
 

1 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie w województwie mazowieckim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Uroczyska Łąckie 

Kod obszaru PLH 140021 

Opis granic obszaru (Załącznik nr 1) współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru Natura 2000 

PLH140021Uroczyska Łąckie 

SDF (Załącznik nr 2) SDF obszaru Natura 2000 PLH140021Uroczyska Łąckie 

Położenie Województwo mazowieckie 

powiat płocki, gminy: Łąck, Nowy Duninów 

Powierzchnia obszaru (w ha) 1620,4 

Status prawny Obszar zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE jako obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty (decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny – Dz.U. L33/146 z 8.2.2011). 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

24–05–2012 

Termin zatwierdzenia Planu Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd- mm - rrrr 

Koordynator Planu Ryszard Mazurczak, pzo.uroczyskalackie@wp.pl,tel. +48 501779297 

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

Fax. +48 22 556 56 02 

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

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

sporządzenia Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa  

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Rezerwat przyrody „Dąbrowa Łącka” 

 

Rezerwat przyrody „Jastrząbek” 

 

Rezerwat przyrody „Korzeń” 

 

Rezerwat przyrody „Łąck” 

 

Gostynińsko-Włocławski Park 

Krajobrazowy 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

brak wyłączeń 

 

brak wyłączeń 

 

brak wyłączeń 

 

brak wyłączeń 

 

brak wyłączeń 

 

306,08 

 

463,20 

 

36,32 

 

15,50 

 

1620,40 

Teren objęty PZO: PLH140021 Uroczyska Łąckie o powierzchni 1620,40 ha 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w pkt 13. 

 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Załącznik nr 4. Mapa obszaru Natura 2000 PLH140021Uroczyska Łąckie w skali 1:10000 

 

 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 
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Opis obszaru Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 

który to obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA  RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz.U.L 206 z 22.7.1992 ze zm.) oraz art. 4 dyrektywy ptasiej (DYREKTYWA RADY 

79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – Dz.U.L 103 z 25.4.1979 ze zm.). 

1. Obszar zatwierdzony przez Komisję Europejską 2011/64/UE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji z dnia 10 

stycznia 2011 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny – Dz.U.L33/146 z 8.2.2011). 

2. Obszar Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie położony jest terenie województwa mazowieckiego w powiecie płockim, na terenie 

gmin: Łąck, Nowy Duninów. 

Kompleks lasów, bagien i wód we wsch. części Gostynińsko-Włocławskiego PK i jego otuliny; obszar oparty o 4 rezerwaty przyrody. Ważną 

osobliwością florystyczną jest reintrodukowane stanowisko aldrowandy pęcherzykowatej w jez. Jeziorko (małe, dystroficzne, płytkie jeziorko 

położone nieopodal Jez. Sendeńskiego), w rezerwacie florystycznym Jastrząbek w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym na tere-

nie woj. mazowieckiego (19°36`33.7``;52°30`13``). Być może z tego stanowiska pochodzą zielnikowe okazy (Herbarium Instytutu Biologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego) zebrane przez Zalewskiego w jeziorze nazwanym Sendeńskie Małe, albowiem w niewielkich jeziorkach, po-

zbawionych nazw a znajdujących się w trójkącie pomiędzy wsiami Sędeń Mały, Sędeń Duży i Kamienny Kopiec brak jest warunków odpo-

wiadających aldrowandzie. Siedliskiem aldrowandy w jez. Jeziorko są niewielkie zatoczki w wąskim pasie szuwarów porastających połu-

dniowo-zachodni brzeg, przylegające do torfowiska przejściowego otaczającego to jezioro. Gatunkiem dominującym jest Phragmites austra-

lis. Mniej licznie występują Typha latifolia, Thelypteris palustris, Carex hudsonii, Carex sp., Comarum palustre. W toni wodnej różne gatun-

ki Utricularia. W zatoczkach pozostawiono 100 roślin rozmnożonych tutaj i 20 przywiezionych z jez. Mikaszówek. W roku 2000, przy nieco 

wyższym poziomie wody niż w latach poprzednich, odnaleziono 67 roślin będących w dobrej kondycji. 

Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt:  

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

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne;  

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



 

4 

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

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

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

1166Traszka grzebieniasta Triturus cristatus; 

1188Kumak nizinny Bombina bombina; 

1516 Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa. 

Poza siedliskami i gatunkami wymienionymi powyżej, jako potencjalne przedmioty ochrony traktowane będą siedliska przyrodnicze 9190 – 

kwaśne dąbrowy, 91I0 – ciepłolubne dąbrowy oraz 3140 –twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic (jeziora ramieniowe).  

Wiedza o tych siedliskach przyrodniczym wynika przede wszystkim z informacji pochodzących z inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 

2000 w Lasach Państwowych w 2007 roku. Dane te zbierane były z obszaru Natura 2000 leżącego na gruntach Nadleśnictwa Łąck.  

Weryfikacja listy oraz stanu ochrony przedmiotów ochrony odbywać się będzie w trakcie procesu sporządzania planu zadań ochronnych.  

Plan zadań ochronnych 

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

ochrony środowiska na okres 10 lat, który tworzy ramy prawne do działania wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie 

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

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i 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 siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

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

w szczególności działań dotyczących: 
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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 przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw 

oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 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. 

Projekt  planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 sporządzony zostanie w szczególności na podstawie: 

• art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), 

• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 (Dz.U. Nr 34 z 2010 r, poz. 186), 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 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 gatunki ptaków i ich siedliska dla ochrony, których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu 

konieczne jest: 

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

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

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

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

Ochrona obszaru Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie będzie trwała tylko, jeżeli będzie oparta na „wspólnym zrozumieniu” potrzeb 
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i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanym. Dlatego w procesie sporządzania projektu Planu za kluczowe należy 

uznać zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie procesu planistycznego. Stąd też, utworzona zostanie 

specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy) wypracowujących w trakcie cyklu spotkań 

dyskusyjnych praktyczne założenia do sporządzanego projektu Planu. Zorganizowane zostaną spotkania dyskusyjne z udziałem 

zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 

wyznaczono obszar Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie lub zorganizuje dyskusję publiczną. 

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 

• organy administracji leśnej, 

• organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej, 

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

ochrony obszaru Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie, 

• przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie. 

Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą przeniesione do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających 

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

planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu. 

 

Opis procesu sporządzania planu zadań ochronnych 

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

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

i obejmuje następujący zakres prac koniecznych: 

a) weryfikację terenu objętego projektem planu 

b) ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem planu 
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c) opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu planu 

d) organizację procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

e) utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). 

Etap II – opracowanie projektu Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego podzielonego na trzy moduły, które obejmują 

następujący zakres prac koniecznych: 

Moduł A 

a) wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000 

b) zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony 

c) weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji 

Moduł B 

a) ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony 

b) identyfikację i analizę zagrożeń 

c) ustalenie celów zadań ochronnych 

Moduł C 

a) ustalenie działań ochronnych 

b) ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony 

c) ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych 

d) opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu 

e) zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic. 

Etap III Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

 

Z postępem prac będzie można na bieżąco zapoznawać się na stronie internetowej „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna” 
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http://pzo.gdos.gov.pl/ oraz BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Przez cały okres sporządzania planu zadań 

ochronnych, jednak nie później niż do 31.09.2012r. (liczy się data nadania)  istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do planu. Uwagi 

i wnioski mogą być zgłaszana pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

oraz ustnie, do protokołu podczas spotkań dyskusyjnych. Uwagi i wnioski mogą być składane do koordynatora planu na adres: 

Ryszard Mazurczak 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie 

Sękocin Stary 

ul. Leśników 21 

05-090Raszyn 

e-mail: pzo.uroczyskalackie@wp.pl 

 

mailto:pzo.uroczyskalackie@wp.pl
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemie- 

szczając

a 

Populacja 

zimująca 

Ocena pop./ 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol./Pow.

względna 

Ocena 

ogólna 
Opinia dot. wpisu 

pS1 3140 

Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki 

wodne z 

podwodnymi 

łąkami 

ramienic  

Charetea 2,00  

 

  C B C C 
Pomyłka z 

siedliskiem 3160 

S2 3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami   

Nympheion, 

Potamion 
10,00  

 

  A B C C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 

S3 3160 

Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki 

wodne 

 2,00  

 

  C B C C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 

S4 7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

przeważnie z 

roślinnością   

Scheuchzerio-

Caricetea 
1,00  

 

  B B C C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemie- 

szczając

a 

Populacja 

zimująca 

Ocena pop./ 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol./Pow.

względna 

Ocena 

ogólna 
Opinia dot. wpisu 

S5 9170 

Grąd 

środkowoeuro-

pejski i 

subkontynen-

talny 

Galio-

Carpinetum i 

Tilio-

Carpinetum 

30,00  

 

  A B C C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 

S6 91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe,  

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetumalb

ae 

4,00  

 

  A B C C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 

S7 91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

Ficario-

Ulmetum 
1,00  

 

  B B C C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 

R1 1516 
Aldrowanda 

pęcherzykowata 

Aldrovanda 

vesiculosa 
  

 

  C B B C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 

Z1 1166 
Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 
  

 

  C B C C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemie- 

szczając

a 

Populacja 

zimująca 

Ocena pop./ 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol./Pow.

względna 

Ocena 

ogólna 
Opinia dot. wpisu 

Z2 1188 Kumak nizinny  
Bombina 

bombina 
  

 

  C B C C 

Dane pochodzące 

z SDF wymagają 

weryfikacji pod 

kątem stopnia 

aktualności, 

kompletności oraz 

wiarygodności 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 

ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 

indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą.W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 

w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186),w związku z art. 3 ust. 1 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w nawiązaniu do art. 28 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842)podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze 

przystąpienia do sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH140021 Uroczyska Łąckie wraz z założeniami do 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych. Obwieszczenie wraz z założeniami zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie: 

Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina 

Kostrzynia PLB140009, Puszcza Biała PLB140007, Pakosław PLH140015, Krogulec PLH140008, Dolina Zwoleńki PLH140006, 

Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja 

http://warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zal/2012/1.pdf
http://warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zal/2012/1.pdf
http://warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zal/2012/1.pdf
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Nadliwiecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Uroczyska Łąckie PLH140021, a w porozumieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi - Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 

i Ostoja Nadbużańska PLH140011, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Forty Modlińskie PLH140020, Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oraz 

Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, wprasie o zasięgu regionalnym: Tygodnik Płocki w dniu 19 czerwca 2012 r. Obwieszczenie zostało 

wywieszone na tablicach ogłoszeń  w siedzibie głównej w Warszawie przy ulicy Sienkiewicza 3 oraz w siedzibie Wydziału Terenowego 

w Płocku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie przekazała informację wraz z Obwieszczeniem do organów administracji 

publicznej, Nadleśnictwa, instytucji i środowisk naukowych, stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju turystyki, ochrony środowiska, 

ochrony wartości przyrodniczych, organizacji ekologicznych, osób i instytucji, które brały udział w zaprojektowaniu obszaru, Lokalnych Grup 

Działania, itd. z prośbą o upublicznienie w sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym (tablica ogłoszeń, strona internetowa, kurenda) na okres 

nie krótszy niż 21 dni. Uwagi i wnioski można było składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 

o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), w ciągu 21 dni od daty ukazania się Obwieszczenia, w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30 lub drogą 

elektroniczną na adres: rdos.warszawa@rdos.gov.pl Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zwróciła się z prośbą o informację zwrotną dotyczącą sposobu i terminu 

podania do publicznej wiadomości Obwieszczenia. 

        W dniu 6 kwietnia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak:WPN-II.6320.09.2012.JSna podstawie 

art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), podał do publicznej wiadomości informację 

o przystąpieniu do sporządzania planu zadań ochronnych wraz z założeniami do sporządzania projektu planu zadań ochronnych.Wykonawcą 

mailto:rdos.warszawa@rdos.gov.pl
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wyłonionym podczas postępowania przetargowego zostało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie, Sękocin Stary,  

ul. Leśników21, 05-090 Raszyn. 

 

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

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

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

pisemnie drogą tradycyjną o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych.  

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

PLH140021Uroczyska Łąckie jest szczególnie istotny. Te osoby lub instytucje zostały pisemnie zaproszone do czynnego udziału w pracach nad 

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

 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony 

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

PLH140021 Uroczyska Łąckie.  

 

Obwieszczenie to zostało: 

 wywieszone w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie,  

 zamieszczone w BIP (link) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 

 Przekazane do jednostek samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Gminy Łąck, Urząd Gminy Nowy Duninów) 

z prośbą o upublicznienie w sposób zwyczajowo przyjęty na okres nie krótszy niż 21 dni, 
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 wywieszone w siedzibie Nadleśnictwa Łąck, 

 przekazane drogą elektroniczną na adresy mailowe osób lub instytucji (instytucje państwowe, instytucje naukowe, organizacje 

pozarządowe, lokalni przyrodnicy, Lokalne Grupy Działania LEADER itd.) zidentyfikowanych jako kluczowe dla wykonywania 

ochrony w obszarze. 

 zamieszczone w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki) 

 zamieszczone na stronie internetowejlokalnych portali informacyjnych (http://www.infoplock.pl/),wskazując jednocześnie dane 

teleadresowe (dane kontaktowe, numery telefonów, adres e-mail), gdzie można uzyskać informacje o przebiegu prac nad projektem 

planu oraz w sposób ciągły składać uwagi i wnioski do tego planu.  

 

Zorganizowane zostały 3 spotkania robocze ZLW, w trakcie których dokonywano ustaleń dotyczących poszczególnych etapów (modułów) 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych. 

W trakcie każdego spotkania omawiane były zagadnienia dotyczące konkretnego modułu projektu planu, przedstawiany był zakres 

dotychczasowych prac oraz ich wyniki.  

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

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

 

Spotkanie I – (moduł A)25czerwca 2012 r. 

Uczestniczyło w nim 18 osób z zaproszonych instytucji i osób prywatnych. 

Spotkanie II – (moduł B)26 lipca 2012 r. 

Uczestniczyło w nim 15 osób z zaproszonych instytucji i osób prywatnych. 

Spotkanie III – (moduł C)20 sierpnia 2012 r. 

Uczestniczyło w nim 17 osób z zaproszonych instytucji i osób prywatnych. 

http://www.infoplock.pl/
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Ustalenia z każdego spotkania w postaci protokołu wraz z dołączoną listą obecności zostały udostępnione zainteresowanym stronom.Zostaną 

również zamieszczone na stronie internetowej Platforma Informacyjno-Komunikacyjna http://pzo.gdos.gov.pl/ oraz BIP Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Warszawie http://warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=122&Itemid=152 

 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

 

L.p. 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

 

 

1. Urząd Marszałkowski województwa 

mazowieckiego 

Zadania z zakresu ochrony 

środowiska i modernizacji 

terenów wiejskich, gospodarki 

wodnej, zagospodarowania 

przestrzennego i rozwoju 

regionalnego 

ul. Jagiellońska 

26 

03-719 Warszawa 

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

e-mail.: 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl 

 

2. 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

Organ wdrażający sieć Natura 

2000, realizujący projekt  

ul. Wawelska 

52/54 

00-922 Warszawa 

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

e-mail.: kancelaria@gdos.gov.pl 

 

3. 

 

Mazowieckie Biuro Planowania 

Przestrzennego w Warszawie 

Planowanie przestrzenne na 

poziomie regionu 

ul. Solec 22 

00-410 Warszawa 

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

e-mail.: biuro@mbpr.pl 

 

4. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

Prowadzenie monitoringu 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych 

ul. Wawelska 

52/54 

00-922 Warszawa 

tel.: (+48 22) 579-23-73 

e-mail.: d.radziwill@gios.gov.pl 

 

5. 
Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Wdrażanie programów 

pomocowych dla rolnictwa  

Al. Jana Pawła II 

70 

00-175 Warszawa 

tel.: (+48 22) 536-57-05 

e-mail.: mazowiecki@armir.gov.pl 

 

6. 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Warszawie, Oddział w Płocku 

Doradztwo merytoryczne dla 

rolnictwa, informacje o 

ul. Zglenickiego 

42d 

tel.: (+48 24) 365-49-13 

e-mail.: 

http://pzo.gdos.gov.pl/
http://warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=122&Itemid=152
mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:d.radziwill@gios.gov.pl
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L.p. 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

strukturze rolnictwa 09-411Płock sekretariat.plock@modr.mazowsze.pl 

 

7. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Warszawie 

Zagadnienia budowy i 

modernizacji dróg krajowych  

ul. Mińska 25 

03-808 Warszawa 

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

e-mail.: 

sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl 

 

8. 
Polskie Linie Kolejowe SA. Centrum 

Realizacji Inwestycji Oddział w Warszawie 

Zagadnienia inwestycyjne – 

remont i rozbudowa linii 

kolejowych 

ul. Minerska 16 

04-506 Warszawa 

tel.: (+48-22) 473-21-73 

e-mail: iro.warszawa@plk-sa.pl 

 

 

9. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

PLH140021Uroczyska Łąckie i 

sporządzający plan zadań 

ochronnych 

ul. Henryka 

Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa 

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

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

 

10. 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Łodzi 

Instytucja zarządzająca gruntami 

Skarbu Państwa, prowadząca 

gospodarkę leśną 

ul. Matejki 16, 

91-402 Łódź 

tel.: (+48 42) 631-79-82 

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

 

11. Nadleśnictwo Łąck 

Bezpośredni zarząd nad 

gruntami Skarbu Państwa, 

prowadzenie gospodarki leśnej 

ul. Lipowa 4 

09-520Łąck 

tel.: (+48 24) 261-40-01 

e-mail.: lack@lodz.lasy.gov.pl 

 

 

12. 

Starostwo Powiatowe w Płocku 

Organ prowadzący zadania z 

zakresu gospodarki 

nieruchomościami, gospodarki 

wodnej, ochrony środowiska i 

przyrody, rolnictwa, leśnictwa i 

rybactwa śródlądowego, 

ochrony przeciw-powodziowej, 

które mogą mieć znaczenie dla 

zachowania przedmiotów 

ochrony ostoi. Regionalne 

ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

tel.: (+48 24) 267-68-00 

e-mail: starostwo@powiatplock.pl 

mailto:sekretariat.plock@modr.mazowsze.pl
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fol+txopwxtxXmih:px+mi');
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L.p. 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

 

 

 

13. Urząd Gminy w Łącku 

Planowanie przestrzenne, 

wydawanie decyzji 

środowiskowych, realizacja 

inwestycji gminnych, 

gospodarki nieruchomościami, 

ochrona przyrody, rolnictwo, 

gospodarka wodna 

ul. Gostynińska 2 

09-520Łąck 

tel.: (+48 24) 384-14-00 

e-mail.: sekretariat@gminalack.pl 

 

 

 

14. Urząd Gminy w Nowym Duninowie 

Planowanie przestrzenne, 

wydawanie decyzji 

środowiskowych, realizacja 

inwestycji gminnych, 

gospodarki nieruchomościami, 

ochrona przyrody, rolnictwo, 

gospodarka wodna 

ul. Osiedlowa 1 

97-505Nowy 

Duninów 

tel.: (+48 24) 261-02-72 

e-mail.: ug@nowyduninow.info.pl 

 

15. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Planowanie gospodarki wodnej 

w regionie wodnym, 

administrowanie głównymi, 

dużymi rzekami w tym Wisłą 

ul. Zarzecze 13B 

03-194 Warszawa 

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

e-mail.: 

sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 

 

16. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie 

Planowanie i realizowanie zadań 

związanych z gospodarką 

wodną, utrzymywaniem 

urządzeń melioracyjnych, 

zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym w 

zakresie odpowiedzialności 

samorządu województwa 

ul. Ksawerów 8 

02-656 Warszawa 

tel.: (+48 22) 566-20-00 

e-mail.: wzmiuw@wzmiuw.waw.pl 
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L.p. 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

mazowieckiego 

 

17. 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Warszawie 

Wykonawca planu urządzenia 

lasu dla Nadleśnictwa Łąck 

ul. Leśników 21 

05-090 Sękocin 

Stary 

tel.:(+48 22) 825-86-73 

e-mail: 

Pawel.Andrasik@warszawa.buligl.pl 

 

18. 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Płocku 

Edukacja, turystyka, 

promowanie regionu 

ul. Stary Rynek 

20 

 09-400 Płock 

tel.: (+48 24) 268-37-74 

e-mail.: rceeplock@eko.org.pl 

 

19. 

 

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych 

Pojezierza Gostynińskiego 

Edukacja, turystyka, 

promowanie regionu 

ul. Brzozowa 1 

 09-520 Łąck  

tel.: (+48 24) 261 40 54  

e-mail.:stowgmin@wp.pl 

 

20. 
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Łowieckiego w Płocku 
Gospodarka łowiecka 

Al. St. 

Jachowicza 2 

09-402Płock 

tel.: (+48 24) 262-95-02 

e-mail.: zo.plock@pzlow.pl 

 

21. 

 

Fundacja Aktywni Razem 
Działania związane z rozwojem 

obszarów wiejskich regionu 

ul. Brzozowa 1 

 09-520Łąck 

tel.: (+48 24) 276 61 33 

e-mail.:aktywni.razem@wp.pl 

 

22. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział 

Warszawski 

Organizacja wspierająca 

społecznie i naukowo 

działalność w zakresie 

gospodarki lasami 

ul. Bitwy 

Warszawskiej 

1920 r. nr 3 

02-362 Warszawa 

tel.: (+48 22) 715 05 13 

mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl 

23. SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, 

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki 

i Ekonomiki Leśnictwa 

Badania naukowe, nowe trendy 

z dziedziny urządzania lasu i 

ochrony przyrody 

ul. 

Nowoursynowska 

159 budynek 34 

tel.:  (+48 22) 593-82-07 

e-mail: urzadzanie@wl.sggw.pl  

 

24. 
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy 

w Płocku 
Ochrona przyrody 

ul. Tumska 6  

09-400 Płock 

tel.: (+48 24) 268 87 53 

e-mail: www.lop.org.pl 

 

 

25. 

Gostynińsko-Włocławski Park 

Krajobrazowy 

Ochrona walorów 

przyrodniczych, kulturowych i 

ul. Zamkowa 11 

 87-820 Kowal 

tel.: (+48 54) 284-22-26 

e-mail: gwpk@xl.wp.pl 

mailto:Pawel.Andrasik@warszawa.buligl.pl
mailto:stowgmin@wp.pl
http://www.pkt.pl/emailbusiness.ds?emailListingId=2135888
mailto:aktywni.razem%40wp.pl
http://www.nadnotecki.ptl.pl/
http://www.nadnotecki.ptl.pl/
mailto:I.Olejarski@ibles.waw.pl
mailto:urzadzanie@wl.sggw.pl
http://www.lop.org.pl/
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L.p. 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

krajobrazowych 

 

26. Zielona Szkoła w Sendeniu Edukacja przyrodnicza 
Sendeń Mały 2/2  

09-520 Łąck 

tel.: (+48 24) 261 – 40 – 49 

e-mail: zielonaszkola@op.pl 

 

 

27. Janusz Brząkalski Przedsiębiorca drzewny 
Sendeń 

 09-520 Łąck 

tel.: (+48 24) 261-46-56 

e-mail: tartaksenden@poczta.onet.pl 

 

 

28. Andrzej Bałdyga 
PPHU Tartak, przedsiębiorca 

drzewny 

ul. Ciechomicka 

91  

09-401 Płock 

tel/fax (+48 24) 261-20-03;264 13 38 

 

 

29. Pałczyński Stanisław ZPU, przedsiębiorca drzewny 

Antoninów 33/1 

 09-520 Łąck 

 

tel.: (+48 24) 261-41-08 

 

30. 
Staropol s.c. Tartak. Roter H., Stanisz L. Przedsiębiorstwo drzewne 

ul. Gąbińska 13  

09-401 Płock 

 (siedziba jest w 

Zaździerzu) 

tel.:(+48 24) 261 45 73 

e-mail: staropol@op.pl 

 

 

31. Folar  Krzysztof Foch Przedsiębiorca drzewny 

ul. Dzierzązna 

44A/1 09-506 

Soczewka 

tel.: (+48 24)264-13-79 

e-mail: zulirfolar@wp.pl 

 

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 

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

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
 

  Wykonawca:  

mailto:zielonaszkola@op.pl
mailto:tartaksenden@poczta.onet.pl
http://www.pkt.pl/emailbusiness.ds;jsessionid=4C5189F5D05581C9B95D9996994079FB?emailListingId=1509867
mailto:zulirfolar@wp.pl
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Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie  

 
 Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

 
 

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział 

Spraw Terenowych II w Płocku 
 

  
Nadleśnictwo Łąck 

 
 

  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 

 
 

  
LGD Fundacja Aktywni Razem 

 
 

  
LGD Fundacja Aktywni Razem 

 
 

  
Centrum Ochrony Mokradeł 

 
 

  
Nadleśnictwo Łąck 

 
 

  
Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku 

 
 

  
Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku 

 
 

  
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 

 
 

 

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.). 

2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

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

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

1. Materiały 

publikowane 

Adamski P., Bartel R., Be-

reszyński A., Kepel A., 

Witkowski Z. (red.) 2004. 

Gatunki Zwierząt (z wyjąt-

kiem ptaków).Poradniki 

ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa 

Zawiera charakterystykę 

płazów ich siedlisk, stan 

populacji, opis przemian w 

skali kraju, opis 

potencjalnych zagrożeń oraz 

zalecane metody ochrony i 

monitoringu  

Bardzo wartościowa pozycja 

odnosząca się do traszki 

grzebieniastej i kumaka 

nizinnego 

Publikacja książkowa, mapa 

2. Materiały 

publikowane 

Borysiak J., Pawlaczyk P. 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe). W: 

Gromadzki M. (red.) 2005. 

Poradnik ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – 

podręcznik merytoryczny. 

Tom 5. Lasy i bory, s. 203-

241 

Zawiera charakterystykę 

siedliska, opis przemian w 

skali kraju, opis 

potencjalnych zagrożeń oraz 

zalecane metody ochrony i 

monitoringu 

Bardzo wartościowa pozycja 

odnosząca się do siedliska 

91E0 

http://natura2000.gdos.gov.pl/na

tura2000/pl/poradnik.php 

3. Materiały 

publikowane 

Bernardelli L. 1994. 

Gostynińsko-Włocławski 

Park Krajobrazowy. 

Informator przyrodniczo-

turystyczny. Zarząd Parków 

Krajobrazowych, Kowal 

 

Zawiera podstawowe 

wiadomości turystyczne i 

przyrodnicze, przebieg 

szlaków turystycznych  

Ogólne informacje Publikacja książkowa, mapa 

4. Materiały Głowaciński Z., Rafiński J. Zawiera rozmieszczenie Ogólne informacje Atlas  

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

publikowane Atlas płazów i gadów Pol-

ski. Status – rozmieszczenie 

– ochrona. Biblioteka Moni-

toringu Środowiska. War-

szawa-Kraków 2003 

traszki grzebieniastej na 

terenie całego kraju 

5. Materiały 

publikowane 

Kamiński R. 2006, Restytu-

cja aldrowandy pęcherzy-

kowatej Aldrovanda vesicu-

losa w Polsce i rozpoznanie 

czynników decydujących o 

jej przetrwaniu w klimacie 

umiarkowanym. Wydawnic-

two Uniwersytetu Wrocław-

skiego  

Zawiera rozmieszczenie 

aldrowandy 

pęcherzykowatej na terenie 

całego kraju 

Bardzo wartościowa pozycja 

odnosząca się do 

aldrowandy 

pęcherzykowatej 

Publikacja książkowa 

6. Materiały 

niepublikowa

ne 

Przystalski A., Załuski T. 

1997. Lasy Łąckie, 

Soczewka-Sendeń-Łąck. 

Seria: Przyrodnicze Ścieżki 

Dydaktyczne Gostynińsko-

Włocławskiego Parku 

Krajobrazowego, Zarząd 

Parków Krajobrazowych 

Brudzeńskiego i 

Gostynińsko-

Włocławskiego, Kowal 

Ogólny opis terenu zasięgu 

nadleśnictwa, opis 

warunków przyrodniczych 

dostępne informacje o 

przyrodzie terenu 

Ogólne informacje Publikacja książkowa, mapa 
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

7. Materiały 

publikowane 

Kiedrzyński M., 

Jakubowska-Gabara J., 

Kurowski J.K. 2010. 

Ciepłolubne dąbrowy 

Quercetalia pubescenti-

petraeae. 2010. W: Mroza 

W. (red.) Monitoring 

siedlisk przyrodniczych, 

część pierwsza. Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, 

Warszawa, 255-269 

Zawiera charakterystykę 

siedliska, opis przemian w 

skali kraju, opis 

potencjalnych zagrożeń oraz 

zalecane metody ochrony i 

monitoringu 

Bardzo wartościowa pozycja Publikacja książkowa 

8. Materiały 

publikowane 

Kondracki J., Richling A. 

1993-1997. Regiony 

fizycznogeograficzne. W: 

Atlas Rzeczypospolitej 

Polskiej. Główny Geodeta 

Kraju. Warszawa 

Mapa analogowa zasięgów 

regionów 

fizycznogeograficznych 

Informacje na temat 

położenia obszaru 

PLH140021 Uroczyska  

Łąckie względem podziału 

fizyczno-geograficznego 

Mapa 

9. Materiały 

publikowane 

Kondracki J. 2009. 

Geografia regionalna Polski. 

Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 

Podział Polski na regiony  

naturalne ze względu na 

ukształtowanie powierzchni i 

budowę geologiczną. 

Omawia również stosunki 

wodne, problemy dotyczące 

zagrożeń i ochrony 

środowiska przyrodniczego, 

zagospodarowanie terenu, 

ośrodki miejskie, główne 

szlaki komunikacyjne czy 

atrakcyjność turystyczną 

Informacje na temat 

położenia obszaru 

PLH140021 Uroczyska 

Łąckie względem podziału 

fizycznogeograficznego 

Publikacja książkowa, mapa 

10. Materiały Matuszkiewicz J. 1976. Informacje na temat Uzupełnienie wiedzy z Kserokopia 



 

24 

L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

publikowane Przegląd fitosocjologiczny 

zbiorowisk leśnych Polski. 

Cz.3. Lasy i zarośla łęgowe. 

Phytocoenosis, 5(1): 3-66. 

Warszawa-Białowieża 

siedliska 91E0 (łęgi) innych publikacji 

11. Materiały 

publikowane 

Matuszkiewicz W. 2005. 

Przewodnik do oznaczania 

zbiorowisk roślinnych 

Polski. Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa  

Praktyczne narzędzie do 

identyfikacji zbiorowisk 

roślinnych Polski, a zarazem 

swoista monografia 

roślinności naszego kraju 

Obszerne i wyczerpujące 

studium zróżnicowania 

zespołów leśnych Polski 

Publikacja książkowa 

12. Materiały 

publikowane 

Matuszkiewicz W. 2001. 

Zespoły leśne Polski. Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa 

Monografia naukowa 

Omawia skład florystyczny, 

uwarunkowania siedliskowe 

zespołów leśnych 

występujących w Polsce. 

Zawiera tabele florystyczne, 

klimatyczne i glebowe 

Obszerne i wyczerpujące 

studium zróżnicowania 

zespołów leśnych Polski 

Publikacja książkowa 

13. Materiały 

publikowane 

Matuszkiewicz W., Faliński 

J. B., Kostrowicki A. S., 

Matuszkiewicz J. M., 

Olaczek R. i Wojterski T. 

(Red.) 1995. Potencjalna 

roślinność naturalna Polski. 

Mapa przeglądowa. 1:300 

000 Instytut Geografii i 

Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN, 

Warszawa 

Dane na temat potencjalnej 

roślinności. Mapy w skali 

przeglądowej 1:300 000 

Stosunkowo mała skala 

mapy, jeżeli wziąć pod 

uwagę powierzchnię PLH 

140021 Uroczyska Łąckie – 

1620,4 ha 

Mapa w postaci analogowej 

14. Materiały 

publikowane 

Olaczek R. 1974. Etapy 

pinetyzacji grądu. 

Informacje o najczęściej 

spotykanym zniekształceniu 

Uzupełnienie informacji o 

siedlisku 9170 i jego 

Kserokopia 
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Phytocoenosis 3. 3-4: 201-

214 

grądów zniekształceniach 



 

26 

L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

15. Materiały 

publikowane 

Pawlaczyk P. 1995. 

Siedliskowe typy lasu a 

naturalne zbiorowiska leśne  

Potencjalna roślinność 

naturalna a typologia 

siedlisk leśnych 

stosowanych w leśnictwie 

informacje na temat 

kierunku przebudowy 

drzewostanów w 

zbiorowiskach zastępczych 

http://www.eko.org.pl/lkp/siedli

ska/ogolne_rozwazania.html 

16. Materiały 

publikowane 

Pawlaczyk P. i in. 2008. 

Natura 2000 – Niezbędnik 

leśnika. Wydawnictwo 

Klubu Przyrodników, 

Świebodzin 

Zawiera przegląd prawa 

europejskiego i krajowego 

dotyczącego Natury 2000. 

Wyjaśnia i omawia pojęcia: 

stan ochrony siedliska/ 

gatunku przyrodniczego. 

Przedstawia postulaty 

przyrodników odnośnie 

wdrażania Natury 2000 w 

leśnictwie 

Publikacja przydatna przy 

sporządzaniu PZO 

Publikacja książkowa 

17. Materiały 

publikowane 

Rutkowski Paweł. 2000. 

Natura 2000 w leśnictwie. 

Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa, 70s 

Przybliża problemy i 

sposoby ich rozwiązywania 

z jakimi leśnicy spotykają 

się podczas prowadzenia 

działalności w cennych 

przyrodniczo obszarach. 

Publikacja zawiera płytę CD 

z zestawem materiałów 

informacyjnych dotyczących 

sieci Natura 2000 

Zalecenia co do rębni, 

pielęgnacji przebudowy 

drzewostanów na siedliskach 

Natura 2000. Problematyka 

martwego drewna i małej 

retencji w lasach 

Publikacja książkowa 

18. Materiały 

publikowane 

Pawlaczyk P. 2010b. Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe. 

Zawiera opis cech 

diagnostycznych, dynamiki 

roślinności, rozmieszczenie 

geograficzne. Wymienione 

są gatunki charakterystyczne 

Publikacja wartościowa i 

wyczerpująca, przydatna 

przy sporządzaniu PZO 

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

/pdf/przewodnik_metodyczny_9

1E0.pdf 

http://www.eko.org.pl/lkp/siedliska/ogolne_rozwazania.html
http://www.eko.org.pl/lkp/siedliska/ogolne_rozwazania.html
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_91E0.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_91E0.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_91E0.pdf
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

W: Mroza W. (red.) 

Monitoring siedlisk 

przyrodniczych, część 

pierwsza. Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, 

Warszawa, 236-254 
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

19. Materiały 

publikowane 

Traczyk T. 1962. Materiały 

do geograficznego 

zróżnicowania grądów w 

Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 

31,2: 275-304 

Dane na temat 

rozmieszczenia i wikaryzacji 

grądu subkontynentalnego 

Tilio-Carpinetum i grądu 

środkowoeuropejskiego 

Galio-Carpinetum 

Uzupełnienie informacji o 

siedlisku 9170 

Kserokopia 

20. Materiały 

publikowane 

Woziwoda B. 2007. 

Identyfikacja i ocena stanu 

zachowania siedlisk 

grądowych (kod Natura 

2000: 9170) w lasach Polski 

środkowej. Studia i 

Materiały Centrum Edukacji 

Przyrodniczo-Leśnej. R. 9 

Zeszyt 2/3 (16)/2007 

Informacje o formach 

degeneracji grądów, o 

zróżnicowaniu 

geograficznym i 

ekologicznym grądów w 

środkowej Polsce 

Uzupełnienie wiedzy o 

siedlisku 9170 

http:/cepl.sggw.pl/konferencja/a

mop/amop3_ref/SIM16_A/SIM

16A_06_Woziwoda_IDENTYF

IKACJA_I_OCENA_STANU_

ZACHOWANIA_SIEDLISK_G

RADOWYCH.pdf 

21. Materiały 

niepublikowa

ne 

Cyzman W. 2003. Leśny 

Kompleks Promocyjny 

"Lasy Gostynińsko-

Włocławskie". Przyroda, 

gospodarka, edukacja, 

turystyka i strategia działań. 

Nadleśnictwa: 

Gostynin,Łąck, Włocławek 

Ogólny opis terenu zasięgu 

nadleśnictwa, opis 

warunków przyrodniczych 

dostępne informacje o 

przyrodzie terenu i strategii 

działania 

Informacje przydatne do 

tworzenia PZO 

Nadleśnictwo: Łąck w RDLP 

Łódź 

22. Materiały 

niepublikowa

ne 

Dokumentacja przyrodnicza 

rezerwatu Dąbrowa Łącka 

1984 r.  

Waloryzacja przyrodnicza 

obszaru. Szczegółowe dane z 

terenu rezerwatu  

Niewielka ze względu na 

przestarzałe dane  

Maszynopis dostępny w RDOŚ 

w Warszawie  

23. Materiały 

niepublikowa

ne 

Dokumentacja przyrodnicza 

rezerwatu Łąck 1975 r.  

Waloryzacja przyrodnicza 

obszaru. Szczegółowe dane z 

terenu rezerwatu  

Niewielka ze względu na 

przestarzałe dane  

Maszynopis dostępny w RDOŚ 

w Warszawie  

24. Materiały Dokumentacja przyrodnicza Waloryzacja przyrodnicza Niewielka ze względu na Maszynopis dostępny w RDOŚ 

http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/amop3_ref/SIM16_A/SIM16A_06_Woziwoda_IDENTYFIKACJA_I_OCENA_STANU_ZACHOWANIA_SIEDLISK_GRADOWYCH.pdf
http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/amop3_ref/SIM16_A/SIM16A_06_Woziwoda_IDENTYFIKACJA_I_OCENA_STANU_ZACHOWANIA_SIEDLISK_GRADOWYCH.pdf
http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/amop3_ref/SIM16_A/SIM16A_06_Woziwoda_IDENTYFIKACJA_I_OCENA_STANU_ZACHOWANIA_SIEDLISK_GRADOWYCH.pdf
http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/amop3_ref/SIM16_A/SIM16A_06_Woziwoda_IDENTYFIKACJA_I_OCENA_STANU_ZACHOWANIA_SIEDLISK_GRADOWYCH.pdf
http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/amop3_ref/SIM16_A/SIM16A_06_Woziwoda_IDENTYFIKACJA_I_OCENA_STANU_ZACHOWANIA_SIEDLISK_GRADOWYCH.pdf
http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/amop3_ref/SIM16_A/SIM16A_06_Woziwoda_IDENTYFIKACJA_I_OCENA_STANU_ZACHOWANIA_SIEDLISK_GRADOWYCH.pdf
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

niepublikowa

ne 

rezerwatu Jastrząbek 1983 r.  obszaru. Szczegółowe dane z 

terenu rezerwatu  

przestarzałe dane  w Warszawie  

25. Materiały 

niepublikowa

ne 

Dokumentacja przyrodnicza 

rezerwatu Korzeń 1987 r.  

Waloryzacja przyrodnicza 

obszaru. Szczegółowe dane z 

terenu rezerwatu  

Niewielka ze względu na 

przestarzałe dane  

Maszynopis dostępny w RDOŚ 

w Warszawie  

26. Materiały 

niepublikowa

ne 

GDLP 2007 Inwentaryzacja 

przyrodnicza. baza danych 

INVENT 

Warstwy poligonowe i 

punktowe mapy 

numerycznej w ukł. wsp. 

1992 zawierające 

rozmieszczenie siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000 

oraz gatunków roślin i 

zwierząt wymienionych w 

załączniku II Dyrektywy 

92/43/EWG i Artykule 4 

Dyrektywy 79/409/EWG na 

gruntach Lasów 

Państwowych 

Dane przestrzenne 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych, stanowiska 

traszki grzebieniastej, 

kumaka nizinnego 

Nadleśnictwo: Łąck w RDLP 

Łódź. Pliki w formacie shp. 

27. Plan  Plan zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa 

mazowieckiego. Samorząd 

województwa 

mazowieckiego, 2004  

Planowanie przestrzenne na 

poziomie regionalnym. 

Informacje o planowanych 

inwestycjach strategicznych 

na terenie województwa  

Niewielka ze względu na 

ograniczoną szczegółowość 

planu  

http://www.bip.mazovia.pl/unia

-europejska/inne-

programy/art,18,plan-

zagospodarowania-

przestrzennego-wojewodztwa-

mazowieckiego-2004-r-.html  

28. Program  Program Ochrony 

Środowiska województwa 

mazowieckiego na lata 

2007–2010 z 

uwzględnieniem 

perspektywy do 2014 r. 

Poziom regionalny 

identyfikowania stanu 

środowiska oraz określania 

celów i priorytetów jego 

ochrony  

Jedynie jako źródło 

informacji o priorytetyzacji 

działań związanych z 

poprawą stanu środowiska. 

Dla celów PZO niewielka 

przydatność ze względu na 

http://www.mazovia.pl/unia-

europejska/inne-

programy/art,10,program-

ochrony-srodowiska-

wojewodztwa-mazowieckiego-

na-lata-2007-2010-z-
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Samorząd Województwa 

Mazowieckiego 2007  

ich dużą ogólność  uwzglednieniem-perspektywy-

do-2014-r-.html  

29. Program  Program Zwiększania 

Lesistości dla Województwa 

Mazowieckiego do roku 

2020  

Określenie kryteriów 

przeznaczania gruntów do 

zalesienia oraz wskazanie 

miejsc (ogólna lokalizacja) 

wraz z priorytetyzacją 

możliwości zalesienia  

Dość duża szczegółowość 

programu –przydatne ze 

względu na obowiązujące 

zapisy przeznaczające teren 

obszaru Natura 2000 do 

zalesień ze średnim lub 

niskim priorytetem, 

dodatkowo nakazujący 

planowanie zalesień w 

nawiązaniu do zapisów 

planów ochrony  

http://www.bip.mazovia.pl/unia

-europejska/inne-

programy/art,11,program-

zwiekszania-lesistosci-dla-

wojewodztwa-mazowieckiego-

do-roku-2020.html  

30. Program  Program małej retencji dla 

województwa 

mazowieckiego. Samorząd 

Województwa 

Mazowieckiego, 2008  

Ocena stanu zasobu wód 

powierzchniowych, 

możliwości odtworzenia 

zbiorników oraz budowy 

nowych obiektów małej 

retencji  

Szczegółowe wykazy i mapy 

obiektów planowanych do 

programu małej retencji  

http://www.bip.mazovia.pl/unia

-europejska/inne-

programy/art,16,program-malej-

retencji-dla-wojewodztwa-

mazowieckiego.html  

31. Plan  Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Łąck na lata 

2004–2013 wraz z 

programem ochrony 

przyrody oraz prognozą 

oddziaływania planu na 

środowisko  

Aktualnie sporządzane jest 

nowe opracowanie na lata 

2014–2023  

Ogólny opis terenu zasięgu 

nadleśnictwa, opis 

warunków przyrodniczych 

oraz szczegółowe opisy 

drzewostanów i siedlisk 

leśnych a także zabiegów 

gospodarczych planowanych 

w konkretnych 

drzewostanach. 

Opracowanie zawiera 

również program ochrony 

Opracowanie o wysokim 

stopniu szczegółowości 

opisu elementów 

związanych z gospodarką 

leśną, opisu drzewostanów 

ich warunków 

siedliskowych. Dane te 

mogą posłużyć do typowania 

siedlisk gatunków ptaków, 

oceny struktury siedlisk. 

Projektowane zabiegi 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Łodzi, 

Nadleśnictwo Łąck  
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

przyrody zestawiający 

dostępne informacje o 

przyrodzie terenu  

gospodarcze są szczegółowo 

zlokalizowane co umożliwia 

ocenę ich wpływu na 

siedliska gatunków  

32. Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej Oddział w 

Warszawie. 1998. Operat 

glebowo-siedliskowy. 

Nadleśnictwo Łąck 

M.in. mapy gleb i siedlisk Informacje o typach 

siedliskowych lasu i  

podtypach gleb, 

uszczegółowienie danych na 

temat budowy geologicznej, 

obecności drzewostanów na 

gruntach porolnych, 

zniekształceniach siedlisk 

leśnych np. odwodnieniach 

Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej, Oddział w 

Warszawie 

33. Strategia  Strategia rozwoju powiatu 

płockiego do roku 2015. 

Rada Powiatu płockiego, 

2012  

Opis warunków rozwoju 

powiatu oraz podstawowe 

dane dotyczące możliwości 

rozwoju gospodarczego i 

zamierzeń inwestycyjnych  

Identyfikacja zamierzeń 

inwestycyjnych powiatu i 

uwarunkowań społeczno-

gospodarczych  

http://www.powiat-

plock.pl/cms/2355/strategia_roz

woju_powiatu_plockiego_do_2

015_r 

34. Program  Program Ochrony 

Środowiska dla powiatu 

płockiego na lata 2011–

2015 z perspektywą do 2018 

r. Rada Powiatu w Płocku 

2010 r.  

Opracowanie ogólne 

omawiające stan środowiska, 

perspektywy ochrony, cele 

ochrony i ich priorytety 

głównie w odniesieniu do 

elementów takich jak 

powietrze, woda, gleby, 

gospodarka odpadami itp.  

Niewielka możliwość 

wykorzystania na cele PZO, 

głównie ze względu na 

rodzaj i szczegółowość 

omawianych zagadnień  

http://bip-

files.bazagmin.pl/sites/cms/szab

lony.pdf 

35. Strategia  Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Łąck na 

lata 2008–2015. Urząd 

Gminy w Łącku 2008 r. 

Opis warunków rozwoju 

gminy oraz podstawowe 

dane dotyczące możliwości 

rozwoju gospodarczego i 

Identyfikacja zamierzeń 

inwestycyjnych gminy  

http://www.lack.bipgminy.pl/pu

blic/get_file_contents.php?id 

http://www.powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://www.powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://www.powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://www.powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://www.lack.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id
http://www.lack.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id
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L.p. Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

zamierzeń inwestycyjnych  

36. Plan  Plan rozwoju lokalnego 

gminy Nowy Duninów na 

lata 2007-2013. Rada 

Gminy Nowy Duninów. 

2006  

Określa bardziej 

szczegółowo niż Strategia, 

kierunek rozwoju powiatu  

Identyfikacja zamierzeń 

inwestycyjnych gminy  

http://ugnowyduninow.bip.org.p

l/pliki/ugnowyduninow/prl_ok_

30_07_2004.pdf 

37. Program  Program Ochrony 

Środowiska dla gminy 

Nowy Duninów na lata 

2004–2011 

Opracowanie ogólne 

omawiające stan środowiska, 

perspektywy ochrony, cele 

ochrony i ich priorytety 

głównie w odniesieniu do 

elementów takich jak 

powietrze, woda, gleby, 

gospodarka odpadami itp.  

Niewielka możliwość 

wykorzystania na cele PZO, 

głównie ze względu na 

rodzaj i szczegółowość 

omawianych zagadnień oraz 

tracący ważność 

obowiązywania   

http://ugnowyduninow.bip.org.p

l/pliki/ugnowyduninow/pos.pdf 

38. Projekt Planu  Projekt Planu ochrony 

Gostynińsko-

Włocławskiego Parku 

Krajobrazowego 2006 

Opracowanie omawiające 

perspektywy ochrony 

przyrody, cele ochrony i ich 

priorytety 

Niewielka możliwość 

wykorzystania na cele PZO, 

głównie ze względu na 

rodzaj i szczegółowość 

omawianych zagadnień 

http://bip.gwpk.pl/index.php?op

tion=com_content&task=view&

id=100&Itemid=67 

39. Raporty GIOŚ. Raporty z 

monitoringu siedliska 

przyrodniczego: 7140 

torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska w granicach 

PLH140021 Uroczyska 

Łąckie w latach 2009–2011 

Parametry i wskaźniki stanu 

zachowania  tychże siedlisk 

Podstawowe dane do 

określenia stanu zachowania 

i perspektyw ochrony tychże 

siedlisk 

GIOŚ 

Plik w formacie PDF 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

http://ugnowyduninow.bip.org.pl/pliki/ugnowyduninow/prl_ok_30_07_2004.pdf
http://ugnowyduninow.bip.org.pl/pliki/ugnowyduninow/prl_ok_30_07_2004.pdf
http://ugnowyduninow.bip.org.pl/pliki/ugnowyduninow/prl_ok_30_07_2004.pdf
http://ugnowyduninow.bip.org.pl/pliki/ugnowyduninow/pos.pdf
http://ugnowyduninow.bip.org.pl/pliki/ugnowyduninow/pos.pdf
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1. Usytuowanie obszaru według podziału fizycznogeograficznego kraju [Kondracki 2002]: 

 Obszar położony jest w obrębie Kotliny Płockiej [315.36]. 

2. Usytuowanie obszaru w stosunku do regionalizacji geobotanicznej [Matuszkiewicz 1993]: 

 Dział Mazowiecko-Poleski, poddział Mazowiecki [E] 

o Kraina Północnomazowiecko-Kurpiowska, podkraina Wkry [E.2a.] 

 Okręg Kotliny Warszawskiej [E.2a.4.]. 

3. Geologia i gleby 

Rzeźba terenu została ukształtowana w czasie okresu geologicznego – czwartorzędu. Utwory są silnie zaburzone i pofałdowane, przeważnie 

w rejonie obecnego koryta Wisły. Odcinek pradoliny Wisły pomiędzy Płockiem, a Włocławkiem dzieli się na dwie jednostki o charakterze 

kotlin: Płocka i Włocławska. Granica miedzy nimi nie jest wyraźna. Na obszarze należącym do Kotliny Płockiej znajduje się szereg bardzo 

widocznych w krajobrazie nadzalewowych poziomów tarasowych. Poszczególne tarasy ciągną się mniej więcej równolegle w stosunku do 

koryta rzeki. Poziom wysoki ciągnie się na wysokości Koszelówki poprzez Wolę Łącką wzdłuż Wisły. Jest to lekko pofalowana powierzchnia 

o wysokościach od 98–108 m n.p.m., stopniowo obniżająca się w kierunku północnym. Poziom średni położony jest bardziej na północ 

i wcina się w poziom tarasowy wysoki. Pod względem geologicznym omawiany obszar wykazuje dość duże zróżnicowanie. Najczęściej 

występują utwory geologiczne czwartorzędowe (polodowcowe), które miały decydujący wpływ  na kształtowanie się gleb. Będąca pod 

wpływem najmłodszego zlodowacenia Kotlina Płocka wykazuje duże urozmaicenie rzeźby terenu. Zbudowana jest z utworów 

czwartorzędowych, głównie piasków, piasków ze żwirem, w mniejszym stopniu iłów i pyłów zastoiskowych, o miąższości ok. 40 m. Pod 

spodem znajdują się osady trzeciorzędowe, głównie pstre iły plioceńskie.  

4. Hydrologia 

Czynnikiem kształtującym stosunki wodne w północnej części obszaru jest poziom wody rzeki Wisły. Przy poziomie wody, kształtującym się 

w strefie poziomów średnich, wody gruntowe znajdują się na głębokości od 0,5 do 1,5 m. W latach wilgotnych, w licznych zagłębieniach, woda 

utrzymuje się stale. W okresie roztopów wiosennych, kiedy poziom wody w Wiśle podnosi się do 5 m ponad stan średni, obszary przylegające 

znajdują się pod wodą. Wody do Wisły odprowadzane są przez dwie większe rzeki; obszar południowo-wschodni przez Wielką Strugę 
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wypływającą z jezior: Łąckich, Zdworskiego i Ciechomickiego, która zbiera wody z czasowo czynnych rowów; obszar północno-zachodni 

natomiast przez Skrwę Lewą, w której dolnym biegu utworzono sztuczne jezioro „Soczewka".  

5. Struktura krajobrazu 

Obszar PLH140021 Uroczyska Łąckie w ok. 97% pokrywają lasy kompleksu Łąck. W części południowej obszaru znajduje się Jezioro Łąckie 

Małe oraz graniczy z Jeziorem Łąckim Dużym, a od strony wschodniej graniczy z Jeziorem Górskim. W obniżeniach zachowały się naturalne 

układy roślinności łęgowej i torfowiska. Na wysoczyźnie spotyka się grądy, kwaśne dąbrowy i świetliste dąbrowy. Na obszarze dominującym 

gatunkiem lasotwórczym jest sosna (65%). Drzewostany z dominującym dębem stanowią 20% powierzchni lasów obszaru. Olsza, modrzew 

i świerk zajmują odpowiednio 3%,1% i 1%. Ponadto występują jeszcze: brzoza, buk, grab, lipa, jawor, jesion,  i inne. Przetrwał tu starodrzew 

z 215 letnimi dębami.  

Rezerwat „Dąbrowa Łącka” 

Powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. (MP Nr 31 poz. 248 z 1990 

r.) na pow. 305,87 ha, w Gminie Łąck. Wg stanu na 1.01.2004 r. rezerwat zlokalizowany jest w Obrębie Łąck w Leśnictwie Podgórze w oddz. 

152-157, 167-169, 171g, w Leśnictwie Łąck w oddz. 231, 232a, b, n, o na powierzchni ogólnej 306,08 ha. 

Zarządzenie RDOŚ określa również rodzaj, typ i podtyp rezerwatu: 

1) rodzaj – krajobrazowy (K) 

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: 

typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), 

podtyp – biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp); 

3) ze względu na główny typ ekosystemów: 
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typ – różnych ekosystemów (EE), 

podtyp – mozaiki różnych ekosystemów (me). 

Celem ochrony jest zachowanie interesujących ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych. Przedmiotem ochrony są ekosystemy leśne, 

bagienne i jeziorowe. 

Wartość krajobrazową rezerwatu podkreślają ozy, kemy i jeziora wytopiskowe. Gwarancją utrzymania ich w stanie naturalnym jest pokrywa 

leśna rezerwatu. Urozmaicenie rzeźby terenu, która powstała wskutek lodowacenia i procesów peryglacjalnych, stanowi jezioro Łąckie Małe, 

bagna, obniżenia nadjeziorne porośnięte lasem oraz kilkumetrowe wyniosłości terenu powstałe po ustąpieniu lodowca. 

Rezerwat „Jastrząbek” 

Powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29.12.1987 r. (MP nr 5 poz.47 z 1988 r.) na pow. 463,20ha, w 

Gminach Łąck i Duninów Nowy. Wg stanu na 1.01.2004 r. rezerwat zlokalizowany jest w gminie Nowy Duninów, w Obrębie Łąck w 

Leśnictwie Jastrząbek w oddz. 40a, b, c, g, 41, 42, 52b-f, 53c, 54c, d, 58c,i, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 102Aa, 103a, 104a, b, 105, 106, 

107a na powierzchni ogólnej 459,64 ha. 

Wg w/w wymienionego Zarządzenia RDOŚ określono następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu: 

1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: 

typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), 

podtyp – biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp); 

2) ze względu na główny typ ekosystemów: 

typ – różnych ekosystemów (EE), 

podtyp – mozaiki różnych ekosystemów (me). 
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Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych ze szczególnym uwzględnieniem czystych 

oligotroficznych jezior Sendeń i Jeziorko oraz otaczających je bagien.  Zachowanie krajobrazowego charakteru rezerwatu z ozami, kemami 

i jeziorami wytopiskowymi (związanymi z działalnością lodowca). Przedmiotem ochrony są ekosystemy leśne, bagienne i jeziorowe we 

wschodniej części Kotliny Płockiej oraz urozmaicona rzeźba terenu. 

Ogółem na terenie rezerwatu zostało wyróżnionych 448 gatunków roślin naczyniowych, 5 gatunków skrzypów, 4 gatunki widłaków oraz 

39 gatunków mchów. Wśród tej ilości roślin, stwierdzono występowanie kilku gatunków chronionych lub rzadkich, do których zaliczają się 

widłaki: goździsty (Lycopodium clavatum), jałowcowaty (Lycopodium annotinum), widlicz spłaszczony (Lycopodium complanatum) oraz 

pluskwica europejska (Cimicifuga europaea), lilia złotogłów (Lilium martagon), listera jajowata (Listera ovata), czy rosiczki. 

Rezerwat „Korzeń” 

Powołany Zarządzeniem MOŚiZN z dnia 29 grudnia 1987 r. (MP Nr 5 poz.47 z 1988 r.) na powierzchni 36,32 ha w Gminie Łąck w oddz. 232j, 

m oraz oddz. 233. Wg planu ul. na 1.01.2004 r. są to grunty w Obrębie Łąck w Leśnictwie Łąck w oddz. 232f, m, 233. 

Zarządzenie RDOŚ określa również rodzaj, typ i podtyp rezerwatu: 

1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: 

typ – fitocenotyczny (PFi), 

podtyp – krzewów i drzew (kd); 

2) ze względu na główny typ ekosystemów: 

typ – leśny i borowy (EL), 

podtyp – lasów nizinnych (lni) – lasów mieszanych nizinnych (lmn). 

Celem ochrony jest zachowanie przeszło 100-letnich drzewostanów dębowych z domieszką sosny i graba. Przedmiotem ochrony są grądowe 
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zbiorowiska leśne z drzewostanami grabowo-dębowymi z domieszką sosny. Występują gatunki chronione i rzadkie. Rezerwat jest silnie 

zróżnicowany pod względem naturalności szaty roślinnej. W północno-wschodniej części występuje grąd, którego struktura i skład florystyczny 

porównywalne są z najlepiej zachowanymi w tej części Polski lasami naturalnymi. Prawie połowę obszaru grądu cechuje zgodność roślinności 

rzeczywistej z potencjalną. Drugą połowę porastają monokultury sosnowe niedostosowane do siedliska. Na obszarze rezerwatu wyodrębniono 

jeden zespół leśny – grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) z czterema odmianami: grąd niski czyśćcowy (Tilio-Carpinelum stachyetosum), 

grąd niski typowy (Tilio-Carpinetum typicum), grąd wysoki (Tilio-Carpinelum calamagrostietosum) oraz postać zdegenerowana Tilio-

Carpinetum występująca na monokulturach sosnowych. 

 

Rezerwat „Łąck” 

Powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 r. (MP Nr, 13 poz. 77 z 1979 r.) w Gminie Łąck 

na pow. 15,50 ha oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969–1979 jako oddział lasu 34a, b (wg planu ochrony rezerwatu 

oddz. 129d, f). 

Zarządzenie RDOŚ określa również rodzaj, typ i podtyp rezerwatu: 

1) rodzaj – faunistyczny (Fn) 

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: 

typ – nasadzeń i upraw (PNu), 

podtyp – starych drzewostanów (sd); 

3) ze względu na główny typ ekosystemów: 

typ – wodny (EW) – leśny i borowy (EL) 
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podtyp – lasów mieszanych nizinnych (lmn). 

Celem ochrony  są starodrzew sosnowy, zespoły roślinne zbliżone do naturalnych oraz gatunki roślin chronione i rzadkie. Przedmiotem ochrony 

jest zachowanie i ochrona drzewostanu sosnowego z domieszką dęba w wieku 190 lat oraz miejsca lęgowego czapli siwej. Powierzchnię 

rezerwatu stanowi drzewostan sosnowe z udziałem dębu w wieku około 202 lat, 30 m wysokości ze średnią grubością (pierśnicą) około 65 cm. 

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 174 gatunków roślin naczyniowych (w tym 3 chronione, 7 paprotników) i 12 gatunków mchów. 

Objęte ochroną częściową to konwalia, kruszyna i turówka leśna. Do osobliwości florystycznych w rezerwacie należą zachyłka trójkątna i klon 

polny. 

 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
1
 utworzony został uchwałą Nr XIX/70/79 Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocku 

i Włocławku z dnia 5.04.1979 r. na powierzchni 38950 ha. Wokół Parku utworzono otulinę na powierzchni 14195 ha. Celem utworzenia Parku 

była ochrona unikalnych w kraju terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych. Obszar Parku 

położony jest w Pradolinie Wisły, na terenie Województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Siedziba Zarządu Parku znajduje się 

w miejscowości Kowal.  

Park obejmuje swym zasięgiem obszary należące do sześciu gmin: Włocławek, Kowal, Baruchowo, Gostynin, Nowy Duninów i Łąck. 

Szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe odgrywają ważną rolę w sieci obszarów chronionych Mazowsza i Kujaw, jak również 

w krajowej Sieci Obszarów Chronionych. Bogactwo siedlisk odzwierciedlają różnorodne zbiorowiska roślinne, wśród których przeważają lasy 

pokrywające ponad 63% powierzchni parku. Do najcenniejszych należą olsy i łęgi porastające doliny rzek: Rakutówki, Rudy i Skrwy 

Lewej.Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy posiada „Plan ochrony” sporządzony wg stanu na 1.01.1996 r., który obecnie nie 

                                                 
1
 w dalszej części Park  



 

39 

obowiązuje. 

Użytek ekologiczny 

Uznanie przez wojewodę powierzchni za użytki ekologiczne miało na celu ochronę cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym 

unikatowych środowisk i pozostałości ekosystemów. W obszarze występuje jeden użytek ekologiczny o powierzchni 0,60 ha, teren zabagniony, 

trudnodostępny, grunt  o charakterze zadrzewienia, porośnięty krzewami.  

Od zachodu w odległości ok. 3 km znajduje się obszar Natura 2000 PLH140051 Dolina Skrwy Lewej. W kierunku północno-wschodnim 

w odległości około 5 km znajduje się obszar Natura 2000 PLH140029 Kampinoska Dolina Wisły oraz obszar specjalnej ochrony ptaków 

PLB140004 Dolina Środkowej Wisły. Powiązanie bezpośrednie i pośrednie z innymi obszarami Natura 2000 ma duże znaczenie ze względu na 

zachowanie ciągłości lokalnych korytarzy ekologicznych. W planach inwestycyjnych nie należy oddzielać tych obszarów barierami 

ekologicznymi np. intensywną rozbudową osiedli, budowa dróg, linii kolejowych pozbawionych odpowiednich przejść dla zwierząt. 

 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

 

 

Lasy 

Własność prywatna 11,08 0,68 

Własność komunalna - - 

Skarb Państwa 1560,09 96,28 

Inne - - 

Grunty orne  12,45 0,77 

Łąki trwałe   0,09 0,01 

Pastwiska trwałe  - - 
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Sady  - - 

Grunty pod stawami  - - 

Nieużytki  10,02 0,61 

Wody stojące  25,44 1,57 

Wody płynące  - - 

Grunty zabudowane  1,23 0,08 

Inne  - - 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy – należy 

doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego. 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

Lasy Lasy Państwowe 0,00 - 

Lasy komunalne 0,00 - 

Lasy prywatne 0,00 - 

Sady   0,00 - 

Trwałe użytki zielone     
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Wody  0,00 - 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
 0,00 - 

Inne  0,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

L.p. 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

1. Plan zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa 

mazowieckiego (Uchwała 

Nr 65/2004 Sejmiku 

Województwa 

Mazowieckiego z 7 

czerwca 2004 r.  

Sejmik Województwa 

Mazowieckiego 

(przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na 

środowisko)  

Prognoza nie wykazała 

zagrożenia  

 Prognoza nie 

wskazuje na 

konieczność działań 

minimalizujących  

2. Program Ochrony 

Środowiska województwa 

mazowieckiego na lata 

Sejmik Województwa 

Mazowieckiego 

(przeprowadzona strategiczna 

Prognoza nie wykazała 

zagrożenia  

 Prognoza nie 

wskazuje na 

konieczność działań 
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L.p. 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

2007-2010 z 

uwzględnieniem 

perspektywy do 2014 r.  

Samorząd Województwa 

Mazowieckiego 2007 

ocena oddziaływania na 

środowisko) 

minimalizujących  

3. Program Zwiększania 

Lesistości dla 

Województwa 

Mazowieckiego do roku 

2020 

Sejmik Województwa 

Mazowieckiego 

(przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na 

środowisko) 

Prognoza wskazała na 

możliwość wystąpienia 

negatywnego 

oddziaływania na obszary 

Natura 2000  

 Prognoza przewiduje, 

że zalesianie na 

obszarach Natura 

2000 będzie 

poprzedzone pełną 

inwentaryzacją 

przyrodniczą oraz 

pełną procedurą 

ocenową 

4. Program małej retencji dla 

Województwa 

Mazowieckiego (Uchwała 

Nr 75/08 z 21 kwietnia 

2008 r.)  

Sejmik Województwa 

Mazowieckiego 

(przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na 

środowisko)  

Prognoza wskazała na 

możliwość wystąpienia 

negatywnego 

oddziaływania na obszary 

Natura 2000 Szczegółowe 

zaprojektowanie 

proponowanych lokalizacji 

budowy obiektów małej 

retencji (urządzenia 

korytowe i zbiorniki 

wodne) 

 Prognoza przewiduje, 

że wykonanie 

obiektów małej 

retencji znajdujących 

się na obszarach 

Natura 2000 będzie 

poprzedzone pełną 

inwentaryzacją 

przyrodniczą oraz 

pełną procedurą 

ocenową  

5. Strategia rozwoju powiatu 

płockiego do roku 2015  

Rada Powiatu płockiego, 

2012 

Rada i Zarząd Powiatu w 

Płocku 

Prognoza nie wykazała 

zagrożenia 
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L.p. 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

6. Aktualizacja Planu 

gospodarki odpadami dla 

Gminy Łąck  na lata 2008-

2015  

Wdrażanie planu – Wójt Gminy 

Łąck 

Nie stwierdzono zapisów 

mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

  

7. Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Łąck na 

lata 2008-2015.  

Urząd Gminy w Łącku 

2008 r. 

Wdrażanie planu – Wójt Gminy 

Łąck 

Nie stwierdzono zapisów 

mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

  

8. Projekt Planu ochrony 

Gostynińsko-

Włocławskiego Parku 

Krajobrazowego 2006 

Dyrektor Parku 

Krajobrazowego Gostynińsko-

Włocławskiego 

Nie stwierdzono zapisów 

mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

  

9. Plan rozwoju lokalnego 

gminy Nowy Duninów na 

lata 2007-2013  

Rada Gminy Nowy 

Duninów. 2006 

Wdrażanie planu – Wójt Gminy 

Nowy Duninów 

Nie stwierdzono zapisów 

mogących mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

  

10. Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Łąck na lata 

2004-2013  

(Decyzja Ministra 

Środowiska DL.lp-611-

30/05 z dnia 18 kwietnia 

2005r.)  

Aktualnie sporządzany jest 

nowe opracowanie na lata 

2014-2023  

Wdrażanie: Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Łąck (wykonana 

została Prognoza 

oddziaływania na środowisko)  

Prognoza nie przewiduje 

negatywnego 

oddziaływania planu na 

przedmioty ochrony (w 

dwóch przypadkach 

zaproponowano 

wstrzymanie użytkowania 

w rezerwacie na siedlisku 

grądowym w związku z 

wygaśnięciem ważności 

planu ochrony rezerwatu)  

3140Twardowodne 

oligo- i mezotro-

ficzne zbiorniki 

wodne z podwod-

nymi łąkami ramie-

nic Charetea 

3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficz-

W związku z 

ekspiracją PUL ocena 

będzie dotyczyła 

nowego opracowania 

lub podania wskazań 

do tego planu 



 

44 

 

L.p. 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

ne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Pota-

mion 

7140Torfowiska 

przejściowe i trzę-

sawiska (przeważ-

nie z roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea); 

9170Grąd środko-

woeuropejski i sub-

kontynentalny (Ga-

lio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum);  

91E0Łęgi wierz-

bowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-albae;  
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L.p. 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

91F0Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

UWAGA: Dane te należy także  przekazać w rastrowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt 13. 

 

 

 

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       
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L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac 

terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

1. 3140 Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki wodne z 

podwodnymi łąkami ramienic 

Charetea 

C 

Brak siedliska w 

SDF, podczas 

inwentaryzacji 

siedlisko 

stwierdzono na 

powierzchni 28,28 

ha – pierwotny 

błąd 

inwetaryzacyjny 

 Jedno miejsce  

Jezioro Łąckie 

Małe w 

Rezerwacie 

Dąbrowa Łącka 

w oddz.168i 

Wystarczający 

do sporządzenia 

PZO 

Naniesione na mapę, 

zakwalifikowanie do 

innego siedliska 

wskazuje na 

pierwotny błąd 

inwetaryzacyjny 

2. 3150 Starorzecza i naturalne eutro-

ficzne zbiorniki wodne ze zbiorowi-

skami z Nympheion, Potamion 

C 

W toku 

przeprowadzonych 

inwentaryzacji 

stwierdzono 

obecność siedliska 

w granicach 

obszaru na 

powierzchni 21,05 

ha wg SDF: 

162 ha – 

pierwotny błąd 

inwetaryzacyjny 

 Wg mapy 

załącznika do 

tabeli 2.6 

występuje w 

Rezerwacie 

Jastrząbek w 

dwóch 

miejscach oddz. 

78g, 79j,106c 

Wystarczający 

do sporządzenia 

PZO 

Naniesione na mapę, 

stosunkowo duża 

powierzchnia 

siedliska zapisana w 

SDF w wskazuje na 

pierwotny błąd 

inwetaryzacyjny 
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L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac 

terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

3. 3160 Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 

 

 

- W toku 

przeprowadzonych 

inwentaryzacji nie 

stwierdzono 

obecności 

siedliska w 

granicach obszaru 

wg SDF: 

32 ha – pierwotny 

błąd 

inwetaryzacyjny 

 Prawdopodobnie 

jest to Jezioro 

Łąckie Małe – 

błąd 

inwetaryzacyjny 

Dane 

niewystarczające 

prawdopodobnie 

pomylone z 

siedliskiem 3140 

 Pomyłka 

zakwalifikowania 

siedlisk wskazuje na 

pierwotny błąd 

inwetaryzacyjny 

4. 7140Torfowiska przejściowe i trzę-

sawiska (przeważnie z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea) 

C 21,15 ha  Wg mapy 

załącznika do 

tabeli 2.6, 

siedlisko to 

występuje w 

kilku miejscach 

w Rezerwacie 

Jastrząbek oraz 

oddz. 159f  

Prowadzony 

jest monitoring 

GIOŚ w trzech 

miejscach  

Istnieją dokładne, 

aktualne dane na 

temat powierzchni, 

rozmieszczenia, 

stanu siedliska oraz  

dynamiki roślinności 
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L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac 

terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

5. 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

C W toku 

przeprowadzonych 

inwentaryzacji  

stwierdzono 

obecność siedliska 

w granicach 

obszaru na 

powierzchni 59,66 

ha 

wg SDF: 

486 ha – 

pierwotny błąd 

inwetaryzacyjny 

 Wg mapy 

załącznika do 

tabeli 2.6.  

Największe 

płaty obejmują 

w większej 

części oddz.: 

129 oraz 232, 

233  

Nie 

wystarczający 

do sporządzenia 

PZO 

Nie istnieją 

dokładne, aktualne 

dane na temat 

powierzchni, 

rozmieszczenia oraz 

stanu siedliska. Dane 

z weryfikacji 

terenowej bardzo 

odbiegają od danych 

z SDF. Dokładne 

rozpoznanie 

siedliska w granicach 

obszaru może 

stanowić przesłankę 

do sporządzenia 

planu ochrony 
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L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac 

terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

6. 91E0 Łęgi wierzbowe, olszowe i 

jesionowe(Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

C W toku 

przeprowadzonych 

inwentaryzacji  

stwierdzono 

obecność siedliska 

w granicach 

obszaru na 

powierzchni 16,48 

ha 

wg SDF: 65 ha – 

pierwotny błąd 

inwetaryzacyjny 

 Wg mapy 

załącznika do 

tabeli 2.6, 

siedlisko to 

występuje w 

kilku miejscach 

szczególnie w 

rezerwatach 

Jastrząbek i 

Dąbrowa Łącka 

Nie 

wystarczający 

do sporządzenia 

PZO 

Nie istnieją 

dokładne, aktualne 

dane na temat 

powierzchni, 

rozmieszczenia oraz 

stanu siedliska. Dane 

z weryfikacji 

terenowej bardzo 

odbiegają od danych 

z SDF. Dokładne 

rozpoznanie 

siedliska w granicach 

obszaru może 

stanowić przesłankę 

do sporządzenia 

planu ochrony 

7. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

- W toku 

przeprowadzonych 

inwentaryzacji nie 

stwierdzono 

obecności 

siedliska w 

granicach obszaru 

wg SDF: 16 ha – 

pierwotny błąd 

inwetaryzacyjny 

 Dane nie 

wystarczające, 

siedlisko 

powiązane z 

91E0 

Brak 

rozpoznania 

 

 Gatunki roślin       
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L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac 

terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

8. 1516 Aldrowanda pęcherzykowata 

Aldrovanda vesiculosa 

-   Brak Brak  Brak 

rozpoznania 

Brak stwierdzenia 

gatunku podczas 

lustracji terenowej   

 Gatunki zwierząt       

9. 1166 Traszka grzebieniastaTriturus 

cristatus 

D    Nie 

wystarczający 

do sporządzenia 

PZO 

Analiza ekspercka 

wykazała, że gatunek 

powinien zmienić 

status z „C” na „D” – 

wymagana jest 

dokładna 

inwentaryzacja   

10. 1188 Kumak nizinny Bombina 

bombina 

D    Nie 

wystarczający 

do sporządzenia 

PZO 

Analiza ekspercka 

wykazała, że gatunek 

powinien zmienić 

status z „C” na „D” – 

wymagana jest 

dokładna 

inwentaryzacja   

 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt. 13. W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników. 

 

Podczas prac terenowych zwrócono uwagę na siedliska przyrodnicze wykazane przez Lasy Państwowe w 2007 roku. Były to: kwaśne dąbrowy 

i ciepłolubne dąbrowy, których w terenie nie stwierdzono lub stwierdzono niewielkie płaty. Po zapoznaniu się z historią lasów na tym terenie 

okazuje się, że po roku 1930 monokultury sosnowe zostały zastąpione dębowymi. Są to w dodatku słabe siedliska podchodzące raczej pod 
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bardzo ubogie (zdegradowane) grądy. Nikt nie udokumentował kwaśnych dąbrów na tym terenie, a w opracowaniach syntetycznych obszar 

nadleśnictwa leży poza granicami tego typu siedliska przyrodniczego. Podobną opinię przedstawił prof. Olaczek, który jest konsultantem ds. 

siedlisk przyrodniczych w RDLP Łódź.  

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (Kod: 3140) W przypadku PLH140021 

Uroczyska Łąckie mamy do czynienia z podtypem 3140-1:zbiorowiska ramienic ze związku Charion fragilis w silnie zmineralizowanych, 

zasadowych wodach oligo- i mezotroficznych. Jeziora ramienicowe charakteryzują się niewielką trofią przy stosunkowo dużej zawartości sub-

stancji mineralnych, zwłaszcza jonów wapnia odpowiadających za twardość wody. Woda taka zawiera stosunkowo niedużo substancji organicz-

nych, więc jest przeźroczysta, a strefa eufotyczna sięga głęboko, umożliwiając rozwój podwodnych zbiorowisk makrolitów. Woda przybiera 

barwę szmaragdową. Łąki ramienicowe produkują dużo biomasy, która odgrywa dużą role w wypłycaniu jezior. Na dnie jezior oligo- 

i mezotroficznych o wysokiej przezroczystości wód i umiarkowanej lub dużej zawartości wapnia wykształcają się trwałe zbiorowiska złożone 

głownie z ramienic. Te fitocenozy, często określane mianem „podwodnych łąk ramienicowych”, mogą być jedno- lub wielogatunkowe, złożone 

z przedstawicieli rodzajów: ramienica Chara, krynicznik Nitella, rosocha Tolypella, krynicznica Nitellopsis, lichnotamnus Lichonothamnus.   

Brak siedliska w SDF, podczas inwentaryzacji siedlisko stwierdzono na powierzchni 28,28 ha – pierwotny błąd inwentaryzacyjny. 
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Ryc.1.Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (Kod: 3140)(fot. Paweł Andrasik) 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion(Kod:3150). Naturalne jeziora i stałe 

niewielkie zbiorniki wodne oraz odcięte fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej makrofitami (Potamion i częściowo 

Nympheion), makrofitami zakorzenionymi w dnie oraz o liściach pływających (część Nympheion). Najbliższe otoczenie zbiorników 

eutroficznych budowane jest przez trzcinowiska – zbiorowiska z klasy Phragmitetea – można tu wyróżnić dwa pasy: znajdujący się od strony 

wody szuwar wysoki (Phragmitetum i in.) i wstępujący w głąb lądu szuwar turzycowy. Szuwar turzycowy składa się ze zbiorowisk wysokich 

turzyc (Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, C..rostratae, C.elatae) zaliczanych do związku Magno-caricion. Dalej mogą występować 

zbiorowiska mszysto-turzycowe (klasa Scheuchzerio-Caricetea nigrae) lub wilgotne łąki (Molinio-Arrhenatheretea), na które wkracza 

łozowisko Salicetum pentandro-cinereae. Najdalszą strefę roślinności związaną z eutroficznymi zbiornikami wodnymi stanowią zbiorowiska 

leśne z klas Alnetea glutinosae lub Querco-Fagetea. Według SDF 162 ha – pierwotny błąd inwentaryzacyjny, po inwentaryzacji - 21,05 ha.  
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Ryc.2. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (Kod: 3150) (fot. Ryszard Mazurczak) 

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (Kod: 3160) – w toku przeprowadzonych inwentaryzacji nie stwierdzono obecności siedliska 

w granicach obszaruwg SDF: 32 ha – pierwotny błąd inwentaryzacyjny, prawdopodobnie pomyłka z siedliskiem 3140. 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)(Kod: 7140). W przypadku PLH140021 Uroczy-

ska Łąckie mamy do czynienia z 7140-1 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu. Torfowiska rozwijające się przy powierzchni oligo- 

do mezotroficznych wód, o pośrednim typie zasilania, tj. korzystające z wody opadowej i w części również podziemnej lub powierzchniowej, 

porośnięte przez różnorodne torfotwórcze zbiorowiska roślinne, w formie kołyszących się na powierzchni wody kożuchów, pływających dywa-
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nów (pła), trzęsawisk, zbudowanych przez średnio wysokie i niskie turzyce, torfowce i mchy brunatne. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

pod względem warunków hydrologicznych, troficznych, charakteru roślinności i stanu dynamicznego mają cechy pośrednie między typowymi 

torfowiskami niskimi a torfowiskami wysokimi. Rozwijają się wszędzie tam, gdzie wskutek zaawansowania procesu akumulacji torfu nastąpiła 

częściowa izolacja powierzchni torfowiska od wpływu wód minerotroficznych i w bilansie wodnym torfowiska istotne i coraz większe znacze-

nie mają wody pochodzenia atmosferycznego. Pod względem fitocenotycznym torfowiska przejściowe i trzęsawiska reprezentowane są przez 

szereg zespołów roślinnych w postaci pozbawionych mikroreliefu, płaskich mszarów, zdominowanych przez 1-2 gatunki roślin naczyniowych 

i zwykle jeden gatunek torfowca. 
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Ryc.3.Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (Kod: 7140) (fot. Paweł Andrasik) 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum).(Kod: 9170)W przypadku  PLH140021 Uroczyska 

Łąckie mamy do czynienia z grądem subkontynentalnym (Tilio-Carpinetum). Duża rozbieżność jest między SDF, a inwentaryzacją terenową.  

Grądy zajmują szerokie spektrum gleb, od gleb rdzawych przez gleby płowe, brunatne, czarne ziemie, aż po gleby opadowo-glejowe. Również 

substrat glebowy jest bardzo urozmaicony – od żyznych piasków luźnych po ciężkie gliny i iły. W klasyfikacji siedlisk leśnych ten typ 

ekosystemu występuje na siedliskach LMśw, LMw, Lśw, Lw, a także na analogicznych siedliskach wyżynnych. Grąd subkontynentalny jest 

zbiorowiskiem o złożonej wielopoziomowej strukturze w której drzewostan składa się co najmniej z 2 warstw, a niekiedy nawet 3 lub 4. 

Wielogatunkowy drzewostan mogą budować niemal wszystkie występujące na danym terenie drzewa liściaste, niemniej dominować powinny 

dąb szypułkowy Quercus robur, grab Carpinus betulus oraz lipa drobnolistna Tilia cordata. W południowej części kraju znaczną domieszkę 

stanowi buk pospolity Fagus sylvatica. Warstwa podszytu rozwinięta jest w różnym stopniu. Tworzą ją leszczyna pospolita Coryllus avellana, 

trzmielina pospolita Euonymus europea i brodawkowata Euonymus verrucosa, kruszyna pospolita Frangula alnus i inne. 

Warstwa zielna pokrywa zwykle 40 do 100% powierzchni. W czasie aspektu wczesnowiosennego wypełniają ją takie gatunki jak: zawilec 

gajowy Anemone nemorosa, zawilec żółty Anemone ranunculoides, groszek wiosenny Lathyrus vernus, rutewka zdrojowata Isopyrum 

thalictroides, ziarnopłon wiosenny Ficaraia verna. Później rozwijają się gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, gajowiec żółty  

Lamiastrum galeobdolon, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, prosownica rozpierzchła Milium effusum, dąbrówka rozłogowa 

Ajuga reptans, czworolist pospolity Paris quadrifolia, marzanka wonna Galium odoratum, czerniec gronkowy Actea spicata, fiołek leśny Viola 

reichenbachiana kokoryczka wielokwiatowa  Polygonatum multiflorum, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, zerwa kłosowa Phyteuma 

spicatumi inne. 

Zróżnicowanie lokalnosiedliskowe grądu subkontynentalnego znalazło wyraz w podziale na zespołu na podzespoły: 
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o Tilio-Carpinetum calamagrostietosum – postać najuboższa z udziałem gatunków przechodzących z borów mieszanych (np. borówka 

czernica Vaccinium myrthyllius, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. W klasyfikacji siedlisk leśnych związany z siedliskiem lasu 

mieszanego świeżego (LMśw). 

o Tilio-Carpinetum typicum – postać typowa. W klasyfikacji siedlisk leśnych związany z siedliskiem lasu świeżego (Lśw). 

 
Ryc.4. Grąd typowy (Tilio-Carpinetum typicum)(fot. Paweł Andrasik) 
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Łęgi wierzbowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (Kod: 91E0) – 

siedlisko priorytetowe. W przypadku PLH140021 Uroczyska Łąckie mamy do czynienia z podtypem: 91E0-3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy 

Fraxino-Alnetum. Typowe miejsca występowania łęgów jesionowo-olszowych to dna dolin mniejszych rzek i strumieni w krajobrazie niżu 

Polski. Mogą występować również w strefie ekotonowej między grądami a olsami typowymi, a także w otoczeniu jezior. Związane są z glebami 

torfowymi torfów niskich (zazwyczaj płytkimi; warstwa torfu poniżej 2 m), torfowo-murszowymi, murszowymi, murszowatymi oraz madami 

rzecznymi, zwykle właściwymi lub próchniczymi. Zalewy powierzchniowe wodami rzecznymi mogą w zależności od sytuacji lokalnej, 

występować co roku lub co kilka lat. Istnieją także łęgi nie zalewane, lecz zasilane ruchomymi, dobrze natlenionymi płytko zalegającymi 

wodami gruntowymi. W klasyfikacji siedlisk leśnych łęg jesionowo-olszowy związany jest z siedliskiem olsu jesionowego (OlJ). 

W drzewostanie dominuje olsza czarna Alnus glutinosa. Olszy często, lecz nie zawsze towarzyszy domieszka jesionu wyniosłego Fraxinus 

excelsior. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się zamieranie jesiona na obszarze całego kraju. W warstwie krzewów dominuje czeremcha 

zwyczajna Padus avium. Warstwa runa, zazwyczaj bujna i zwarta, jest tworzona przez gatunki właściwe nie tylko dla lasów łęgowych, lecz 

przechodzące z siedlisk grądowych olsowych i bagiennych. Podobnie jak w przypadku grądów mamy tu do czynienia z wyraźnym aspektem 

wiosennym. Wiosną kiedy warstwa gleby jest jeszcze nasiąknięta wodą a drzewa jeszcze nie rozwinęły liści rozwijają się i kwitną: ziarnopłon 

wiosenny Ficaria verna, śledziennica skrętnolistna Chrysosplenium alternifolium, zawilec gajowy Anemone nemorosa. Później, kiedy następuje 

przesuszenie gleby, rozwijają się wysokie, nitrofilne byliny z dominacją pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, przytulia czepna Galium aparine, 

bodziszek cuchnący Geranium robertianum, wiązówka błotna Filipendula ulmaria. Liczne są  gatunki związane z grądami: gajowiec żółty 

Lamiastrum galeobdolon, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorosum, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, kuklik pospolity Geum 

urbanum, czartawa drobna Circea lutetiana, czyściec leśny Stachys sylvatica i inne. Dobrze zachowane łęgi jesionowo olszowe należą do 

jednych z najbogatszych florystycznie i faunistycznie zbiorowisk w Europie. Według szacunków powierzchnia siedlisk łęgu jesionowo-

olszowego w lasach Polski wynosi ok. 150 tys. ha, a powierzchnia dojrzałych fitocenoz – ok. 20 tys. ha. 
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Ryc.5. Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum)(fot. Paweł Andrasik) 

 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (Kod: 91F0) – siedlisko obecnie nie stwierdzone. Powierzchnia w SDF –  16 ha 

(pierwotny błąd inwentaryzacyjny). Siedlisko zbliżone do 91E0. Potrzebna jest szczegółowa inwentaryzacja w terenie. 
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Aldrowanda pęcherzykowata  Aldrovanda vesiculosa (Kod: 1516) – mięsożerna, bezkorzeniowa roślina wodna, wolno pływająca tuz pod 

powierzchnią wody. Najczęściej występuje w skupieniach liczących od (kilku) kilkunastu do kilkuset egzemplarzy, zgrupowanych w lokalnych 

zatoczkach, wśród nasuwającego się pła torfowców lub tworzonych przez roślinność brzegowa. Jest wieloletnim hydrofitem; po osiągnięciu 

przez pęd długości właściwej dla lokalnych warunków najstarsze okółki obumierają i są zastępowane przez okółki młodsze. Rozwinięte pułapki 

budową i zasada działania przypominają nieco pułapki muchołówek Dionaea, choć są znacznie mniejsze i brak im, tak charakterystycznych dla 

muchołówek, kolców na brzegu liścia. Mechaniczne podrażnienie wewnętrznych włosków czuciowych powoduje zamknięcie się pułapki. 

Rośliny chwytają małe organizmy wodne (Daphnia, Cyclops, maleńki narybek) oraz większe od pułapek larwy komarów i innych owadów. 

W klimacie umiarkowanym dominuje rozmnażanie wegetatywne. W Polsce, tylko w wyjątkowo ciepłe lata, aldrowanda kwitnie w sierpniu 

i pierwszej połowie września, z reguły nie dając nasion. 

Jest gatunkiem kosmopolitycznym, o rozproszonym zasięgu, w Polsce uważanym za relikt z okresu przedlodowcowego. W latach 1981-2000 

Wrocławski Ogród Botaniczny monitorował wszystkie stanowiska aldrowandy w Polsce. W roku 1990 było już tylko 9 stanowisk i wówczas 

podjęto prace nad restytucją gatunku, tworząc m.in. zbiorniku wodnym Jeziorko stanowisko zastępcze. Stanowisko to, chociaż niewielkie, było 

ważne dla zachowania zasięgu tego gatunku w Polsce. W zatoczkach Jeziorka pozostawiono 100 roślin rozmnożonych tutaj i 20 przywiezionych 

z jeziora Miklaszówek. W 2000 roku odnaleziono 67 roślin będących w dobrej kondycji, ale już w 2006 roku nie znaleziono żadnej rośliny. 

Nie stwierdzono także aldrowandy podczas lustracji terenowej w 2012 roku.  Introdukcja się nie powiodła, ponieważ nie jest to odpowiednie 

siedlisko dla tego gatunku. 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Kod: 1166) – to największy a zarazem najładniejszy gatunek traszki występujący w Polsce. Skóra na 

grzbiecie z licznymi brodawkami, na spodzie ciała gładka. Ogon bocznie spłaszczony, kończyny umięśnione o długich palcach. W okresie życia 

na lądzie jest przeważnie ciemnoszara lub brązowa, niekiedy nawet czarna, z licznymi ciemnymi plamami na grzbiecie i bokach ciała. Uwagę 

http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/3731_1_S_1_skora.html
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zwraca kontrastowy spód ciała w kolorze jasnożółtym z czarnymi plamami. W okresie godowym, kiedy zamieszkują wodę, u samców pojawia 

się charakterystyczny, grzebieniasty fałd skórny na ogonie, a na bokach ciała pojawiają się błękitne smugi. Traszka grzebieniasta jest gatunkiem 

typowo nizinnym, zasiedlającym dużą cześć obszaru Europy, począwszy od północno-wschodniej Francji na zachodzie aż po Ural na wschodzie. 

Na północy występuje m.in. na Półwyspie Skandynawskim, gdzie dochodzi do 67 st. N. Mimo że lokalnie może występować na terenach 

górskich do 2000 m. n.p.m., w Polsce unika terenów górskich, dochodząc do 700 m. n.p.m. Podobnie jak inne traszki jest gatunkiem ziemno-

wodnym. W okresie godowym najczęściej występuje w większych wodach stojących o mulistym dnie, silnie zarośniętych roślinnością wodną. 

Unika zarówno wód zanieczyszczonych jak i takich o zbyt szybkim nurcie. Po godach cześć osobników pozostaje w wodzie, reszta wychodzi na 

ląd, gdzie spotykana jest wyłącznie an terenach podmokłych. Przeważnie jest to ściółka w lasach mieszanych, wśród omszonych korzeni, ale 

także kamienne groble w pobliżu stawów czy wilgotne łąki wśród lasów. Na lądzie jest aktywna w nocy, chociaż bywa spotykana także 

w deszczowe dni. W sen zimowy zapada przeważnie w październiku, osobniki żyjące na lądzie zimują najczęściej w norach wśród korzeni 

drzew, czasami także w piwnicach itp. Traszki które nie opuściły wody zimują zagrzebane w mule na dnie zbiornika. Podczas godów dochodzi 

do charakterystycznych tańców w wodzie, podczas których samiec składa na dnie zbiornika spermatofor. Samica umieszcza go w swojej kloace 

i dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego. Około 10-15 dni po złożeniu jaj lęgną się larwy, które oddychają za pomocą skrzeli. Są sprawnymi 

i żarłocznymi drapieżnikami, wkrótce wykształcają im się przednie a następnie tylne kończyny. Po metamorfozie cześć z nich opuszcza wodę, 

część zimuje na dnie zbiorników wodnych. Poluje na wszelkie drobne bezkręgowce, przeważnie są to drobne skorupiaki, owady wodne i ich 

larwy oraz pajęczaki. Dieta może być uzupełniana o ślimaki, kijanki płazów a nawet drobne ryby. 

Kumak nizinny Bombina bombina (Kod: 1188) – niewielki płaz o drobnej budowie ciała, na pierwszy rzut oka przypomina ropuchę. Ciało jest 

silnie spłaszczone, oczy niewielkie a głowa spłaszczona i mała. Skóra na grzbiecie z dużymi gruczołami jadowymi i śluzowymi. Ubarwienie 

grzbietu niepozorne, przeważnie szarobrązowe lub oliwkowe z różnymi odcieniami. Strona brzuszna jasnopopielata z licznymi, 

jaskrawoczerwonymi plamami i niewielkimi, białymi plamkami na bokach ciała. Występuje na nizinach i jest silnie związany z wodą. Występuje 

w zbiornikach wodnych o stojącej wodzie, począwszy od jezior, stawów czy starorzeczy aż po okresowo wysychające kałuże, koleiny czy rowy 

melioracyjne. Praktycznie całe życie związany jest z jednym zbiornikiem, w którym przebywa od wiosny do jesieni i w którym odbywa gody. 

http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/21_1_G_0_gatunek.html
http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/4426_1_Z_1_zimowanie.html
http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/2101_1_J_0_jezioro.html
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O ile zasiedlany zbiornik wyschnie, podejmuje krótkie wędrówki w poszukiwaniu nowego, przy czym czystość wody ani rozmiar zbiornika nie 

ma specjalnego znaczenia. Jego aktywność jest bardziej uzależniona od warunków pogodowych niż od pory dnia. Zimuje na lądzie, przy czym 

wodę opuszcza dopiero późną jesienią, gdy jej temperatura spada poniżej 10 stopni C.  Podobnie jak inne płazy najczęściej zimuje w różnego 

rodzaju norach i rozpadlinach, niekiedy także w piwnicach. Gody rozpoczynają się dopiero w kwietniu a towarzyszą im głośne dźwięki „kum” 

wydawane przez nawołujące samce. Samica składa do 300 jaj w pakietach po kilkanaście sztuk, przyczepianych do roślin wodnych. Wylęg 

kijanek następuje już po upływie kilku dni a metamorfoza ma miejsce zazwyczaj o lipca do października (wpływa na to zasobność pokarmu 

i temperatura wody). Po przerażeniu młode kumaki pozostają w wodzie aż do jesieni, kiedy to podobnie jak starsze osobniki szukają na lądzie 

miejsc do zimowania. Pokarm kumaka stanowią wszelkie owady wodne i ich larwy. Dieta ta bywa wzbogacana o ślimaki, pajęczaki lub drobne 

skorupiaki. 

 

Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Przedmioty ochrony objęte Planem 
 

 

 

L.p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

1. Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

wodne z podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

3140 

A 

Rezerwat 

Dąbrowa 

Łącka: 

168i 

Powierzchnia 

siedliska 
 FV FV 

           U1 Brak siedliska w SDF 
Struktura i funkcje  U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 
 U1 U1 

http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/4426_1_Z_1_zimowanie.html
http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/2336_1_L_0_larwa.html


 

62 

 

 

 

2. Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

3150 

A 

Rezerwat 

Jastrząbek: 

78g, 79i, 

106c 

Powierzchnia 

siedliska 
 FV FV 

U1  

A Struktura i funkcje  U1 U1 

A 
Perspektywy 

ochrony 
 U1 U1 

 

3. 

Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 
3160  

Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX 

           XX 

W toku przeprowadzonych 

inwentaryzacji  nie stwierdzono 

obecności siedliska w granicach 

obszaru . Prawdopodobnie błąd 

inwentaryzacyjny – pomylenie z 

siedliskiem 3140 

Struktura i funkcje  XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX XX 

 

4. 

Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea 

7140 

A 

Kiełpień 

159f  

Sendeń 81i 

Jeziorko 

79h 

Rezerwat 

Jastrząbek: 

78f, , 80r, 

105a, 106b   

Powierzchnia 

siedliska 
U2 U2 U2 

           U2 

W trzech miejscach prowadzony 

jest monitoring GIOŚ – 

wskaźniki przyjęto z monitoringu  

Struktura i funkcje FV U2 U1 

Perspektywy 

ochrony 
U1 U2 FV 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 

A  

129g, 

Rezerwat 

Jastrząbek: 

58i,  79 l, 

81g, 

Rezerwat 

Łąck: 

129c, 

Rezerwat 

Dąbrowa 

Łącka: 

169g, 

231c, 

232o, 

Powierzchnia 

siedliska 
 U1 U1 U1 

Siedlisko zajmuje duże zwarte 

powierzchnie. Niemniej 

powierzchnia siedliska jest 

mniejsza w stosunku do 

potencjalnych warunków 

siedliskowych. Potrzebna jest 

inwentaryzacja siedlisk 

przyrodniczych w celu 

uzupełnienia danych. Miejscami 

nadmierne prześwietlenie 

drzewostanu spowodowane 

brakiem drugiego piętra pociąga 

za sobą wchodzenie jeżyn i 

trzcinnika piaskowego. Niektóre 

fragmenty zniekształcone przez 
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 Rezerwat 

Korzeń: 

233b, d 

dominujący udział sosny w 

drzewostanie  

A 

Struktura i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

U1 U1 

A 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

U1 U1 

A 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

U1 U1 

A Udział  graba U1 FV 

A 

Udział gatunków 

wczesnosukcesyjnych 

w drzewostanie 

U1 U1 

A 

Gatunki  obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

U1 U1 

A 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

U1 U1 

A 
Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
U1 U1 

A 

Martwe drewno leżące 

lub stojące  >3 m 

długości i >50 

grubości 

U1 U1 

A 
Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
FV FV 

A 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

FV FV 

A Ekspansywne gatunki FV FV 
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obce w podszycie i 

runie 

 

A 

 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, 

jeżyny 

U1 U1 

A 

Różnorodność 

występujących 

mchów, grzybów, 

ptaków lub owadów 

(jeżeli są takie dane 

lub obserwacje) 

U1 U1 

A 

Mechaniczne 

zniszczenia runa i 

gleby 

FV FV 

 

A 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

FV FV 

A 
Perspektywy 

ochrony 
 FV FV 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

91E0 

A 
 71f, 166l, 

Rezerwat 

Jastrząbek: 
40a, 60c, h, 

j, 79j, 

Rezerwat 
Dąbrowa 

Łącka: 

168d, g, k, 
169h, i, 232a 

Powierzchnia 

siedliska 
 U1 U1 

U1 

Są to niewielkie powierzchnie w 

większości w rezerwatach 

przyrody z panującą olszą czarną 

A 

Struktura i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna 

FV FV 

A Gatunki dominujące FV FV 

A 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

FV FV 

A 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

FV FV 

A Ekspansywne gatunki FV FV 
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rodzime (apofity) w 

runie 

A Martwe drewno U1 U1 

A 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące 

>3 m długości i >50 

cm średnicy) 

U1 U1 

A 

Naturalność koryta 

rzecznego (stosować 

tylko, jeżeli 

występowanie łęgu 

jest związane z 

ciekiem) 

U1 U1 

A 

Reżim wodny w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują 

U1 U1 

A Wiek drzewostanu FV FV 

A 
Pionowa struktura 

roślinności 
FV FV 

A 
Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
FV FV 

 Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

FV FV 

 

A 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, 

stosować tylko, gdy są 

odpowiednie dane) 

XX XX 

A 
Perspektywy 

ochrony 
 FV FV 

 

7. 
Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 

91F0  
Powierzchnia 

siedliska 
 XX XX          XX 

W toku przeprowadzonych 

inwentaryzacji nie stwierdzono 

obecności siedliska w granicach 

obszaru. Stosunkowo duża 
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Struktura i funkcje  XX XX           XX 

powierzchnia siedliska (16ha) 

zapisana w SDF w kontekście nie 

wykazania go w miejscu w 

którym teoretycznie powinno 

występować najliczniej wskazuje 

na pierwotny błąd 

inwentaryzacyjny Perspektywy 

ochrony 
 XX XX            XX 

 

8. Aldrowanda 

pęcherzykowata  

Aldrovanda vesiculosa 

 

1516  

Stan 

populacji 
 XX XX           XX W toku przeprowadzonych 

inwentaryzacji nie stwierdzono 

występowania gatunku ani 

odpowiedniego siedliska dla tego 

gatunku. 

Stan 

siedliska  
 XX XX           XX 

Perspektywy 

ochrony/zachowania 
 XX XX           XX 

 

9. 
Traszka grzebieniasta  

Triturus cristatus 

 

1166  

Stan 

populacji 
 XX XX XX W toku przeprowadzonych 

inwentaryzacji nie stwierdzono 

występowania gatunku. 

Wymagana jest dokładna 

inwentaryzacja. 

Stan 

siedliska 
 XX XX XX 

Perspektywy 

ochrony/zachowania 
 XX XX XX 

 

10. 
Kumak nizinny   

Bombina bombina 

 

1188  

Stan 

populacji 
 XX XX XX W toku przeprowadzonych 

inwentaryzacji nie stwierdzono 

występowania gatunku. 

Wymagana jest dokładna 

inwentaryzacja. 

Stan 

siedliska 
 XX XX XX 

Perspektywy 

ochrony/zachowania 
 XX XX XX 

 

 

 

Niektóre skróty w terminy stosowane w PZO 

Stosowane skróty 

BULiGL Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Przedsiębiorstwo Państwowe, którego głównym zadaniem jest sporządzanie 

planów urządzenia lasu, prowadzenie aktualizacji danych o lasach, monitoring lasu itp. 
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PGL LP Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej zarządzająca gruntami leśnymi Skarbu Państwa. 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – instytucja podległa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, której 

głównym zadaniem jest nadzór nad niektórymi formami ochrony przyrody, przeprowadzenie ocen oddziaływania na 

środowisko, wydawanie decyzji środowiskowych itp. 

SDF Standardowy Formularz Danych. Podstawowy dokument opisujący istniejący lub projektowany obszar Natura 2000. 

Zawiera informacje o obszarze przesyłane do Komisji Europejskiej oraz udostępniane społeczeństwu.  

Terminy z zakresu ochrony przyrody 

Czynniki abiotyczne Przyczyny klimatyczne, glebowe np.: wiatr, zakłócenie stosunków wodnych, susza, przymrozki itp. 

Czynniki biotyczne Czynniki „ożywione”: owady, grzyby, zwierzyna, bakterie itp. 

Gatunek naturowy Gatunek z załącznika I Dyrektywy Ptasiej lub załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Przebudowa Różnego rodzaju zabiegi zmierzające do takiej zmiany w budowie i strukturze drzewostanu, aby w lepszy sposób 

spełniane były wszystkie funkcje lasu. Polega np. na zmianie składu gatunkowego drzewostanu, na przemianie 

struktury wiekowej itp. 

Przedmiot ochrony W przypadku obszaru Natura 2000 jest to gatunek lub siedlisko, dla którego ochrony utworzony został dany obszar. Te 

gatunki lub siedliska są wyszczególnione w SDF-ie z oceną ogólną A, B lub C.  

Siedlisko naturowe Oznacza siedlisko przyrodnicze wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 

Terminy z zakresu leśnictwa 
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Czyszczenia późne (CP) Zabiegi w młodnikach polegające na usuwaniu drzewek przeszkadzających wzrostowi wybranych, najlepszych 

osobników lub biogrup. Zabieg wykonywany za pomocą pił mechanicznych, część drzewek jest pozostawiana w lesie, 

a część grubszych, wynoszona ręcznie z lasu. Rzadko następuje wjazd do lasu sprzętem mechanicznym (ciągnik z 

przyczepką) i tylko po wyznaczonych szlakach zrywkowych, czyli ścieżkach w lesie, po których może poruszać się 

ciągnik i do których donoszone jest drewno z wnętrza drzewostanu. 

Czyszczenia wczesne 

(CW) 

Zabiegi w nieco starszych uprawach polegające na tzw. „selekcji negatywnej” czyli usuwaniu drzewek chorych, złych 

jakościowo, przegęszczeń, niekorzystnych domieszek itp. Zabieg ten wykonywany jest ręcznie, przy pomocy małych 

pił lub siekiery. Wycinane drzewka najczęściej pozostawiane są w lesie, a więc nie następuje uszkodzenie runa i gleby. 

Etat cięć 

(miąższościowy) 

Określa maksymalną możliwą do pozyskania, miąższość drewna w całym okresie obowiązywania PUL. 

Etat pielęgnowania 

drzewostanów 

(powierzchniowy) 

Określa powierzchnię przewidzianą do pielęgnowania, jaką trzeba obligatoryjnie wykonać w 10-leciu. 

Typ drzewostanu (TD) Jest to skład gatunkowy drzewostanu, ustalony dla drzewostanu w wieku jego dojrzałości rębnej. W TD zapisuje się 

gatunki wg kolejności malejącego udziału. Np. TD: So-Jd-Bk oznacza, że w wieku dojrzałości drzewostan powinien 

się składać w większości z buka, z mniejszym udziałem jodły i sosny.  

Grunty nadleśnictwa Jeżeli w tekście mowa jest o „gruntach nadleśnictwa” oznacza to grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie 

Nadleśnictwa Łąck leżące w granicach PLH140021Uroczyska Łąckie. 

KDO Klasa do odnowienia. Do klasy do odnowienia zaliczane są drzewostany, w których rozpoczęto proces odnowienia lub 

przebudowy rębnią złożoną ale jeszcze nie spełniających kryterium udziału odnowienia właściwej dla KO. 
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KO Klasa odnowienia. Do klasy odnowienia zaliczane są drzewostany, w których rozpoczęto proces odnowienia lub 

przebudowy rębnią złożoną i uzyskaniu odpowiedniego pokrycia odnowieniem sztucznym bądź naturalnym dla danej 

rębni złożonej. 

Miąższość Jest to objętość drewna mierzona w m
3
. Podstawowy wskaźnik zasobów. Określa się ogólną miąższość drewna w 

całym nadleśnictwie, czyli tzw. zapas drzewostanów, oraz przeciętną miąższość na 1 hektar zwaną zasobnością. 

Odnawianie Ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (drzew) na powierzchnię leśną, uprzednio objętą użytkowaniem rębnym 

czyli wycinką drzew. Może mieć charakter odnowienia naturalnego lub sztucznego. 

Pielęgnowanie gleby Są to zabiegi we wczesnych fazach młodego lasu (uprawy) polegające na wykaszaniu roślinności zachwaszczającej 

glebę i ocieniającej młode drzewka.  

Plan urządzenia lasu 

(PUL) 

Podstawowy dokument planistyczny z zakresu gospodarki leśnej. Sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 

10 lat i określa całość zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w tym okresie. Sporządzenie planu 

urządzenia lasu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o lasach. Aktualnie obowiązujący PUL dla Nadleśnictwa 

Łąck sporządzono na lata 2004-2013, a nowy na lata 2014-2023 jest w trakcie opracowywania. 

Prognoza oddziaływania 

na środowisko 

Jest to część postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). 

Prognoza jest opracowaniem analitycznym, w ramach którego dokonuje się oceny przewidywanego wpływu ustaleń 

ocenianego dokumentu, na środowisko.  

Program ochrony 

przyrody 

Część Planu urządzenia lasu. Zawiera kompleksowy opis stanu środowiska na obszarze nadleśnictwa wraz z 

zaleceniami ochronnymi i modyfikacjami gospodarki leśnej pod kątem ochrony przyrody.  
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Rębnie Sposoby zagospodarowania lasu, polegające na takim usunięciu drzew z powierzchni, aby w optymalny sposób 

przygotować środowisko pod odnowienie docelowych gatunków drzew, zgodnie z ich wymaganiami świetlnymi. 

Więcej na temat rębni: http://rebnie.wl.sggw.pl 

Rębnia I (zupełna) Wycięcie lasu na powierzchni maksymalnie do 4 ha w celu odnowienia gatunków światłożądnych, głównie sosny na 

ubogich siedliskach, a także olszy na siedliskach olsów. 

IBrębnia zupełna pasowa szerokość zrębu 30-60m pow. maks. 4ha.  

IC rębnia zupełna smugowa szerokość zrębu 15-30m pow. maks. 2ha. 

Rębnia II (częściowa) Polega na stopniowym, systematycznych usuwaniu części drzew w kolejnych kilku etapach, tak aby najpierw 

doprowadzić do naturalnego obsiewu gatunków docelowych a później stopniowo dopuszczać do nich więcej ilości 

światła celem polepszenia wzrostu. Stosowana głównie do odnawiania drzewostanów dębowych lub bukowych. 

IID rębnia częściowa gniazdowa szerokość strefy 150m, pow. do 6ha, cięcia częściowe na gniazdach (do 40% 

pokrycia) potem zupełne między gniazdami, okres odnowienia 10-20 lat. 

Rębnia III (gniazdowa) Polega na takim usunięciu drzewostanu, aby możliwe było odnowienia drzewostanu mieszanego. W pierwszej 

kolejności wycinane są niewielkie gniazda, które zapewniają osłonę cienioznośnym gatunkom, a następnie usuwa się 

drzewostan między gniazdami celem odnowienia gatunkami  światłożądnymi. 

Rębnia V (stopniowa) Polega na stosowaniu zróżnicowanych cięć w obrębie jednej powierzchni celem odnowienia drzewostanów 

zróżnicowanych wiekowo i przestrzennie. 

Rębnia V (przerębowa) Polega na jednostkowym lub grupowym usuwaniu drzew w obrębie powierzchni, co zapewnia kształtowanie procesu 

odnowienia zróżnicowanego w przestrzeni i czasie. 

http://rebnie.wl.sggw.pl/
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IIDU, IIIAU, IIIBU, 

IVDU 

cięcie uprzątające w danej rębni złożonej. Cięciem uprzątającym nazywa się ostatnie cięcie odsłaniające, podczas 

którego wycina się resztę drzew przewidzianych do usunięcia z powierzchni manipulacyjnej. 

SILP System informatyczny Lasów Państwowych. Jednolity system informatyczny służący do zarządzania 

przedsiębiorstwem Lasy Państwowe. Zawiera m.in. dane dotyczące opisu lasu oraz zadania wynikające z planu 

urządzenia lasu. 

Starodrzew Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że za starodrzew uznaje się drzewostan, w którym wiek gatunku 

panującego przekracza 100 lat. Do tej grup włączono także spełniające to kryterium drzewostany w KO i KDO. 

Trzebieże  

(TW lub TP) 

Zabiegi w starszych drzewostanach (zazwyczaj od ok. 20 lat do czasu użytkowania rębnego) polegające na selekcji 

pozytywnej, czyli wyborze najlepszych drzewek i usuwaniu osobników, które im przeszkadzają we wzroście. 

Usuwane są pojedyncze drzewa, zazwyczaj niezgodne z TD lub typem siedliskowym lasu oraz drzewa, które wykazują 

objawy zamierania (przygłuszone). Drzewa te następnie są na miejscu pozbawiane gałęzi (okrzesywane) i wyciągane z 

lasu ciągnikiem. 

TSL Typ siedliskowy lasu. Jednostka klasyfikacji siedlisk leśnych ustalona na podstawie badań gleby oraz opisu runa i 

drzewostanu. TSL opisuje potencjalne możliwości produkcji siedliska w zależności od trzech czynników: żyzności 

gleby jej wilgotności oraz położenia w terenie (wysokość n.p.m. makrorzeźba). Siedliska dzielą się na bory, bory 

mieszane, lasy mieszane i lasy a w ramach tych grup na suche, świeże, wilgotne, bagienne i łęgowe. 

Zalesianie Wprowadzenie roślinności leśnej na powierzchnię nie będącą lasem – łąkę, pastwisko, rolę, nieużytek itp. 

Skróty nazw typów siedliskowych lasu 

Bs Bór suchy – siedlisko bardzo ubogie, wykształca się najczęściej na wydmach piaszczystych. Na siedlisku tym 

wykształca się zespół Cladonio-Pinetum. 
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Bśw Bór świeży – siedlisko ubogie, na piaszczystych przepuszczalnych glebach, korzystnie uwilgotnione, bez śladów 

wpływów wód gruntowych w profilu. Na siedlisku tym zazwyczaj wykształca się zespół Leucobryo-Pinetum, 

ewentualnie Peucedano-Pinetum. 

BMśw Bór mieszany świeży – siedlisko nieco żyźniejsze od Bśw, korzystnie uwilgotnione bez istotnych śladów wpływu wód 

gruntowych na profil glebowy, zazwyczaj na glebach bielicowych, rdzawych. W drzewostanie oprócz sosny pojawiają 

się w niewielkim udziale gatunki lasów liściastych (dąb bezszypułkowy, grab, lipa). Na siedlisku tym zazwyczaj 

wykształca się zespół Querco-Pinetum lub Serratulo-Pinetum. 

BMw Bór mieszany wilgotny – siedlisko podobnie jak BMśw nieco żyźniejsze ale z widocznym wpływem wody w profilu 

glebowym. Drzewostan zazwyczaj iglasty, z dużym udziałem lub panowaniem świerka, niewielkim udziałem gatunków 

drzew liściastych i obfitym podszytem złożonym z kruszyny, jarzęba, świerka. Na siedlisku tym zazwyczaj wykształca 

się zespół Querco-Pinetum lub Serratulo-Pinetum w postaciach wilgotnych. 

LMśw Las mieszany świeży – siedlisko mezotroficzne na przejściu między żyznymi lasami a ubogimi borami. Charakteryzuje 

się współwystępowaniem gatunków liściastych i iglastych. Siedlisko korzystnie uwilgotnione. Na siedlisku tym 

zazwyczaj wykształca się zespół Tilio-Carpinetum calamagrostietosum lub Serratulo-Pinetum. 

LMw Las mieszany wilgotny – mezotroficzne siedlisko lasów mieszanych z wpływem wody gruntowej na procesy glebowe. 

Drzewostan tworzy zazwyczaj dąb szypułkowy ze świerkiem, sosną, lipą, grabem. Na siedlisku tym zazwyczaj 

wykształca się postać uboga Tilio-Carpinetum stachyetosum. 

LMb Las mieszany bagienny – siedlisko bagienne, utworzone na torfach przejściowych i niskich, średnio żyzne. Drzewostan 

tworzy olsza, brzoza i świerk. Na siedlisku wykształca się często zespół Sphagno squarrosi-Alnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum. 
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Lśw Las świeży – siedlisko żyznych lasów liściastych, korzystnie uwilgotnione. Drzewostan tworzy dąb szypułkowy, lipa, 

grab z domieszką innych gatunków. Powstaje na żyznych glebach płowych i brunatnych. Na siedlisku tym zazwyczaj 

wykształca się zespół Tilio-Carpinetum.  

Lw Las wilgotny – siedlisko żyznych lasów nieco silniej uwilgotnione od lasu świeżego. W drzewostanie, oprócz 

gatunków grądowych pojawiają się gatunki łęgów – olsza, jesion, wiąz. Na siedlisku tym zazwyczaj wykształca się 

zespół Tilio-Carpinetum stachyetosum. 

Ol Ols – siedlisko żyznych lasów na torfach niskich. Ma charakter bagienny. Drzewostan tworzy najczęściej olsza, a 

podszyt głównie kruszyna. Dno lasu jest bardzo często podtopione, zabagnione, o kępkowo-dolinkowej strukturze. Na 

siedlisku tym zazwyczaj wykształca się zespół Ribeso nigri-Alnetum. 

OlJ Ols jesionowy – siedlisko żyznych lasów łęgowych, powstałych na madach lub murszach w dolinach rzecznych. 

Drzewostan zazwyczaj zbudowany jest z olszy i jesionu z domieszką gatunków grądowych: lipy, graba i dębu. Na 

siedlisku tym zazwyczaj wykształca się zespół Fraxino-Alnetum. 

Lł Las łęgowy – siedlisko bardzo żyzne, związane najczęściej z tarasami rzecznymi większych rzek, jednak mogą 

występować także w rozległych, zagłębieniach na tarasach jeziornych oraz w dolinach mniejszych rzek i cieków. 

Przeważają gleby typu mad rzecznych. Drzewostan tworzą gatunki liściaste (jesion i dąb) o wysokiej bonitacji, a runo 

jest obfite i bogate w gatunki – czeremcha, bez czarny, trzmielina, dereń, porzeczka. Na tym siedlisku zazwyczaj 

wykształca się zespół Ficario-Ulmetum, Salici-Populetum. 

Skróty nazw gatunków drzew 

So sosna zwyczajna Pinus sylvestris 

Brz brzoza brodawkowata Betula pendula 

Db dąb szypułkowy Quercus robur 

Ol Olsza czarna Alnus glutinosa 
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Js jesion wyniosły Fraxinus Excelsior 

Jw. klon jawor Acer pseudoplatanus 

Św świerk pospolity Picea bies 

Kl klon zwyczajny Acer platanoides 

Os osika Populus trem ula 

Bk buk zwyczajny Fagus sylvatica 

Gb grab pospolity Carinus bet ulus 

Lp lipa drobnolistna Tilia mordata 

Wz wiąz Ulmus sp. 

 

 

 

Komentarze do wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych i sposobów ich określania 

 

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (Kod: 3140) 

W wodach eutroficznych ramienice są eliminowane zwiększych głębokości z powodu niedoboru światła, a w miejscach płytszych muszą 

konkurować z innymi hydromakrofitami. W efekcie zbiorowiska roślinne przez nie budowane zajmują w zbiornikach eutroficznych tylko 

niewielkie powierzchnie dna na małych głębokościach lub towarzyszą one zbiorowiskom roślin naczyniowych. 

Występowanie ramienic jest uzależnione od wielu czynników fizycznych i chemicznych, takich jak głębokość, charakter dna, przenikalność 

światła, stężenia związków biogennych, zanieczyszczeń i in. Większość ramienic nie toleruje stężenia fosforanów w wodzie przekraczającego 

0,02 mg/l. Ramienice są dobrymi wskaźnikami jakości wód. Jednak wiedza na temat rozprzestrzenienia się i występowania bentosowej roślin-

ności ramienicowej wymaga uzupełnienia. Wiemy, że jeśli chodzi o gospodarkę wodną, to zbiorowiska te są uzależnione od wahań poziomu 

wody i od działalności człowieka. Rozciągnięcie zasad ochrony na roślinność leśną i  drzewiastą, w szczególności wskazane jest zapobieganie 

całkowitym wyrębom drzewostanu ze stref przyległych do zbiorników. Wyręby starodrzewia prowadzą do pogłębienia procesów eutrofizacji 
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jezior.  Wokół zbiornika ograniczyć nasadzenia drzew liściastych szczególnie topoli, której rozkładające się liście powodują zmiany troficzne 

jeziora i szybki przyrost osadów. Istotnym zagrożeniem dla siedliska jest introdukcja do zbiorników dużych obsad ryb roślinożernych obcego 

pochodzenia. W tym przypadku dobrze się składa, że siedlisko to występuje w rezerwacie, gdzie obowiązuje zakaz połowu rybi pływania po 

zbiorniku. W planie urządzenia lasu nie planuje się cięć rębnych w sąsiedztwie zbiorników wodnych i cieków.  

Widoczne są negatywne trendy w siedlisku ze strony oczyszczalni ścieków. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10-

20 lat nie jest pewne. 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (Kod:3150) 

Siedlisko wrażliwe na silną sedymentację oraz na przyspieszona eutrofizację. Wzrost antropopresji w zlewni zbiornika prowadzi do wzmożone-

go dopływu pierwiastków biogennych i allochtonicznej materii. Konsekwencją tego jest wzrost produkcji pierwotnej realizowanej przez fito-

plankton, spadek przeźroczystości wód i stopniowe wypieranie roślin naczyniowych oraz glonów z rodziny Characeae. Intensywna sedymenta-

cja obumierającego planktonu skutkuje powstaniem żyznych osadów dennych typu gytii detrytusowej. Gwałtownie zachodzące procesy rozkła-

du materii prowadzą do wyczerpywania zapasów tlenu rozpuszczonego w wodzie i gromadzenia się w strefie przydennej i osadachtoksycznego 

dla roślin siarkowodoru. Nadmierna eutrofizacjai hypertrofizacja  prowadzi do zaniku zanurzonej roślinności wodnej. Istotnym zagrożeniem dla 

siedliska jest introdukcja do zbiorników dużych obsad ryb roślinożernych obcego pochodzenia– zwłaszcza amura białego Ctenopharyngodoni-

della. Gatunek ten, obok mechanicznego niszczenia makrofitóww procesie pobierania pokarmu, niszczy je poprzez wzmaganie procesu eutrofi-

zacji wód (odchody amur a zawierają dużo łatwo wymywalnych biogenów, co stymuluje rozwój fitoplanktonu).Również znaczne wahania po-

ziomu wód mogą prowadzić do eliminacji makrofitów i niszczenia siedliska. Rozciągnięcie zasad ochrony na roślinność leśną i drzewiastą, 

w szczególności wskazane jest zapobieganie całkowitym wyrębom drzewostanu ze stref przyległych do zbiorników. Wyręby starodrzewia pro-

wadzą do pogłębienia procesów eutrofizacji jezior. Jest to stosunkowo nowa forma ograniczenia antropopresji i umożliwia objęcie ochroną ca-

łościową wzajemnie współzależne siedliska .Zakaz introdukcji zagrażających siedlisku ryb roślinożernych do jezior. Konieczna jest likwidacja 

dzikich wysypisk śmieci i wylewisk nieczystości w zlewniach jezior oraz przeniesienie poza zlewnie jezior budowy wysypisk śmieci komunal-

nych, a przede wszystkim przemysłowych. 
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W tym przypadku dobrze się składa, że siedlisko to występuje w rezerwacie, gdzie obowiązuje zakaz połowu rybi pływania po zbiorniku. 

W planie urządzenia lasu nie planuje się cięć rębnych w sąsiedztwie zbiorników wodnych i cieków.  

Brak negatywnych trendów w siedlisku. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne. 

 

 

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

Wartości wskaźników określono na podstawie wyników monitoringu szczegółowego i zintegrowanego z roku 

2010:http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_2010_7140.pdf. W trzech miejscach(Jeziorko, Kiełpeń i Sendeń) 

prowadzony jest monitoring GIOŚ siedliska. 

Niektóre ze zbiorowisk torfowisk przejściowych, takie jak Carici-Agrostietum caninae, znoszą okresowe obniżenia poziomu wód gruntowych, 

jednak i w ich przypadku głównym zagrożeniem jest odwadnianie torfowisk. Przesuszone torfowiska zwykle zarastają krzewami i drzewami. 

Pewnym zagrożeniem może być całkowite zaniechanie lub zbyt intensywna gospodarka na młakach stanowiących niewielkie enklawy wśród łąk 

i pastwisk. Na skutek wypasu, zbiorowiska torfowiskowe przekształcają się w mokre pastwiska z dominacją sitów Epilobio-Juncetum, jednak 

jakiś czas po zaprzestaniu wypasu zwykle powracają do pierwotnego stanu. Na siedlisko w regionie kontynentalnym oddziałuje szereg 

niekorzystnych czynników. Większość z nich to efekty obecnej lub konsekwencje przeszłej gospodarki ludzkiej. Zalicza się tu różne formy 

eksploatacji torfu (część stanowisk to regenerujące się potorfia), odwodnienia i oddziaływania na poziom wód gruntowych, także przez 

gospodarkę leśną (wylesiania zlewni, zalesianie). Kolejnym problemem jest zaśmiecanie torfowisk różnego typu odpadami. Poza względami 

estetycznymi, prowadzi ono do poważnych zaburzeń w obrębie siedliska, których bezpośrednią przyczyną jest eutrofizacja. Do wzrostu 

żyzności niektórych torfowisk przyczyniają się również spływy powierzchniowe z okolicznych pól. Wszystkie te czynniki mają bardzo silnie 

negatywne oddziaływanie na badane siedlisko. Efektem dawnych ingerencji w środowisko naturalne jest pojawienie się lub wzmożenie 

naturalnych procesów ewolucji biocenotycznej (głównie w kierunku formacji leśnych), a także inwazje gatunków ekspansywnych. Na różnych 

stanowiskach procesy te przebiegają z różną siłą i zależą głównie od stopnia zaburzeń w obrębie siedliska. Niektórzy eksperci zwrócili również 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_2010_7140.pdf
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uwagę na niekorzystne obecnie zmiany klimatyczne, nie sprzyjające utrzymywaniu się i rozwojowi badanego siedliska (zaklasyfikowano je jako 

inne naturalne procesy). Oddziaływania pozytywne, to głównie zabiegi ochrony czynnej, takie jak: kształtowanie poziomu wód gruntowych 

przez budowę zastawek na rowach odwadniających, wycinanie drzew i krzewów, a także takie prowadzenie gospodarki leśnej w otoczeniu 

torfowisk, aby ustabilizować poziom wód gruntowych w torfowiskach. Do zabiegów ochrony czynnej zaliczono też regularne wykaszanie 

trzciny. 

Brak negatywnych trendów w siedlisku. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne. 

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

Przyjęto tu wskaźniki specyficznej struktury i funkcji siedliska dla grądu subatlantyckiego 9160, ponieważ aktualnie nie opracowano jeszcze 

metodyki i nie prowadzono monitoringu siedliska 9170. Są to siedliska bardzo do siebie zbliżone pod względem struktury i składu 

gatunkowego. Wartości wskaźników określono na podstawie opisów taksacyjnych drzewostanów (skład gatunkowy, struktura wiekowa 

i budowa pionowa drzewostanów) oraz zdjęć fitosocjologicznych (charakterystyczna kombinacja florystyczna) wykonanych w ramach Operatu 

glebowo-siedliskowego Nadleśnictwa Łąck (1998). W granicach PLH140021Uroczyska Łąckie na siedliskach grądu założono 11 zdjęć 

fitosocjologiczne, w tym: 2 w płatach zbiorowiska Tilio-Carpinetum typicum, 9 w Tilio-Carpinetum calamagrostietosum. 

Poniższa ocena odnosi się do wszystkich płatów siedliska w granicach PLH140021Uroczyska Łąckie, jako całości. 

Siedlisko zajmuje duże zwarte powierzchnie. Powierzchnia siedliska jest dużo mniejsza w stosunku do potencjalnych warunków siedliskowych. 

Istnieje zatem potencjał do zwiększenia powierzchni siedliska w granicach obszaru.  

Grab jest podstawowym gatunkiem strukturotwórczym grądu, jego brak lub obniżony udział jest zwykle wynikiem antropopresji. 

W runie nadmiernie prześwietlonych grądów dominują maliny i jeżyny (fruticetyzacja) oraz trzcinnik piaskowy.  Dominacja tych gatunków 

zaznacza się zwłaszcza w postaciach juwenilnych. Niemniej większość stanowią drzewostany z prawidłowo wykształconym drugim piętrem. 

Kształtowaniu drzewostanów różnowiekowych, różnogatunkowych sprzyja stosowanie rębni złożonych. 

Obecność drugiego piętra zbudowanego z grabu (nawet w drzewostanach zniekształconych przez pinetyzację) jest warunkiem wystarczającym 

dla istnienia typowej kombinacji gatunków runa.  
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Gatunkiem inwazyjnym (neofitem) jest tu niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), który miejscami osiąga stosunkowo duże 

pokrycie, a także czeremcha amerykańska (Padus serotina). Gatunkiem dominującym pierwszego piętra w większości drzewostanów jest tutaj 

sosna zwyczajna. Niewielki udział tego gatunku (do5-10% w dojrzałym drzewostanie) jest tolerowany bez obniżenia oceny. Gatunek ten jest 

naturalnym elementem fitocenozy zespołu Tilio-Carpinetum calamagrostietosum, natomiast w Tilio-Carpinetum typicum należy ją traktować 

jako gatunek obcy ekologicznie. Duży udział sosny w drzewostanach na siedliskach grądów negatywnie odziaływuje na glebę. Kwaśny opad 

igliwia sosnowego powoduje osłabienie procesów mineralizacji w glebie, co skutkuje tworzeniem próchnicy typu moder i zakwaszeniem gleby. 

Ilość martwego drewna przekraczająca 10% zasobności drzewostanu możliwa jest do uzyskania jedynie w rezerwatach. Uzyskanie stanu 

właściwego dla tego wskaźnika  w dojrzałym drzewostanie wymaga obecności ok. 40-50 m
3 

(!) martwego drewna na hektarze. Znacznie łatwiej 

uzyskać zadowalające wartości dla wskaźnika odnoszącego się do martwego drewna wielkowymiarowego (>5 szt./ha drewna > 3m długości 

i >50 cm średnicy). Dobrze się składa, ponieważ większość płatów siedliska występuje w rezerwatach.  

W drzewostanach użytkowanych rębnią co najmniej 5% powierzchni pozostawia się grupy i kępy drzew wraz z podszytem, nalotem i podrostem 

na do naturalnego rozkładu. Ważnym wskaźnikiem jest udział drzewostanów ponad stuletnich. Zachowanie właściwych wartości tego 

wskaźnika w perspektywie kilkudziesięciu-stu lat wiąże z kształtowaniem odpowiedniej struktury wiekowej. Musi istnieć odpowiedni areał 

drzewostanów młodszych, które w przyszłości zastąpią aktualnie stuletnie drzewostany, kiedy te zostaną wycięte lub wejdą w fazę rozpadu. 

Należy pamiętać, że aktualnie zakładane uprawy leśne za 80-100 lat będą w pełni wykształconymi fitocenozami. Przy pozyskaniu drewna 

obowiązuje zasada stosowania technologii przyjaznych dla środowiska leśnego, polegających na prowadzeniu prac w sposób ograniczający do 

minimum uszkodzenia pozostających składników lasu. W celu ochrony runa odnowień naturalnych i  powierzchni gleby zrywkę drewna 

prowadzi się po szlakach zrywkowych. 

Brak negatywnych trendów w siedlisku. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne. 

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

Kod: 91E0 

Wartości wskaźników określono na podstawie opisów taksacyjnych drzewostanów (skład gatunkowy, struktura wiekowa i budowa pionowa 
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drzewostanów) oraz zdjęć fitosocjologicznych (charakterystyczna kombinacja florystyczna) wykonanych w ramach Operatuglebowo-

siedliskowego Nadleśnictwa Łąck (1998). W granicach PLH140021 Uroczyska Łąckie na siedliskach łęgów olszowych (zbiorowisko Alnus-

Prunus) założono 1 zdjęcie fitosocjologiczne. 

Poniższa ocena odnosi się do wszystkich płatów siedliska w granicach PLH140021Uroczyska Łąckie, jako całości. 

Powierzchnia siedliska jest nieduża. Przeważają w nich drzewostany 80-letnie i starsze. Jest to korzystne jeżeli wziąć pod uwagę wskaźniki 

odnoszące się do wieku i obecności martwego drewna. Stanowi jednak pewne zagrożenie dla zachowania siedliska. Istnieje bowiem 

niebezpieczeństwo rozpadu drzewostanów, co może skutkować olsowieniem (zabagnieniem) siedliska i trudnościami w odnowieniu 

drzewostanu. We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska. Zagrożenie stanowi zamieranie jesionu, który jest jednym 

z najważniejszych składników fitocenozy łęgu olszowego. Neofity nie stanowią zagrożenia dla stanu siedliska. Dynamika zalewów 

i przewodnienie podłoża prawidłowe. Brak regulacji koryt cieków wodnych. 

Ilość martwego drewna przekraczająca 10% zasobności drzewostanu możliwa jest do uzyskania jedynie w rezerwatach. Uzyskanie stanu 

właściwego dla tego wskaźnika  w dojrzałym drzewostanie wymaga obecności ok. 40-50 m
3 

(!) martwego drewna na hektarze. Znacznie łatwiej 

uzyskać zadowalające wartości dla wskaźnika odnoszącego się do martwego drewna wielkowymiarowego (>5 szt./ha  drewna > 3m długości i 

>50 cm średnicy). Dobrze się składa, ponieważ prawie wszystkie płaty siedliska występują w rezerwatach.  

Nie planuje się pozyskiwania drewna na tym siedlisku. 

Poza zjawiskiem zamierania jesionu i możliwości rozpadu starych ponad 100-letnich drzewostanów, brak negatywnych trendów w siedlisku. 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne. 

 

Populacja traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego (gatunków pospolitych na terenach nizinnych) jest dużo mniejsza niż podana w SDF. 

Jest to za mały obszar powierzchniowo aby populacja obydwu gatunków miała ocenę ogólną „C”. Proponowana jest zmiana na „D”. Ponadto 

kumak nizinny preferuje tereny otwarte, a omawiany obszar jest w większości terenem leśnym. W wyniku tej zmiany obydwa gatunki nie będą 

traktowane jako przedmioty ochrony.   
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4. Analiza zagrożeń 

Lp. Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa 

przedmiotu ochrony 

Numer stanowiska 

Unikalny(e) numer(y) 

(ID) poligonu(ów), 

linii, punktu (ów) 

zawarty w wektorowej 

warstwie informacyjnej 

GIS umożliwiające 

identyfikację w 

przestrzeni 

Zagrożenia Opis zagrożeń 

Istniejące Potencjalne 

1. Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodnez 

podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea Kod: 

3140 

{3f30cbd1-d62e-4f17-bb97-

389b7e1fba4a} 
H01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenie 

wód 

powierzchniowych 

z powodu 

działalności 

związanej 

z rolnictwem 

i leśnictwem 

 

H01.03 Inne 

zanieczyszczenie 

wód 

powierzchniowych 

ze źródeł 

punktowych 

 

K02 Ewolucja 

biocenotyczna, 

B02 Gospodarka 

leśna i plantacyjna; 

użytkowanie lasów 

i plantacji (przy 

zbiorniku) 

 

H01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenie 

wód 

powierzchniowych 

z powodu 

działalności 

związanej 

z rolnictwem 

i leśnictwem 

 

 

K02 Ewolucja 

biocenotyczna, 

Siedlisko jest szczególnie wrażliwe na 

wszelkiego rodzaju antropopresję. Zagro-

żeniem jest zwiększona subwencja pier-

wiastków biogennych i substancji humu-

sowych. Potencjalne zagrożenie stanowią 

całkowite wyręby drzewostanów w strefie 

przy zbiorniku oraz nasadzenia drzew 

liściastych, zwłaszcza topoli. 

Możliwe jest negatywne oddziaływanie na 

siedlisko rozproszonych zanieczyszczeń 

oraz źródła punktowego - oczyszczalni 

ścieków w Łącku. 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa 

przedmiotu ochrony 

Numer stanowiska 

Unikalny(e) numer(y) 

(ID) poligonu(ów), 

linii, punktu (ów) 

zawarty w wektorowej 

warstwie informacyjnej 

GIS umożliwiające 

identyfikację w 

przestrzeni 

Zagrożenia Opis zagrożeń 

Istniejące Potencjalne 

sukcesja sukcesja 

2. Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodneze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion Kod: 

3150 

{10c9a706-45fc-4268-bec5-

d5f5203d436f} {c31cb09e-

feb2-416f-88c1-

f536c088b3bb} {5297c02c-

a21d-4ad5-bea4-

430d652791c5} 

K01.02 Zamulenie 

 

K02 Ewolucja bio-

cenotyczna, sukcesja 

 

K02.03 Eutrofizacja 

naturalna 

 

H01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenie 

wód 

powierzchniowych z 

powodu działalności 

związanej z 

rolnictwem i 

leśnictwem 

 

K02 Ewolucja bio-

cenotyczna, sukcesja 

 

K2.03 Eutrofizacja 

naturalna 

Siedlisko jest wrażliwe na silną sedymen-

tację oraz na przyspieszoną eutrofizację 

która prowadzi do zaniku zanurzonej ro-

ślinności wodnej. Ważna jest zatem 

ochrona stref brzegowych i zapobieganie 

całkowitym wyrębom drzewostanu w są-

siedztwie zbiorników wodnych. 

3. Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

{4240a3bb-3192-46fa-b63b-afc46a9f3547} 

{7558621f-1c0f-492a-acf8-4962902855b8} 

{69309256-3fdf-4940-8406-05c32dd0d64e} 

{0b0a2f96-3610-40ed-93c3-a358b1e575d6} 

{36ab9118-b2a3-4ecc-8bd4-51f6a0e918fa} 

{a7bea19b-a7fb-4ee6-9b14-f53eeb78ba75} 

{b7bbba75-991e-4d1d-9347-50463051465c} 
 

J03.01 Zmniejszanie 

lub utrata określo-

nych cech siedliska 

 

K02 Ewolucja bio-

cenotyczna, sukcesja 

 

M01.02 Susze i 

J02.01.02 Osuszanie 

terenów morskich, 

ujściowych, bagien-

nych 

 

J02.04.01 Zalewanie  

 

K02 Ewolucja bio-

Zagrożenie stanowią spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków wodnych, 

zarówno osuszanie, jak i zabagnienie tere-

nu - zbyt wysoki, stały poziom wód. Za-

grożeniem są także susze będące wyni-

kiem zmiany klimatu.   

Sukcesja zmierza w kierunku olsów. 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa 

przedmiotu ochrony 

Numer stanowiska 

Unikalny(e) numer(y) 

(ID) poligonu(ów), 

linii, punktu (ów) 

zawarty w wektorowej 

warstwie informacyjnej 

GIS umożliwiające 

identyfikację w 

przestrzeni 

Zagrożenia Opis zagrożeń 

Istniejące Potencjalne 

Scheuchzerio-

Caricetea 

Kod: 7140 

zmniejszenie opa-

dów 

 

M01.03 Powodzie i 

zwiększenie opadów 

cenotyczna, sukcesja  

 

A03.03 Zaniecha-

nie/brak koszenia 

 

4. Grąd 

środkowoeuropejs

ki i 

subkontynentalny(

Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Kod: 9170 

{450b9cb6-c8fa-4c98-8bd5-bf706d722d5b} 

{f06f9e7f-6c80-43ef-80d2-493489d4ab28} 

{785eab79-9daf-4801-b87e-68d768edf2f0} 

{96699ac1-5cc4-45ac-acea-fdda5266f6dc} 

{e3cf7b80-3a18-4b23-a6e4-8d358b870437} 

{50326230-3b66-45df-ad3b-8b5a4d69de8a} 

{e8e1e8df-e716-4141-9a7c-798e8bade80d} 

{fd2e6dba-4a90-4906-97c1-0d0d8dc2a17a} 

{3448f366-fb4d-4ee7-9eaf-0829a51aef16} 

{2c146edd-8857-4f16-b884-fc59fcaa4360} 
 

I01 Nierodzime 

gatunki zaborcze 

 

I02 Problematyczne 

gatunki rodzime 

K04.02 

Pasożytnictwo 

 

K04.05 Szkody 

wyrządzane przez 

roślinożerców (w 

tym przez zwierzynę 

łowną).  

Następuje ekspansja gatunków 

inwazyjnych (głównie czeremchy 

amerykańskiej Padus serotina). Miejscami 

nadmierne prześwietlenie drzewostanu 

spowodowane brakiem drugiego piętra 

pociąga za sobą wchodzenie jeżyn i 

trzcinnika piaskowego. Występuje w 

drzewostanach zbyt duży udział sosny, 

brzozy i buka. 

Na siedliskach gradowych wykształciły 

się siedliska zastępcze.   

Można spodziewać się zamierania dębów, 

między innymi wskutek żerowania 

owadów z rodzaju opiętek (Agrillus sp.). 

Owady te mogą powodować zamieranie 

pojedynczych drzew i drzewostanów. 

Mogą wystąpić trudności w odnawianiu 

drzewostanów wskutek zgryzania 

gatunków liściastych, głównie dęba przez 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa 

przedmiotu ochrony 

Numer stanowiska 

Unikalny(e) numer(y) 

(ID) poligonu(ów), 

linii, punktu (ów) 

zawarty w wektorowej 

warstwie informacyjnej 

GIS umożliwiające 

identyfikację w 

przestrzeni 

Zagrożenia Opis zagrożeń 

Istniejące Potencjalne 

zwierzynę. 

5. Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe(Salicetu

m albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) Kod: 

91E0 

{6654bf78-2ce2-4b0f-879b-560b104b29b0} 

{c07db545-23e5-4904-8a17-92dab79a4f04} 

{7f076af6-cdec-4aa3-8789-5a254f0d9bc8} 

{798ae082-df8e-47cc-831c-dc8984707474} 

{7470553e-e6af-4e3d-80a2-6c747d9b54e7} 

{5ec8792d-ce72-4acf-9024-cce18774599e} 

{496f0460-8737-4351-be62-3749279589af} 

{d04bf2b5-0b1a-4567-aaf9-e6ef615702e6} 

{310b8610-361f-41df-89c2-dd48176e0a2b} 

{a6b2e6f6-1ce4-4100-ac99-d914252b4b54} 

{fad8a03f-d6a7-4106-a4db-57729cd1ac8b} 

{477341db-ae90-4825-99dd-a272c579183b} 

{3ea29121-3f5d-4f08-8199-384ca9134834} 
 

J02.05 

Modyfikowanie 

funkcjonowania wód 

ogólnie 

 

K06 Inne lub 

mieszane formy 

międzygatunkowej 

konkurencji wśród 

roślin 

B02.01 Odnawianie 

lasu po wycince 

(nasadzenia).  

W przypadku dojrzałych postaci łęgu 

jesionowo-olszowego, jego 

zagospodarowanie wiąże się bardziej z 

utrzymaniem właściwych stosunków 

wodnych niż z samą formą użytkowania. 

Obserwowane są zakłócenia corocznych 

zalewów przez wody powierzchniowe lub 

przepływu wód podziemnych. Zagrożenia 

dla zachowania naturalnych warunków 

wodnych  spowodowane są różnymi 

przyczynami:  

- zabagnieniem siedliska w wyniku 

działalności bobrów  i masowym 

wypadaniem drzew w wyniku podtopień. 

- długotrwałym przesuszeniem łęgów 

jesionowo-olszowych,  skutkującym 

postępującym zjawiskiem grądowienia 

łęgu. 

Stosowanie przy odnawianiu sztucznym 

drzewostanów rabat trwale zniekształca 

strukturę łęgów. Na wierzchołki rabat 

wkraczają wówczas gatunki grądowe, a 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa 

przedmiotu ochrony 

Numer stanowiska 

Unikalny(e) numer(y) 

(ID) poligonu(ów), 

linii, punktu (ów) 

zawarty w wektorowej 

warstwie informacyjnej 

GIS umożliwiające 

identyfikację w 

przestrzeni 

Zagrożenia Opis zagrożeń 

Istniejące Potencjalne 

dolinki porasta roślinność bagienna. 

Odnowienie powinno się zatem odbywać 

na powierzchni płaskiej, raczej punktowo 

niż w formie pasów. 

 

Uproszczenie składu gatunkowego i 

struktury wiekowej drzewostanów wiąże 

się z zamieraniem jesionu i 

wprowadzaniem na zrębach zupełnych 

monokultur  olszowych. 
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5. Cele działań ochronnych 

 

L.p. 

Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa przedmiotu ochrony 

 

Stan ochrony 

 

FV, U1, U2  

(z pkt 3) 

 

Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

1. Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki 

wodnez podwodnymi łąkami ramienic Charetea 

Kod: 3140 

U1 1. Utrzymanie aktualnego 

areału siedliska. 

2. Zahamowanie lub 

spowolnienie procesów 

eutrofizacji w przypadku 

stwierdzenia tych 

procesów w wyniku 

monitorowania. 

Do 10 lat od momentu 

obowiązywania 

dokumentu 

 

2. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodneze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

Kod:3150 

U1 1. Utrzymanie aktualnego 

areału siedliska. 

2. Zahamowanie lub 

spowolnienie procesów 

eutrofizacji w przypadku 

stwierdzenia tych 

procesów w wyniku 

monitorowania. 

Do 10 lat od momentu 

obowiązywania 

dokumentu 

 

 

3. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

Kod: 3160 

XX  Błąd inwentaryzacyjny – 

pomyłka z siedliskiem 

3140 

4. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea 

U2 1. Utrzymanie aktualnego 

areału siedliska. 

2. Zahamowanie lub 

Do 10 lat od momentu 

obowiązywania 

dokumentu 
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L.p. 

Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa przedmiotu ochrony 

 

Stan ochrony 

 

FV, U1, U2  

(z pkt 3) 

 

Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

Kod: 7140 spowolnienie procesów 

eutrofizacji w przypadku 

stwierdzenia tych 

procesów w wyniku 

monitorowania. 

3. Poprawa stanu złego U2 

w kierunku stanu 

właściwego FV poprzez 

przejściowe osiągnięcie 

stanu niezadawalającego 

U1 za pomocą wykaszania  

w celu usuwania 

samosiewów brzozowych 

i sosnowych.   

 

5. Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny(Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) Kod: 9170  

 

U1 1. Zwiększenie ilości 

martwego drewna 

leżącego i stojącego (>3 m 

długości i 50 cm grubości) 

do 5 szt. na hektarze. 

2. Poprawa składu 

gatunkowego poprzez: 

1) zmniejszenie udziału 

sosny i modrzewia w 

drzewostanach, 

2) zwiększenie udziału 

dęba szypułkowego, 

graba, klona, jaworu, lipy 

w drzewostanach, 

W okresie 30-70 lat; 

cele cząstkowe - w 

najbliższym 

dziesięcioleciu. 
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L.p. 

Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa przedmiotu ochrony 

 

Stan ochrony 

 

FV, U1, U2  

(z pkt 3) 

 

Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

3) zmniejszenie udziału 

gatunków inwazyjnych 

głównie czeremchy 

amerykańskiej (Padus 

serotina). 

3. Utrzymanie 

zróżnicowanej struktury 

wiekowej drzewostanów 

(następstwo pokoleń) 

poprzez racjonalne 

użytkowanie rębne 

drzewostanów poza 

rezerwatami z 

zastosowaniem rębni 

złożonych. 

4. Utrzymanie lub 

odtworzenie piętrowej 

budowy drzewostanów. 

6. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe(Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) Kod: 91E0 

 

 1. Utrzymanie aktualnego 

areału siedliska. 

2. Utrzymanie właściwych 

stosunków wodnych. 

3. Zwiększenie ilości 

martwego drewna 

leżącego i stojącego (>3 m 

długości i 50 cm grubości) 

do 5 szt. na hektarze. 

4. Niedopuszczenie do 

W okresie 30-70 lat; 

cele cząstkowe - w 

najbliższym 

dziesięcioleciu. 
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L.p. 

Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa przedmiotu ochrony 

 

Stan ochrony 

 

FV, U1, U2  

(z pkt 3) 

 

Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

powstania monokultur  

jednowiekowych 

olszowych (30% 

gatunków 

domieszkowych). 

5.  Zachowanie 

właściwego stanu siedlisk 

łęgów jesionowo-

olszowych poprzez zabiegi 

stabilizujące: (TW, TP), 

ochronę odtwarzającą i 

stabilizującą (trzebież 

regulująca skład 

gatunkowy) oraz objęcie 

ochroną zachowawczą 

fragmentów siedliska w 

dobrym stanie i 

nieznacznie 

zniekształconych, w 

których zachodzące 

procesy zmierzają w 

kierunku uzyskania 

optymalnej struktury i 

składu zbiorowiska. 

7. Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe(Ficario-Ulmetum) 

Kod: 91F0 

XX XX Błąd inwentaryzacyjny – 

pomyłka z siedliskiem 

91E0. Proponuje się 

usunięcie siedliska z SDF. 
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L.p. 

Przedmiot ochrony 
Kod i nazwa przedmiotu ochrony 

 

Stan ochrony 

 

FV, U1, U2  

(z pkt 3) 

 

Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

8. Aldrowanda pęcherzykowata  

Aldrovanda vesiculosa 

Kod: 1516 

XX XX Brak perspektyw – nie jest 

to odpowiednie siedlisko 

dla tego gatunku. W roku 

2000 znaleziono już tylko 

67 roślin, w 2006 r. nie 

znaleziono żadnej rośliny. 

Ponownie, podczas 

lustracji terenowej w 2012 

roku, nie stwierdzono tego 

gatunku. Introdukcja się 

nie powiodła, ponieważ 

nie jest to siedlisko dla 

tego gatunku.  Proponuje 

się usunięcie gatunku z 

SDF.    

 

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

Wszystkie zbiorniki, w których występują podwodne łąki ramienicowe powinny być chronione. Ochroną winny być objęte ekosystemy 

jezior włącznie z obszarem zlewni bezpośredniej, co umożliwi ochronę całościową współzależnych ekosystemów. W szczególności należy 

zapobiegać całkowitym wyrębom drzewostanów w tej strefie i ograniczać rozwój gatunków, które mogłyby doprowadzić do redukcji lub zaniku 

siedliska. Wokół mniejszych zbiorników należy ograniczyć nasadzenia drzew liściastych w bezpośredniej strefie brzegowej. Szczególnie dotyczy 

to topoli (Populus), której rozkładające się liście uwalniają toksyczne substancje fenolowe. Ponadto coroczna subwencja opadłych liści, 

ulegających łatwemu rozkładowi, powoduje zmiany trofii jeziora i szybki przyrost osadów. Zakazać introdukcji ryb roślinożernych oraz 

żerujących na dnie zbiornika. Ich intensywne żerowanie może prowadzić do całkowitego wyniszczenia podwodnych łąk i naruszenia delikatnej 
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równowagi w ekosystemie. Konieczne jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach położonych w zlewni jezior. Należy dbać 

o dobrą jakość wód dopływających.  

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

Rozciągnięcie zasad ochrony na roślinność leśną i drzewiastą, w szczególności wskazane jest zapobieżenie całkowitym wyrębom 

drzewostanu ze stref przyległych do zbiorników. Wyręby starodrzewia prowadzą do pogłębienia procesów eutrofizacji jezior. Jest to stosunkowo 

nowa forma ograniczenia antropopresji i umożliwia objęcie ochroną całościową wzajemnie współzależne siedliska. Zakaz introdukcji 

zagrażających siedlisku ryb roślinożernych do jezior. W zlewniach jezior należy zakazać budowy wielkoprzemysłowych ferm i tuczarni drobiu 

i trzody chlewnej, którym towarzyszy wylewanie na pola gnojowicy; w konsekwencji następuje po krótkim okresie zatrucie wszystkich 

poziomów wód gruntowych, włącznie z wodami głębinowymi. Konieczna jest likwidacja dzikich wysypisk śmieci i wylewisk nieczystości 

w zlewniach jezior oraz przeniesienie poza zlewnie jezior budowy wysypisk śmieci komunalnych, a przede wszystkim przemysłowych. 

 przypadku ochrony jeziora w formie rezerwatu przyrody, jako bardzo korzystne dla siedliska, pożądane jest włączenie do obszaru chronionego 

stref przylegających do linii brzegowej oraz niezbędnego fragmentu najbliższej zlewni o szerokości od 30 do 200 m. W razie konieczności 

możliwe są zabiegi aktywnej ochrony wycinania helofitów oraz części hydrofitów, jeśli rośliny te mają zbyt inwazyjny charakter. 

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

Działania ochronne na tych obiektach powinny zmierzać przede wszystkim do pierwotnego utrzymania poziomu wód gruntowych. 

Wykonuje się to przez stopniowe zmniejszanie oddziaływania istniejącej infrastruktury melioracyjnej, a w końcu do jej likwidacji. W tym celu 

stosuje się zastawki na rowach odwadniających lub zasypuje je (częściowo lub w całości). Działaniami ochronnymi przeprowadzanymi na 

siedlisku 7140 jest również sukcesywne wycinanie pojawiających się krzewów i podrostów drzew, a w niektórych przypadkach koszenie 

(głównie trzciny Phragmites australis). W bezpośrednim otoczeniu nie stosować rębni zupełnych. 

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

Z punktu widzenia właściwego stanu ochrony grądów najistotniejsze jest właściwe zagospodarowanie drzewostanów grądowych na 

właściwych dla nich siedliskach oraz w miarę możliwości podejmowanie prób restytucji grądów w obrębie zbiorowisk zastępczych. Grądy 
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powinny być zagospodarowane w taki sposób, aby zapewnić cały zakres naturalnej zmienności tego siedliska przyrodniczego, które ma bardzo 

szeroki zakres ekologicznych warunków występowania (TSL: LMśw, Lśw). 

Stosowanie na siedlisku typów drzewostanów (TD) jak najbardziej zgodnych z naturalnym składem drzewostanu dla danego typu siedliskowego 

lasu (LMśw, Lśw). Naturalne składy gatunkowe drzewostanów dla siedlisk przyrodniczych zawiera publikacja: ”Regionalne optymalne składy 

gatunkowe drzewostanów w typach siedliskowych lasów i zespołach roślinnych (Matuszkiewicz J.M., 2007). 

Przy doborze składu gatunkowego drzewostanu zasadniczo należy wykluczyć gatunki obce geograficznie (tj. gatunek występujący poza swoim 

naturalnym zasięgiem (Ustawa o ochronie przyrody, art 5 pkt 1c. Definicja zgodna z definicją przyjętą w aktach wykonawczych Konwencji 

o Bioróżnorodności Biologicznej. Także niektóre gatunki występujące naturalnie w Polsce mogą być w innej części Polski gatunkami obcymi 

geograficznie). 

Należy oczywiście promować odnowienie naturalne, ale jego uzyskanie może być utrudnione w grądach z dominacją graba, sosny, czy 

postaciach silnie zniekształconych. Wszędzie tam gdzie w drzewostanie dominuje dąb z udziałem graba i lipy, powinno się stosować rębnię II, 

IIIB lub IVD w celu odnawiania gatunków docelowych. 

Drzewostany z panującą sosną i drugim piętrem grabowym, można odnawiać stosując piętro grabowe, które w kolejnych etapach można 

przerzedzać wprowadzając inne gatunki grądowe. 

Gatunki wczesnosukcesyjne (brzoza, sosna, modrzew, osika) nie powinny być uznawane jako gatunki docelowe składu gatunkowego, choć 

mogą być traktowane jako gatunki zwiększające zróżnicowanie gatunkowe. Nie powinno się jednak dążyć do wprowadzania na siedliskach 

grądów nawet w ramach podzespołu Tilio-Carpinetum calamagrostietosum drzewostanów z dominującym udziałem sosny. 

Użytkowanie rębne drzewostanów powinno wiązać się z troską o zachowanie i odtwarzanie zasobów rozkładającego się drewna oraz 

zachowanie nienaruszonych fragmentów starych drzewostanów (biogrupy na powierzchni 5% drzewostanu), lecz nie mniej niż 0,5ha w postaci 

zwartego fragmentu.  

Podczas zabiegów trzebieżowych należy pozostawiać przynajmniej część drzew zamierających i martwych, a także powstrzymać się od 

eliminowania starych brzóz, osik (gatunki „dziuplotwórcze”). Optymalna ilość martwego drzewna to 5 szt. (dł. >3m średnica >50cm) na 
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hektarze. 

Należy dążyć do  ograniczenia udziału sosny buka, czeremchy amerykańskiej w grądach. Wpływają na zmniejszenie różnorodności 

i pokrycia gatunków runa – zmniejszenie różnorodności siedliska (przeciwdziałanie pinetyzacji, monotypizacji, fruticetyzacji i neofityzacji). 

Rozpoznanie rozmieszczenia, oznaczenie trwale w terenie drzew dziuplastych, oznaczenie tych drzew (np. literą „E”). 

Stosowanie zabezpieczeń upraw przed zwierzyną to kluczowe działania ochronne przy odnawianiu lasu. 

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

Kod: 91E0 

Zalecaną formą rębni jest rębnia częściowa lub stopniowa. Jednakże nawet rębnia zupełna nie powoduje istotnego długotrwałego 

zniekształcenia składu runa łęgu. Przy stosowaniu rębni zupełnej, po wycięciu drzewostanu na dużej powierzchni następuje czasowe zabagnienie 

terenu, co może utrudniać odnowienie. Z tego więc powodu zaleca się stosowanie rębni złożonych lub rębni zupełnej IC, nie powodujących aż 

tak istotnego zabagnienia terenu. Jeżeli łęgi są mocno przesuszone, to wykonanie rębni zupełnej, pod warunkiem nie stosowania rabat do 

odnowienia, może przyczynić się do czasowej poprawy warunków wodnych w łęgu. Chwilowe zabagnienie spowoduje możliwość utrzymania 

się gatunków łęgowych. 

Należy stosować składy gatunkowe upraw odpowiednie dla siedliska łęgu jesionowo-olszowego: Ol 60%, Js 30%, Brz i inne 10%. Przy 

czym do czasu ustania choroby jesionu gatunek ten można zastąpić np. Ol, Brz, Wz, Jw, Kl, Lp.  

Płaty siedliska łęgów jesionowo-olszowych w drzewostanach gospodarczych powinny być zagospodarowane ze wzmożoną troską 

o zachowanie i odtwarzanie zasobów rozkładającego się drewna oraz zachowanie nienaruszonych fragmentów starych drzewostanów (biogrupy 

na powierzchni 5% drzewostanu).  

Podczas zabiegów trzebieżowych należy pozostawiać przynajmniej część drzew zamierających i martwych, a także powstrzymać się od 

eliminowania starych brzóz, osik, olsz (gatunki „dziuplotwórcze”). 

W przypadku juwenilnych postaci siedliska należy szczególnie zadbać o właściwe stosunki, wodne, gdyż ich przesuszenie oraz zbyt 

intensywne cięcia pielęgnacyjne (CW, CP) mogą spowodować pojawienie się jeżyn i malin oraz degradację siedliska. 

 



 

93 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Działania ochronne należy przygotować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w monitoringu 

ogólnopolskim gatunku / typu siedliska, zagrożeń i sformułowanych celów ochrony. 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

 1.  Kod: 3140 

 Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

wodnez podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea 

  
 {3f30cbd1-d62e-4f17-bb97-

389b7e1fba4a} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

  - - - - - -  - 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

     -  -  -  -  - - 

   Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  C1 Objęcie 

rozpoznaneg

o siedliska 

monitoringie

m z 

wykorzystani

em metodyki 

Kontrola co 

najmniej raz na 

5-6 lat wg 

aktualnie 

obowiązującyc

h i 

opracowanych 

Zbiornik 

wodny w 

oddz. 168i 

Do 5 lat od 

momentu 

obowiązywani

a dokumentu 

10,00 Główny 

Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 

 

Regionalny 

Dyrektor 



 

94 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

opracowanej 

przez GIOŚ 

przez 

Głównego 

Inspektora 

Ochrony 

Środowiska w 

zakresie 

sposobów 

prowadzenia 

monitoringu 

przyrody 

Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

   - - - - - - 

   Nie przewiduje się możliwości zwiększenia powierzchni siedliska w aktualnych 

granicach PLH140021 Uroczyska Łąckie 

 2.  Kod:3150 

 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodneze 

zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

  
 {10c9a706-45fc-4268-bec5-

d5f5203d436f} {c31cb09e-feb2-416f-

88c1-f536c088b3bb} {5297c02c-a21d-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

  A1 - - - - - - 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   - - - - - - 

   Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

  4ad5-bea4-430d652791c5} C1 Objęcie  

rozpoznaneg

o siedliska 

monitoringie

m z 

wykorzystani

em metodyki 

opracowanej 

przez GIOŚ 

Kontrola co 

najmniej raz na 

5-6 lat wg 

aktualnie 

obowiązującyc

h i 

opracowanych 

przez 

Głównego 

Inspektora 

Ochrony 

Środowiska w 

zakresie 

sposobów 

prowadzenia 

monitoringu 

przyrody 

Zbiorniki 

wodne w 

oddz. 78g, 

79i, 106c 

Do 5 lat od 

momentu 

obowiązywani

a dokumentu 

10,00 Główny 

Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 

 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

   - - - - - - 

   Nie przewiduje się możliwości zwiększenia powierzchni siedliska w aktualnych 

granicach PLH140021 Uroczyska Łąckie 

 3.  Kod: 7140 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska(przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

{4240a3bb-3192-46fa-b63b-afc46a9f3547} 

{7558621f-1c0f-492a-acf8-4962902855b8} 

{69309256-3fdf-4940-8406-05c32dd0d64e} 

{0b0a2f96-3610-40ed-93c3-a358b1e575d6} 

{36ab9118-b2a3-4ecc-8bd4-51f6a0e918fa} 

{a7bea19b-a7fb-4ee6-9b14-f53eeb78ba75} 

{b7bbba75-991e-4d1d-9347-50463051465c} 
 

 A1 - - - - - - 

  Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  B1 Poprawa 

stanu 

siedliska 

poprzez 

wykoszenie 

Usunięcie 

samosiewów 

poprzez 

wykoszenie. 

Wykonanie 

prac ręczne 

przy użyciu 

pilarek 

spalinowych i 

wykaszarek. 

Ręczne 

usunięcie 

biomasy z 

terenu 

mechowiska 

poza granice 

siedliska. 

Nadleśnictw

o Łąck 

oddz. 79h, 

81i, 107a 

Do 5 lat od 

momentu 

obowiązywani

a dokumentu. 

Prace należy 

wykonać od 

sierpnia do 

lutego 

Bez kosztów  Chrońmy 

Mokradła – 

CMOK 

 oddz. 78f, 

80r, 105a, 

106b, 159f 

W 

późniejszym 

okresie.  

Prace należy 

wykonać od 

sierpnia do 

lutego 

50,00 Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie  

  Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  C1 Objęcie  

rozpoznaneg

o siedliska 

Kontrola co 

najmniej raz na 

5-6 lat wg 

Nadleśnictw

o Łąck, 

jeziora: 

Do końca 

obowiązywani

a dokumentu 

10,00 GIOŚ 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

monitoringie

m z 

wykorzystani

em metodyki 

opracowanej 

przez GIOŚ 

aktualnie 

obowiązujących 

i opracowanych 

przez Głównego 

Inspektora 

Ochrony 

Środowiska w 

zakresie 

sposobów 

prowadzenia 

monitoringu 

przyrody 

Kiełpień, 

Sendeń 

i Jeziorko  

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  - - - - - - 

  Nie przewiduje się możliwości zwiększenia powierzchni siedliska w aktualnych 

granicach PLH140021 Uroczyska Łąckie 

 4.  Kod: 9170 Grąd środkowo 

europejski i subkontynen-talny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

   - - - - -  - 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

  {450b9cb6-c8fa-4c98-8bd5-bf706d722d5b} 

{f06f9e7f-6c80-43ef-80d2-493489d4ab28} 

{785eab79-9daf-4801-b87e-68d768edf2f0} 

{96699ac1-5cc4-45ac-acea-fdda5266f6dc} 

{e3cf7b80-3a18-4b23-a6e4-8d358b870437} 

{50326230-3b66-45df-ad3b-8b5a4d69de8a} 

{e8e1e8df-e716-4141-9a7c-798e8bade80d} 

{fd2e6dba-4a90-4906-97c1-0d0d8dc2a17a} 

{3448f366-fb4d-4ee7-9eaf-0829a51aef16} 

{2c146edd-8857-4f16-b884-fc59fcaa4360} 
 

 
 B1 

Poprawa 

składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

poprzez 

stosowanie 

odpowiednic

h rębni 

złożonych 

Należy wykonać 

zaplanowane w 

projekcie Planu 

Urządzenia Lasu 

dla Nadleśnictwa 

Łąck rębnie 

złożone (II, III, 

IV) w celu 

dopasowania 

składu 

gatunkowego, 

odpowiedniego 

dla grądów. 

Użytkowanie 

rębne 

drzewostanów 

powinno wiązać 

się z troską o 

zachowanie i 

odtworzenie 

zasobów 

rozkładającego 

się drewna oraz 

zachowanie 

nienaruszonych 

fragmentów 

Nadleśnictw

o Łąck 

58i - IIA  

129c - IVD 

232o - IIIB 

233b - IIA 

Nadleśnictwo 

Łąck do końca 

2023 roku w 

ramach 

obowiązujące

go Planu 

Urządzenia 

Lasu 

Przeprowadze

nie zabiegów 

po sezonie 

wegetacyjnym 

Bez kosztów Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Łąck 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

starych 

drzewostanów 

(biogrupy na 

powierzchni co 

najmniej 5% 

drzewostanu)  

   B2  Modyfikacja 

składów 

gatunkowych 

upraw 

Należy stosować 

składy 

gatunkowe 

upraw 

zaplanowane w 

PUL dla 

Nadleśnictwa 

Łąck 

uwzględniające 

ekologiczne 

zróżnicowanie 

siedliska 9170: 

dla zbiorowiska 

Tilio-Carpinetum 

calamagrostietos

um (T-Cc): 

Db50%,So30%, 

Gb i inne 20%, 

dla zbiorowiska 

Nadleśnictw

o Łąck 

Wydzielenia 

ze 

zbiorowiski

em  

T-Cc: 

52b, 129c,  

Wydzielenia 

ze 

zbiorowiski

em T-Ct: 

58i  

Wydzielenia 

w których 

występuje 

zarówno T-

Cc jak i T-

Ct: 

Nadleśnictwo 

Łąck do końca 

2023 roku w 

ramach 

obowiązujące

go Planu 

Urządzenia 

Lasu 

Bez kosztów Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Łąck 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

Tilio-Carpinetum 

typicum (T-Ct): 

Db 50%,Gb30%, 

Lp, Jw, i inne 

20%. Należy 

zrezygnować z 

wprowadzania 

Bk i Md w 

uprawach 

nowozakładanyc

h 

232o, 233b 

   B3  Poprawa 

składu 

gatunkowego 

drzewostanu i 

stanu 

siedliska 

poprzez 

stosowanie 

odpowiednic

h zabiegów 

gospodarczyc

h: ciecia 

pielęgnacyjne

, czyszczenia 

Często w jednym 

wydzieleniu 

zaplanowano 

dwa rodzaje cięć 

pielęgnacyjnych: 

np. czyszczenia 

na gniazdach i 

trzebież w 

otaczającym je 

starszym 

drzewostanie. 

Czyszczenia 

wczesne w 

uprawach na 

Nadleśnictw

o Łąck: 

75b, 79c, f, 

l, 80i, 81g, 

102a, 129g, 

231c, 233d 

oraz 

wszystkie 

wydzielenia, 

w których 

zaplanowan

o rębnie 

Nadleśnictw

o Łąck: 

Nadleśnictwo 

Łąck do końca 

2023 roku w 

ramach 

obowiązujące

go Planu 

Urządzenia 

Lasu. 

Przeprowadze-

nie zabiegów 

po sezonie 

wegetacyjnym 

Bez kosztów Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Łąck 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

wczesne 

(CW), 

czyszczenia 

późne (CP), 

Trzebieże 

wczesne 

(TW), 

trzebieże 

późne (TP) 

siedliskach 

grądów należy 

wykonywać 

nawet 

dwukrotnie w 

ciągu roku. 

Podczas 

zabiegów 

trzebieżowych 

należy 

pozostawiać 

przynajmniej 

część drzew 

zamierających i 

martwych oraz 

wszystkie 

drzewa 

dziuplaste. 

Należy się 

powstrzymać od 

eliminowania 

wszystkich 

starych brzóz 

osik 

(zwiększenie 

bioróżnorodnośc

52b, 58i, 

129c, 232o, 

233b 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

i). Należy za to 

bezwzględnie 

zwalczać neofity 

(zwłaszcza 

czeremchę 

amerykańską 

Padus serotina). 

Podczas 

wykonywania 

zabiegów 

trzebieżowych 

(ścinka i zrywka 

drzew) należy 

chronić przed 

zniszczeniem 

szczególnie kępy 

nalotów i 

podrostów 

grabowych 

     Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

    C1 Objęcie 

rozpoznanyc

h płatów 

siedliska 

monitoringie

m z 

wykorzystani

em metodyki 

opracowanej 

przez GIOŚ 

Założenie 

stałych 

powierzchni 

badawczych i 

ich kontrola, co 

najmniej raz na 

5-6 lat wg 

aktualnie 

obowiązującyc

h i 

opracowanych 

przez 

Głównego 

Inspektora 

Ochrony 

Środowiska w 

zakresie 

sposobów 

prowadzenia 

monitoringu 

przyrody 

W 

granicach 

PLH14002

1 

Uroczyska 

Łąckie 

W 

najbliższym 

dziesięcioleciu 

20,00 Główny 

Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 

 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

   - - - - - - 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

   Nie przewiduje się możliwości zwiększenia powierzchni siedliska w aktualnych 

granicach PLH140021 Uroczyska Łąckie 

 5.  Kod: 91E0 

 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

 

{6654bf78-2ce2-4b0f-879b-560b104b29b0} 

{c07db545-23e5-4904-8a17-92dab79a4f04} 

{7f076af6-cdec-4aa3-8789-5a254f0d9bc8} 

{798ae082-df8e-47cc-831c-dc8984707474} 

{7470553e-e6af-4e3d-80a2-6c747d9b54e7} 

{5ec8792d-ce72-4acf-9024-cce18774599e} 

{496f0460-8737-4351-be62-3749279589af} 

{d04bf2b5-0b1a-4567-aaf9-e6ef615702e6} 

{310b8610-361f-41df-89c2-dd48176e0a2b} 

{a6b2e6f6-1ce4-4100-ac99-d914252b4b54} 

{fad8a03f-d6a7-4106-a4db-57729cd1ac8b} 

{477341db-ae90-4825-99dd-a272c579183b} 

{3ea29121-3f5d-4f08-8199-384ca9134834} 
 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

   - - - - - - 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  B1  Poprawa 

składu 

gatunkowego 

drzewostanu i 

stanu 

siedliska 

poprzez 

stosowanie 

odpowiednic

h zabiegów 

gospodarczyc

h: ciecia 

pielęgnacyjne

, Trzebieże 

wczesne 

(TW), 

trzebieże 

późne (TP) 

Podczas 

zabiegów 

trzebieżowych 

należy 

pozostawiać 

przynajmniej 

część drzew 

zamierających i 

martwych oraz 

wszystkie 

drzewa 

dziuplaste. 

Należy się 

powstrzymać od 

eliminowania 

wszystkich 

starych brzóz 

osik 

Nadleśnictw

o Łąck: 

60c, h, 71f 

Nadleśnictwo 

Łąck: 

do końca 2023 

roku 

Przeprowadze-

nie zabiegów 

po sezonie 

wegetacyjnym 

bez kosztów Nadleśniczy 

Nadleśnictw

a Łąck 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

(zwiększenie 

bioróżnorodnośc

i). Należy za to 

bezwzględnie 

zwalczać neofity 

(zwłaszcza 

czeremchę 

amerykańską 

Padus serotina). 

   Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  C1 Objęcie  

rozpoznanyc

h płatów 

siedliska 

monitoringie

m z 

wykorzystani

em metodyki 

opracowanej 

przez GIOŚ 

Założenie 

stałych 

powierzchni 

badawczych i 

ich kontrola co 

najmniej raz na 

5-6 lat wg 

aktualnie 

obowiązującyc

h i 

opracowanych 

przez 

Głównego 

Inspektora 

W granicach 

PLH140021 

Uroczyska 

Łąckie 

Do 5 lat od 

momentu 

obowiązy-

wania 

dokumentu 

20,00 Główny 

Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 
 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 



 

106 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

L.

p. 
Nr  Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacj

i 

Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia

lny za 

wykonanie 

Ochrony 

Środowiska w 

zakresie 

sposobów 

prowadzenia 

monitoringu 

przyrody 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  D1 - - - - - - 

   Nie przewiduje się możliwości zwiększenia powierzchni siedliska w aktualnych 

granicach PLH140021 Uroczyska Łąckie 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania ochronne.UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie 

informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt.13.\ 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p. Przedmiot  

ochrony  

Cel działań 

ochronnych 

Parame

tr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Termin

y/ 

częstotli

wość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

 1.  Kod: 3140 

 Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki 

wodnez 

podwodnymi 

łąkami 

ramienic 

Charetea 

wszystkie cele 

wg pkt. 5 

Utrzymanie 

aktualnego areału 

siedliska i 

właściwego stanu 

przedmiotu 

ochrony 

Powie-

rzchnia 

siedlisk

a, 

struktur

a, 

funkcje 

i szanse 

zachow

ania 

Zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Wyznaczenie 

powierzchni 

monitoringowych. 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ  

Co 5 lat Liczba i 

rozmieszczenie 

powierzchni do 

ustalenia 

Główny Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 

 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 

10,00 

 2.  Kod:3150 

 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodneze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

Utrzymanie 

aktualnego areału 

siedliska i 

właściwego stanu 

przedmiotu 

ochrony 

Powie-

rzchnia 

siedlisk

a, 

struktur

a, 

funkcje 

i szanse 

zachow

ania 

Zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Wyznaczenie 

powierzchni 

monitoringowych. 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ  

Co 5 lat Liczba i 

rozmieszczenie 

powierzchni do 

ustalenia 

Główny Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 

 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 

10,00 
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L.p. Przedmiot  

ochrony  

Cel działań 

ochronnych 

Parame

tr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Termin

y/ 

częstotli

wość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

3. Kod: 7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska(pr

zeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea 

Utrzymanie 

aktualnego areału 

siedliska i 

właściwego stanu 

przedmiotu 

ochrony 

Powie-

rzchnia 

siedlisk

a, 

struktur

a, 

funkcje 

i szanse 

zachow

ania 

Zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Są wyznaczone 

trzy miejsca 

monitoringu przez 

GIOŚ 

Do 

ustaleni

a 

Kiełpień  

Sendeń 

Jeziorko 

GIOŚ 10,00 

4. Kod: 9170 

Grąd 

środkowoeuro

pejski i 

subkontynenta

l-ny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

 

Właściwe 

zagospodarowanie 

drzewostanów 

grądowych na 

właściwych dla 

nich siedliskach 

oraz podejmowanie 

prób restytucji 

grądów w obrębie 

zbiorowisk 

zastępczych 

 

Powie-

rzchnia 

siedlisk

a, 

struktur

a, 

funkcje 

i szanse 

zachow

ania 

Zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Wyznaczenie 

powierzchni 

monitoringowych. 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologicznego 

i oszacowania 

warunków 

siedliskowych. 

Wyznaczenie 

powierzchni 

monitoringowych  

 Co 5 

lat 

Liczba i 

rozmieszczenie 

powierzchni do 

ustalenia 

Główny Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 

 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 

 

20,00 
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L.p. Przedmiot  

ochrony  

Cel działań 

ochronnych 

Parame

tr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Termin

y/ 

częstotli

wość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacow

any 

koszt 

(w tys. 

zł) 

 5.  Kod: 91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

Zachowanie 

nienaruszonych 

fragmentów 

starych 

drzewostanów oraz 

zagospodarowanie 

drzewostanów ze 

wzmożoną troską 

o zachowanie i 

odtwarzanie 

zasobów 

rozkładającego się 

drewna  

 

Powie-

rzchnia 

siedlisk

a, 

struktur

a, 

funkcje 

i szanse 

zachow

a nia 

Zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Wyznaczenie 

powierzchni 

monitoringowych 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologicznego 

i oszacowania 

warunków 

siedliskowych. 

Wyznaczenie 

powierzchni 

monitoringowych  

Co 5 lat Liczba i 

rozmieszczenie 

powierzchni - 

do ustalenia 

Główny Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 

 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 

20,00 

Dodatkowo potrzebna jest inwentaryzacja dwóch gatunków płazów traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Ocena zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ przez trzy sezony w okresie kwiecień – lipiec w kwocie 30 tys. Podmiotem odpowiedzialnym jest GIOŚ i RDOŚ w Warszawie. 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych to należy je umieścić                 

w poniższym zestawieniu. 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 

-------------------------------------------------- -----------------------------------------brak---------------------------------------------------------------------- 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Podczas prac terenowych stwierdzono bardzo duże rozbieżności w przedmiotach ochrony (pierwotny błąd naukowy), w wyniku czego nie ma 

potrzeby sporządzania planu ochrony obszaru Natura 2000 „Uroczyska Łąckie”. Plan Zadań Ochronnych w zupełności w ramach obszaru spełni 

swoją rolę. W obszarze znajdują się cztery rezerwaty przyrody zajmujące ok. połowy powierzchni obszaru. Przedmioty ochrony obszaru znajdują 

się przede wszystkim w rezerwatach przyrody. Z powodu wprowadzenia korekt dla przedmiotów ochrony w wyniku tworzenia Planu Zadań 

Ochronnych konieczne jest sporządzenie Planów Ochrony Rezerwatów.Sporządzone w 2005r. plany ochrony rezerwatów nie zostały 

zatwierdzone. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Zał. Nr 18 

 

W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez 

Zamawiającego). 

Lp. Zapis 

SDF 

Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1. Siedlisko 

3140 

brak  

Siedlisko 

3140 

1,75% 

 pokrycia obszaru 

Zmiany w zapisach wynikają z danych z roku 2007 zweryfikowanych w terenie w roku 2012 

2. Siedlisko 

3150  

10% 

pokrycia 

obszaru 

Siedlisko 

 3150  

1,30% 

 pokrycia obszaru 

Zmiany w zapisach wynikają z danych z roku 2007 zweryfikowanych w terenie w roku 2012 

3. Siedlisko 

3160  

2% 

Skreślenie 

siedliska z listy 

przedmiotów 

Pomyłka zakwalifikowania siedliska wskazuje na pierwotny błąd inwentaryzacyjny 



 

111 

Lp. Zapis 

SDF 

Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

pokrycia 

obszaru 

ochrony obszaru 

4. Siedlisko 

7140  

1% 

pokrycia 

obszaru 

Siedlisko 

 7140  

1,31% 

 pokrycia obszaru 

Zmiany w zapisach wynikają z danych z roku 2007 zweryfikowanych w terenie w roku 2012 

5. Siedlisko 

9170 

30% 

pokrycia 

obszaru  

Siedlisko  

9170 

3,68% 

 pokrycia obszaru  

 Zmiany w zapisach wynikają z danych z roku 2007 zweryfikowanych w terenie w roku 2012 

6. Siedlisko 

91E0 

4% 

pokrycia 

obszaru  

Siedlisko  

91E0 

1,02%  

pokrycia obszaru  

Zmiany w zapisach wynikają z danych z roku 2007 zweryfikowanych w terenie w roku 2012 

7. Siedlisko 

91F0 

1% 

pokrycia 

obszaru  

Skreślenie 

siedliska z listy 

przedmiotów 

ochrony obszaru 

Pomyłka zakwalifikowania siedliska wskazuje na pierwotny błąd inwentaryzacyjny 

8. Aldro-

wanda 

pęcherzy-

kowata 

1516 

Skreślenie 

gatunku z listy 

przedmiotów 

ochrony obszaru 

Brak potwierdzenia gatunku w terenie i brak odpowiedniego siedliskado jego występowania 

9. Traszka 

grzebie-

niasta 

1166 

Zmiana oceny 

ogólnej z C na D 

Jest to niemożliwe, aby na tak małym obszarze znajdowało się do 2% populacji krajowej gatunku 
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Lp. Zapis 

SDF 

Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

10. Kumak 

nizinny 

1188 

Zmiana oceny 

ogólnej z C na D 

Jest to niemożliwe, aby na tak małym obszarze znajdowało się do 2% populacji krajowej gatunku, 

który zasiedla głównie tereny otwarte, a to jest obszar leśny  

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 

Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

Skorygowanie granicy obszaru tam 

gdzie przebiega wzdłuż granic działek 

ewidencyjnych (oddziałów) w 

odległości około 20 m 

„Był to błąd kartograficzny – powierzchnia obszaru nie ulegnie zmianie. Skorygowanie nie będzie 

skutkować zmianami granic obszaru gruntów, ani zmianami w przedmiotach ochrony 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

 

Lp. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

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

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

przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie z aktualnymi wersjami „Standardu Danych GIS w ochronie przyrody” autorstwa Macieja Łochyńskiego i Marcina 

Guzika oraz podręcznika do obsługi platformy informacyjno-komunikacyjnej (PIK) pn. „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna Plany 

Zadań Ochronnych Natura 2000 jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” autor-

stwa Jarosława Sadowskiego i Rafała Michalaka – aktualne wersje ww. opracowań dostępne są na stronie internetowej GDOŚ 

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

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

formaty danych, na których pracuje dana RDOŚ. 

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

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

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

zyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 

b. Kolor (RGB 24bit) 

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

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania: 

a. Format co najmniej A3 

b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 

c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5., należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 
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Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego 

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