałe składowanie ściętych gałęzi, 
najlepiej na powierzchni dróg. Prace przeprowadzać pod 
nadzorem botanika/ fitosocjologa. 

Działania 
należy prze-
prowadzić w 
obrębie dwóch 
płatów łąk 
trzęślicowych, 
zgodnie z 
mapą, stano-

raz na 3 lata, w 
miesiącach X-IV 
(-III), przez cały 
okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

5/ ha po-
wierzchni 
objętej wycin-
ką/ 3 lata; 

70/ całkowita 
powierzchnia 
objęta wycin-

 Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
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ska 
Ligularia 
sibirica 

wiącą załącz-
nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_14.2232, 
AR_14.1812, 
AR_15.2245/1
, AR_14.1782, 
AR_15.2271, 
AR_15.2300, 
AR_15.1840, 
AR_15.1880/2
, AR_15.1861, 
AR_14.2236, 
AR_15.2303, 
AR_15.2249, 
AR_15.2251, 
AR_15.1845, 
AR_15.2252, 
AR_15.2275, 
AR_15.2247, 
AR_15.2304/1
, AR_15.2294, 
AR_15.1855, 
AR_15.1859, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3
, AR_15.2266, 
AR_15.2349, 
AR_15.2260/1
, AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 

ką/ 3 lata; 

0,5/ 1 dzień 
nadzoru bota-
nicznego; 

cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 
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AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.2290, 
AR_15.1856, 
AR_15.1838, 
AR_15.2270, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.1873, 
AR_14.2230, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.2287, 
AR_15.1849, 
AR_15.1869, 
AR_15.2267, 
AR_15.1820, 
AR_15.2250, 
AR_14.1800, 
AR_15.2391, 
AR_14.1802, 
AR_15.2298, 
AR_15.2277, 
AR_14.2229, 
AR_14.2233, 
AR_15.2268/2
, AR_15.1870, 
AR_14.2240, 
AR_15.1866, 
AR_15.2289, 
AR_15.1850, 
AR_15.1865, 
AR_15.1821/1
, AR_14.1784, 
AR_14.2228, 
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AR_15.1852, 
AR_15.2297, 
AR_15.2284, 
AR_14.1806, 
AR_14.1814, 
AR_15.2272, 
AR_15.2292, 
AR_15.2341, 
AR_15.2283, 
AR_15.2276, 
AR_14.1813, 
AR_15.2293, 
AR_15.1860, 
AR_15.1871, 
AR_15.1868, 
AR_14.1815, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_15.1826, 
AR_15.1876, 
AR_15.1864, 
AR_15.1846, 
AR_15.2296, 
AR_15.2342, 
AR_15.2268/1
, AR_14.2237, 
AR_14.2239, 
AR_15.1862, 
AR_15.1847, 
AR_15.1822/2
, AR_14.1817, 
AR_14.2235, 
AR_15.1880/1
, 
AR_15.2260/3
, AR_14.1786, 
AR_14.2238, 
AR_15.1858, 
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AR_15.2263, 
AR_14.1797, 
AR_14.1789, 
AR_15.1877, 
AR_15.2262, 
AR_15.1863, 
AR_14.1790, 
AR_15.2288, 
AR_15.1851, 
AR_14.1792, 
AR_15.1843, 
AR_14.1816, 
AR_15.1839, 
AR_15.1867, 
AR_15.2280, 
AR_15.1827, 
AR_15.1842, 
AR_15.2246/2
, 
AR_15.2304/2
, AR_14.1788, 
AR_15.2299, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1
, AR_15.1878, 
AR_15.2286, 
AR_15.1844/1
, 
AR_15.2260/2
, AR_15.2274, 
AR_15.2265, 
AR_15.1848, 
AR_14.1787, 
AR_14.1810, 
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AR_14.1803, 
AR_14.2231, 
AR_14.2227, 
AR_15.1841, 
AR_15.1854, 
AR_15.1872, 
AR_15.1825, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_15.2291, 
AR_15.2285, 
AR_14.1807, 
AR_15.2295, 
AR_15.1844/2
, AR_14.2234, 
AR_15.1853, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3
, AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2269, 
AR_15.2301, 
AR_15.1857, 
AR_15.1879, 
AR_15.2302, 
AR_15.1828, 
AR_15.2282, 
AR_14.1785, 
AR_15.2278, 
AR_14.1791, 
AR_14.1783, 
AR_15.2273, 
AR_15.2279, 
AR_15.1829, 
AR_15.2261, 
AR_15.2281, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 
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 2.  Usunięcie 
wysokiej 
roślinności 
zielnej 
porastają-
cej zmine-
ralizowane 
powierzch-
nie łąk 
trzęślico-
wych. 

Selektywne wykaszanie łąk na wysokości 10-15 cm lub 
ręczne wyrywanie większych nagromadzeń ziołorośli, z po-
minięciem miejsc występowania cennych roślin m.in. ję-
zyczki syberyjskiej, olszewnika kminkolistnego i krwiściąga 
lekarskiego. Najtrudniejsze w tym względzie będą zarośla 
jeżyny, których większe powierzchnie należy eliminować. 
Prace przeprowadzać pod nadzorem botanika/ fitosocjologa, 
ze względu na konieczność precyzyjnego wskazania płatów 
do wycięcia. 

Działania 
należy prze-
prowadzić w 
obrębie dwóch 
płatów łąk 
trzęślicowych, 
zgodnie z 
mapą, stano-
wiącą załącz-
nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_14.2232, 
AR_14.1812, 
AR_15.2245/1
, AR_14.1782, 
AR_15.2271, 
AR_15.2300, 
AR_15.1840, 
AR_15.1880/2
, AR_15.1861, 
AR_14.2236, 
AR_15.2303, 
AR_15.2249, 
AR_15.2251, 
AR_15.1845, 
AR_15.2252, 
AR_15.2275, 
AR_15.2247, 
AR_15.2304/1
, AR_15.2294, 
AR_15.1855, 
AR_15.1859, 

raz na rok, w 
miesiącach V-VII, 
przez cały okres 
obowiązywania 
Planu zadań 
ochronnych 

2/ ha po-
wierzchni 
koszonej/ rok; 

28/ całkowita 
powierzchnia 
koszona/rok; 

0,5/ 1 dzień 
nadzoru bota-
nicznego; 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 
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AR_15.2258, 
AR_15.1822/3
, AR_15.2266, 
AR_15.2349, 
AR_15.2260/1
, AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.2290, 
AR_15.1856, 
AR_15.1838, 
AR_15.2270, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.1873, 
AR_14.2230, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.2287, 
AR_15.1849, 
AR_15.1869, 
AR_15.2267, 
AR_15.1820, 
AR_15.2250, 
AR_14.1800, 
AR_15.2391, 
AR_14.1802, 
AR_15.2298, 
AR_15.2277, 
AR_14.2229, 
AR_14.2233, 
AR_15.2268/2
, AR_15.1870, 
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AR_14.2240, 
AR_15.1866, 
AR_15.2289, 
AR_15.1850, 
AR_15.1865, 
AR_15.1821/1
, AR_14.1784, 
AR_14.2228, 
AR_15.1852, 
AR_15.2297, 
AR_15.2284, 
AR_14.1806, 
AR_14.1814, 
AR_15.2272, 
AR_15.2292, 
AR_15.2341, 
AR_15.2283, 
AR_15.2276, 
AR_14.1813, 
AR_15.2293, 
AR_15.1860, 
AR_15.1871, 
AR_15.1868, 
AR_14.1815, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_15.1826, 
AR_15.1876, 
AR_15.1864, 
AR_15.1846, 
AR_15.2296, 
AR_15.2342, 
AR_15.2268/1
, AR_14.2237, 
AR_14.2239, 
AR_15.1862, 
AR_15.1847, 
AR_15.1822/2
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, AR_14.1817, 
AR_14.2235, 
AR_15.1880/1
, 
AR_15.2260/3
, AR_14.1786, 
AR_14.2238, 
AR_15.1858, 
AR_15.2263, 
AR_14.1797, 
AR_14.1789, 
AR_15.1877, 
AR_15.2262, 
AR_15.1863, 
AR_14.1790, 
AR_15.2288, 
AR_15.1851, 
AR_14.1792, 
AR_15.1843, 
AR_14.1816, 
AR_15.1839, 
AR_15.1867, 
AR_15.2280, 
AR_15.1827, 
AR_15.1842, 
AR_15.2246/2
, 
AR_15.2304/2
, AR_14.1788, 
AR_15.2299, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1
, AR_15.1878, 
AR_15.2286, 
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AR_15.1844/1
, 
AR_15.2260/2
, AR_15.2274, 
AR_15.2265, 
AR_15.1848, 
AR_14.1787, 
AR_14.1810, 
AR_14.1803, 
AR_14.2231, 
AR_14.2227, 
AR_15.1841, 
AR_15.1854, 
AR_15.1872, 
AR_15.1825, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_15.2291, 
AR_15.2285, 
AR_14.1807, 
AR_15.2295, 
AR_15.1844/2
, AR_14.2234, 
AR_15.1853, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3
, AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2269, 
AR_15.2301, 
AR_15.1857, 
AR_15.1879, 
AR_15.2302, 
AR_15.1828, 
AR_15.2282, 
AR_14.1785, 
AR_15.2278, 
AR_14.1791, 
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AR_14.1783, 
AR_15.2273, 
AR_15.2279, 
AR_15.1829, 
AR_15.2261, 
AR_15.2281, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 

 nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Eksten-
sywne 
użytkowa-
nie łąk 
trzęślico-
wych. 

Działania obligatoryjne: 

 zachowanie siedlisk przyrodniczych, stanowiących trwa-
łe użytki zielone; 

 ekstensywne użytkowanie kośne trwałych użytków zie-
lonych. 

Działania 
należy prze-
prowadzić w 
obrębie dwóch 
płatów łąk 
trzęślicowych, 
zgodnie z 
mapą, stano-
wiącą załącz-
nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_14.2232, 
AR_14.1812, 
AR_15.2245/1
, AR_14.1782, 
AR_15.2271, 
AR_15.2300, 
AR_15.1840, 
AR_15.1880/2
, AR_15.1861, 
AR_14.2236, 

okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

koszty własne 
właściciela, 
dzierżawcy lub 
posiadacza 
obszaru 

właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru 
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AR_15.2303, 
AR_15.2249, 
AR_15.2251, 
AR_15.1845, 
AR_15.2252, 
AR_15.2275, 
AR_15.2247, 
AR_15.2304/1
, AR_15.2294, 
AR_15.1855, 
AR_15.1859, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3
, AR_15.2266, 
AR_15.2349, 
AR_15.2260/1
, AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.2290, 
AR_15.1856, 
AR_15.1838, 
AR_15.2270, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.1873, 
AR_14.2230, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.2287, 
AR_15.1849, 
AR_15.1869, 
AR_15.2267, 
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AR_15.1820, 
AR_15.2250, 
AR_14.1800, 
AR_15.2391, 
AR_14.1802, 
AR_15.2298, 
AR_15.2277, 
AR_14.2229, 
AR_14.2233, 
AR_15.2268/2
, AR_15.1870, 
AR_14.2240, 
AR_15.1866, 
AR_15.2289, 
AR_15.1850, 
AR_15.1865, 
AR_15.1821/1
, AR_14.1784, 
AR_14.2228, 
AR_15.1852, 
AR_15.2297, 
AR_15.2284, 
AR_14.1806, 
AR_14.1814, 
AR_15.2272, 
AR_15.2292, 
AR_15.2341, 
AR_15.2283, 
AR_15.2276, 
AR_14.1813, 
AR_15.2293, 
AR_15.1860, 
AR_15.1871, 
AR_15.1868, 
AR_14.1815, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_15.1826, 



 

174 

AR_15.1876, 
AR_15.1864, 
AR_15.1846, 
AR_15.2296, 
AR_15.2342, 
AR_15.2268/1
, AR_14.2237, 
AR_14.2239, 
AR_15.1862, 
AR_15.1847, 
AR_15.1822/2
, AR_14.1817, 
AR_14.2235, 
AR_15.1880/1
, 
AR_15.2260/3
, AR_14.1786, 
AR_14.2238, 
AR_15.1858, 
AR_15.2263, 
AR_14.1797, 
AR_14.1789, 
AR_15.1877, 
AR_15.2262, 
AR_15.1863, 
AR_14.1790, 
AR_15.2288, 
AR_15.1851, 
AR_14.1792, 
AR_15.1843, 
AR_14.1816, 
AR_15.1839, 
AR_15.1867, 
AR_15.2280, 
AR_15.1827, 
AR_15.1842, 
AR_15.2246/2
, 
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AR_15.2304/2
, AR_14.1788, 
AR_15.2299, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1
, AR_15.1878, 
AR_15.2286, 
AR_15.1844/1
, 
AR_15.2260/2
, AR_15.2274, 
AR_15.2265, 
AR_15.1848, 
AR_14.1787, 
AR_14.1810, 
AR_14.1803, 
AR_14.2231, 
AR_14.2227, 
AR_15.1841, 
AR_15.1854, 
AR_15.1872, 
AR_15.1825, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_15.2291, 
AR_15.2285, 
AR_14.1807, 
AR_15.2295, 
AR_15.1844/2
, AR_14.2234, 
AR_15.1853, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3
, AR_15.2254, 
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AR_14.1804, 
AR_15.2269, 
AR_15.2301, 
AR_15.1857, 
AR_15.1879, 
AR_15.2302, 
AR_15.1828, 
AR_15.2282, 
AR_14.1785, 
AR_15.2278, 
AR_14.1791, 
AR_14.1783, 
AR_15.2273, 
AR_15.2279, 
AR_15.1829, 
AR_15.2261, 
AR_15.2281, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 

 2. Eksten-
sywne 
użytkowa-
nie łąk 
trzęślico-
wych. 

Działania fakultatywne: 

Koszenie 50% powierzchni, co roku naprzemiennie lub sko-
szenie całości co 2 lata. W każdym wariancie z pozostawie-
niem kilku fragmentów nieskoszonych, w sumie ok. 10%. 
Wysokość koszenia 10-15 cm. Rezygnacja z nawożenia i 
wypasu. Ekstensywne użytkowanie łąk, w okresie wegeta-
cyjnym. Rezygnacja ze stosowania środków ochrony roślin, z 
nawożenia łąk ściekami i osadami ściekowymi. Konieczność 
zebrania biomasy do 2 tygodni po pokosie. Rezygnacja z 
wałowania, włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 wrze-
śnia, stosowania podsiewu, stosowania pestycydów, budowa-
nia nowych systemów melioracyjnych (z wyjątkiem urządzeń 
mających na celu podwyższenie poziomu wód) i rozbudowy 
istniejących systemów melioracyjnych, będących w zasięgu 
kompetencyjnym beneficjenta (nie dotyczy bieżącej konser-
wacji). 

Działania 
należy prze-
prowadzić w 
obrębie dwóch 
płatów łąk 
trzęślicowych, 
zgodnie z 
mapą, stano-
wiącą załącz-
nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_14.2232, 

raz na rok lub raz 
na 2 lata, po 15 
IX, przez cały 
okres obowiązy-
wania Planuzadań 
ochronnych 

1,89/ ha/ rok; 

26,46/ całko-
wita po-
wierzchnia 
koszona/ rok; 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
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AR_14.1812, 
AR_15.2245/1
, AR_14.1782, 
AR_15.2271, 
AR_15.2300, 
AR_15.1840, 
AR_15.1880/2
, AR_15.1861, 
AR_14.2236, 
AR_15.2303, 
AR_15.2249, 
AR_15.2251, 
AR_15.1845, 
AR_15.2252, 
AR_15.2275, 
AR_15.2247, 
AR_15.2304/1
, AR_15.2294, 
AR_15.1855, 
AR_15.1859, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3
, AR_15.2266, 
AR_15.2349, 
AR_15.2260/1
, AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.2290, 
AR_15.1856, 
AR_15.1838, 
AR_15.2270, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 

ruchomości 
(…). 
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AR_15.1873, 
AR_14.2230, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.2287, 
AR_15.1849, 
AR_15.1869, 
AR_15.2267, 
AR_15.1820, 
AR_15.2250, 
AR_14.1800, 
AR_15.2391, 
AR_14.1802, 
AR_15.2298, 
AR_15.2277, 
AR_14.2229, 
AR_14.2233, 
AR_15.2268/2
, AR_15.1870, 
AR_14.2240, 
AR_15.1866, 
AR_15.2289, 
AR_15.1850, 
AR_15.1865, 
AR_15.1821/1
, AR_14.1784, 
AR_14.2228, 
AR_15.1852, 
AR_15.2297, 
AR_15.2284, 
AR_14.1806, 
AR_14.1814, 
AR_15.2272, 
AR_15.2292, 
AR_15.2341, 
AR_15.2283, 
AR_15.2276, 
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AR_14.1813, 
AR_15.2293, 
AR_15.1860, 
AR_15.1871, 
AR_15.1868, 
AR_14.1815, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_15.1826, 
AR_15.1876, 
AR_15.1864, 
AR_15.1846, 
AR_15.2296, 
AR_15.2342, 
AR_15.2268/1
, AR_14.2237, 
AR_14.2239, 
AR_15.1862, 
AR_15.1847, 
AR_15.1822/2
, AR_14.1817, 
AR_14.2235, 
AR_15.1880/1
, 
AR_15.2260/3
, AR_14.1786, 
AR_14.2238, 
AR_15.1858, 
AR_15.2263, 
AR_14.1797, 
AR_14.1789, 
AR_15.1877, 
AR_15.2262, 
AR_15.1863, 
AR_14.1790, 
AR_15.2288, 
AR_15.1851, 
AR_14.1792, 
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AR_15.1843, 
AR_14.1816, 
AR_15.1839, 
AR_15.1867, 
AR_15.2280, 
AR_15.1827, 
AR_15.1842, 
AR_15.2246/2
, 
AR_15.2304/2
, AR_14.1788, 
AR_15.2299, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1
, AR_15.1878, 
AR_15.2286, 
AR_15.1844/1
, 
AR_15.2260/2
, AR_15.2274, 
AR_15.2265, 
AR_15.1848, 
AR_14.1787, 
AR_14.1810, 
AR_14.1803, 
AR_14.2231, 
AR_14.2227, 
AR_15.1841, 
AR_15.1854, 
AR_15.1872, 
AR_15.1825, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_15.2291, 
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AR_15.2285, 
AR_14.1807, 
AR_15.2295, 
AR_15.1844/2
, AR_14.2234, 
AR_15.1853, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3
, AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2269, 
AR_15.2301, 
AR_15.1857, 
AR_15.1879, 
AR_15.2302, 
AR_15.1828, 
AR_15.2282, 
AR_14.1785, 
AR_15.2278, 
AR_14.1791, 
AR_14.1783, 
AR_15.2273, 
AR_15.2279, 
AR_15.1829, 
AR_15.2261, 
AR_15.2281, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 

 3. Kanalizo-
wanie 
ruchu tury-
stycznego 

Wykonanie projektu i trasy dydaktycznej (pieszo-rowerowej) 
w obszarze Natura 2000, wyniesionej nad poziomem gruntu 
co najmniej 1 m, co ograniczy schodzenie turystów z wyty-
czonej trasy. Wykonanie tablic informacyjnych na trasie, 
których zakres tematyczny powinien być zgodny z występo-
waniem poszczególnych przedmiotów ochrony w obszarze 
Natura 2000. 

Działania 
należy prze-
prowadzić w 
obrębie dwóch 
płatów łąk 
trzęślicowych, 
zgodnie z 
mapą, stano-
wiącą załącz-

okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

10/ 100 m trasy 
dydaktycznej 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
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nik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_14.2232, 
AR_14.1812, 
AR_15.2245/1
, AR_14.1782, 
AR_15.2271, 
AR_15.2300, 
AR_15.1840, 
AR_15.1880/2
, AR_15.1861, 
AR_14.2236, 
AR_15.2303, 
AR_15.2249, 
AR_15.2251, 
AR_15.1845, 
AR_15.2252, 
AR_15.2275, 
AR_15.2247, 
AR_15.2304/1
, AR_15.2294, 
AR_15.1855, 
AR_15.1859, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3
, AR_15.2266, 
AR_15.2349, 
AR_15.2260/1
, AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_15.2253, 

sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 
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AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.2290, 
AR_15.1856, 
AR_15.1838, 
AR_15.2270, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.1873, 
AR_14.2230, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.2287, 
AR_15.1849, 
AR_15.1869, 
AR_15.2267, 
AR_15.1820, 
AR_15.2250, 
AR_14.1800, 
AR_15.2391, 
AR_14.1802, 
AR_15.2298, 
AR_15.2277, 
AR_14.2229, 
AR_14.2233, 
AR_15.2268/2
, AR_15.1870, 
AR_14.2240, 
AR_15.1866, 
AR_15.2289, 
AR_15.1850, 
AR_15.1865, 
AR_15.1821/1
, AR_14.1784, 
AR_14.2228, 
AR_15.1852, 
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AR_15.2297, 
AR_15.2284, 
AR_14.1806, 
AR_14.1814, 
AR_15.2272, 
AR_15.2292, 
AR_15.2341, 
AR_15.2283, 
AR_15.2276, 
AR_14.1813, 
AR_15.2293, 
AR_15.1860, 
AR_15.1871, 
AR_15.1868, 
AR_14.1815, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_15.1826, 
AR_15.1876, 
AR_15.1864, 
AR_15.1846, 
AR_15.2296, 
AR_15.2342, 
AR_15.2268/1
, AR_14.2237, 
AR_14.2239, 
AR_15.1862, 
AR_15.1847, 
AR_15.1822/2
, AR_14.1817, 
AR_14.2235, 
AR_15.1880/1
, 
AR_15.2260/3
, AR_14.1786, 
AR_14.2238, 
AR_15.1858, 
AR_15.2263, 
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AR_14.1797, 
AR_14.1789, 
AR_15.1877, 
AR_15.2262, 
AR_15.1863, 
AR_14.1790, 
AR_15.2288, 
AR_15.1851, 
AR_14.1792, 
AR_15.1843, 
AR_14.1816, 
AR_15.1839, 
AR_15.1867, 
AR_15.2280, 
AR_15.1827, 
AR_15.1842, 
AR_15.2246/2
, 
AR_15.2304/2
, AR_14.1788, 
AR_15.2299, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1
, AR_15.1878, 
AR_15.2286, 
AR_15.1844/1
, 
AR_15.2260/2
, AR_15.2274, 
AR_15.2265, 
AR_15.1848, 
AR_14.1787, 
AR_14.1810, 
AR_14.1803, 
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AR_14.2231, 
AR_14.2227, 
AR_15.1841, 
AR_15.1854, 
AR_15.1872, 
AR_15.1825, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_15.2291, 
AR_15.2285, 
AR_14.1807, 
AR_15.2295, 
AR_15.1844/2
, AR_14.2234, 
AR_15.1853, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3
, AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2269, 
AR_15.2301, 
AR_15.1857, 
AR_15.1879, 
AR_15.2302, 
AR_15.1828, 
AR_15.2282, 
AR_14.1785, 
AR_15.2278, 
AR_14.1791, 
AR_14.1783, 
AR_15.2273, 
AR_15.2279, 
AR_15.1829, 
AR_15.2261, 
AR_15.2281, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 
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7 6510 
Niżowe i 
górskie 
świeże 
łąki 
użytko-
wane 
eksten-
sywnie 
(Arrhena-
therion 
elatioris) 

1617 
Starodub 
łąkowy 
Osteri-
cum pa-
lustre 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1.  Doraźne 
odtworze-
nie otwar-
tego cha-
rakteru łąk 
świeżych. 

Wycinka drzew i krzewów. Zabezpieczanie pieńków po wy-
ciętych drzewach i krzewach, przed ponownym odrastaniem. 
Dopuszcza się środki chemiczne stosowane miejscowo zapo-
biegające szybkiemu odrastaniu. Zrąbkowanie wyciętych 
krzewów i wywóz zrąbków poza obszar łąk. Dopuszcza się 
krótkotrwałe składowanie ściętych gałęzi, najlepiej na po-
wierzchni dróg. 

Działania 
należy reali-
zować w ob-
rębie dwóch 
płatów łąk 
świeżych – 
jednego poło-
żonego na 
zachód od 
Rowu Gra-
nicznego, 
drugiego poło-
żonego na 
wschód od 
Rowu, zgod-
nie z mapą, 
stanowiącą 
załącznik 6. 

powiat 
radomski, 
gmina Iłża, 
obręb nr 20 
Pakosław, 
działki nr: 
AR_4.969, 
AR_4.4011/2, 
AR_4.959, 
AR_4.986, 
AR_4.954, 
AR_4.4010, 
AR_4.853/1, 
AR_4.3968, 
AR_4.945, 
AR_4.946, 
AR_4.4011/1, 

raz na 3 lata, w 
miesiącach X-IV 
(-III), przez cały 
okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

5/ ha/ 3 lata; 

200/ całkowita 
powierzchnia 
objęta wycin-
ką/ 3 lata; 

 Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 
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AR_4.4032, 
AR_4.982/1, 
AR_4.4008, 
AR_4.4017, 
AR_4.933, 
AR_4.938, 
AR_4.934/2, 
AR_4.4046, 
AR_4.934/1, 
AR_4.964, 
AR_4.942, 
AR_4.4021, 
AR_4.1230, 
AR_4.4025, 
AR_4.1003, 
AR_4.4030, 
AR_4.922, 
AR_4.973, 
AR_4.976, 
AR_4.937, 
AR_4.4023, 
AR_4.932, 
AR_4.915, 
AR_4.4043/1, 
AR_4.4047, 
AR_4.957, 
AR_4.4012, 
AR_4.952, 
AR_4.982/2, 
AR_4.985, 
AR_4.1038, 
AR_4.935, 
AR_4.971, 
AR_4.956, 
AR_4.974, 
AR_4.4018, 
AR_4.980, 
AR_4.968, 
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AR_4.965, 
AR_4.4042, 
AR_4.949, 
AR_4.857/1, 
AR_4.977, 
AR_4.1037, 
AR_4.970, 
AR_4.966, 
AR_4.4020, 
AR_4.4024, 
AR_4.997/1, 
AR_4.972, 
AR_4.856/1, 
AR_4.858/1, 
AR_4.983, 
AR_4.917, 
AR_4.943, 
AR_4.979, 
AR_4.1029, 
AR_4.4027, 
AR_4.1035, 
AR_4.940, 
AR_4.859/1, 
AR_4.944, 
AR_4.955, 
AR_4.1001, 
AR_4.4029, 
AR_4.4022, 
AR_4.4026, 
AR_4.981, 
AR_4.4031, 
AR_4.939, 
AR_4.4044/1, 
AR_4.984, 
AR_4.953, 
AR_4.958, 
AR_4.855/1, 
AR_4.4019, 
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AR_4.854/1, 
AR_4.4045, 
AR_4.4028, 
AR_4.871; 
powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr: 
AR_14.1747, 
AR_14.1718, 
AR_14.1732, 
AR_14.1731/2
, AR_14.1710, 
AR_14.1720, 
AR_14.1711, 
AR_14.2001, 
AR_14.1729, 
AR_14.1727, 
AR_14.1749, 
AR_14.1712/2
, AR_14.1706, 
AR_14.1730/2
, AR_14.1750, 
AR_14.1745, 
AR_14.1726, 
AR_14.1735, 
AR_14.1693, 
AR_14.1701, 
AR_14.1744, 
AR_14.1739, 
AR_14.1746, 
AR_14.1733, 
AR_14.1717, 
AR_14.1709/2
, 
AR_14.1712/1
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, AR_14.1696, 
AR_14.1704, 
AR_14.2002, 
AR_14.1714, 
AR_14.1698, 
AR_14.1712/3
, AR_14.1748, 
AR_14.1738, 
AR_14.1708, 
AR_14.1723, 
AR_14.1731/1
, AR_14.1716, 
AR_14.1737, 
AR_14.1734, 
AR_14.1697, 
AR_14.1709/1
, AR_14.1694, 
AR_14.1728, 
AR_14.1722/1
, AR_14.1721, 
AR_14.1715, 
AR_14.1702, 
AR_14.1713, 
AR_14.1725, 
AR_14.2000, 
AR_14.1703, 
AR_14.1740, 
AR_14.1691, 
AR_14.1707, 
AR_14.1730/1
, AR_14.1753, 
AR_14.1743, 
AR_14.1692, 
AR_14.1724, 
AR_14.1752, 
AR_14.1719, 
AR_14.1722/2
, AR_14.1695, 
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AR_14.1742, 
AR_14.1700, 
AR_14.1751, 
AR_14.1741, 
AR_14.1699, 
AR_14.1705, 
AR_14.1736. 

 2.  Eksten-
sywne 
użytkowa-
nie łąk 
świeżych. 

Działania obligatoryjne: 

 zachowanie siedlisk przyrodniczych, stanowiących trwa-
łe użytki zielone; 

 ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe 
trwałych użytków zielonych. 

Działania 
należy wyko-
nać w obrębie 
trzech płatów 
łąk świeżych 
wykazanych w 
obszarze Natu-
ra 2000, zgod-
nie z mapą, 
stanowiącą 
załącznik 6. 

powiat radom-
ski, gmina 
Iłża, obręb nr 
20 Pakosław, 
działki nr:  

AR_4.1643/1, 
AR_4.969, 
AR_4.4011/2, 
AR_4.2218, 
AR_4.1679/2, 
AR_4.959, 
AR_4.986, 
AR_4.954, 
AR_4.4010, 
AR_4.853/1, 
AR_4.3968, 
AR_4.945, 
AR_4.946, 

okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

koszty własne 
właściciela, 
dzierżawcy lub 
posiadacza 
obszaru 

właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru 
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AR_4.4011/1, 
AR_4.1667/1, 
AR_4.1599, 
AR_4.4032, 
AR_4.982/1, 
AR_4.1685/1, 
AR_4.1661/1, 
AR_4.1625/2, 
AR_4.1609/1, 
AR_4.1611/2, 
AR_4.1703, 
AR_4.4008, 
AR_4.4017, 
AR_4.933, 
AR_4.1676/1, 
AR_4.2219, 
AR_4.938, 
AR_4.1663, 
AR_4.934/2, 
AR_4.1708, 
AR_4.1625/1, 
AR_4.1640/2, 
AR_4.1601, 
AR_4.1615/1, 
AR_4.1628/2, 
AR_4.4046, 
AR_4.934/1, 
AR_4.1617/2, 
AR_4.1682/2, 
AR_4.964, 
AR_4.942, 
AR_4.4021, 
AR_4.1691, 
AR_4.1603/1, 
AR_4.1230, 
AR_4.1619/2, 
AR_4.1673/2, 
AR_4.1605/1, 
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AR_4.1673/1, 
AR_4.1640/1, 
AR_4.852, 
AR_4.4025, 
AR_4.1702, 
AR_4.1613/1, 
AR_4.1559, 
AR_4.1611/1, 
AR_4.1003, 
AR_4.4030, 
AR_4.1649/2, 
AR_4.1637/1, 
AR_4.1676/2, 
AR_4.1670/1, 
AR_4.1615/2, 
AR_4.1634/2, 
AR_4.1697, 
AR_4.1607/2, 
AR_4.922, 
AR_4.973, 
AR_4.976, 
AR_4.937, 
AR_4.4023, 
AR_4.1693, 
AR_4.1710, 
AR_4.932, 
AR_4.915, 
AR_4.4043/1, 
AR_4.4047, 
AR_4.2215, 
AR_4.957, 
AR_4.1685/2, 
AR_4.1634/1, 
AR_4.4012, 
AR_4.2213, 
AR_4.952, 
AR_4.982/2, 
AR_4.1637/2, 
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AR_4.985, 
AR_4.1038, 
AR_4.935, 
AR_4.971, 
AR_4.956, 
AR_4.974, 
AR_4.4018, 
AR_4.980, 
AR_4.1646/2, 
AR_4.968, 
AR_4.965, 
AR_4.1649/1, 
AR_4.1631/1, 
AR_4.1652/2, 
AR_4.4042, 
AR_4.949, 
AR_4.1619/1, 
AR_4.857/1, 
AR_4.1622/1, 
AR_4.1605/2, 
AR_4.1622/2, 
AR_4.977, 
AR_4.1609/2, 
AR_4.1037, 
AR_4.970, 
AR_4.966, 
AR_4.1704, 
AR_4.4020, 
AR_4.1700, 
AR_4.4024, 
AR_4.1617/1, 
AR_4.1607/1, 
AR_4.997/1, 
AR_4.972, 
AR_4.1655/1, 
AR_4.2217, 
AR_4.856/1, 
AR_4.858/1, 
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AR_4.1682/1, 
AR_4.983, 
AR_4.917, 
AR_4.1670/2, 
AR_4.1652/1, 
AR_4.943, 
AR_4.979, 
AR_4.1664, 
AR_4.1613/2, 
AR_4.1029, 
AR_4.4027, 
AR_4.1035, 
AR_4.940, 
AR_4.1690/1, 
AR_4.859/1, 
AR_4.1667/2, 
AR_4.944, 
AR_4.2222, 
AR_4.1661/2, 
AR_4.955, 
AR_4.2216, 
AR_4.1658/2, 
AR_4.1001, 
AR_4.1701, 
AR_4.1643/2, 
AR_4.4029, 
AR_4.4022, 
AR_4.1603/2, 
AR_4.1658/1, 
AR_4.4026, 
AR_4.981, 
AR_4.1631/2, 
AR_4.4031, 
AR_4.1690/2, 
AR_4.939, 
AR_4.2214, 
AR_4.4044/1, 
AR_4.1706/1, 
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AR_4.984, 
AR_4.1699, 
AR_4.1628/1, 
AR_4.1690/3, 
AR_4.1695, 
AR_4.953, 
AR_4.1655/2, 
AR_4.1646/1, 
AR_4.958, 
AR_4.1706/2, 
AR_4.855/1, 
AR_4.1679/1, 
AR_4.4019, 
AR_4.854/1, 
AR_4.1688, 
AR_4.1687, 
AR_4.2220, 
AR_4.4045, 
AR_4.4028, 
AR_4.871; 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_13.1647, 
AR_14.1667, 
AR_12.1301, 
AR_13.1618, 
AR_13.1498, 
AR_13.1355, 
AR_13.1372/1
, AR_13.1661, 
AR_13.1505/1
, 
AR_13.1347/1
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, AR_14.1679, 
AR_13.1649, 
AR_13.1375, 
AR_13.1614, 
AR_13.1566, 
AR_13.1349, 
AR_14.1747, 
AR_13.1452, 
AR_13.1644, 
AR_14.1718, 
AR_14.1732, 
AR_14.1731/2
, AR_13.1624, 
AR_13.1404, 
AR_13.1663, 
AR_13.1366, 
AR_14.1710, 
AR_12.1263, 
AR_13.1319, 
AR_13.1510, 
AR_13.1632, 
AR_14.1720, 
AR_13.1312, 
AR_12.2402, 
AR_13.1559, 
AR_13.1434, 
AR_13.1550, 
AR_13.1390, 
AR_13.1499, 
AR_13.2386, 
AR_13.1376, 
AR_14.1711, 
AR_13.1408, 
AR_14.2001, 
AR_13.1606, 
AR_14.1729, 
AR_13.1502, 
AR_13.1657, 
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AR_14.1727, 
AR_13.1367, 
AR_14.1749, 
AR_13.1500, 
AR_13.1389/1
, AR_13.1464, 
AR_13.1379, 
AR_13.1324, 
AR_13.1362, 
AR_13.1600, 
AR_13.1382, 
AR_14.1712/2
, AR_14.1706, 
AR_14.1730/2
, AR_14.1750, 
AR_14.1745, 
AR_12.1285, 
AR_13.1493, 
AR_13.1458, 
AR_13.1470, 
AR_14.1726, 
AR_13.1440, 
AR_14.1735, 
AR_13.1940, 
AR_13.1363/2
, AR_13.1351, 
AR_13.1656, 
AR_13.1543, 
AR_14.1671, 
AR_13.1317, 
AR_14.1693, 
AR_12.1278, 
AR_13.2387/1
, AR_13.1339, 
AR_13.1389/2
, AR_13.1356, 
AR_13.1621, 
AR_14.1701, 
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AR_13.1358, 
AR_13.1397, 
AR_13.1555, 
AR_13.1650, 
AR_13.1538, 
AR_13.1604, 
AR_13.1363/1
, AR_13.1444, 
AR_13.1528, 
AR_13.1433, 
AR_13.1329, 
AR_13.1526/3
, AR_14.1744, 
AR_13.1421, 
AR_13.1468, 
AR_13.1406, 
AR_13.1509, 
AR_13.1541, 
AR_12.1247, 
AR_13.1601, 
AR_13.1645, 
AR_13.1368, 
AR_13.1560, 
AR_13.1337, 
AR_13.1347/2
, AR_13.1344, 
AR_12.2383, 
AR_12.1287, 
AR_14.1739, 
AR_13.1654, 
AR_13.1599/1
, AR_13.1501, 
AR_13.1537, 
AR_13.1539, 
AR_13.1558, 
AR_14.1746, 
AR_12.1256, 
AR_13.1412, 
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AR_14.1733, 
AR_12.1279, 
AR_13.1508, 
AR_12.1262, 
AR_13.1666, 
AR_14.1717, 
AR_13.1942, 
AR_13.1497/2
, 
AR_13.1519/2
, AR_13.1655, 
AR_13.1436, 
AR_13.1348, 
AR_13.1639, 
AR_13.1630, 
AR_13.1609, 
AR_13.1384, 
AR_13.1506/2
, AR_13.1552, 
AR_13.1418, 
AR_13.1532, 
AR_12.1284, 
AR_14.1709/2
, AR_13.1424, 
AR_13.1622, 
AR_13.1527, 
AR_14.1712/1
, AR_12.1250, 
AR_13.1665, 
AR_14.1696, 
AR_12.1258, 
AR_14.1668, 
AR_13.1457, 
AR_13.1415, 
AR_13.1320, 
AR_13.1383, 
AR_13.1399, 
AR_13.1613, 
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AR_12.1268, 
AR_13.1310, 
AR_12.1261, 
AR_13.1563, 
AR_12.1264, 
AR_13.1338, 
AR_14.1704, 
AR_13.1341, 
AR_13.1474, 
AR_13.1494, 
AR_13.1461, 
AR_12.1270, 
AR_13.1623, 
AR_13.1323, 
AR_13.1507, 
AR_13.1487, 
AR_13.1636, 
AR_13.1529, 
AR_12.1248, 
AR_13.1633, 
AR_13.1531, 
AR_13.1328, 
AR_13.1561, 
AR_13.1626, 
AR_14.2002, 
AR_13.1410, 
AR_13.1327, 
AR_13.1370, 
AR_13.1346, 
AR_13.1610, 
AR_13.1350, 
AR_13.1413, 
AR_13.1435, 
AR_13.1402, 
AR_13.1643, 
AR_13.1450, 
AR_12.1242, 
AR_13.1426, 
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AR_13.1612, 
AR_14.1714, 
AR_13.1443, 
AR_13.1331, 
AR_13.1377, 
AR_12.1253, 
AR_13.1548, 
AR_14.1698, 
AR_13.1427, 
AR_13.1446, 
AR_13.1629, 
AR_13.1322, 
AR_13.1635, 
AR_13.1475, 
AR_14.1712/3
, AR_13.1503, 
AR_14.1748, 
AR_13.1941, 
AR_13.1386, 
AR_13.1565, 
AR_12.1274, 
AR_13.1432, 
AR_14.1738, 
AR_13.1536, 
AR_14.1708, 
AR_13.1333, 
AR_14.1723, 
AR_13.1316, 
AR_13.1385/1
, 
AR_13.1530/1
, 
AR_14.1731/1
, AR_13.1547, 
AR_13.1628, 
AR_13.1456, 
AR_13.1380, 
AR_14.1716, 



 

204 

AR_13.1463, 
AR_14.1737, 
AR_12.1272/1
, AR_13.1520, 
AR_13.1359, 
AR_13.1515, 
AR_13.1513, 
AR_13.1545, 
AR_12.1251, 
AR_13.1533, 
AR_13.2384, 
AR_13.1554, 
AR_13.1479, 
AR_13.1556, 
AR_13.1411, 
AR_13.1516, 
AR_14.1734, 
AR_13.1325, 
AR_13.1419, 
AR_14.1697, 
AR_13.1420, 
AR_13.1481, 
AR_13.1476, 
AR_13.1336, 
AR_13.1469, 
AR_13.1407, 
AR_13.1605, 
AR_13.1662, 
AR_13.1462, 
AR_14.1709/1
, AR_12.1273, 
AR_13.1664, 
AR_13.1473, 
AR_13.1484, 
AR_13.1400, 
AR_13.1401, 
AR_13.1505/2
, AR_13.1345, 
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AR_13.1495, 
AR_14.1694, 
AR_13.1373, 
AR_14.1728, 
AR_13.1482, 
AR_13.1492, 
AR_13.1428, 
AR_12.1272/2
, AR_12.1246, 
AR_12.1266, 
AR_13.1557, 
AR_13.1311, 
AR_13.1342, 
AR_13.1425, 
AR_12.1277, 
AR_14.1722/1
, AR_12.1300, 
AR_14.1721, 
AR_13.1315, 
AR_12.1307, 
AR_13.1353, 
AR_13.1361, 
AR_14.1715, 
AR_13.1599/3
, AR_12.1249, 
AR_13.1354, 
AR_14.1702, 
AR_12.1288, 
AR_13.1318, 
AR_13.1396, 
AR_13.1423, 
AR_13.1374, 
AR_13.1617, 
AR_14.1713, 
AR_14.1725, 
AR_13.1603/2
, AR_13.1330, 
AR_13.1352, 
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AR_13.1314, 
AR_13.1634, 
AR_13.1595, 
AR_12.1252, 
AR_13.1472, 
AR_13.1480, 
AR_13.1438, 
AR_8.2373, 
AR_13.1627, 
AR_13.1490, 
AR_14.2000, 
AR_13.1526/2
, AR_13.1431, 
AR_13.1445, 
AR_13.1496, 
AR_13.1530/2
, AR_12.1254, 
AR_12.1245, 
AR_14.1703, 
AR_13.1514, 
AR_13.1369, 
AR_13.1357, 
AR_13.1497/1
, AR_13.1491, 
AR_13.1430, 
AR_13.1535, 
AR_14.1740, 
AR_14.1691, 
AR_13.1364, 
AR_13.1478, 
AR_13.1442, 
AR_13.1398, 
AR_13.1439, 
AR_13.1652, 
AR_13.1385/3
, 
AR_13.1599/2
, AR_13.1335, 
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AR_13.1451, 
AR_14.1707, 
AR_14.1730/1
, AR_13.1405, 
AR_13.1519/1
, AR_14.1753, 
AR_14.1743, 
AR_13.1460, 
AR_13.1326, 
AR_12.1275, 
AR_12.1271, 
AR_13.1616, 
AR_13.1641, 
AR_13.1332, 
AR_13.1455, 
AR_14.1692, 
AR_13.1447, 
AR_13.1546, 
AR_13.1334, 
AR_12.1265, 
AR_12.1306, 
AR_13.1660, 
AR_13.1646, 
AR_13.1388, 
AR_13.1637, 
AR_14.1669, 
AR_13.1449, 
AR_13.1596, 
AR_13.1471, 
AR_13.1488, 
AR_13.1414, 
AR_13.1392, 
AR_13.1620, 
AR_13.1517, 
AR_14.1724, 
AR_13.1602, 
AR_13.1640, 
AR_14.1752, 
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AR_13.1422, 
AR_13.1608, 
AR_13.1648, 
AR_13.1459, 
AR_13.1524, 
AR_13.1489, 
AR_13.1562, 
AR_14.1719, 
AR_12.1243, 
AR_13.1611, 
AR_13.1943, 
AR_13.1651, 
AR_13.1309, 
AR_13.1385/2
, 
AR_13.1519/3
, AR_13.1416, 
AR_13.1534, 
AR_13.1394, 
AR_13.1594, 
AR_13.1523, 
AR_13.1391, 
AR_14.1991, 
AR_12.1267, 
AR_13.1553, 
AR_13.1526/1
, AR_13.1393, 
AR_14.1722/2
, AR_13.1381, 
AR_13.1638, 
AR_12.1255, 
AR_13.1313, 
AR_12.1259, 
AR_13.1607, 
AR_13.1453, 
AR_13.1483, 
AR_13.1409, 
AR_13.1615, 
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AR_13.1365, 
AR_13.1631, 
AR_13.1544, 
AR_13.1542, 
AR_13.1448, 
AR_14.1695, 
AR_13.1512, 
AR_13.1340, 
AR_13.1378, 
AR_13.1658, 
AR_14.1742, 
AR_13.1603/1
, AR_13.1642, 
AR_13.1429, 
AR_13.1598, 
AR_13.1467, 
AR_14.1670, 
AR_13.1619, 
AR_13.1540, 
AR_13.1625, 
AR_14.1700, 
AR_13.1504, 
AR_13.2385, 
AR_13.1549, 
AR_13.1417, 
AR_13.1387, 
AR_13.1525, 
AR_12.1269, 
AR_13.1321, 
AR_13.1659, 
AR_13.1441, 
AR_13.1371/1
, AR_12.1257, 
AR_13.1518, 
AR_13.1343, 
AR_13.1465, 
AR_14.1751, 
AR_13.1485, 
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AR_13.1486, 
AR_14.2387/2
, AR_13.1522, 
AR_13.1477, 
AR_13.1395, 
AR_12.1260, 
AR_13.1454, 
AR_13.1360, 
AR_13.1597, 
AR_12.2403, 
AR_12.1280, 
AR_13.1564, 
AR_13.1653, 
AR_14.1741, 
AR_13.1506/1
, AR_13.1551, 
AR_12.1276, 
AR_14.1699, 
AR_14.1705, 
AR_13.1466, 
AR_14.1736, 
AR_12.1281, 
AR_13.1403, 
AR_13.1437, 
AR_13.1511. 

 3.  Eksten-
sywne 
użytkowa-
nie łąk 
świeżych. 

Działania fakultatywne: 

Koszenie całej powierzchni łąk z pozostawianiem ok. 10%, 
przy czym co roku powinien być to inny fragment. Wysokość 
koszenia 5-15 cm, ewentualnie wypas do 1 DJP/ ha. Nawo-
żenie do 60 kg N/ha/rok. Rezygnacja ze stosowania środków 
ochrony roślin, z nawożenia łąk ściekami i osadami ścieko-
wymi. Konieczność zebrania siana do 2 tygodni po pokosie. 
Rezygnacja z wałowania, włókowania w okresie od 1 kwiet-
nia do 1 września, stosowania podsiewu, stosowania pesty-
cydów, budowania nowych systemów melioracyjnych (z 
wyjątkiem urządzeń mających na celu podwyższenia pozio-

Działania 
należy wyko-
nać w obrębie 
trzech płatów 
łąk świeżych 
wykazanych w 
obszarze Natu-
ra 2000, zgod-
nie z mapą, 
stanowiącą 
załącznik 6. 

dwa razy w roku, 
po 15 VI, przez 
cały okres obo-
wiązywania Planu 
zadań ochronnych 

1,34/ ha/ rok; 

183,6/ całko-
wita po-
wierzchnia 
koszona/ rok; 

Właściciel, 
dzierżawca 
lub posia-
dacz obsza-
ru (…), a w 
odniesieniu 
do gruntów 
stanowią-
cych wła-
sność Skar-
bu Państwa 
lub wła-
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mu wód) i rozbudowy istniejących systemów melioracyjnych 
będących w zasięgu kompetencyjnym beneficjenta (nie doty-
czy bieżącej konserwacji). 

powiat radom-
ski, gmina 
Iłża, obręb nr 
20 Pakosław, 
działki nr:  

AR_4.1643/1, 
AR_4.969, 
AR_4.4011/2, 
AR_4.2218, 
AR_4.1679/2, 
AR_4.959, 
AR_4.986, 
AR_4.954, 
AR_4.4010, 
AR_4.853/1, 
AR_4.3968, 
AR_4.945, 
AR_4.946, 
AR_4.4011/1, 
AR_4.1667/1, 
AR_4.1599, 
AR_4.4032, 
AR_4.982/1, 
AR_4.1685/1, 
AR_4.1661/1, 
AR_4.1625/2, 
AR_4.1609/1, 
AR_4.1611/2, 
AR_4.1703, 
AR_4.4008, 
AR_4.4017, 
AR_4.933, 
AR_4.1676/1, 
AR_4.2219, 
AR_4.938, 
AR_4.1663, 
AR_4.934/2, 

sność jed-
nostek 
samorządu 
terytorial-
nego za-
rządca nie-
ruchomości 
(…). 
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AR_4.1708, 
AR_4.1625/1, 
AR_4.1640/2, 
AR_4.1601, 
AR_4.1615/1, 
AR_4.1628/2, 
AR_4.4046, 
AR_4.934/1, 
AR_4.1617/2, 
AR_4.1682/2, 
AR_4.964, 
AR_4.942, 
AR_4.4021, 
AR_4.1691, 
AR_4.1603/1, 
AR_4.1230, 
AR_4.1619/2, 
AR_4.1673/2, 
AR_4.1605/1, 
AR_4.1673/1, 
AR_4.1640/1, 
AR_4.852, 
AR_4.4025, 
AR_4.1702, 
AR_4.1613/1, 
AR_4.1559, 
AR_4.1611/1, 
AR_4.1003, 
AR_4.4030, 
AR_4.1649/2, 
AR_4.1637/1, 
AR_4.1676/2, 
AR_4.1670/1, 
AR_4.1615/2, 
AR_4.1634/2, 
AR_4.1697, 
AR_4.1607/2, 
AR_4.922, 
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AR_4.973, 
AR_4.976, 
AR_4.937, 
AR_4.4023, 
AR_4.1693, 
AR_4.1710, 
AR_4.932, 
AR_4.915, 
AR_4.4043/1, 
AR_4.4047, 
AR_4.2215, 
AR_4.957, 
AR_4.1685/2, 
AR_4.1634/1, 
AR_4.4012, 
AR_4.2213, 
AR_4.952, 
AR_4.982/2, 
AR_4.1637/2, 
AR_4.985, 
AR_4.1038, 
AR_4.935, 
AR_4.971, 
AR_4.956, 
AR_4.974, 
AR_4.4018, 
AR_4.980, 
AR_4.1646/2, 
AR_4.968, 
AR_4.965, 
AR_4.1649/1, 
AR_4.1631/1, 
AR_4.1652/2, 
AR_4.4042, 
AR_4.949, 
AR_4.1619/1, 
AR_4.857/1, 
AR_4.1622/1, 
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AR_4.1605/2, 
AR_4.1622/2, 
AR_4.977, 
AR_4.1609/2, 
AR_4.1037, 
AR_4.970, 
AR_4.966, 
AR_4.1704, 
AR_4.4020, 
AR_4.1700, 
AR_4.4024, 
AR_4.1617/1, 
AR_4.1607/1, 
AR_4.997/1, 
AR_4.972, 
AR_4.1655/1, 
AR_4.2217, 
AR_4.856/1, 
AR_4.858/1, 
AR_4.1682/1, 
AR_4.983, 
AR_4.917, 
AR_4.1670/2, 
AR_4.1652/1, 
AR_4.943, 
AR_4.979, 
AR_4.1664, 
AR_4.1613/2, 
AR_4.1029, 
AR_4.4027, 
AR_4.1035, 
AR_4.940, 
AR_4.1690/1, 
AR_4.859/1, 
AR_4.1667/2, 
AR_4.944, 
AR_4.2222, 
AR_4.1661/2, 
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AR_4.955, 
AR_4.2216, 
AR_4.1658/2, 
AR_4.1001, 
AR_4.1701, 
AR_4.1643/2, 
AR_4.4029, 
AR_4.4022, 
AR_4.1603/2, 
AR_4.1658/1, 
AR_4.4026, 
AR_4.981, 
AR_4.1631/2, 
AR_4.4031, 
AR_4.1690/2, 
AR_4.939, 
AR_4.2214, 
AR_4.4044/1, 
AR_4.1706/1, 
AR_4.984, 
AR_4.1699, 
AR_4.1628/1, 
AR_4.1690/3, 
AR_4.1695, 
AR_4.953, 
AR_4.1655/2, 
AR_4.1646/1, 
AR_4.958, 
AR_4.1706/2, 
AR_4.855/1, 
AR_4.1679/1, 
AR_4.4019, 
AR_4.854/1, 
AR_4.1688, 
AR_4.1687, 
AR_4.2220, 
AR_4.4045, 
AR_4.4028, 
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AR_4.871; 

powiat radom-
ski, gmina 
Wierzbica, 
obręb nr 7 
Pomorzany, 
działki nr:  

AR_13.1647, 
AR_14.1667, 
AR_12.1301, 
AR_13.1618, 
AR_13.1498, 
AR_13.1355, 
AR_13.1372/1
, AR_13.1661, 
AR_13.1505/1
, 
AR_13.1347/1
, AR_14.1679, 
AR_13.1649, 
AR_13.1375, 
AR_13.1614, 
AR_13.1566, 
AR_13.1349, 
AR_14.1747, 
AR_13.1452, 
AR_13.1644, 
AR_14.1718, 
AR_14.1732, 
AR_14.1731/2
, AR_13.1624, 
AR_13.1404, 
AR_13.1663, 
AR_13.1366, 
AR_14.1710, 
AR_12.1263, 
AR_13.1319, 
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AR_13.1510, 
AR_13.1632, 
AR_14.1720, 
AR_13.1312, 
AR_12.2402, 
AR_13.1559, 
AR_13.1434, 
AR_13.1550, 
AR_13.1390, 
AR_13.1499, 
AR_13.2386, 
AR_13.1376, 
AR_14.1711, 
AR_13.1408, 
AR_14.2001, 
AR_13.1606, 
AR_14.1729, 
AR_13.1502, 
AR_13.1657, 
AR_14.1727, 
AR_13.1367, 
AR_14.1749, 
AR_13.1500, 
AR_13.1389/1
, AR_13.1464, 
AR_13.1379, 
AR_13.1324, 
AR_13.1362, 
AR_13.1600, 
AR_13.1382, 
AR_14.1712/2
, AR_14.1706, 
AR_14.1730/2
, AR_14.1750, 
AR_14.1745, 
AR_12.1285, 
AR_13.1493, 
AR_13.1458, 
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AR_13.1470, 
AR_14.1726, 
AR_13.1440, 
AR_14.1735, 
AR_13.1940, 
AR_13.1363/2
, AR_13.1351, 
AR_13.1656, 
AR_13.1543, 
AR_14.1671, 
AR_13.1317, 
AR_14.1693, 
AR_12.1278, 
AR_13.2387/1
, AR_13.1339, 
AR_13.1389/2
, AR_13.1356, 
AR_13.1621, 
AR_14.1701, 
AR_13.1358, 
AR_13.1397, 
AR_13.1555, 
AR_13.1650, 
AR_13.1538, 
AR_13.1604, 
AR_13.1363/1
, AR_13.1444, 
AR_13.1528, 
AR_13.1433, 
AR_13.1329, 
AR_13.1526/3
, AR_14.1744, 
AR_13.1421, 
AR_13.1468, 
AR_13.1406, 
AR_13.1509, 
AR_13.1541, 
AR_12.1247, 
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AR_13.1601, 
AR_13.1645, 
AR_13.1368, 
AR_13.1560, 
AR_13.1337, 
AR_13.1347/2
, AR_13.1344, 
AR_12.2383, 
AR_12.1287, 
AR_14.1739, 
AR_13.1654, 
AR_13.1599/1
, AR_13.1501, 
AR_13.1537, 
AR_13.1539, 
AR_13.1558, 
AR_14.1746, 
AR_12.1256, 
AR_13.1412, 
AR_14.1733, 
AR_12.1279, 
AR_13.1508, 
AR_12.1262, 
AR_13.1666, 
AR_14.1717, 
AR_13.1942, 
AR_13.1497/2
, 
AR_13.1519/2
, AR_13.1655, 
AR_13.1436, 
AR_13.1348, 
AR_13.1639, 
AR_13.1630, 
AR_13.1609, 
AR_13.1384, 
AR_13.1506/2
, AR_13.1552, 



 

220 

AR_13.1418, 
AR_13.1532, 
AR_12.1284, 
AR_14.1709/2
, AR_13.1424, 
AR_13.1622, 
AR_13.1527, 
AR_14.1712/1
, AR_12.1250, 
AR_13.1665, 
AR_14.1696, 
AR_12.1258, 
AR_14.1668, 
AR_13.1457, 
AR_13.1415, 
AR_13.1320, 
AR_13.1383, 
AR_13.1399, 
AR_13.1613, 
AR_12.1268, 
AR_13.1310, 
AR_12.1261, 
AR_13.1563, 
AR_12.1264, 
AR_13.1338, 
AR_14.1704, 
AR_13.1341, 
AR_13.1474, 
AR_13.1494, 
AR_13.1461, 
AR_12.1270, 
AR_13.1623, 
AR_13.1323, 
AR_13.1507, 
AR_13.1487, 
AR_13.1636, 
AR_13.1529, 
AR_12.1248, 
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AR_13.1633, 
AR_13.1531, 
AR_13.1328, 
AR_13.1561, 
AR_13.1626, 
AR_14.2002, 
AR_13.1410, 
AR_13.1327, 
AR_13.1370, 
AR_13.1346, 
AR_13.1610, 
AR_13.1350, 
AR_13.1413, 
AR_13.1435, 
AR_13.1402, 
AR_13.1643, 
AR_13.1450, 
AR_12.1242, 
AR_13.1426, 
AR_13.1612, 
AR_14.1714, 
AR_13.1443, 
AR_13.1331, 
AR_13.1377, 
AR_12.1253, 
AR_13.1548, 
AR_14.1698, 
AR_13.1427, 
AR_13.1446, 
AR_13.1629, 
AR_13.1322, 
AR_13.1635, 
AR_13.1475, 
AR_14.1712/3
, AR_13.1503, 
AR_14.1748, 
AR_13.1941, 
AR_13.1386, 
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AR_13.1565, 
AR_12.1274, 
AR_13.1432, 
AR_14.1738, 
AR_13.1536, 
AR_14.1708, 
AR_13.1333, 
AR_14.1723, 
AR_13.1316, 
AR_13.1385/1
, 
AR_13.1530/1
, 
AR_14.1731/1
, AR_13.1547, 
AR_13.1628, 
AR_13.1456, 
AR_13.1380, 
AR_14.1716, 
AR_13.1463, 
AR_14.1737, 
AR_12.1272/1
, AR_13.1520, 
AR_13.1359, 
AR_13.1515, 
AR_13.1513, 
AR_13.1545, 
AR_12.1251, 
AR_13.1533, 
AR_13.2384, 
AR_13.1554, 
AR_13.1479, 
AR_13.1556, 
AR_13.1411, 
AR_13.1516, 
AR_14.1734, 
AR_13.1325, 
AR_13.1419, 
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AR_14.1697, 
AR_13.1420, 
AR_13.1481, 
AR_13.1476, 
AR_13.1336, 
AR_13.1469, 
AR_13.1407, 
AR_13.1605, 
AR_13.1662, 
AR_13.1462, 
AR_14.1709/1
, AR_12.1273, 
AR_13.1664, 
AR_13.1473, 
AR_13.1484, 
AR_13.1400, 
AR_13.1401, 
AR_13.1505/2
, AR_13.1345, 
AR_13.1495, 
AR_14.1694, 
AR_13.1373, 
AR_14.1728, 
AR_13.1482, 
AR_13.1492, 
AR_13.1428, 
AR_12.1272/2
, AR_12.1246, 
AR_12.1266, 
AR_13.1557, 
AR_13.1311, 
AR_13.1342, 
AR_13.1425, 
AR_12.1277, 
AR_14.1722/1
, AR_12.1300, 
AR_14.1721, 
AR_13.1315, 
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AR_12.1307, 
AR_13.1353, 
AR_13.1361, 
AR_14.1715, 
AR_13.1599/3
, AR_12.1249, 
AR_13.1354, 
AR_14.1702, 
AR_12.1288, 
AR_13.1318, 
AR_13.1396, 
AR_13.1423, 
AR_13.1374, 
AR_13.1617, 
AR_14.1713, 
AR_14.1725, 
AR_13.1603/2
, AR_13.1330, 
AR_13.1352, 
AR_13.1314, 
AR_13.1634, 
AR_13.1595, 
AR_12.1252, 
AR_13.1472, 
AR_13.1480, 
AR_13.1438, 
AR_8.2373, 
AR_13.1627, 
AR_13.1490, 
AR_14.2000, 
AR_13.1526/2
, AR_13.1431, 
AR_13.1445, 
AR_13.1496, 
AR_13.1530/2
, AR_12.1254, 
AR_12.1245, 
AR_14.1703, 
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AR_13.1514, 
AR_13.1369, 
AR_13.1357, 
AR_13.1497/1
, AR_13.1491, 
AR_13.1430, 
AR_13.1535, 
AR_14.1740, 
AR_14.1691, 
AR_13.1364, 
AR_13.1478, 
AR_13.1442, 
AR_13.1398, 
AR_13.1439, 
AR_13.1652, 
AR_13.1385/3
, 
AR_13.1599/2
, AR_13.1335, 
AR_13.1451, 
AR_14.1707, 
AR_14.1730/1
, AR_13.1405, 
AR_13.1519/1
, AR_14.1753, 
AR_14.1743, 
AR_13.1460, 
AR_13.1326, 
AR_12.1275, 
AR_12.1271, 
AR_13.1616, 
AR_13.1641, 
AR_13.1332, 
AR_13.1455, 
AR_14.1692, 
AR_13.1447, 
AR_13.1546, 
AR_13.1334, 
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AR_12.1265, 
AR_12.1306, 
AR_13.1660, 
AR_13.1646, 
AR_13.1388, 
AR_13.1637, 
AR_14.1669, 
AR_13.1449, 
AR_13.1596, 
AR_13.1471, 
AR_13.1488, 
AR_13.1414, 
AR_13.1392, 
AR_13.1620, 
AR_13.1517, 
AR_14.1724, 
AR_13.1602, 
AR_13.1640, 
AR_14.1752, 
AR_13.1422, 
AR_13.1608, 
AR_13.1648, 
AR_13.1459, 
AR_13.1524, 
AR_13.1489, 
AR_13.1562, 
AR_14.1719, 
AR_12.1243, 
AR_13.1611, 
AR_13.1943, 
AR_13.1651, 
AR_13.1309, 
AR_13.1385/2
, 
AR_13.1519/3
, AR_13.1416, 
AR_13.1534, 
AR_13.1394, 
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AR_13.1594, 
AR_13.1523, 
AR_13.1391, 
AR_14.1991, 
AR_12.1267, 
AR_13.1553, 
AR_13.1526/1
, AR_13.1393, 
AR_14.1722/2
, AR_13.1381, 
AR_13.1638, 
AR_12.1255, 
AR_13.1313, 
AR_12.1259, 
AR_13.1607, 
AR_13.1453, 
AR_13.1483, 
AR_13.1409, 
AR_13.1615, 
AR_13.1365, 
AR_13.1631, 
AR_13.1544, 
AR_13.1542, 
AR_13.1448, 
AR_14.1695, 
AR_13.1512, 
AR_13.1340, 
AR_13.1378, 
AR_13.1658, 
AR_14.1742, 
AR_13.1603/1
, AR_13.1642, 
AR_13.1429, 
AR_13.1598, 
AR_13.1467, 
AR_14.1670, 
AR_13.1619, 
AR_13.1540, 
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AR_13.1625, 
AR_14.1700, 
AR_13.1504, 
AR_13.2385, 
AR_13.1549, 
AR_13.1417, 
AR_13.1387, 
AR_13.1525, 
AR_12.1269, 
AR_13.1321, 
AR_13.1659, 
AR_13.1441, 
AR_13.1371/1
, AR_12.1257, 
AR_13.1518, 
AR_13.1343, 
AR_13.1465, 
AR_14.1751, 
AR_13.1485, 
AR_13.1486, 
AR_14.2387/2
, AR_13.1522, 
AR_13.1477, 
AR_13.1395, 
AR_12.1260, 
AR_13.1454, 
AR_13.1360, 
AR_13.1597, 
AR_12.2403, 
AR_12.1280, 
AR_13.1564, 
AR_13.1653, 
AR_14.1741, 
AR_13.1506/1
, AR_13.1551, 
AR_12.1276, 
AR_14.1699, 
AR_14.1705, 
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AR_13.1466, 
AR_14.1736, 
AR_12.1281, 
AR_13.1403, 
AR_13.1437, 
AR_13.1511. 

8 7140 
Torfowi-
ska 
przej-
ściowe i 
trzęsawi-
ska 
(prze-
ważnie z 
roślinno-
ścią z 
Scheuch-
zerio-
Caricetea 
nigrae) 

6410 
Łąki 
trzęśli-
cowe 
(Moli-
nion) 

1758 
Języczka 
syberyj-
ska 
Ligularia 
sibirica 

1903 
Lipien-

nr Działania związane z ochroną czynną 

1. Opracowa-
nie projek-
tu monito-
ringu 
zwierciadła 
wód pod-
ziemnych i 
powierzch-
niowych w 
rejonie 
torfowisk i 
łąk trzęśli-
cowych. 

Przygotowanie projektu monitoringu stanu wód podziemnych 
i powierzchniowych, za pomocą piezometrów i wodowska-
zów, w oparciu o wstępny szkic projektu lokalizacji działań 
przywracających optymalne stosunki wodne w obszarze 
Natura 2000, stanowiący załącznik 7 do projektu Planu. Za-
leca się wykonanie dwóch piezometrów poziomu wodono-
śnego w wapieniach jurajskich, poza obszarem Natura 2000, 
oraz czterech zespołów piezometrów poziomów w torfie, 
piaskach i wapieniach, w obszarze Natura 2000. Obserwacje 
stanu wód podziemnych można prowadzić w sposób manual-
ny, przy użyciu gwizdka hydrogeologicznego, lub automa-
tycznie, przy wykorzystaniu przyrządów do ciągłego pomiaru 
stanu wód podziemnych – tzw. diver’ów (z dodatkowymi 
manualnymi obserwacjami kontrolnymi). Zaleca się zainsta-
lowanie w sumie ośmiu wodowskazów w korycie rzeki Mo-
drzejowicy, Rowie Granicznym i bocznych rowach meliora-
cyjnych, umożliwiających wykonywanie regularnych pomia-
rów stanu wód powierzchniowych. Obserwacje te można 
prowadzić manualnie poprzez dokonanie odczytu z łaty wo-
dowskazowej lub automatycznie, po zainstalowaniu limnime-
trów (z dodatkowymi manualnymi obserwacjami kontrolny-
mi). 

nie dotyczy w ciągu roku od 
momentu usta-
nowienia Planu 
zadań ochronnym 

20 Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 

 2. Opracowa-
nie projek-
tów prac na 
wykonanie 
piezome-
trów do 

Opracowanie projektów prac na wykonanie piezometrów w 
jednym z wybranych wariantów (pomiar manualny lub auto-
matyczny), w oparciu o wstępny szkic projektu, stanowiący 
załącznik 7. Określenie właściwej lokalizacji piezometrów 
poziomu wodonośnego w wapieniach jurajskich, poza obsza-
rem Natura 2000 oraz zespołów piezometrów poziomów w 

nie dotyczy w ciągu roku od 
momentu usta-
nowienia Planu 
zadań ochronnych 

20 Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 
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nik Loe-
sela 
Liparis 
loeselii 

monitorin-
gu zwier-
ciadła wód 
podziem-
nych. 

torfie, piaskach i wapieniach, w rejonie torfowisk i łąk trzę-
ślicowych. 

 3. Opracowa-
nie projek-
tów tech-
nicznych 
wykonania 
wodowska-
zów na 
rowach i 
Modrzejo-
wicy. 

Opracowanie projektów prac na wykonanie ośmiu wodo-
wskazów w jednym z wybranych wariantów (pomiar manu-
alny lub automatyczny), w oparciu o wstępny szkic projektu, 
stanowiący załącznik 7. Określenie właściwej lokalizacji 
wykonania wodowskazów na rzece Modrzejowicy, Rowie 
Granicznym i bocznych rowach melioracyjnych. 

nie dotyczy w ciągu roku od 
momentu usta-
nowienia Planu 
zadań ochronnych 

20 Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 

 4. Wykonanie 
piezome-
trów i 
wodowska-
zów. 

Wykonanie piezometrów i wodowskazów zgodnie z projek-
tem prac na wykonanie piezometrów do monitoringu zwier-
ciadła wód podziemnych oraz projektem technicznym wyko-
nania wodowskazów na rowach i Modrzejowicy. 

Zgodnie z 
projektem prac 
na wykonanie 
piezometrów 
do monitorin-
gu zwierciadła 
wód podziem-
nych oraz 
projektem 
technicznym 
wykonania 
wodowskazów 
na rowach i 
Modrzejowicy. 

w ciągu dwóch lat 
od momentu 
ustanowienia 
Planu zadań 
ochronnych 

141/ 14 piezo-
metrów – po-
miar manualny 
lub 195/ 14 
piezometrów – 
pomiar auto-
matyczny; 8/ 8 
łat wodowska-
zowych lub 88/ 
8 limnimetrów; 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 

 5. Monitoring 
stanu wód 
powierzch-
niowych i 
podziem-
nych. 

Uruchomienie obserwacji monitoringowych dla identyfikacji 
stanu „zerowego”, co najmniej przez 1 rok hydrologiczny. 
Następnie regularne monitorowanie stanu wód gruntowych i 
powierzchniowych zgodnie z projektem monitoringu. Wyko-
nywanie rocznych raportów z wyników monitoringu hydro-
logicznego i hydrogeologicznego, wraz z interpretacją kie-

Zgodnie z 
projektem 
monitoringu 
wód podziem-
nych i po-
wierzchnio-

od momentu 
wykonania pie-
zometrów i wo-
dowskazów do 
końca okresu 
obowiązywania 

15/ obserwato-
ra/ rok za po-
miary manual-
ne; 12/ obser-
watora/ rok za 
pomiary auto-

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 
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runków zmian stanu wód podziemnych i powierzchniowych, 
wytycznymi do działania budowli hydrotechnicznych, wraz z 
analizą tła hydrologiczno-meteorologicznego i presji ze stro-
ny ujęć wód podziemnych. 

wych w rejo-
nie torfowisk i 
łąk trzęślico-
wych. 

Planu zadań 
ochronnych 

matyczne; 18/ 
roczny raport z 
wyników mo-
nitoringu hy-
drologicznego i 
hydrogeolo-
gicznego; 

 6. Opracowa-
nie projek-
tów na 
wykonanie 
obiektów 
hydrotech-
nicznych 
na rowach i 
Modrzejo-
wicy. 

Opracowanie projektu na wykonanie przetamowań i jazów 
piętrzących wodę w korycie rzeki Modrzejowicy, Rowie 
Granicznym i innych rowach odprowadzających wody z 
rejonu torfowiska, w oparciu o wstępny szkic projektu, sta-
nowiący załącznik 7. Wykonanie obiektów hydrotechnicz-
nych jest niezbędne w celu spiętrzenia wód powierzchnio-
wych w obrębie torfowiska i odbudowy retencji wód grunto-
wych. W dokumentacji projektowej należy również 
uwzględnić możliwość zasypania Rowu Granicznego grun-
tem słaboprzepuszczalnym, jako kolejnego z etapów przy-
wracania retencji wód gruntowych w torfowisku. 

nie dotyczy  czwarty/ piąty rok 
obowiązywania 
Planu zadań 
ochronnych 

40 Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 

 7. Wykonanie 
obiektów 
hydrotech-
nicznych. 

Wykonanie przetamowań i jazów piętrzących wodę w kory-
cie rzeki Modrzejowicy, Rowie Granicznym i innych rowach 
odprowadzających wody z obszaru torfowiska. Wykonanie 
obiektów hydrotechnicznych jest niezbędne w celu spiętrze-
nia wód powierzchniowych w obrębie torfowiska i odbudo-
wy retencji wód gruntowych. 

Zgodnie z 
projektem na 
wykonanie 
obiektów 
hydrotech-
nicznych na 
rowach i Mo-
drzejowicy. 

szósty/ siódmy 
rok obowiązywa-
nia Planu zadań 
ochronnych 

80 Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 

 8. Opracowa-
nie projek-
tu tech-
nicznego 
budowli 
hydrotech-
nicznych 
do przerzu-
tu wód 

Opracowanie projektu technicznego budowli hydrotechnicz-
nych do przerzutu wód odwodnieniowych z kopalni „Wierz-
bica” w rejon centralnej i południowo-zachodniej części 
obszaru torfowiska, w oparciu o wstępny szkic projektu, 
stanowiący załącznik 7. Wody powinny być skierowane w 
rejon obszaru torfowiska rurociągiem i dalej wprowadzone 
do gruntu systemem rowów infiltracyjnych, umożliwiających 
przesiąkanie wody przez piaszczyste dno, co przywróci pro-
cesy nawadniania torfowisk i łąk trzęślicowych. 

nie dotyczy czwarty/ piąty rok 
obowiązywania 
Planu zadań 
ochronnych, 
równolegle do 
sporządzania 
projektów na 
wykonanie obiek-
tów hydrotech-

60 Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 
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odwodnie-
niowych z 
kopalni 
„Wierzbi-
ca” w rejon 
torfowiska 
„Pako-
sław”. 

nicznych na ro-
wach i Modrze-
jowicy 

 9. Przerzut 
wód od-
wodnie-
niowych z 
kopalni 
„Wierzbi-
ca” w rejon 
torfowiska 
„Pako-
sław”. 

Skierowanie wód odwodnieniowych z kopalni „Wierzbica” w 
rejon torfowisk i łąk trzęślicowych, zlokalizowanych w cen-
tralnej i południowo-zachodniej części obszaru torfowiska. 
Przerzut całości wód odwodnieniowych przyczyniłby się do 
znaczącego poprawienia bilansu wodnego w obrębie torfowi-
ska „Pakosław”. 

Zgodnie z 
projektem 
technicznym 
budowli hy-
drotechnicz-
nych do prze-
rzutu wód 
odwodnienio-
wych z kopal-
ni „Wierzbica” 
w rejon torfo-
wiska „Pako-
sław”. 

szósty/ siódmy 
rok obowiązywa-
nia Planu zadań 
ochronnych, 
równolegle do 
wykonywania 
obiektów hydro-
technicznych na 
rowach i Modrze-
jowicy 

1500 Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 

 nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-
nie działań 
związanych 
z podsiewa-
niem gatun-
ków z ze-
wnątrz. 

Rezygnacja z dokarmiania zwierząt łownych poprzez wysie-
wanie lub wykładanie roślin w obszarze Natura 2000 lub w 
jego pobliżu, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. 
Wykładanie na torfowisko i łąki trzęślicowe paszy dla zwierząt 
i podsiewanie topinamburu Helianthus tuberosus oraz innych 
roślin pastewnych, umożliwia bezpośrednie wnikanie obcych 
gatunków na płaty zachowanych torfowisk i na zaburzone 
fragmenty siedlisk. 

obszar Natura 2000 okres obo-
wiązywania 
Planu zadań 
ochronnych 

nie wymaga do-
datkowych na-
kładów finanso-
wych 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie, Polski 
Związek 
Łowiecki – 
Zarząd 
Okręgowy 
w Radomiu  
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 nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1. Inwentaryza
cja rzadkich 
gatunków 
roślin 
naczyniowy
ch i mchów 
notowanych 
w 
przeszłości 
w obrębie 
torfowiska 
„Pakosław”. 

Inwentaryzacja rzadkich gatunków torfowiska notowanych w 
przeszłości, świadczących o tożsamości torfowiska „Pako-
sław”, których istnienie jest niepewne, np. Pedicularis palu-
stris, P. sceptrum-carolinum, Malaxis monophyllos. W przy-
padku ich odnalezienia zabezpieczenie ich stanowisk i podej-
mowanie prób rozpoznania możliwości ich reintrodukcji na 
inne stanowiska. 

obszar Natura 2000 pierwsze trzy 
lata od mo-
mentu usta-
nowienia 
Planu zadań 
ochronnych 

12/ inwentaryza-
cja 

Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska 
w 
Warszawie 

 nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring 
wpływu 
zmian po-
ziomu wód 
gruntowych 
na stan 
populacji 
gatunków 
roślin i ich 
siedlisk. 

Prowadzenie stałego monitoringu wpływu zmian poziomu 
wód gruntowych na stan przedmiotów ochrony, tj. torfowisk i 
łąk trzęślicowych, oraz populacji języczki syberyjskiej i li-
piennika Loesela. Obserwacje te, pozwolą zsynchronizować 
funkcjonowanie obiektów hydrotechnicznych z wahaniami 
poziomu wód gruntowych w obrębie siedlisk i stanowisk ga-
tunków roślin. Monitoring stanu roślinności powinien być 
prowadzony raz w roku lub częściej, przez eksperta fitosocjo-
loga, w optymalnych dla łąk trzęślicowych i torfowisk porach 
rozwoju. 

Monitoring należy 
wykonywać w obrębie 
wszystkich płatów 
torfowisk i łąk trzęśli-
cowych stwierdzonych 
w obszarze Natura 
2000, zgodnie z mapą, 
stanowiącą załącznik 6. 

powiat radomski, gmi-
na Iłża, obręb nr 20 
Pakosław, działki nr:  

AR_4.1278, 
AR_4.1276/1, 
AR_4.1259/1, 
AR_4.1274, 
AR_4.1270/1, 
AR_4.1264/1, 
AR_4.1281, 

raz w roku, 
od momentu 
wykonania 
obiektów 
hydrotech-
nicznych 

0,7/ rok Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 
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AR_4.1272, 
AR_4.1279, 
AR_4.1262/1, 
AR_4.1268/1, 
AR_4.1280, 
AR_4.1260/1, 
AR_4.1266/1, 
AR_4.1277; 

powiat radomski, gmi-
na Wierzbica, obręb nr 
7 Pomorzany, działki 
nr:  

AR_15.1836/2, 
AR_14.2232, 
AR_14.1812, 
AR_15.2245/1, 
AR_14.1782, 
AR_15.2271, 
AR_15.2300, 
AR_15.1840, 
AR_15.1880/2, 
AR_15.1861, 
AR_14.2236, 
AR_15.2303, 
AR_15.2249, 
AR_15.2251, 
AR_15.1845, 
AR_15.2252, 
AR_15.2275, 
AR_15.2247, 
AR_15.2304/1, 
AR_15.2294, 
AR_15.1855, 
AR_15.1859, 
AR_15.2258, 
AR_15.1822/3, 
AR_15.2266, 
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AR_15.2349, 
AR_15.2260/1, 
AR_15.2257, 
AR_14.1799, 
AR_15.2264, 
AR_15.2253, 
AR_15.2256, 
AR_14.1801, 
AR_15.2290, 
AR_15.1856, 
AR_15.1838, 
AR_15.2270, 
AR_14.1811, 
AR_14.1808, 
AR_14.1809, 
AR_15.1873, 
AR_14.2230, 
AR_15.2242, 
AR_14.2241, 
AR_15.2389, 
AR_15.2287, 
AR_15.1836/3, 
AR_15.1849, 
AR_15.1869, 
AR_15.2267, 
AR_15.1820, 
AR_15.2250, 
AR_14.1800, 
AR_15.2391, 
AR_14.1802, 
AR_15.2298, 
AR_15.2277, 
AR_14.2229, 
AR_14.2233, 
AR_15.2268/2, 
AR_15.1870, 
AR_14.2240, 
AR_15.1866, 
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AR_15.2289, 
AR_15.1850, 
AR_15.1865, 
AR_15.1821/1, 
AR_14.1784, 
AR_14.2228, 
AR_15.1852, 
AR_15.2297, 
AR_15.2284, 
AR_14.1806, 
AR_14.1814, 
AR_15.2272, 
AR_15.2292, 
AR_15.2341, 
AR_15.2283, 
AR_15.2276, 
AR_14.1813, 
AR_15.2293, 
AR_15.1860, 
AR_15.1871, 
AR_15.1868, 
AR_14.1815, 
AR_14.1796, 
AR_15.1818, 
AR_15.1826, 
AR_15.1876, 
AR_15.1864, 
AR_15.1846, 
AR_15.2296, 
AR_15.2342, 
AR_15.2268/1, 
AR_14.2237, 
AR_14.2239, 
AR_15.1862, 
AR_15.1847, 
AR_15.1822/2, 
AR_14.1817, 
AR_14.2235, 
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AR_15.1880/1, 
AR_15.2260/3, 
AR_14.1786, 
AR_14.2238, 
AR_15.1858, 
AR_15.2263, 
AR_15.1837, 
AR_14.1797, 
AR_14.1789, 
AR_15.1877, 
AR_15.2262, 
AR_15.1863, 
AR_14.1790, 
AR_15.2288, 
AR_15.1851, 
AR_14.1792, 
AR_15.2243, 
AR_15.1843, 
AR_14.1816, 
AR_15.1839, 
AR_15.1867, 
AR_15.2280, 
AR_15.1827, 
AR_15.1834, 
AR_15.1835, 
AR_15.1842, 
AR_15.2246/2, 
AR_15.2304/2, 
AR_14.1788, 
AR_15.2299, 
AR_14.1805, 
AR_15.2255, 
AR_15.2259, 
AR_14.1795, 
AR_14.1798, 
AR_15.2248/1, 
AR_15.1878, 
AR_15.2286, 
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AR_15.1844/1, 
AR_15.2260/2, 
AR_15.2274, 
AR_15.2265, 
AR_15.1848, 
AR_14.1787, 
AR_14.1810, 
AR_15.1836/1, 
AR_14.1803, 
AR_14.2231, 
AR_14.2227, 
AR_15.1841, 
AR_15.1854, 
AR_15.1872, 
AR_15.1825, 
AR_15.1819, 
AR_14.1794, 
AR_15.2291, 
AR_15.2285, 
AR_14.1807, 
AR_15.2295, 
AR_15.1844/2, 
AR_14.2234, 
AR_15.1853, 
AR_14.1793, 
AR_15.2246/3, 
AR_15.2254, 
AR_14.1804, 
AR_15.2269, 
AR_15.2301, 
AR_15.1857, 
AR_15.1879, 
AR_15.2302, 
AR_15.1828, 
AR_15.2282, 
AR_14.1785, 
AR_15.2278, 
AR_14.1791, 
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AR_15.2244, 
AR_14.1783, 
AR_15.2273, 
AR_15.2279, 
AR_15.1829, 
AR_15.2261, 
AR_15.2281, 
AR_15.1824, 
AR_15.1823. 

9 7140 
Torfowi-
ska 
przej-
ściowe i 
trzęsawi-
ska 
(prze-
ważnie z 
roślinno-
ścią z 
Scheuch-
zerio-
Caricetea 
nigrae) 

6410 
Łąki 
trzęśli-
cowe 
(Moli-
nion) 

6510 
Niżowe i 
górskie 
świeże 
łąki 
użytko-

nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Szkolenie z 
zakresu 
programu 
rolno-
środowi-
skowego. 

Organizacja szkoleń dla właścicieli gruntów, w obrębie któ-
rych zalecono ekstensywną gospodarkę rolną. Szkolenia 
takie, miałyby na celu zachęcenie rolników do udziału w 
programie rolno-środowiskowym i podejmowania w gospo-
darstwie działań służących utrzymaniu przedmiotów ochrony 
obszaru Natura 2000 Pakosław. Władającym gruntami nale-
żałoby przedstawić pakiety i warianty, różniące się wymaga-
niami gospodarowania rolniczego oraz wysokością dopłat. 

obszar Natura 
2000 

okres obowiązy-
wania Planu za-
dań ochronnych 

2/ szkolenie Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska 
w Warsza-
wie 
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wane 
eksten-
sywnie 
(Arrhena-
therion 
elatioris) 

1617 
Starodub 
łąkowy 
Osteri-
cum pa-
lustre 

1758 
Języczka 
syberyj-
ska 
Ligularia 
sibirica 

1903 
Lipien-
nik Loe-
sela 
Liparis 
loeselii 

*   Właściciel, dzierżawca lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobo-
wiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie 
przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 (zgodnie z 
wymogami GDOŚ 2011). 

Podstawowym działaniem pozwalającym na zachowanie lub przywrócenie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 do stanu właściwego jest stabilizacja warunków hy-

drogeologicznych w obrębie torfowiska „Pakosław”. Trwała poprawa stosunków wodnych wymaga tutaj wprowadzenia szeregu zabiegów hydrotechnicznych i konserwator-

skich nie tylko o charakterze doraźnym, ale także regionalnym. Należy zaznaczyć, iż przy realizacji tych działań zaobserwowany zostanie okresowy deficyt wody zarówno w 
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stawach hodowlanych w miejscowości Stanisławów Młyn, jak również w korycie rzeki Modrzejowicy, poniżej kompleksu stawów (degradacja zlewni rzeki Modrzejowicy). 

Dlatego też, przy planowaniu działań prowadzących do odbudowy retencji wód gruntowych w torfowisku „Pakosław”, zaproponowano również zabiegi mające na celu ogra-

niczenie negatywnych oddziaływań realizowanych w obszarze Natura 2000 działań, na funkcjonowanie kompleksu stawów oraz zlewnię rzeki Modrzejowicy. Zabiegi te, nie 

będą generować dodatkowych kosztów. 

Początkowo działania powinny koncentrować się na stworzeniu sieci monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, składającej się z zespołu piezometrów i 

wodowskazów, wykonanej w oparciu o wstępny szkic projektu lokalizacji działań przywracających optymalne stosunki wodne w obszarze Natura 2000, stanowiący załącznik 

7 do projektu Planu. Wykonanie piezometrów i wodowskazów należy poprzedzić sporządzeniem stosownych projektów, tj.: 

 projektu monitoringu zwierciadła wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie torfowisk i łąk trzęślicowych; 

 projektów prac na wykonanie piezometrów do monitoringu zwierciadła wód podziemnych; 

 projektów technicznych wykonania wodowskazów na rowach i Modrzejowicy. 

Zaleca się wykonanie dwóch piezometrów poziomu wodonośnego w wapieniach jurajskich, poza obszarem Natura 2000, oraz czterech zespołów piezometrów poziomów w 

torfie, piaskach i wapieniach, w obrębie torfowiska „Pakosław”. Obserwacje stanu wód podziemnych można prowadzić w sposób manualny, przy użyciu gwizdka hydrogeo-

logicznego, lub automatycznie, przy wykorzystaniu przyrządów do ciągłego pomiaru stanu wód podziemnych – tzw. diver’ów (z dodatkowymi manualnymi obserwacjami 

kontrolnymi). Niezbędne jest ponadto, zainstalowanie w sumie ośmiu wodowskazów w korycie rzeki Modrzejowicy, Rowie Granicznym i bocznych rowach melioracyjnych, 

umożliwiających wykonywanie regularnych pomiarów stanu wód powierzchniowych. Obserwacje te można prowadzić manualnie poprzez dokonanie odczytu z łaty wodo-

wskazowej lub automatycznie, po zainstalowaniu limnimetrów (z dodatkowymi manualnymi obserwacjami kontrolnymi). Obserwacje monitoringowe dla identyfikacji stanu 

„zerowego” poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, należy prowadzić co najmniej przez 1 rok hydrologiczny. Następnie monitoring stanu wód gruntowych powinien 

odbywać się regularnie, w terminach uzgodnionych w projekcie monitoringu. Dodatkowo ekspert hydrogeolog powinien corocznie sporządzać raport z wyników monitoringu 

hydrologicznego i hydrogeologicznego, wraz z interpretacją kierunków zmian stanu wód podziemnych i powierzchniowych, wytycznymi do działania budowli hydrotech-

nicznych, wraz z analizą tła hydrologiczno-meteorologicznego i presji ze strony ujęć wód podziemnych. 

 

Szacunkowe koszty wykonania piezometrów i wodowskazów, oraz kontroli poziomu wód podziemnych i powierzchniowych, przedstawione zostały w tabeli 1 i 2. 
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Tabela 1. Szacunkowe koszty wykonania piezometrów do monitoringu stanu wód podziemnych w rejonie obszaru Natura 2000. 

PIEZOMETR 
RODZAJ 
UJĘTEJ 

WARSTWY 

GŁEBO-
KOŚĆ 

CENA 
JEDNOSTK

OWA 

SZACUNKOW
Y KOSZT 

WYKONANIA 
PIEZOMETRÓ

W 

WARIANT 1 WARIANT 2 

RODZAJ  
OBSERWACJI 

SZACUNKO-
WY KOSZT 

ROCZNY 
OBSERWACJI 

RODZAJ  
OBSERWACJI  

SZACUNKOWY KOSZT 
INSTALACJI URZĄ-

DZEŃ POMIAROWYCH 

SZACUNKOWY KOSZT 
ROCZNY OBSERWACJI 

nr opis m zł/ m zł opis zł/ rok opis opis zł opis zł 
PW-1 szczelinowe 

wapienie 
60 420 25 200 manualne 

(gwizdek hy-
drogeologicz-
ny) - okresowe, 
cotygodniowe 
w 60-ciu punk-
tach; 52 pomia-
ry każdego 
piezometru i 
wodowskazu w 
ciągu roku 
prowadzone 
przez obserwa-
tora zatrudnio-
nego w trybie 
umowy - zle-
cenia; orienta-
cyjny koszt 
jednego cyklu 
cotygodniowe-
go (13 piezo-
metrów, 8 
wodowskazów) 
- 300 zł brutto 

15 000 stacjonarne - 
automatyczne 
(zainstalowanie 
w każdym 
piezometrze 
urządzenia 
manometrycz-
nego z okreso-
wą transmisją 
wyniku pomia-
ru) z manual-
nymi obserwa-
cjami kontrol-
nymi  

14 diver'ów 
piezome-
trycznych po 
3.000 zł sztu-
ka  

42 000 serwis tech-
niczny (kon-
serwacja i 
kontrola 
diver'ów); 
okresowy 
odczyt drogą 
transmisji 
danych do 
PC, dokony-
wany przy 
piezometrze 

12 000 

PW-2 szczelinowe 
wapienie 

40 420 16 800 

PP-2 piaski pod 
torfami 

15 370 5 550 

PT-2 torf 3 200 600 1 diver bary-
metryczny  

5 000 

PW-3 szczelinowe 
wapienie 

40 400 16 000 

PP-3 piaski pod 
torfami 

15 370 5 550 

PT-3 torf 3 200 600 roczna kon-
trola i taro-
wanie 
diver'ów 

7 000 

PW-4 szczelinowe 
wapienie 

60 420 25 200 

PW-5 szczelinowe 
wapienie 

40 420 16 800 

PP-5 piaski pod 
torfami 

15 370 5 550 

PT-5 torf 3 200 600 

PW-6 szczelinowe 
wapienie 

40 420 16 800 

PP-6 piaski pod 
torfami 

15 370 5 550 

PT-6 torf 3 200 600 

ŁĄCZNIE  141 400  15 000 54 000  12 000 
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Tabela 2. Szacunkowe koszty wykonania wodowskazów do monitoringu stanu wód podziemnych w rejonie obszaru Natura 2000. 

WARIANT 1 WARIANT 2 

WODOWSKAZ LICZBA 
CENA 
JEDNO 

STKOWA 

SZACUNKO-
WY KOSZT 

WYKONANIA 

RODZAJ  
OBSERWA-

CJI 

SZACUNKOWY 
KOSZT ROCZNY 

OBSERWACJI 

RODZAJ  
OBSERWACJI 

KOSZT  
INSTA-
LACJI 

KOSZT IN-
STALACJI 

KOSZT ROCZNY  
OBSERWACJI 

opis opis zł  opis zł / rok opis opis zł opis zł 
wodowskaz (łata 
wodowskazowa 
stabilizowana na 
rurze metalowej, 
zaniwelowana) 

8 1 000 8 000 manualne – 
odczyt z łaty 
wodowskazo-
wej dokony-
wany przez 
obserwatora 

pomiary wykony-
wane łącznie z 
piezometrami 

limnimetr – urzą-
dzenie stacjonarne, 
automatyczne 
(zainstalowanie w 
każdym piezome-
trze urządzenia 
manometrycznego 
z okresową 
transmisją wyniku 
pomiaru) z manu-
alnymi obserwa-
cjami kontrolnymi 

8 limnime-
trów po 
10.000 zł/ 
sztuka 

80 000 serwis technicz-
ny – konserwacja 
i kontrola 
diver'ów; okre-
sowy odczyt 
drogą transmisji 
danych do PC 
dokonywany 
przy wodowska-
zie 

obsługa 
wykony-
wana 
łącznie z 
piezome-
trami 

ŁĄCZNIE 8 000 - ŁĄCZNIE 80 000 - 

Po identyfikacji aktualnego stanu zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych w obrębie torfowiska „Pakosław”, wskazane jest podjęcie szeregu działań o cha-

rakterze doraźnym, które doprowadzą do poprawy stanu retencji wód. Działania te, powinny być przeprowadzone dwuetapowo. W pierwszej kolejności należałoby wybudo-

wać jazy piętrzące wodę na rzece Modrzejowicy i Rowie Granicznym, z ruchomym górnym przelewem, w celu spiętrzenia wód powierzchniowych w obrębie niecki pako-

sławskiej. Dodatkowo konieczne jest wykonanie na rowach trwałych przetamowań do rzędnej powierzchni terenu, w celu odbudowy retencji wód gruntowych w torfowisku z 

zasobów wodnych półrocza zimowego oraz okresów długotrwałych, intensywnych opadów. W drugiej kolejności należałoby zasypać dno Rowu Granicznego gruntem słabo-

przepuszczalnym, w celu spłycenia dna rowu na fragmencie, na którym przecina warstwę torfu i wcina się w podłoże piaszczyste. Realizacja tych działań powinna być po-

przedzona opracowaniem stosownych projektów technicznych. 

Należy podkreślić, że ww. wymienione działania spowodują okresowe zatrzymanie w obrębie torfowiska „Pakosław” wody, która obecnie jest odprowadzana rzeką 

Modrzejowicą do stawów rybnych w miejscowości Stanisławów Młyn, a co za tym idzie okresową degradację zlewni rzeki Modrzejowicy. 



 

244 

Po wykonaniu obiektów hydrotechnicznych konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu wpływu zmian poziomu wód gruntowych na stan przedmiotów ochrony, 

tj. torfowisk i łąk trzęślicowych, oraz populacji języczki syberyjskiej i lipiennika Loesela. Obserwacje te, pozwolą zsynchronizować funkcjonowanie obiektów hydrotech-

nicznych z wahaniami poziomu wód gruntowych w obrębie siedlisk i stanowisk gatunków roślin. Monitoring powinien być prowadzony raz w roku lub częściej, przez eksper-

ta fitosocjologa, w optymalnych dla łąk trzęślicowych i torfowisk porach rozwoju. 

Równolegle z wprowadzaniem wyżej opisanych zabiegów konieczne jest zaplanowanie działań o charakterze regionalnym, związanych z przerzutem wód kopalnia-

nych z Wierzbicy do centralnej i południowo-zachodniej części obszaru torfowiska. Przerzut wód odwodnieniowych musiałby się odbywać na znacznej odległości rurocią-

giem, przez wzgląd na deniwelacje terenu i konieczność uniknięcia strat przesyłowych. W rejonie samego torfowiska część wody powinna być wprowadzona do gruntu sys-

temem rowów infiltracyjnych, umożliwiających przesiąkanie wody przez piaszczyste dno, co przywróciłoby proces nawadniania torfowisk i łąk trzęślicowych. Pozostałość 

wody powinna zostać skierowana do jednego z istniejących rowów melioracyjnych, w celu utrzymania stałego dopływu wody do stawów hodowlanych w miejscowości Sta-

nisławów Młyn. Jednoczesne skierowanie wód odwodnieniowych w rejon torfowiska „Pakosław” i w kierunku stawów hodowlanych ograniczy negatywny wpływ zrealizo-

wanych w rejonie torfowiska działań na zlewnię rzeki Modrzejowicy poniżej wykonanych obiektów hydrotechnicznych, umożliwiając właścicielowi kompleksu stawów dal-

sze gospodarowanie na tym terenie. 

Wdrożenie ww. działań musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu technicznego budowli hydrotechnicznych do przerzutu wód odwodnieniowych z kopalni 

„Wierzbica”, w oparciu o wstępny szkic projektu, stanowiący załącznik 7 do projektu Planu. Przerzut całości wód odwodnieniowych przyczyniłby się do znaczącego popra-

wienia bilansu wodnego w obrębie torfowiska „Pakosław”, a także zapewniłby przywrócenie stałego dopływu wody do stawów hodowlanych w miejscowości Stanisławów 

Młyn, które proponuje się włączyć do obszaru Natura 2000. 

Działaniom hydrotechnicznym, związanym z poprawą stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 powinny towarzyszyć zabiegi ograniczające straty wodne na 

ewapotranspirację wód gruntowych. W tym celu należałoby zmniejszyć procent powierzchni obszaru Natura 2000 porośniętej gęstą roślinnością, poprzez regularne usuwanie 

zarośli łozowych i zadrzewień z centralnej części torfowiska. 

Dokładny opis działań jakie należałoby podjąć w celu utrzymania lub przywracania populacji gatunków roślin i ich siedlisk do właściwego stanu ochrony przedsta-

wiony został w poniżej. 
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7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) wraz ze stanowiskami 1903 lipienni-

ka Loesela Liparis loeselii 

Przywrócenie mocno przesuszonych oraz zmniejszonych powierzchniowo torfowisk przejściowych i niskich, wraz z towarzyszącą im populacją lipiennika Loesela, do stanu 

właściwego FV (w czasie trwania planu zadań ochronnych co najwyżej U1), powinno być zainicjowane lokalnym odtworzeniem właściwych warunków wodnych poprzez 

zbudowanie systemu spiętrzeń na rzece Modrzejowicy i Rowie Granicznym. Każdego roku ocena stanu warunków hydrologicznych w monitorowanych piezometrach będzie 

potwierdzeniem skuteczności działań, a w razie potrzeby dawała będzie możliwość szybkiej reakcji i zmiany wysokości piętrzenia. Wraz z funkcjonowaniem urządzeń 

piętrzących wody, prowadzone będą prace zmierzające do utrzymania charakteru otwartego torfowiska, co ma w pierwszych latach zasadnicze znaczenie. Wykonane na 

fragmentach torfowisk odkrzewianie oraz usuwanie skupisk trzciny i gatunków nitrofilnych znacznie poprawiło by stan istniejących torfowisk. Skutek wykonanych prac w 

okresie działania PZO będzie zauważalny w roślinności dopiero po kilku latach. Cały proces będzie trwał kilkadziesiąt lat. Powstrzymanie regresji gatunków 

reprezentatywnych (w tym lipiennika Loesela) i stopniowa ich ekspansja, będzie zauważalna dużo wcześniej. W końcowej fazie dążyć należy do przywrócenia tradycyjnego 

użytkowania torfowisk przez wykaszanie w bardziej suche sezony, co 2 lata, istniejącej biomasy powyżej wysokości 10-15 cm. Konieczne jest ograniczenie procesu wnikania 

gatunków nie pożądanych przez działania uboczne w rolnictwie i myślistwie. Ponadto, wskazane jest poszukiwanie cennych gatunków torfowisk – roślin naczyniowych i 

mchów, w celu potwierdzenia ich występowania i ewentualnego zachowania (zabezpieczenia zasobów genowych). 

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

we)  

Najstarsze drzewostany lasów łęgowych powinny być pozostawione naturalnej sukcesji. Dopuszcza się spiętrzanie wód i zabagnianie łęgów, co doprowadzi do powstania 

olsów źródliskowych lub ich kompleksów mozaikowych. Wskazane jest wyeliminowanie wycinki najstarszych drzew (powyżej 20 lat), usuwania pni i martwego drewna oraz 

zapobieganie zanieczyszczania siedlisk łęgowych. 

6410 Łąki trzęślicowe (Molinion) wraz z występującymi na powierzchni stanowiskami 1758 języczki syberyjskiej Lingularia sibirica 

W celu przywrócenia mocno nadwyrężonych oraz zmniejszonych powierzchniowo torfowisk, porośniętych łąkami trzęślicowymi i towarzyszącej im populacji języczki sybe-

ryjskiej, do stanu co najmniej U1, w ciągu 10 lat od zatwierdzenia PZO, konieczny do wykonania jest szereg związanych ze sobą działań. Poprawa warunków wodnych wła-

ściwych dla funkcjonowania łąki to działania zasadnicze, zwłaszcza dla populacji języczki syberyjskiej. Skutek wykonanych prac, w okresie obowiązywania PZO, będzie 
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zauważalny w roślinności torfowiska dopiero po kilku latach od wykonania tych działań. Cały proces przywracania łąk trzęślicowych do stanu U1 będzie trwał kilkadziesiąt 

lat. Ograniczenie naturalnego zarastania krzewów wierzb, powstrzymanie regresji gatunków reprezentatywnych, w tym lipiennika Loesela, a także stopniowa ich ekspansja, 

będzie zauważalna dużo wcześniej. Jednoczesne przywracanie charakteru otwartego torfowiska da dużo szybszy efekt w połączeniu z dodatkowym nawodnieniem. Odkrze-

wianie oraz usuwanie skupisk trzciny i gatunków nitrofilnych wykonane na fragmentach torfowisk znacznie poprawiło stan istniejących torfowisk i ich roślin. Te działania 

muszą być prowadzone na wszystkich pozostałych powierzchniach wymagających odkrzewiania. W końcowej fazie dążyć należy do przywrócenia tradycyjnego użytkowania 

torfowisk przez wykaszanie w bardziej suche sezony, co 2 lata, istniejącej biomasy powyżej wysokości 10-15 cm. Koszenie powinno odbywać się późnym latem lub jesienią. 

Konieczne jest ograniczenie procesu wnikania gatunków niepożądanych przez działania uboczne w rolnictwie i myślistwie. Ponadto, wskazane jest poszukiwanie cennych 

gatunków torfowisk – roślin naczyniowych i mchów, w celu potwierdzenia ich występowania i ewentualnego podjęcia działań ochronnych. W końcowej fazie obowiązywania 

Planu zadań ochronnych sugeruje się ponadto wykonanie projektu i wybudowanie trasy dydaktycznej (pieszo-rowerowej) na obrzeżach łąki wyniesionej nad poziomem grun-

tu co najmniej 1 m (co ograniczy schodzenie z trasy), z opisem przyrodniczym przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000. Nie zauważa się obecnie szczególnie dużego 

zagrożenia wydeptywaniem, co jest spowodowane trudnym dostępem na tereny torfowiska (zarośla), jednak przewiduje się wzrost zainteresowania tym obszarem w kolej-

nych latach. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) wraz z występującymi na powierzchniach stanowi-

skami 1617 staroduba łąkowego Ostericum palustre 

W celu osiągnięcia stanu właściwego (FV), w ciągu 10 lat od zatwierdzenia PZO, konieczne jest zachowanie tradycyjnego użytkowania łąk. Łąki ze stanowiskami staroduba 

nie powinny być jednak koszone aż do wydania przez nie nasion, a więc w miesiącach lipiec-sierpień. Wysokość koszenia powinna wynosić co najmniej 10 cm. Biomasa 

powinna zostać wywieziona, gdyż zalegające siano może ograniczać kiełkowanie nasion. Nawożenie w rejonie stanowisk staroduba powinno zostać ograniczone. Konieczna 

jest rezygnacja ze stosowania środków ochrony roślin, z nawożenia łąk ściekami i osadami ściekowymi i innych wymienionych w tabeli 6. Sprzyjające wstępowaniu roślin 

jest utrzymanie wiosennych zalewów i znacznej wilgotności podłoża, dlatego w tym czasie nie należy udrażniać przepływu (otwierać zastawek). 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 
L.p. Przed

miot 
ochron

y 

Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac monitoringowych Termin
y/ 
częstotl
iwość 

Miejsce Podmiot 
odpowiedz
ialny 

Szacow
any 
koszt 
(w tys. 
zł) 

1 7140 
Torfowi-
ska przej-
przej-
ściowe i 
trzęsawi-
ska 
(prze-
ważnie z 
roślinno-
ścią z 
Scheuch-
zerio-
Caricetea 
nigrae) 

Przywrócenie 
torfowisk 
przejścio-
wych i trzę-
sawisk 
(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchze-
rio-Caricetea 
nigrae) do 
stanu ochrony 
U1 przez 
podniesienie 
poziomu wód 
gruntowych 
do co naj-
mniej 0,3-0,5 
m p.p.t. (w 
dalszej per-
spektywie 0-
0,3 m), co 
zainicjuje 
właściwe dla 
roślinności 
procesy torfo-
twórcze. 
Stymulowa-
nie warun-
ków do roz-
woju gatun-

Po-
wierzch-
nia sie-
dliska 

Procent 
powierzchni 
zajęty przez 
siedlisko na 
transekcie 

Waloryzacja wskaźników stanu siedliska oraz waloryzacja wskaź-
ników stanu siedliska wg instrukcji monitoringu GIOŚ: 
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_siedlis
k_2010_7140.pdf. 

raz na 
rok 

E: 
21,14379
16; N: 
51,20446
41; 

E: 
21,14202
14; N: 
51,20389
90; 

E: 
21,14174
04; N: 
51,20272
33; 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowi-
ska w 
Warszawie 

3 /rok 

Struktura 
i funkcje 

Gatunki 
charaktery-
styczne 
Gatunki 
dominujące 

Pokrycie i 
struktura 
gatunkowa 
mchów 
Obce gatun-
ki inwazyjne 

Gatunki 
ekspansyw-
ne roślin 
zielnych 
Obecność  
krzewów i 
podrostu 
drzew 
Stopień 
uwodnienia 

Pozyskanie 
torfu 
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ków roślin 
reprezenta-
tywnych dla 
siedliska – 
utrzymanie 
się co naj-
mniej 5 ga-
tunków z 
klasy 
Scheuchze-
rio-
Caricetea, 
wykazanych 
podczas in-
wentaryzacji 
w 1998 r. 
(Olaczek, 
Kurzac). 

Melioracje 
odwadniają-
ce 

2 6410 
Łąki 
trzęśli-
cowe 
(Moli-
nion) 

Utrzymanie 
lub przywró-
cenie łąk 
trzęślico-
wych (Moli-
nion) do 
stanu ochrony 
U1 poprzez 
podniesienie 
poziomu wód 
gruntowych 
do 0,5-1,0 m 
p.p.t., co 
zainicjuje 
właściwe dla 
roślinności 
procesy gle-
botwórcze. 
Stymulowa-
nie warun-

Po-
wierzch-
nia sie-
dliska 

Struktura 
przestrzenna 
płatów sie-
dliska 

Waloryzacja wskaźników stanu siedliska oraz waloryzacja wskaź-
ników stanu siedliska wg instrukcji monitoringu GIOŚ: 
http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/metodyka_monitorin
gu_siedlisk_2012.pdf 

raz na 
rok 

E: 
21,13993
46; N: 
51,19894
34; 

E: 
21,13987
20; N: 
51,20052
38; 

E: 
21,14047
00; N: 
51,20267
54; 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowi-
ska w 
Warszawie 

3 /rok 

Procent 
powierzchni 
zajęty przez 
siedlisko w 
transekcie 
Zachowanie 
płatów lo-
kalnie typo-
wych   

Struktura 
i funkcje 

Gatunki 
charaktery-
styczne 
Ekspansja 
krzewów i 
podrostu 
drzew 
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ków do roz-
woju gatun-
ków roślin 
reprezenta-
tywnych dla 
siedliska – 
utrzymanie 
się co naj-
mniej 5 ga-
tunków cha-
rakterystycz-
nych dla 
związku 
Molinion, 
wykazanych 
podczas in-
wentaryzacji 
w 1998 r. 
(Olaczek, 
Kurzac). 

Gatunki 
ekspansyw-
ne roślin 
zielnych 
Obce gatun-
ki inwazyjne 

Gatunki 
dominujące 

Martwa 
materia 
organiczna 

3 1617 
Starodub 
łąkowy 
(Osteri-
cum 
palustre) 

Utrzymanie 
populacji 
staroduba 
łąkowego 
Ostericum 
palustre sta-
nie ochrony 
FV poprzez 
przywrócenie 
tradycyjnego 
użytkowania 
łąk i podnie-
sienie zwier-
ciadła wód 
gruntowych 
do poziomu 
0,5-1 m p.p.t. 

Parame-
try popu-
lacji 

Liczba 
osobników 

Waloryzacja wskaźników stanu populacji oraz waloryzacja wskaź-
ników stanu wg instrukcji monitoringu GIOŚ: 
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_roslin
_2011_ostericum_palustre.pdf. 

raz/ 3 
lata 

Istniejące 
transekty 
zgodnie z 
monito-
ringiem 
GIOŚ 
(Nobis 
2011). 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowi-
ska w 
Warszawie 

nie 
dotyczy 

Liczba 
osobników 
generatyw-
nych 
Liczba 
osobników 
wegetatyw-
nych 

Parame-
try sie-
dliska 

Stan zdro-
wotny 

Powierzch-
nia poten-
cjalnego 
siedliska 
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Podtrzymanie 
liczebności 
istniejącej 
populacji (ok. 
1000 osobni-
ków) i stwo-
rzenie do-
godnych 
warunków do 
swobodnej 
reprodukcji. 

Powierzch-
nia zajętego 
siedliska 
Fragmenta-
cja siedliska 

Gatunki 
ekspansyw-
ne 
Gatunki 
obce inwa-
zyjne 
Miejsca do 
kiełkowania 

Ocienienie 

Wojłok 
(martwa 
materia 
organiczna) 
Zwarcie 
drzew i 
krzewów 
Wysokość 
runi/runa 

Stopień 
zarośnięcia 
przez wyso-
kie byliny 
Stopieo 
zarośnięcia 
przez krze-
wy 
Zwarcie 
runi/runa 
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Uwodnienie 
tere-
nu/wilgotnoś
ć podłoża 

4 1758 
Języczka 
syberyj-
ska 
(Ligula-
ria sibiri-
ca) 

Utrzymanie 
populacji 
języczki 
syberyjskiej 
Ligularia 
sibirica w 
stanie ochro-
ny FV po-
przez podnie-
sienie zwier-
ciadła wód 
gruntowych 
do poziomu 
0-0,3 m p.p.t. 
(dopuszcza 
się do 0,5 m), 
co zainicjuje 
właściwe dla 
utrzymania 
gatunku pro-
cesy torfo-
twórcze. 
Podtrzymanie 
liczebności 
istniejącej 
populacji (ok. 
2000 osobni-
ków) i stwo-
rzenie do-
godnych 
warunków do 
swobodnej 
reprodukcji. 

Parame-
try popu-
lacji 

Liczba 
osobników 

Waloryzacja wskaźników stanu populacji oraz waloryzacja wskaź-
ników stanu wg instrukcji monitoringu GIOŚ: 
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_roslin
_2011_ligularia_sibirica.pdf. 

raz/ 3 
lata 

Istniejące 
transekty 
zgodnie z 
monito-
ringiem 
GIOŚ 
(Nobis 
2011). 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowi-
ska w 
Warszawie 

nie 
dotyczy 

Liczba 
osobników 
generatyw-
nych (kęp 
kwitnących) 
Obecność 
siewek 

Stwierdzone 
choroby, 
pasożyty itp. 

Parame-
try sie-
dliska 
gatunku 

Powierzch-
nia poten-
cjalnego 
siedliska 
Powierzch-
nia zajętego 
siedliska 
Fragmenta-
cja siedliska 

Stopień 
zarośnięcia 
siedliska 
przez roślin-
ność drze-
wiastą i 
krzewiastą 
(dla siedlisk 
otwartych – 
także siewki 
i nalot) 
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Wysokie 
byli-
ny/gatunki 
ekspansyw-
ne – konku-
rencyjne 
Gatunki 
ob-
ce/inwazyjn
e 
Wysokość 
runi 

Ocienienie 
przez drze-
wa, rośliny 
zielne 
Wojłok 
(martwa 
materia 
organiczna) 
Miejsca do 
kiełkowania 

Uwodnienie 
tere-
nu/wilgotnoś
ć podłoża   

5 1903 
Lipiennik 
Loesela 
(Liparis 
loeselii) 

Przywrócenie 
populacji 
lipiennika 
Loesela Li-
paris Loeselii 
do stanu 
ochrony U1 
poprzez pod-
niesienie 
zwierciadła 
wód grunto-

Parame-
try popu-
lacji 

Liczebność 
osobników 

Waloryzacja wskaźników stanu populacji oraz waloryzacja wskaź-
ników stanu wg instrukcji monitoringu GIOŚ: 
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_lipar
is_loeselii.pdf. 

raz na 
rok 

E: 
21,15124
98; N: 
51,20072
76; 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowi-
ska w 
Warszawie 

3 /rok 

Struktura 
populacji 

Stan zdro-
wotny 

Parame-
try sie-
dliska 
gatunku 

Powierzch-
nia poten-
cjalnego 
siedliska 
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wych do 
poziomu 0-
0,3 m p.p.t, 
co zainicjuje 
właściwe dla 
utrzymania 
gatunku pro-
cesy torfo-
twórcze. 
Zachowanie 
istniejącej 
populacji i 
stworzenie 
dogodnych 
warunków do 
swobodnej 
reprodukcji. 

Powierzch-
nia zajętego 
siedliska 
Fragmenta-
cja siedliska 

Stopień 
zarośnięcia 
siedliska 
przez roślin-
ność drze-
wiastą i 
krzewiastą 
Wysokie 
byli-
ny/gatunki 
ekspansyw-
ne konku-
rencyjne 
Wysokość 
runi 

Grubość 
wojłoku 

Miejsca do 
kiełkowania 

Stopień 
uwodnienia 

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

Ze względu na niezwykle skomplikowany układ torfowiskowy, który będzie odtwarzany, konieczne jest prowadzenie monitoringu torfowisk przejściowych raz na rok. Oce-

niane będą standardowe wskaźniki stanu siedliska, opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach monitoringu siedlisk Natura 2000. Badania fitoso-

cjologiczne wykonywane w ramach powyższej oceny pozwolą na zweryfikowanie stopnia zachowania, występujących w obrębie siedliska, gatunków roślin z klasy Scheuch-

zerio-Caricetea, wykazanych w 1998 r. (Olaczek, Kurzac). Dodatkowo w ramach działań ochronnych zaplanowano wykonanie piezometrów i łat wodowskazowych, co 

umożliwi monitorowanie stanu wód gruntowych. Budowa i właściwe użytkowanie obiektów hydrotechnicznych – przetamowań i zastawek, na rowach melioracyjnych i Mo-
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drzejowicy, powinny w ciągu 10 lat obowiązywania PZO doprowadzić do podniesienia się poziomu wód gruntowych w obrębie torfowiska „Pakosław” do co najmniej 0,3-0,5 

m p.p.t.. 

 

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

we) 
Ze względu na przewidywalność i długotrwałość procesów sukcesyjnych nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu siedliska. 

6410 Łąki trzęślicowe (Molinion) 

Ze względu na skomplikowany układ hydrologiczny podłoża łąk, który będzie odtwarzany, zaproponowano prowadzenie monitoringu stanu łąk trzęślicowych raz na rok. 

Oceniane będą standardowe wskaźniki stanu siedliska, opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach monitoringu siedlisk Natura 2000. Badania 

fitosocjologiczne wykonywane w ramach powyższej oceny pozwolą na zweryfikowanie stopnia zachowania istniejących gatunków ze związku Molinion wykazanych w 1998 

r. (Olaczek, Kurzac). Dodatkowo w ramach działań ochronnych zaplanowano wykonanie piezometrów i łat wodowskazowych, co umożliwi monitorowanie stanu wód grun-

towych. Budowa i właściwe użytkowanie obiektów hydrotechnicznych – przetamowań i zastawek, na rowach melioracyjnych i Modrzejowicy, powinny w ciągu 10 lat obo-

wiązywania PZO doprowadzić do podniesienia się poziomu wód gruntowych w obrębie łąk trzęślicowych do co najmniej 0,5-1 m p.p.t.. 

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

Ze względu na przewidywalność procesów nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu siedliska. 

1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

Monitoring populacji gatunku prowadzić regularnie raz na rok wg wskaźników opracowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na jedynym stanowisku nie 

potwierdzonym podczas wizji terenowej w 2012 r.. Po wykonaniu inwentaryzacji gatunku w obszarze Natura 2000 w 2013 r. monitoring należy rozszerzyć o nowe stanowiska 

lipiennika Loesela. Dodatkowo w ramach działań ochronnych zaplanowano wykonanie piezometrów i łat wodowskazowych, co umożliwi monitorowanie stanu wód grunto-

wych. Budowa i właściwe użytkowanie obiektów hydrotechnicznych – przetamowań i zastawek, na rowach melioracyjnych i Modrzejowicy, powinny w ciągu 10 lat obowią-

zywania PZO doprowadzić do podniesienia się poziomu wód gruntowych w obrębie siedlisk gatunku do poziomu 0-0,3 m p.p.t.. 
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1758 Języczka syberyjska Lingularia sibirica 

Stan populacji języczki syberyjskiej jest aktualnie monitorowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Nobis 2011; 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_roslin_2011_ligularia_sibirica.pdf), więc nie ma potrzeby formułowania nowych zaleceń. Dane z monitoringu 

GIOŚ są wystarczające do oceny stanu populacji języczki w obszarze Natura 2000. Dodatkowo w ramach działań ochronnych zaplanowano wykonanie piezometrów i łat 

wodowskazowych, co umożliwi monitorowanie stanu wód gruntowych. Budowa i właściwe użytkowanie obiektów hydrotechnicznych – przetamowań i zastawek, na rowach 

melioracyjnych i Modrzejowicy, powinny w ciągu 10 lat obowiązywania PZO doprowadzić do podniesienia się poziomu wód gruntowych w obrębie siedlisk gatunku do 

poziomu 0-0,3 m p.p.t. (dopuszcza się do 0,5 m). 

1617 Starodub łąkowy Ostericum palustre 

Stan populacji staroduba łąkowego jest aktualnie monitorowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Nobis 2011; 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_roslin_2010_ostericum_palustre.pdf), więc nie ma potrzeby formułowania nowych zaleceń. Dane z monitoringu 

GIOŚ są wystarczające do oceny stanu populacji staroduba łąkowego w obszarze Natura 2000. Dodatkowo w ramach działań ochronnych zaplanowano wykonanie piezome-

trów i łat wodowskazowych, co umożliwi monitorowanie stanu wód gruntowych. Budowa i właściwe użytkowanie obiektów hydrotechnicznych – przetamowań i zastawek, 

na rowach melioracyjnych i Modrzejowicy, powinny w ciągu 10 lat obowiązywania PZO doprowadzić do podniesienia się poziomu wód gruntowych w obrębie łąk świeżych 

do poziomu 0,5-1 m p.p.t.. Zaleca się rozszerzyć monitoring o badania podłoża, ze względu na małą odporność staroduba na metale ciężkie rejestrowane w innych stanowi-

skach na torfowisku. Warto ocenić też zasobność podłoża w pierwiastki pokarmowe. 
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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. 28ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

1 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na okres 
1.01.2005 r. – 31.12.2014 r. zatwierdzony decyzją Ministra 
Środowiska z dnia 18.01.2006 r. (DL.lp-611-3/06). 

Zmiana zapisów w dotyczy działań gospodarczych planowanych do zrealizowania w obrębie leśnym 
Marcule, w następujących oddziałach i pododdziałach: 
 16-19-2-01-23 –a; 
 16-19-2-01-22 –b; 
 16-19-2-01-21 –b. 
W ww. lokalizacjach należy zrezygnować z realizacji następujących działań gospodarczych: 
 czyszczenie wczesne i późne drzewostanu, polegające na usunięciu drzewek chorych, wadliwych 

lub niepożądanych za pomocą siekiery, tasaka lub pilarki, poprzez wycinanie, ogławianie, 
obrączkowanie, przycinanie, itp.; 

 pozyskiwanie 100% grubizny drzew poprzez użytkowanie rębne. 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie ma przesłanek do sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015. 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt weryfikacji SDF dla obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015 stanowi załącznik 8, plik PDF mapy zawierającej zmienione granice obszaru Natura 2000 – 
załącznik 9, a warstwy wektorowe zawierające zmienione granice obszaru Natura 2000 znajdują się w załączniku 1. 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1. 7140 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea nigrae) 

Stopień reprezentatywności: A 
Względna powierzchnia: C 
Stan zachowania: B 
Ocena ogólna: B 

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

Stopień reprezentatywności: C 
Względna powierzchnia: C 
Stan zachowania: C  
Ocena ogólna: C 

Zmiana stopnia reprezentatywności z A na C; oceny stanu 
zachowania z B na C i w konsekwencji oceny ogólnej z B na C 
wynika z pogarszających się warunków siedliskowych – spadek 
poziomu wód gruntowych, oraz zmniejszania się powierzchni 
zbiorowiska. 

2. 91E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

Ocena ogólna: D 

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

Stopień reprezentatywności: C 
Względna powierzchnia: B 
Stan zachowania: C 
Ocena ogólna: C 

Zmiana ogólnej oceny z D na C wynika z poprawiających się 
warunków siedliskowych dla łęgów i postępujących zmian 
sukcesyjnych. 

3. 91I0 
Ciepłolubne dąbrowy 
(Quercetalia pubescenti-petraeae) 

Stopień reprezentatywności: C 
Względna powierzchnia: C 
Stan zachowania: C 
Ocena ogólna: C 

Propozycja wycofania siedliska z SDF-u. Propozycja wycofania siedliska z SDF-u. Siedlisko nie zostało 
stwierdzone w obszarze Natura 2000 podczas wizji terenowej 
wykonanej w roku 2012. Propozycja usunięcia z SDF-u, jest 
motywowane ponadto tym, gdyż siedlisko to najpewniej nie 
występowało w obszarze Natura 2000 podczas jego powstawania. 
Brak tego typu siedliska na mapie z 1998 r. (Olaczek, Kurzac 
1998). Wywiad z leśnikami z Nadleśnictwa Marcule pozwolił 
stwierdzić, że jedyny obszar dąbrowy w owym czasie i obecnie 
znajduje się w rezerwacie Dąbrowa Polańska (poza granicami 
obszaru Natura 2000). 

4. 6410 
Łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

Brak zapisu w SDF 

6410 
Łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

Stopień reprezentatywności: B 
Względna powierzchnia: A 
Stan zachowania: C  
Ocena ogólna: B 

Propozycja wpisania do SDF-u. 

5. 6510 6510 Propozycja wpisania do SDF-u. 
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Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

Brak zapisu w SDF 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

Stopień reprezentatywności: B 
Względna powierzchnia: B 
Stan zachowania: C  
Ocena ogólna: C 

6. 6120 
Ciepłolubne śródlądowe murawy 
napiaskowe 
(Koelerion glaucae) 

Brak zapisu w SDF 

6120 
Ciepłolubne śródlądowe murawy 
napiaskowe 
(Koelerion glaucae) 

Ocena ogólna: D 

Propozycja wpisania do SDF-u. Zbiorowisko niewątpliwie 
istnieje i istniało w czasie tworzenia obszaru Natura 2000 
(Olaczek, Kurzac 1998). 

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

Brak zapisu w SDF 

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

Ocena ogólna: D 

Propozycja wpisania do SDF-u. Zbiorowisko niewątpliwie 
istnieje i istniało w czasie tworzenia obszaru Natura 2000. 
Zadrzewienia mają ponad 100 lat. 

8. 1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

Populacja <1000 
Populacja: B 
Stan zachowania: B  
Izolacja: C 
Ocena ogólna: A 

1617 
Starodub łąkowy 
Ostericum palustre 

Populacja min. 1000 i max. 1100 i 
Populacja: A 
Stan zachowania: B 
Izolacja: C 
Ocena ogólna: A 

Ogólna ocena pozostaje bez zmian. Zmiana oceny populacji z B 
na A wynika z lepszych warunków opadowych w ostatnich latach, 
jednakże stan ten może okazać się przejściowy. 

9. 1758 
Języczka syberyjska 
Ligularia sibirica 

Populacja 1100  
Populacja: A 
Stan zachowania: C 
Izolacja: A  
Ocena ogólna: A 

1758 
Języczka syberyjska 
Ligularia sibirica 

Populacja 2018 i 
Populacja: A 
Stan zachowania: B 
Izolacja: A  
Ocena ogólna: A 

Ocena stanu zachowania podwyższona z C na B. Zmiana oceny 
wiąże się ze wzrostem liczebności populacji, spowodowanej 
czasowym wzrostem opadów w ostatnich latach. 

10. 1903 
Lipiennik Loesela 
Liparis loeselii 

Populacja <10  

1903 
Lipiennik Loesela 
Liparis loeselii 

Populacja min. 1 max. 3 

Zmian w ogólnej ocenie nie ma. Zmiana stanu zachowania z B na 
C, zaproponowano ze względu na pogarszające się warunki 
siedliskowe – obniżenie się poziomu wód gruntowych i 
stopniowy zanik populacji. 
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Populacja: C 
Stan zachowania: B 
Izolacja: C  
Ocena ogólna: C 

Populacja: C 
Stan zachowania: C 
Izolacja: C  
Ocena ogólna: C 
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Proponowany przebieg granicy 
na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany 

Plik PDF mapy z proponowaną 
zmianą granic obszaru Natura 2000 
stanowi załącznik 9; warstwy 
wektorowe znajdują się w 
załączniku 1. 

Obszar Natura 2000 Pakosław PLH140015 od północnego-wschodu graniczy z kompleksem stawów rybnych w 
miejscowości Stanisławów Młyn. Stawy te, podczas wizji terenowej w kwietniu i maju 2012 roku, okazały się być 
miejscem przebywania dwóch gatunków, wymienionych w Standardowym Formularzu Danych (SDF) dla obszaru Natura 
2000 Pakosław jako przedmioty ochrony, tj.: wydry europejskiej Lutra Lutra oraz kumaka nizinnego Bombina bombina. 
Ponadto, według informacji otrzymanej od właściciela terenu (informacja ustna, Langer 2012), bytuje tam także populacja 
kolejnego gatunku wpisanego do SDF dla obszaru Natura 2000 – traszki grzebieniastej Triturus cristatus. 

Wydry, ani żadnych śladów jej obecności, nie udało się odnaleźć w obszarze Natura 2000, natomiast na 
uregulowanym brzegu rzeki Modrzejowicy, zasilającej wspomniany kompleks stawów w miejscowości Stanisławów Młyn, 
znaleziono resztki ryb pozostałych po posilaniu się tego ssaka. Również informacje przekazane przez właściciela 
kompleksu stawów świadczą o regularnym bytowaniu wydry w stawach. Prawdopodobnie osobniki tego gatunku jedynie 
okazyjnie wędrują w granice obszaru Natura 2000 (zwłaszcza zimą, gdy odwiedzają niezamarzające cieki wodne i 
torfianki), a ich regularnym miejscem bytowania są właśnie stawy w Stanisławowie. Dodatkowo, podczas wizji terenowej 
w 2012 r. stwierdzono również obecność kumaka nizinnego poza granicami obszaru Natura 2000, właśnie w kompleksie 
stawów rybnych. Pojedyncze osobniki tego płaza, były stwierdzane w obrębie obszaru Natura 2000 w latach 
wcześniejszych (informacja ustna o dwóch osobnikach – Fijewski 2009, Kurowski 2011), z dala od zbiorników wodnych, 
podczas wędrówek (wedle wszelkiego prawdopodobieństwa kumaki wędrowały właśnie do lub z kompleksu stawów 
rybnych w Stanisławowie). W roku 2012 podczas dwóch wizji terenowych, głosy godowe samców kumaka dobiegały 
przede wszystkim z wysuniętego najbardziej na północny-wschód fragmentu kompleksu stawów. Słyszano głosy około 10 
samców, co pozwala oszacować wielkość lokalnej populacji kumaka na minimum 20 dorosłych osobników (zakłada się, że 
liczba samic odpowiada liczbie samców). Są to dane nieco zaniżone, gdyż podczas wizji terenowych warunki pogodowe nie 
były optymalne dla kumaka nizinnego i prawdopodobnie nie wszystkie dorosłe samce, zamieszkujące omawiane siedlisko, 
odzywały się. Poza tym, nie sposób dokładnie określić liczebności osobników młodocianych, a co za tym idzie, całej 
populacji. Płazy są zwierzętami o liczebności bardzo zmiennej w poszczególnych sezonach, która uzależniona jest od 
panujących w danym sezonie warunków pogodowych, decydujących o sukcesie rozrodczym w poszczególnych latach. 
Niemniej jednak stawy w Stanisławowie pozostają najważniejszą ostoją kumaka nizinnego w rejonie obszaru Natura 2000 
Pakosław i jako takie miejsce powinny zostać przyłączone do obszaru Natura 2000. 

Traszka grzebieniasta jest kolejnym gatunkiem wymienionym w SDF dla obszaru Natura 2000 i zasiedlającym 
stawy rybne w miejscowości Stanisławów Młyn (informacja ustna, Langer 2012). W jednym ze zbiorników 
(przeznaczonym dla młodego narybku) właściciel regularnie obserwuje (głównie w godzinach nocnych, w świetle latarki) 
osobniki tego gatunku. Traszki były odnajdywane w granicach obszaru Natura 2000 Pakosław w latach wcześniejszych, 
natomiast obecnie ich bytowanie tutaj wymaga potwierdzenia. Gatunek ten nie został stwierdzony w obszarze Natura 2000 
podczas wizji terenowej w 2012 r. W przypadku tego płaza możliwe jest, że na jego niską liczebność w 2012 r., 
obserwowaną na wielu stanowiskach w całej Polsce, wpłynęła mroźna i bezśnieżna zima 2011/ 2012, niemniej jednak 
populacja bytująca w stawach w Stanisławowie najwyraźniej egzystuje tam bezpiecznie i może migrować do niewielkich 
zbiorników wodnych w obrębie obszaru Natura 2000. 

Włączenie kompleksu stawów rybnych w miejscowości Stanisławów Młyn do obszaru Natura 2000, wraz z 
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przyległymi zakrzaczonymi i zadrzewionymi terenami, jest krokiem jak najbardziej zasadnym, zważywszy na aktualny (w 
roku 2012) stan populacji wydry europejskiej, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w obrębie stawów hodowlanych. 
Optymalna powierzchnia terenu, przewidzianego do przyłączenia do obszaru Natura 2000, powinna obejmować następujące 
obręby i działki ewidencyjne: 

1. gmina Iłża, obręb 20 Pakosław, działki nr:  

AR_4.2486/2, AR_4.4372/2, AR_4.4364/2, AR_4.4352/2, AR_4.4380/2, AR_4.2480/2, AR_4.2582/2, AR_4.4366/2, 
AR_4.2612/1, AR_4.4374/1, AR_4.2649/1, AR_4.4375/1, AR_4.4358/2, AR_4.2612/2, AR_4.2646/1, AR_4.4349/2, 
AR_4.4362/1, AR_4.2477/2, AR_4.4346/2, AR_4.2609/1, AR_4.4353/2, AR_4.4369/1, AR_4.2643/1, AR_4.4368/1, 
AR_4.4371/1, AR_4.4381/2, AR_4.4357/1, AR_4.4367/2, AR_4.4345/2, AR_4.2655/1, AR_4.2646/2, AR_4.4377/1, 
AR_4.4350/2, AR_4.4375/2, AR_4.2641/2, AR_4.2641/1, AR_4.4381/1, AR_4.4359/1, AR_4.4357/2, AR_4.2609/2, 
AR_4.2571/1, AR_4.4370/2, AR_4.4377/2, AR_4.4359/2, AR_4.2507/2, AR_4.4361/1, AR_4.4370/1, AR_4.2510/2, 
AR_4.2302/2, AR_4.2301, AR_4.4378/1, AR_4.4378/2, AR_4.4362/2, AR_4.4356/2, AR_4.4376/2, AR_4.4360/2, 
AR_4.2571/2, AR_4.4382/1, AR_4.4379/2, AR_4.4365/1, AR_4.4361/2, AR_4.4343/2, AR_4.2579/1, AR_4.4348/2, 
AR_4.2643/2, AR_4.2569/1, AR_4.4371/2, AR_4.4347/2, AR_4.4368/2, AR_4.4363/1, AR_4.4365/2, AR_4.2561/2, 
AR_4.4354/2, AR_4.4380/1, AR_4.4363/2, AR_4.2652/2, AR_4.2652/1, AR_4.3001, AR_4.2582/1, AR_4.4369/2, 
AR_4.4373/1, AR_4.4372/1, AR_4.4376/1, AR_4.4364/1, AR_4.2579/2, AR_4.4366/1, AR_4.4367/1, AR_4.4373/2, 
AR_4.2489/2, AR_4.4344/2, AR_4.4355/2, AR_4.4379/1, AR_4.4374/2, AR_4.4382/2, AR_4.4351/2, AR_4.2561/1, 
AR_4.2569/2, AR_4.4360/1, AR_4.2302/1, AR_4.2655/2, AR_4.4358/1, AR_4.2649/2, AR_4.1; 

2. gmina Wierzbica, obręb 24 Płudnica, działki nr: 

AR_2.141, AR_2.129, AR_2.142/2, AR_2.130, AR_2.385, AR_2.142/1, AR_2.384, AR_2.379, AR_2.383, AR_2.131; 

3. gmina Wierzbica, obręb 7 Pomorzany, działki nr: 

AR_11.1085, AR_8.2372, AR_11.2006, AR_11.1087, AR_11.1086/1, AR_12.1298, AR_11.1086/2; 

4. gmina Iłża, obręb 11 Suliszka, działki nr:  

AR_5.325, AR_5.321/1, AR_5.322/1, AR_5.323, AR_5.321/4, AR_5.324, AR_5.428, AR_5.321/3, AR_5.321/2. 

Pozwoli to objąć ochroną nie tylko kompleks stawów rybnych, ale i przylegające do niego od północy, wschodu i południa 
obszary porośnięte roślinnością drzewiastą. Środowisko takie obfituje w kryjówki, które mogą być zarówno zimowiskami 
kumaków i traszek, jak i miejscem bytowania traszek w lądowej fazie ich cyklu życiowego. Należy pamiętać, że oba, 
omawiane gatunki płazów zimują na lądzie i ochrona wyłącznie miejsc rozrodu może okazać się niewystarczająca dla ich 
zachowania na danym terenie. W terenie zadrzewionym nie brakuje nor gryzoni, próchniejących pniaków, nor pod 
korzeniami i innych kryjówek, które mogą być doskonałymi zimowiskami, a także zostać zasiedlone przez traszki, w 
okresie ich przebywania na lądzie. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

Moduł A  

1. Uwaga dotycząca położenia rezerwatu 
przyrody Dąbrowa Polańska poza ob-
szarem Natura 2000. 

Bogdan Tylus, 
Nadleśnictwo Marcule 

Uwaga została uwzględniona podczas określania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 
Informacja upewniła wykonawcę projektu Planu, że siedlisko 91I0 Ciepłolubne dąbrowy 
Quercetalia-pubescenti petraeae zostało błędnie wpisane do SDF-u, podczas wyznaczania 
obszaru Natura 2000. 

Moduł B  

1. Uwaga dotycząca nowego stanowiska 
lipiennika Loesela w obszarze Natura 
2000. 

Marcin Nobis, Uniwersytet 
Jagielloński 

Uwaga została uwzględniona podczas określania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 

2. Uwaga dotycząca potrzeby wykonania 
opracowania hydrogeologicznego, 
obejmującego obszar Natura 2000, a 
także szczegółowego opracowania 
fitosocjologicznego torfowiska „Pako-
sław”. 

Marcin Nobis, Uniwersytet 
Jagielloński 

Uwagi uwzględniono podczas sporządzania projektu Planu zadań ochronnych, przy określa-
niu działań ochronnych, wśród których zaproponowano prowadzenie inwentaryzacji, mają-
cych na celu uzupełnienie wiedzy na temat przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, a 
także inwentaryzacji rzadkich gatunków torfowisk notowanych w przeszłości. Zrezygnowa-
no z wpisywania do działań ochronnych konieczności wykonania dokumentacji hydrogeolo-
gicznej, gdyż takie dokumentacje zostały już wcześniej wykonane w roku 1998 i 2008. Na 
podstawie zaplanowanego do wykonania w obszarze Natura 2000 monitoringu stanu wód 
podziemnych i powierzchniowych, oraz corocznych sprawozdań, będzie możliwa ocena 
warunków wilgotnościowych w obrębie torfowiska „Pakosław”. 

3. Prośba o przesłanie map z granicami i 
przedmiotami ochrony w obszarze 
Natura 2000, oraz Szkicu projektu 
lokalizacji działań przywracających 
optymalne stosunki widne w obszarze 
Natura 2000, do Starostwa Powiatowe-
go w Radomiu. 

Izabela Kaszewska, 
Starostwo Powiatowe w 
Radomiu 

Prośba została uwzględniona podczas sporządzania projektu Planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000. Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 
oraz Szkic projektu lokalizacji działań przywracających optymalne stosunki wodne w obsza-
rze Natura 2000, zostały przesłane pocztą do Starostwa Powiatowego w Radomiu, na nośni-
ku CD. 

4. Uwaga dotyczący poprawy stosowanej 
w projekcie PZO nazwy rzeki, prze-
pływającej przez obszar Natura 2000, z 
Pakosławianki na Modrzejowicę. 

Tadeusz Sadownik, 
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie, 
Oddział w Radomiu 

Uwagę uwzględniono podczas sporządzania projektu Planu. 

5. Uwaga dotycząca możliwej różnicy Jerzy Słowiński, Lafarge Uwagi nie uwzględniono w projekcie Planu. W tym przypadku problem różnicy odczynu 
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odczynów pomiędzy wodami odwod-
nieniowymi z kopalni „Wierzbica”, 
planowanymi do przerzucenia w rejon 
obszaru Natura 2000, a wodami zasila-
jącymi torfowisko „Pakosław”. 

Cement S.A. wód nie wystąpi, gdyż wody pobierane przez kopalnię „Wierzbica” są tymi samymi wodami, 
które zasilają torfowisko Pakosław, mają więc zbliżone pH. 

6. Uwaga dotycząca potencjalnego nega-
tywnego wpływu planowanej budowy 
elektrowni wiatrowej w rejonie obszaru 
Natura 2000. 

członek Zespołu Lokalnej 
Współpracy 

Uwagi nie uwzględniono w projekcie Planu, gdyż planowana inwestycja przeszła całą proce-
durę wydawania decyzji środowiskowej, a raport OOŚ nie wykazał znaczącego negatywnego 
oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym na obszar Natura 2000, więc nie istnieją 
podstawy do wstrzymania przedsięwzięcia. 

7. Wniosek dotyczący korekty zapisów 
umieszczonych w prezentacji dr Piotra 
Herbicha, przedstawionej na II spotka-
niu ZLW, tj.: 
1. Slajd 6. Główne czynniki antropo-

geniczne kształtujące stan wód 
podziemnych i powierzchniowych 
torfowiska – wniosek o usystema-
tyzowanie i przedstawienie w cią-
gu malejącym podmiotów i czyn-
ników, z uwzględnieniem ujęć wo-
dy Miasta i Gminy Iłża, Gminy 
Wierzbica, Gminy Mirów i skory-
gowanych danych Kopalni Wierz-
bica. 

2. Slajd 12. Zagrożenie obszaru Na-
tura 2000 Pakosław PLH140015 
jego postępującym przesuszeniem 
– prośba o wyjaśnienie co oznacza 
wzrost presji na wody podziemne 
ze strony Kopalni Wierzbica. 

3. Slajd 14. Zagrożenie obszaru Na-
tura 2000 Pakosław PLH140015 
jego postępującym przesuszeniem 
– wniosek dotyczący wyjaśnienia 
zapisu, że wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
odwodnienia kopalni „Wierzbica” 
na poziomie 160 m n.p.m., będzie 
rzeczywistym zagrożeniem dla ob-

Wojciech Piskorz, Lafarge 
Cement S.A. 

Wniosek został częściowo uwzględniony. 
1. Na slajdzie 6 i 7 (licząc wraz ze slajdem tytułowym) wymienione i pokazane są główne 

ujęcia wód podziemnych, najbardziej istotne dla sytuacji hydrodynamicznej w rejonie 
torfowiska Pakosław: poza ujęciem odwodnieniowym kopalni pokazano ujęcie „Trębo-
wiec” dla Starachowic oraz ujęcie „Pod lasem” dla wsi Polany. Pokazano obszary zasi-
lania (obszarów spływu wód podziemnych do tych ujęć), na tle naturalnej zlewni pod-
ziemnej torfowiska „Pakosław”. Podmioty pobierające wody podziemne przedstawiono 
w ciągu malejącym względem ilości pobieranej wody. Skorygowano też, zapis dotyczą-
cy wysokości średniodobowego poboru wód podziemnych, prowadzonego przez kopal-
nię „Wierzbica” w latach 2007-2011. Na prezentowanych slajdach nie pokazano ujęć 
miasta i gminy Iłża, gdyż ze względu na ich lokalizację nie wykazują one wpływu na 
układ hydrodynamiczny w rejonie torfowiska „Pakosław”. Na tych slajdach pokazano 
główne czynniki presji na hydrodynamikę wód podziemnych. Pozostałe mniejsze lub da-
lej położone ujęcia wymienione przez przedstawiciela Lafarge Cement S.A. powinny 
być uwzględnione w hydrogeologicznym modelu matematycznym wykonanym na po-
trzeby dokumentacji hydrogeologicznej w związku z prowadzonym przez kopalnię 
„Wierzbica” poborem wód podziemnych. 

2. Wzrost presji na wody podziemne ze strony kopalni wapienia „Wierzbica” związany jest 
z planowanym odwadnianiem nowego poziomu eksploatacyjnego na rzędnej 160 m 
n.p.m. i koniecznym wzrostem poboru wody z 5-6 tys. m3/ d do 30 tys. m3/ d. 

3. W świetle dotychczasowych obserwacji hydrogeologicznych i przeprowadzonych analiz 
bilansowych, planowane odwodnienie kopalni stanowi na tyle realne zagrożenie, że wy-
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odwodnienia dla eksploatacji po-
ziomu 160 m n.p.m. w kopalni „Wierzbica” bezwzględnie wymaga wykonania badań 
prognostycznych na numerycznym modelu warunków hydrogeologicznych, poprzedzo-
nych uzupełnieniem terenowego rozpoznania aktualnej dynamiki wód podziemnych i 
powierzchniowych. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej w związku z odwad-
nianiem kopalni „Wierzbica”, przedstawienie jej właściwemu organowi administracji 
geologicznej i uzyskanie jej akceptacji, jest niezbędne w celu uzyskania decyzji środo-
wiskowej dla inwestycji, powodującej zwiększenie poboru wód podziemnych, zasilają-
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szaru Natura 2000. Postulat doty-
czący uwzględnienia, przy plano-
waniu zabiegów kompensacyj-
nych, skumulowanego oddziały-
wania poszczególnych podmiotów 
na wody podziemne zasilające ob-
szar Natura 2000. 

cych torfowisko „Pakosław”. Finansowanie takiej dokumentacji leży jednak w gestii 
Inwestora, a nie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i nie może być traktowane 
jako jedno z działań ochronnych zaplanowanych w ramach Planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (Ustawa prawo wod-
ne, Ramowa Dyrektywa Wodna UE) hierarchia w zaspakajaniu potrzeb wodnych, po-
przez pobór wód podziemnych, wywołujący istotną zmianę ich stanu ilościowego, na 
pierwszym miejscu stawia zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia i osiągnięcie przy-
jętych celów środowiskowych w chronionych ekosystemach, zależnych od wód pod-
ziemnych. Dopiero spełnienie tych warunków uzasadnia pobór wód podziemnych zwią-
zany z działalnością gospodarczą. 

Moduł C  

1. Sugestia dotycząca możliwości wyku-
pu gruntów prywatnych w obszarze 
Natura 2000, w celu ułatwienia realiza-
cji działań ochronnych. 

Grażyna Kuc, Stowarzy-
szenie „Lepsze Jutro” 

W ramach sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 nie przewiduje 
się wykupu gruntów, gdyż ideą powołania tych obszarów było właściwe gospodarowanie na 
tych terenach właśnie przez właścicieli gruntów, co nie powodowałoby ograniczenia ich 
działalności, a co więcej mogłoby przynosić dodatkowe profity. 

2. Postulat dotyczący uwzględnienia 
podczas sporządzania projektu Planu 
stanowiska kumaka nizinnego, stwier-
dzonego w dniu 23 lipca 2011 r. w 
zalanym obniżeniu pola, na południe 
od starego PGR-u w Pakosławiu. Na 
stanowisku odzywało się co najmniej 
kilkanaście osobników kumaka, wyda-
jących głosy godowe. 

Łukasz Maślikowski Postulat rozpatrzono, ale ze względu na status kumaka nizinnego Bombina bombina w obsza-
rze Natura 2000 – populacja nieistotna (D), oraz jedynie okresowe stagnowanie wody w 
obniżeniu terenu, nie proponuje się włączenia stanowiska do obszaru Natura 2000. Stanowi-
sko graniczy z obszarem Natura 2000 i zabagnionym zbiorowiskiem olsu, ze stagnującą 
wodą. Kumaki prawdopodobnie migrują pomiędzy olsem a stanowiskiem stwierdzonym w 
dniu 23 lipca 2011 r.. 

3. Uwaga dotycząca nie powiadomienia o 
spotkaniach Zespołu Lokalnej Współ-
pracy Polskiego Związku Wędkarskie-
go. 

Artemiusz Wójtowicz, 
Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej, Zarząd 
Zlewni Kamiennej w 
Ostrowcu 

Uwagę uwzględniono w procesie sporządzania projektu Planu. Wykonawca projektu Planu 
poinformuje odpowiedni okręg Polskiego Związku Wędkarskiego o terminie składania uwag 
do projektu Planu na etapie konsultacji społecznych. 

4. Wniosek dotyczący weryfikacji roz-
wiązań technicznych, zaproponowa-
nych w celu przywrócenia optymal-
nych stosunków wodnych w obszarze 
Natura 2000, poprzez zmniejszenie 
liczby wodowskazów do dwóch, zloka-
lizowanych na wejściu i wyjściu z 

Ryszard Góralczyk, Woje-
wódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska, Delegatura 
w Radomiu 

Wniosku nie uwzględniono w projekcie Planu. 
Wykonanie jedynie dwóch wodowskazów postulowanych we wniosku – na wejściu do ob-
szaru Natura 2000 i wyjściu, nie jest wystarczające dla obserwacji wysokości piętrzenia w 
Rowie Granicznym i Modrzejowicy. Prowadzenie obserwacji wysokości piętrzenia wymaga 
zatem instalacji 8 wodowskazów, zgodnie ze szkicem projektu znajdującym się w załączni-
ku 6. Bez analizy porównawczej rzędnych wód powierzchniowych i wód gruntowych nie 
będzie możliwa ocena skuteczności piętrzenia wód powierzchniowych w procesie odbudowy 
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obszaru Natura 2000. stanu retencji wód podziemnych. 

5. Uwaga dotycząca braku możliwości 
skierowania wód odwodnieniowych z 
kopalni „Wierzbica” do Modrzejowicy, 
w przypadku wcześniejszego uwzględ-
nienia prowadzonego obecnie zrzutu 
wód do rzeki Szabasówki i Radomki w 
bilansie wodno-gospodarczym tych 
rzek. 

Ryszard Góralczyk, Woje-
wódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska, Delegatura 
w Radomiu 

Uwagi nie uwzględniono w projekcie Planu. 
Zmiana odbiornika zrzutu wód odwodnieniowych z rzeki Szabasówki na Modrzejowicę, jako 
elementu programu działań ochronnych dla obszaru Natura 2000, będzie wystarczającym 
powodem dla dokonania odpowiedniej korekty bilansu wodno-gospodarczego i warunków 
korzystania z wód, w związku z koniecznością realizacji celu nadrzędnego, wynikającego z 
wymogów Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo 
Wodne i Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, hierarchia w zaspakajaniu potrzeb wodnych, 
poprzez pobór wód podziemnych, wywołujący istotną zmianę ich stanu ilościowego, na 
pierwszym miejscu stawia zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia i osiągnięcie przyję-
tych celów środowiskowych w chronionych ekosystemach, zależnych od wód podziemnych. 
Bilans wodno-gospodarczy każdej zlewni jest realizowany (lub będzie, jeżeli nie został prze-
prowadzony) na modelu uwzględniającym zmiany użytkowania wód powierzchniowych i 
wód podziemnych, w tym zmiany związane z realizacją planów działań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000. 

6. Wniosek Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie, Oddział w Radomiu, z dnia 
20 sierpnia 2012 r., którego plik PDF 
znajduje się w załączniku 10. 

Wojewódzki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wod-
nych w Warszawie, Od-
dział Radom 

Odpowiedź na wniosek stanowi plik PDF, znajdujący się w załączniku 11. 

7. Wniosek Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie, Oddział w Radomiu, z dnia 
30 sierpnia 2012 r., którego plik PDF 
znajduje się w załączniku 10. 

Wojewódzki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wod-
nych w Warszawie, Od-
dział Radom 

Odpowiedź na wniosek stanowi plik PDF, znajdujący się w załączniku 11. 
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