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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych  

obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 w województwie mazowieckim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe  

Kod obszaru PLH140052 

Opis granic obszaru Załącznik 1 

SDF Załącznik 2 

Położenie 

województwo mazowieckie,  

powiat przasnyski,  

gmina Jednorożec,  

powiat ostrołęcki,  

gmina Baranowo 

Powierzchnia obszaru (w ha) 2 214,1  

Status prawny 

Obszar został po raz pierwszy zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej w styczniu 2011r., aktualnie 

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

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 

region biogeograficzny (notyfikowanej jako dokument nr C(2011) 8278) (2012/14/UE), opublikowanej 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 stycznia 2012 r. 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
05.06.2012 r. 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Adriana Stefańska, Adrianna.Stefanska@olsztyn.buligl.pl  +48  888 786 284  

Planista Regionalny 
Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl,  

 tel.+48   22 556 56 66, fax. +48  22 556 02 

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

L.p. 

Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody pokrywającej się z 

obszarem 

Dokument planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Procent powierzchni 

obszaru pokryty 

istniejącym 

dokumentem 

planistycznym 

     

 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Załącznik nr 3. Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 w skali 1 : 10 000 

 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 
Celem 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. UE. L 206 

z 22.7.1992 ze zm.). 

Przedmiotami ochrony są: 

 gatunek:  

 1477 sasanka otwarta (Pulsatilla patens) 

oraz siedliska przyrodnicze:  

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

Zastrzega się jednak, że w wyniku weryfikacji podczas prac terenowych nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory 

Sasankowe PLH140052 podana wyżej lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie. 

Ustalenie, jakie części obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 nie są objęte projektem planu zadań ochronnych 

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

Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 projektem planu zadań ochronnych objęto cały obszar. 

 

Wyjaśnienie, czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, jaką ma podstawę prawną, jakie 

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

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 to podstawowy dokument planistyczny sporządzany na okres 
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10 lat. Jest narzędziem ochrony tego obszaru, a ściślej przedmiotów ochrony znajdujących się w jego obrębie. Określa się w nim: 

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

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

 harmonogram i sposoby realizacji zadań ochronnych,  

 podmioty odpowiedzialne za realizację celów i zadań ochronnych,  

 metody monitorowania i ewaluacji efektów wdrożenia planu.  

Należy tu nadmienić, że jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia celów działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, 

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

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

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

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

że negatywne oddziaływanie nie wystąpi, 

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

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

że środowiska) należy podjąć nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma niezbitych dowodów, że będą one skuteczne, a są tylko uzasadnione przypuszczenia. 

 

Potrzeba przygotowania planów zadań ochronnych wynika z art. 6(1) i 6(2) Dyrektywy Siedliskowej oraz art. 3(2)i 4(4) Dyrektywy Ptasiej, które nakładają obowiązek 

na wszystkie organy państwa polskiego i podmioty działające w jego imieniu unikania wszelkiego pogorszenia stanu przedmiotów ochrony Natura 2000 i podjęcia 

działań „odpowiednich do potrzeb ekologicznych” przedmiotów ochrony, służących zachowaniu lub odtworzeniu właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek 

sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika również z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013r. , poz. 627, ze zm.) 

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

Organem sporządzającym plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie, natomiast projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 opracowuje 

w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 

2013, działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony” Biuro Urządzania Lasu i geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie. 

Tryb sporządzania projektów planów zadań ochronnych określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 

                                                 
1 Zgodnie z art. 5 pkt 1d ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. , poz. 627, ze zm.) przez „integralność obszaru Natura 2000” rozumie się „spójność czynników strukturalnych i 

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

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

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

przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało”, natomiast zgodnie z art. 5 pkt 25 wspomnianej wyżej ustawy „właściwy stan 

ochrony siedliska przyrodniczego — sumę oddziaływań na siedlisko przyrodnicze i jego typowe gatunki, mogącą w dającej się przewidzieć przyszłości wpływać na naturalne rozmieszczenie, strukturę, funkcje lub 

przeżycie jego typowych gatunków na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego siedliska, przy której naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to 

siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla 
tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie ochrony”. 
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planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186) i wytycznych „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 — 

projekt” wydanych przez GDOŚ na podstawie art. 32 ust. 1 w świetle art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z tymi regulacjami 

projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 sporządzany będzie w dwóch etapach, z których drugi 

składa sie z trzech modułów.  

Celem realizacji etapu I jest: 

 ustalenie terenu objętego projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, 

 ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, 

 określenie zasad upowszechniania informacji o postępie prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory 

Sasankowe PLH140052, komunikacji z interesariuszami i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy. 

Zakres prac II etapu sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 obejmuje: 

moduł A 

 kwerendę dostępnych informacji o obszarze Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 i przedmiotach ochrony w jego obrębie, 

 weryfikację w terenie zebranych informacji o obszarze Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 i przedmiotach ochrony w jego 

obrębie w celu ich uaktualnienia lub uzupełnienia, 

 wykonanie cyfrowego opisu granic oraz sporządzenie mapy obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, 

moduł B 

 ocenę stanu zachowania przedmiotów ochrony w obrębie obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, 

 identyfikację rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 

oraz analizę możliwego ich wpływu na przedmioty ochrony w perspektywie czasowej przynajmniej 10 lat, 

 ustalenie celów działań i listy zadań ochronnych, 

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

moduł C 

 ustalenie zakresu, sposobów wykonania oraz harmonogramu realizacji zadań i działań ochronnych, 

 ustalenie potrzeby i perspektywy czasowej sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, 

 ustalenie zgodności projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 z dokumentami 

planistycznymi i opracowanie wskazań do zmiany ich zapisów, 

 zestawienie potrzeb skorygowania granic obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 i uaktualnienia zapisów w standardowym 

formularzu danych (SDF), 

 sporządzenie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 oraz projektu 

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

Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052. 

 

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

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052. 
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Prawidłowo sporządzony i ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 powinien 

powodować następujące skutki: 

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

Bory Sasankowe PLH140052 umożliwiając występowanie o środki na ich wykonanie, 

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

c. zostanie podsumowana wiedza o obszarze Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 i przedmiotach ochrony w jego obrębie stanowiąca 

podstawę do późniejszego śledzenia zmian, 

d. w przypadku, gdy z przedmiotami ochrony będzie działo się coś złego ustalony system monitoringu będzie działał jako „sygnał ostrzegawczy”; umożliwi on też 

ocenę skuteczności podejmowanych działań ochronnych,  

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

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

Sasankowe PLH140052, 

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

Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 oraz dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów, 

g. będą zidentyfikowane i wskazane „ryzykowne” lub złe zapisy istniejących studiów i planów z punktu widzenia ochrony obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie 

Bory Sasankowe PLH140052 i tym samym obarczone ryzykiem niemożności ich realizacji, jednakże nie pociągnie to za sobą obowiązku zmiany planu przez gminę, 

ale będzie informacją, że realizacja takich zapisów studiów lub planów może napotkać na problemy w procedurze ocenowej, 

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

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

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

i. będzie ułatwione wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie 

Bory Sasankowe PLH140052 (zgodność interpretuje i poświadcza RDOŚ), 

j. kontrolowane będą uchybienia rolników wobec tak zwanej „zasady wzajemnej zgodności” i w przypadku, gdy podjęto działania w gospodarce rolnej niezgodnie 

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

k. uwzględnione będą nowo znalezione gatunki lub siedliska, które powinny być przedmiotami ochrony w tym obszarze, co na przykład umożliwi względem nich 

stosowanie art. 6 (4) Dyrektywy Siedliskowej, 

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

Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, 

m. określone zostaną potrzeby i sposoby działań kompensacyjnych. 

 

Informowanie o postępach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 oraz 

konsultacje społeczne 

Istotnym elementem procesu planistycznego są konsultacje społeczne. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

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

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

PLH140052 przewidziano powołanie Zespołu Lokalnej Współpracy oraz dwa spotkania dyskusyjne. 

Z bieżącym stanem prac nad projektem planu zadań ochronnych dla w/w obszaru Natura 2000 będzie można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski 
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za pośrednictwem publicznie dostępnych kanałów („Platforma Informacyjno – Komunikacyjna” dostępna ze strony www.pzo.gdos.gov.pl) 

 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

L.p. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

rozro

dcza 

Pop. 

przemiesz

czająca się 

 

Pop. 

zimują

ca 

Ocen

a 

pop./ 

Stopi

eń 

repre

zen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. / Pow. 

względna 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 91T0 

Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-

Pinetum  

i 

chrobotkowa 

postać 

Peucedano-

Pinetum)  

 2,00    

 

 B  C 

W wyniku 

zastosowania 

wskaźników 

waloryzacji 

parametrów stanu 

oraz wskaźników 

specyficznej 

struktury i funkcji  

zalecanych przez 

GIOŚ oceny 

siedliska ulegną 

weryfikacji 

R1 1477 
Sasanka 

otwarta 

Pulsatilla 

patens 
    

 

C A C C 
Oceny populacji 

ulegną weryfikacji 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w pracach i spotkaniach dyskusyjnych Zespołu Lokalnej Współpracy mogą zgłaszać się do Wykonawcy (Biuro Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie). Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy będą zapraszani na spotkania dyskusyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

tradycyjnej lub telefonicznie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

Miejsce pierwszego spotkania dyskusyjnego: 

Nadleśnictwo Parciaki, Budziska 1, 06-323 Jednorożec. 

Termin pierwszego spotkania: 

19 lipca 2012 r.  

Miejsce drugiego spotkania dyskusyjnego: 

Nadleśnictwo Parciaki, Budziska 1, 06-323 Jednorożec. 

Termin drugiego spotkania: 

21 sierpnia 2012 r.  

 

Sposoby komunikowania się z organem sporządzającym plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 

1. Za pomocą poczty elektronicznej lub faksem: 

Sekretariat rdos.warszawa@rdos.gov.pl 
Opiekun merytoryczny magdalena.malanowska.warszawa@rdos.gov.pl 

nr fax: +48 22 556 56 02 

2. Korespondencja tradycyjna na adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa  

3. Telefonicznie: 

Magdalena Malanowska – opiekun merytoryczny +48 29 760 32 04 

 

Sposoby komunikowania się z opracowującym projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 

1. Za pomocą poczty elektronicznej lub faxem: 

Sekretariat sekretariat@olsztyn.buligl.pl , fax: +48 89 527 39 54 

Koordynator  - Adriana Stefańska - Adrianna.Stefanska@olsztyn.buligl.pl  

2. Korespondencja tradycyjna na adres: 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie 

ul. Kościuszki 46/48, 10-504 Olsztyn  

3. Telefonicznie: 

Sekretariat tel. +48 89 527 39 54 

Koordynator  - Adriana Stefańska - tel. +48 888 78 62 84 

 

mailto:rdos.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:magdalena.malanowska.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat@olsztyn.buligl.pl
mailto:Adrianna.Stefanska@olsztyn.buligl.pl
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

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

 

1. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

Nadzór, kontrola, zarządzanie, 

planowanie, monitorowanie 

00-015 Warszawa  

ul. Henryka Sienkiewicza 3 

tel. +48 22 556 56 00, fax: +48 22 

556 56 00  

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

 

2. Starostwo Powiatowe w Makowie 

Mazowieckim 
Promowanie, udostępnianie informacji 

06-200 Maków Mazowiecki 

ul. Rynek1 

tel. +48 29 717 36 60, fax: +48 29 

717 36 64  

e-mail: starostwo@powiat-

makowski.pl  

 

3. 
Starostwo Powiatowe w Przasnyszy Promowanie, udostępnianie informacji 

06-300 Przasnysz  
ul. Św. St. Kostki 5 

tel. +48 29 752 22 70 fax: +48 29 752 22 
70  

e-mail: starostwo@powiat-

przasnysz.pl  

 

4. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Promowanie, udostępnianie informacji 
Plac Gen. Józefa Bema 5 

07-410 Ostrołęka 

tel.: 29 764 36 45, fax: 29 764 32 81 

e-mail: 

promocja@powiatostrolecki.pl  

 

5. Gmina Jednorożec Promowanie, udostępnianie informacji 
06-323 Jednorożec  

ul. Odrodzenia 14 

tel. +48 29 751 70 30, fax: +48 

29 751 70 31 

e-mail: gmina@jednorozec.pl 
 

6. Gmina Baranowo Promowanie, udostępnianie informacji 
06-320 Baranowo  

Plac Trzydziestolecia 7 

tel. +48 29 76 13 776, fax: +48 

29 761 37 76 

e-mai: ug@baranowo.pl  

 

7. 
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Olsztynie 

Nadzór, kontrola,  zarządzanie, 

monitorowanie 

10-959 Olsztyn 

ul. Kościuszki 46/48 

tel. +48 89 527 21 70, fax: +48 89 

521 02 10 

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

 

8. Nadleśnictwo Parciaki 
Nadzór, kontrola, zarządzanie, 

monitorowanie 

06-323 Jednorożec  

Budziska 1 

tel. +48 29 751 83 76, fax: +48 29 

751 89 80 

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

 

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Nadzór, kontrola, zarządzanie 
07-410 Ostrołęka  

ul. Lokalna 2 

tel. +48 29 760 26 53, fax: +48 

29 760 26 21  

e-mail: kdt@zdp.ostroleka.pl 

10. Zarząd Dróg Powiatowych 

w Przasnyszu 

 

Nadzór, kontrola, zarządzanie 
06-300 Przasnysz 

ul. Gdańska 4 

tel. +48 29 752 27 28 

e-mail: pzd@interia.pl  

 

11. Kurpiowska Organizacja Turystyczna Promowanie, udostępnianie informacji 
07-410 Ostrołęka 

 ul. Bogusławskiego 18 

tel. +48 29 764 51 95, fax: +48 

29 764 54 04 

e-mail: 

mailto:rdos.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:starostwo@powiat-makowski.pl?subject=Pismo%20w%20sprawie%20
mailto:starostwo@powiat-makowski.pl?subject=Pismo%20w%20sprawie%20
mailto:starostwo@powiat-przasnysz.pl
mailto:starostwo@powiat-przasnysz.pl
mailto:promocja@powiatostrolecki.pl
mailto:gmina@jednorozec.pl
mailto:ug@baranowo.pl
mailto:rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:e-mail:%20parciaki@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:e-mail:%20parciaki@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:kdt@zdp.ostroleka.pl
mailto:pzd@interia.pl
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srtir@kurpiowskiecentrum.info 

 

 

12. 
prof. Czesław Hołdyński – Uniwersytet 

Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 

Praca nad projektem „Ochrona in situ 

sasanki otwartej [Pulsatilla patens 

(L.)Mill.], monitorowanie i ocena 

obecnego stanu siedlisk sasanki 

otwartej 

10-727 Olsztyn  

ul. Plac Łódzki 1 

tel. +48 89 523 34 94 fax: +48 89 523 

34 94 

e-mail: hold@uwm.edu.pl 

13. prof. dr hab. Jerzy Solon, Instytut 

Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN 

Monitorowanie, udostępnianie 

informacji 

00-818 Warszawa   

ul. Twarda 51/55 

tel. +48 22 697 89 30 fax: +48 22 697 

89 03  

e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl 

14. dr inż. Mieczysław Stachowiak 

Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Monitorowanie, udostępnianie 

informacji, wsparcie merytoryczne 

85-796 Bydgoszcz  

ul. Sucha 9 

tel. +48 52 340 83 86 fax: +48 52 340 

81 41 

e-mail: wbochrona@utp.edu.pl 

15. dr Michał Falkowski, Biuro Badań, 

Monitoringu i Ochrony Przyrody „Eco 

Falk” 

Monitorowanie, udostępnianie 

informacji, wsparcie merytoryczne 

08-110 Siedlce 

 ul. Sokołowska 83/17 

tel. +48  604377365 fax: +48 25 633 

00 35  

e-mail: mfzuraw@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:srtir@kurpiowskiecentrum.info
mailto:hold@uwm.edu.pl
mailto:igipzpan@twarda.pan.pl
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
mailto:mfzuraw@wp.pl
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

 

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

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
 

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

Delegatura Ostrołęka 
 

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie  

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie  

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie  

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie  

  Zarząd BULiGL Sękocin Stary  

  RDLP w Olsztynie  

  
Gmina Jednorożec 

 
 

  
Gmina Baranowo 

 
 

  
Nadleśnictwo Parciaki 

 
 

  
Nadleśnictwo Parciaki 

 
 

  
Nadleśnictwo Parciaki 

 
 

  

UWM Olsztyn  

Wydział Biologii i Biotechnologii 

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody 

 

 

Pozostałe dane zostały utajnione z uwagi na ustawę z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926. j.t. ze  zm.). 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L.p. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji 

Wartość 

informacji 

Źródło 

dostępu do 

danych 
 

 

1. 
Materiały 

publikowane 

Chmura D., 2003, Zagrożenia lokalnych populacji sasanki 

otwartej Pulsatilla patens na przykładzie stanowiska na 

sodowej Górze w Jaworznie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(5): 

14-27 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sasanka otwarta , zagrożenia 

lokalnych populacji  

średnia Czasopismo 

 

 

2. 
Materiały 

publikowane 

Grala N., Orzechowski M., 2007, Inwentaryzacja Sasanki 

otwartej Pulasatilla patens (L.)Mill. w obrębie leśnym 

Krutyń Nadleśnictwa Strzałowo. W: Anderwald D. (red.). 

Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Stud. i Mat. 

CEPL, Rogów, 2/3 (16): ss. 267-278. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sasanka otwarta średnia 
Zeszyty naukowe-

książka 

 

 

 

3. 
Materiały 

publikowane 

Hołdyński Cz., Dynowski P., Sawicki J., Krupa R., Boroń 

A., Dziedzic J., Krupa M., Szczepański M., 2009, Obszary 

Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. 

Ostoja Napiwodzko - Ramucka. Hołdyński Cz.  Krupa M. 

(red.), Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział 

Biologii UWM w Olsztynie, RDOŚ w Olsztynie. 

Wydawnictwo Mantis. Olsztyn. 

Wstępne informacje 

o obiekcie i jego walorach 

przyrodniczych. 
średnia Książka 

 

 

4. Materiały 

publikowane 

Juśkiewicz - Swaczyna B., 2009, Obszary Natura 2000 w 

województwie warmińsko-mazurskim. Murawy na 

Poligonie Orzysz. Hołdyński Cz.  Krupa M. (red.), 

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii 

UWM w Olsztynie, RDOŚ w Olsztynie. Mantis. 

Wydawnictwo Olsztyn. 

Wstępne informacje 

o obiekcie i jego walorach 

przyrodniczych. 
średnia Książka 

 

 

5. 
Materiały 

publikowane 

Kruszelnicki J., 2009, Obszary Natura 2000 w 

województwie warmińsko-mazurskim. Ostoja Piska. 

Hołdyński Cz.  Krupa M. (red.), Katedra Botaniki i 

Ochrony Przyrody, Wydział Biologii UWM w Olsztynie, 

Wstępne informacje 

o obiekcie i jego walorach 

przyrodniczych. 
średnia Książka 
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RDOŚ w Olsztynie. Wydawnictwo Mantis. Olsztyn. 

 

6. 
Materiały 

publikowane 

Matuszkiewicz J.M., 2001, Zespoły leśne Polski. 

Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sosnowy bór chrobotkowy, 

opis  
średnia Książka 

 

 

7. 
Materiały 

publikowane 

Matuszkiewicz J.M., Solon J.,  Orzechowski M., Kozłowska 

A., Różański W., Szczygielski M., Matejczuk G., Lorens B., 

Kowalska A., 2007, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji 

rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach 

Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sosnowy bór chrobotkowy,  

opis dynamiki zmian zbiorowisk 

leśnych  
średnia Książka 

 

 

8. 
Materiały 

publikowane 

Pawlikowski P., 2011, 1477 Sasanka otwarta Pulasatilla 

patens (L.)Mill. Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 

Metodyka Monitoringu. GIOŚ, Warszawa. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sasanka otwarta średnia Książka 

 

9. 

 

Materiały 

publikowane 

 

Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., 2006, Flora Polski. Rośliny 

chronione. MULTICO. Warszawa. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sasanka otwarta średnia Książka 

 

10. 
Materiały 

publikowane 

Rutkowski L., 2008, Klucz do oznaczania roślin 

naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe 

PWN. Warszawa. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sasanka otwarta średnia Książka 

 

 

11. 
Materiały 

publikowane 

Szczygielski M., 2007, Zmiany charakterystyki 

fitosocjologicznej borów świeżych Peucedano-Pinetum w 

puszczach: Piskiej i Augustowskiej na przestrzeni 50 lat. 

W: Anderwald D. (red.). Siedliska i gatunki wskaźnikowe w 

lasach. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2/3 (16): ss. 153-167. 

Zmiany charakterystyki 

fitosocjologicznej borów świeżych średnia 
Zeszyty naukowe-

książka 

 

 

12. Materiały 

publikowane 

Wójtowicz W., 2004, 1477 Pulasatilla patens  (L.)Mill. 

Sasanka otwarta. W: Werblan-Jakubiec H.  Sudnik-

Wójcikowska B. (red.), Poradnik ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Gatunki 

roślin, tom 9, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, ss. 168-

171. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sasanka otwarta średnia Książka 

 

13. 
Materiały 

publikowane 

Wójtowicz W., 2001, Pulasatilla patens (L.)Mill. Sasanka 

otwarta. W: Zarzycki K.  Kaźmierczakowa R. (red.), 

Polska czerwona księga roślin, ss. 142-144.  PAN Kraków. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sasanka otwarta, stan ochrony, 

stopień zagrożenia 
średnia Książka 

 

14. 
Materiały 

niepublikowane 

Zych M., 2007, Krajowy Plan Ochrony Gatunku Sasanka 

otwarta (Pulasatilla patens (L.) Mill.). Transi on Facility, 

Warszawa. 

Informacje dotyczące przedmiotu 

ochrony- sasanka otwarta duża pdf 
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15. Materiały 

niepublikowane 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy 

Baranowo.  

Informacje ogólne o uwarunkowaniach 

lokalnych gminy  mała jpg 

16. Materiały 

niepublikowane 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranowo na lata 2004- 

2013 

Informacje ogólne o uwarunkowaniach 

lokalnych gminy mała pdf 

17. Materiały 

niepublikowane 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Baranowo 

Informacje ogólne o uwarunkowaniach 

lokalnych gminy mała doc, jpg, dwf 

18. 
Materiały  

niepublikowane 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Jednorożec  

Informacje ogólne o uwarunkowaniach 

lokalnych gminy mała 

http://bip.jednoroze

c.pl/?c=mdTresc-

cmPokaz-165 

 

 

 

19. 
Materiały  

niepublikowane 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiejskiej 

Jednorożec na lata 2004 – 2013 

Informacje ogólne o uwarunkowaniach 

lokalnych gminy mała 

http://bip.zetorzesz

ow.eu/GlobalDownl

oad/91d7e375eeab7

1d5fc3f55d9225815

96/1512b7f871e8f4

b7e0db97b653b429

a4/u-12-64-08.pdf 

20. Plany/ progra-

my/strategie/ 

projekty 

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Parciaki, stan na lata 

2012-2021 

opis taksacyjny lasu, lokalizacja 

gatunków objętych ochroną warstwy  

map numerycznych  
duża doc, shp, 

21. Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 

2000 w Nadleśnictwie Parciaki 

informacje dotyczące stanu zachowania 

i rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000 

duża shp 

 

22. Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy, 

nadleśnictwa) 

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 

2000 w Nadleśnictwie Parciaki 

Szczegółowe informacje dotyczące 

występowania stanowisk sasanki 

otwartej w latach 2005-2011 

duża 

Karty 

stanowiskowe 

gatunków roślin 

chronionych i 

rzadkich w 

Nadleśnictwie 

Parciaki 

 

Przedstawione w powyższej tabeli materiały zawierają niezbędne informacje dotyczące przedmiotów ochrony. Uważa się je za wystarczające do 

opracowania projektu Planu Zadań Ochronnych dla Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052. 

 

 

 



 

  

14 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Według fizyczno - geograficznego podziału kraju (wg. J. Kondrackiego z 1998 r.) teren obszaru położony jest na obszarze Europy 

Zachodniej, w następujących jednostkach: 

megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3) 

prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31)  

podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318) 

makroregion: Nizina Północnomazowiecka (318.6) 

mezoregion: Równina Kurpiowska (318.65) 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (wg J. M. Matuszkiewicza z roku 2007 r.) obszar przynależy do 25 jednostki regionalnej:  

IV.4,5a,5b,5c,5d. Kraina Mazowiecko-Podlaska, Dzielnica Puszczy Kurpiowskiej oraz Dzielnica Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej, 

Mezoregiony: Doliny Dolnej Narwi, Wysoczyzny Łomżyńskiej, Wysoczyzny Bielskiej, Doliny Dolnego Bugu. 

Usytuowanie obszaru w stosunku do regionalizacji geobotanicznych (wg J. M. Matuszkiewicza z roku 2008 r.) przedstawia się następująco: 

Obszar Morza Bałtyckiego 

Prowincja Środkowoeuropejska 

Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa 

Dział Mazowiecko – Poleski (E) 

Poddział Mazowiecki (E) 

Kraina Północno – Kurpiowska (E.2) 

Podkraina kurpiowska (E.2b) 

Okręg zielonej Puszczy Kurpiowskiej (E.2b.7) 

Równina kurpiowska (E.2b.7c) 

Obszar położony jest na terenie sandru mazurskiego. Rzeźba terenu charakteryzuje się niewielkim urozmaiceniem. Przeważają tereny 

równinne, rzadziej lekko sfalowane i sporadycznie pagórkowate.  

Pod względem hydrograficznym obszar leży w zlewni rzeki Narew będącej rzeką II-go rzędu,  która wpada do Wisły odprowadzającej wody 

do Bałtyku. Na obszarze nie występują żadne rzeki ani jeziora. Ponadto część obszaru znajduje się na terenie jednego z Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych. Jest to GZWP - Sandr Kurpiowski o numerze 216. 

Gatunkiem panującym w drzewostanach jest przede wszystkim sosna zwyczajna, niekiedy z udziałem brzozy brodawkowatej, świerka 

rzadziej dębu i modrzewia. Wiek drzewostanu, prawie całkowicie zdominowanego przez sosnę, jest zróżnicowany i obejmuje wszystkie klasy 

wiekowe. Dominującym typem siedliskowym lasu spośród  występujących tutaj zbiorowisk roślinnych, jest Peucedano-Pinetum - kontynentalny 

bór świeży 
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W 2005 roku opracowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć 

Ekologiczną Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski i in. 2005). Podstawą ich wyznaczania była analiza środowiskowa oraz rozmieszczenia 

aktualnego i historycznego, a także migracji wybranych gatunków wskaźnikowych. W zaprojektowanej sieci wyróżniono siedem korytarzy 

głównych, których rolą jest zapewnienie łączności w skali całego kraju i w skali międzynarodowej. Każdy z korytarzy głównych posiada szereg 

odnóg (korytarzy uzupełniających), dzięki którym łączy on wszystkie leżące w danym regionie kraju cenne obszary siedliskowe. Obszar  jest 

częścią Korytarza Północno-Centralnego (KPnC) , który rozpoczyna się w Puszczy Białowieskiej, biegnie m.in. przez Puszczę Kurpiowską. 

W Puszczy Kurpiowskiej rozdziela się. Jedno odgałęzienie lasami leżącymi wzdłuż dolin rzek Omulew i Orzyc prowadzi do Lasów 

Napiwodzko - Ramuckich, a następnie skręca do Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Drugie odgałęzienie dochodzi do tego 

parku pasem rozdrobnionych lasów powyżej Mławy. Następnie korytarz skręca na południe , po drodze ponownie się rozdziela i dochodzi 

dwiema odnogami  do Parku Narodowego Ujście Warty. 

W zasięgu obszaru oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują inne formy ochrony przyrody. Oprócz sasanki otwartej na obszarze 

odnotowano występowanie innych chronionych gatunków roślin. Są to miedzy innymi: kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), goździk 

piaskowy (Dianthus arenarius), podkolan biały (Platanthera bifolia), bagno zwyczajne (Ledum palustre), widłak jałowcowaty (Lycopodium 

annotinum) i paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare). Najbliższym sąsiadującym obszarem Natura 2000 jest Doliny Omulwi   Płodownicy 

PLB140005. Jest to obszar ptasi, zatem nie ma istotnego znaczenia dla omawianego obszaru. W sąsiednim Nadleśnictwie Myszyniec znajduje 

się obszar Natura 2000 od Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, w którym sasanka otwarta stanowi silną populację. 

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

występowanie na przeważającej większości obszaru borów sosnowych) jak i sposób gospodarowania (gospodarka zrębowa w lasach wraz 

z pozostawianiem biogrup na stanowiskach gatunków objętych ochroną).  W Nadleśnictwie Parciaki, na terenie którego położony jest obszar, 

prowadzona jest gospodarka leśna podlegająca certyfikacji FSC (gospodarka leśna prowadzona jest na zasadach równorzędnych, 

z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych). 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych 

 
Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

    

    

 

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

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

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

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

bezcelowe. 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków 

 
Typ własności 

Powierzchnia objęta dopłatami 

UE w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu 

    

    

 

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

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

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

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

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

L.p. Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projekt

u mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

 

1. 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego  Gminy Baranowo. 

Uchwała Rady Gminy Baranowo nr 

XXXIX/248/05 z dnia 17 

października 2005 r. 

 

Gmina Baranowo 
Brak ustaleń mogących mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak potrzeby wskazań działań 

kompensujących 

 

2. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 

Baranowo na lata 2004 - 2013 

 

Gmina Baranowo 
Brak ustaleń mogących mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak potrzeby wskazań działań 

kompensujących 

 

3. 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Baranowo 

 

Gmina Baranowo 
Brak ustaleń mogących mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak potrzeby wskazań działań 

kompensujących 

 

4. Studium Uwarunkowań i Kierun-

ków Zagospodarowania Przestrzen-

nego Gminy Jednorożec Uchwała 

nr II/8/02 Rady Gminy Jednorożec 

z dnia 17 grudnia 2002 r 

Gmina Jednorożec 
Brak ustaleń mogących mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak potrzeby wskazań działań 

kompensujących 

 

5. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 

Wiejskiej 

Jednorożec na lata 2004 – 2013 

Uchwała Nr XII / 64 / 08 

Rady Gminy Jednorożec 

z dnia 22 lutego 2008 roku 

 

Gmina Jednorożec 
Brak ustaleń mogących mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Brak ustaleń mogących 

mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Brak potrzeby wskazań działań 

kompensujących 
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6. 

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 

Parciaki, stan na lata 2012-2021 

Nadleśnictwo Parciaki. 

Została wykonana 

Prognoza oddziaływa-

nia na środowisko 

Planu urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Parciaki 

Brak ustaleń mogących mieć 

negatywny wpływ na 

przedmioty ochrony 

Prognoza oddziaływania 

na 

środowisko wykazała 

brak 

znacząco negatywnego 

wpływu dokumentu na 

przedmioty ochrony 

Zapisy Planu Zadań Ochronnych 

powinny być brane pod uwagę 

podczas realizacji gospodarki leśnej 

 

 

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

 

 

L.p.  Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

1. Siedliska przyrodnicze  

 

1.1. 

91T0 Sosnowy bór 

chrobotkowy (Cladonio-

Pinetum i chrobotkowa 

postać Peucedano-

Pinetum) 

C 44,52 ha 7 

7 płatów o różnej 

wielkości w 12 

wydzieleniach 

leśnych 

dobry 

Weryfikacja w terenie 

w 2011 r. podczas prac 

związanych z 

opracowaniem PUL 

2. Gatunki roślin  

2.1. 
1477 Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 
C - 19 

19 stanowisk 

(pojedynczych lub 

po kilka osobników 

w 15 wydzieleniach 

leśnych) 

dobry 

Weryfikacja w terenie 

w 2012 r. podczas prac 

związanych z 

opracowaniem PZO 

3. Gatunki zwierząt  

 Brak - - - - - - 
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Nr stanowiska Guid Guid skrócony Wydzielenie leśne Działka ewid. 

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

1 {7C533CB4-9BD9-4F52-A995-615A0AF4F6F8} F6F8 171b,c 2019/145 

2 {8639EDA9-D91C-4533-A591-3E3740E4BBC1} BBC1 172b,c 2045 

3 {6BE648CB-AE5F-42EE-8898-B3EE67E34A4F} 4A4F 209d; 217c,d 2052; 2056 

4 {98803BB0-8515-4D50-AF3B-C33DE1A90E42} 0E42 210b,c 2053 

5 {16D7BE12-FC00-400B-A73C-41844C1F2F45} 2F45 225a 2263 

6 {A78703C6-7729-4DE6-A448-D4D25CF8D8DC} D8DC 270c 2164/240 

7 {F41A8895-0F71-4E89-A153-CC6BB2B61D4C} 1D4C 343f 2184/255 

1477 Sasanka otwarta (Pulsatilla patens) 

1 {C252F52F-9A80-47CA-8500-BE9DC1CBACE2} ACE2 146k 2002/112 

2 {7770D39D-B272-4A77-8E15-3397C9149408} 9408 146i 2002/112 

3 {4F8EADDB-9C4E-4326-89E6-EBF5C66AC234} C234 150d 2041 

4 {9C662A91-188C-4B36-BF94-106266F0FA9A} FA9A 169d 2013/143 

5 {987CE229-6C44-43FB-A94E-DE5AF093FBBF} FBBF 183b 2021/158 

6 {F3E5473E-9C30-48D5-B76C-FCA0440307C2} 07C2 183c 2021/158 

7 {617D87B2-0CE9-4CBB-9B8A-B3331F26B7ED} B7ED 184a 2022/159 

8 {BF3F238B-E3EF-40F7-B72F-50D015BC62F9} 62F9 223c 2259 

9 {30131064-B722-4149-99DB-966B6275B5F0} B5F0 223c 2259 

10 {C647EFD1-0756-4DC0-A645-EFC68E2FD5AA} D5AA 247a 2143/217 

11 {E703F284-4B08-49A5-89F7-283F13C48127} 8127 256c 2145/266 

12 {C3B37AC4-0F0D-41E5-A169-228CAD1ABBA9} BBA9 342g 2185/254 

13 {EAC1DDBB-B4A7-497A-9E44-F54F2B965D7B} 5D7B 344d 2183/256 

14 {C541056F-BC14-4867-909D-25C835BF4477} 4477 344d 2183/256 

15 {F7018ED6-9B82-4F0C-AAD2-FE93EBDBC0EF} C0EF 346b 2279 

16 {53B25FEA-E683-427A-9A2B-E23CC888E040} E040 349a 2007/263 

17 {E63ACF2D-FF75-44B4-A682-F23680A54FA8} 4FA8 351a 2005/266 

18 {09EE8998-4583-4C74-AB53-7AD763B3FF71} FF71 351a 2005/266 

19 {5E41ABB1-AB54-407E-96C6-D195804CDD57} DD57 351a 2005/266 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

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

 

Typ siedliska 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy obejmuje na terenie obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 

dwa zróżnicowane typy fitosocjologiczne. 

 Pierwszy z nich to Cladonio-Pinetum. Występuje głównie na szczytach wydm i na górnych częściach ich zboczy. Na piaskach eolicznych 

niezwydmionych część powierzchni obecnych borów Cladonio-Pinetum ma przeważnie charakter porolny. Drzewostan jest zasadniczo 

jednogatunkowy, sosnowy (Pinus sylvestris) i jednowarstwowy o niskiej bonitacji. Pojedynczo występuje brzoza (Betula pendula). Dominują 

drzewostany 60-80 letnie, choć reprezentowane są wszystkie klasy wieku. Warstwa krzewów bardzo słabo rozwinięta, z udziałem jałowca 

Juniperus communis, brzozy Betula pendula i sosny Pinus sylvestris. Warstwa runa bardzo słabo rozwinięta, budowana przez kilka gatunków, 

z których jedynie wrzos Calluna vulgaris tworzy czasem większe kępy. Ponadto spotyka się pojedynczo borówkę brusznicę Vaccinium vitis-

idaea, śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa kostrzewę owczą Festuca ovina i kilka innych gatunków. Warstwa mchów i porostów bardzo 

dobrze rozwinięta.  

Drugim typem zbiorowiska zaliczonym do tego typu siedliska przyrodniczego jest chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum. Bliższa 

identyfikacja fitosocjologiczna tego układu roślinnego jest utrudniona. Możliwe jest przyjęcie, iż analizowane płaty stanowią krańcową postać 

Peucedano-Pinetum pulsatilletosum w wariancie chrobotkowym, choć możliwe jest również przyjęcie iż jest to wariant chrobotkowy 

Peucedano-Pinetum typicum. Omawiane płaty stanowią najsuchszą postać dojrzałych borów sosnowych. Skład gatunkowy drzewostanu 

i warstwy krzewów jest zasadniczo taki sam jak w Cladonio-Pinetum, natomiast znacznie bogatsza jest warstwa runa. Warstwa mszysto-

porostowa budowana jest głównie przez mchy, a porosty stanowią nie więcej niż 30-40 % pokrycia.  
 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: C  

Ranga w obszarze: stosunkowo niewysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: 7 płatów o różnej wielkości w 12 wydzieleniach leśnych  

Stan zachowania w obszarze: U1 
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2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1477 Sasanka otwarta – Pulsatilla patens 

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

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

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

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

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

początkowo jest dzwonkowaty, później szeroko otwarty. Kwiat składa się z 6 fioletowoniebieskich (rzadziej białych) działek 

znacznie dłuższych od słupków i pręcików. Owoce liczne, jednonasienne niełupki opatrzone aparatem lotnym powstałym z 

wydłużonej i owłosionej szyjki słupka. Cała łodyga, liście łodygowe oraz zewnętrzna strona działek okwiatu pokryte są gęsto 

srebrzystymi włoskami. Liście odziomkowe sasanki otwartej zebrane po 5-12 tworzą przyziemna rozetę. Ogonki liściowe długie( 8-

12 cm) u nasady pochwowato rozszerzone.  Blaszki liściowe w zarysie okrągławe, dłoniasto trójsieczne o klinowatych 2-3 

dzielnych odcinkach i równowąskolancetowatych łatkach - bardzo zmienne.  

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

zakończone przyziemnymi pąkami odnawiającymi są organami zimującymi. Z pąków tych rozwijają się najpierw kwiaty (marzec-

maj); a dopiero pod koniec okresu kwitnienia wyrastają liście odziomkowe tworzące rozetę. Liście rozetowe utrzymują się aż do 

jesieni, jednak nie odrywają się od pędu i pozostają połączone z rośliną jeszcze przez kilka-kilkanaście miesięcy. 

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

otwarta jest rośliną odporną na uszkodzenia nadziemnych części pędu powodowane np. przez zwierzęta lub pożary. 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: C 

Ranga w obszarze: wysoka 

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

linie oddziałowe) 
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Stan zachowania w obszarze: U1 

 

                                     

 
 

Fot. 2  A. Stefańska Fot. 1 M. Kajetanek 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Na terenie obszaru nie występują gatunki zwierząt wymienione w II Zał. Dyrektywy Siedliskowej mogące stanowić przedmioty ochrony w obszarze.  

 

  

Fot. 3 A. Stefańska 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

 

Uwagi 

1. Siedliska          

 

 

 

1.1. 

Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-

Pinetum i 

chrobotkowa 

postać 

Peucedano-

Pinetum) 

91T0 1-7 

Powierzchnia 

siedliska 

 
U1  

 

 

 

 

U1 U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura i 

funkcje 

 

U1  

Perspektywy 

ochrony 

 

U1  

2. Gatunki          

 

 

 

 

 

 

 

2.1 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
1 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2  

U1 U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potenc. 

siedliska 
FV  

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U2  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U1  

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 
Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

2.2 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
2 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2   

 

 

 

 

 

 

 

U1 U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. 

siedliska 
FV 

 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
U2 

 

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U2  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U1 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

 

 

 

 

 

2.3 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
3 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2   

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. 

siedliska 
FV 

 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
U2 

 

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  



 

  

26 

 

 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
4 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2  

 

U1 

 

U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

 

 

 

 

 

2.5. 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
5 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2   

 

 

 

 

 

 

U1 
 

U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

  



 

  

27 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

2.6. 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
6 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2  

U1 U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potencj. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

 

 

 

 

 

2.7. 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
7 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2  

U1 U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

  



 

  

28 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

L.p. 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

2.8. 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
8 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2  

 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U2  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

 

 

 

 

 

2.9. 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
9 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2  

 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U2  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

  



 

  

29 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

2.10 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
10 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2  

U1 U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

 

 

 

 

 

2.11 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
11 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2  

U1 U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U2  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

  



 

  

30 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

2.12 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
12 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2   

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

 

 

 

 

 

2.13 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
13 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2 U2  

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2 XX 

Stan zdrowotny FV FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potencj. siedliska FV FV 

Powierzchnia zajętego siedliska U2 U2 

Fragmentacja siedliska U1 U1 

Ocienienie U1 U1 

Zwarcie drzew i krzewów U1 U1 

Wysokość runi/runa XX U1 

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

U2 

Gatunki ekspansywne U1 U1 

Gatunki obce inwazyjne FV FV 

Oświetlenie stanowiska FV U1 

Miejsca do kiełkowanie XX U2 

  



 

  

31 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

2.14 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
14 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2   

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potencj. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

 

 

 

 

 

2.15 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
15 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2   

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

  



 

  

32 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

2.16 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
16 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2   

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 

 

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

 

 

 

 

 

2.17 
Sasanka otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
17 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2 U2  

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2 XX 

Stan zdrowotny FV FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV FV 

Powierzchnia zajętego siedliska U2 U2 

Fragmentacja siedliska U1 U1 

Ocienienie U1 U1 

Zwarcie drzew i krzewów U1 U1 

Wysokość runi/runa XX U1 

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 U2 

Gatunki ekspansywne U1 U1 

Gatunki obce inwazyjne FV FV 

Oświetlenie stanowiska FV U1 

Miejsca do kiełkowanie XX U2 

  



 

  

33 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

 

 

 

 

 

2.18 Sasanka 

otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
18 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2 U2  

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2 XX 

Stan zdrowotny FV U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV FV 

Powierzchnia zajętego siedliska U2 U2 

Fragmentacja siedliska U1 U1 

Ocienienie U1 U1 

Zwarcie drzew i krzewów U1 U1 

Wysokość runi/runa XX U1 

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2 U2 

Gatunki ekspansywne U1 U1 

Gatunki obce inwazyjne FV FV 

Oświetlenie stanowiska FV U1 

Miejsca do kiełkowanie XX U2 

 

 

 

 

 

2.19 Sasanka 

otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1477 
19 

 

Parametry 

populacji 

Liczebność  U2   

 

 

 

 

 

 

U1 
U1 

Do uzyskania 

pełnej 

oceny konieczne 

są 

badania terenowe 

zgodne z 

wytycznymi PMŚ 

GIOŚ 

Struktura U2  

Stan zdrowotny FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potenc. siedliska FV  

Powierzchnia zajętego siedliska U2  

Fragmentacja siedliska U1  

Ocienienie U1  

Zwarcie drzew i krzewów U1  

Wysokość runi/runa XX  

Obecność Św. ew. innych 

ekspens. gat. drzew. 
U2  

Gatunki ekspansywne U1  

Gatunki obce inwazyjne FV  

Oświetlenie stanowiska FV  

Miejsca do kiełkowanie XX  

 

  



 

  

34 

 

Podczas wizji terenowej (11.07.2012) zlustrowano wszystkie stanowiska, których dokładną lokalizację (wraz ze szkicem sytuacyjnym) 

udostępnili pracownicy Nadleśnictwa Parciaki. Ze względu na porę roku podczas opracowywania PZO (czerwiec-wrzesień) odnaleziono tylko 

trzy stanowiska, na których możliwe było określenie tylko niektórych wskaźników zgodnie z PMŚ. Niemożliwe było ustalenie liczby osobników 

kwitnących i siewek. Dane dotyczące parametrów populacji ze względu na datę, w której prowadzono prace terenowe nie są miarodajne i dlatego 

przy wyznaczeniu oceny ogólnej kierowano się nie tylko oceną stanu populacji sasanki otwartej na obszarze uzyskaną podczas prac terenowych, 

ale również danymi uzyskanymi z Nadleśnictwa Parciaki (głównie z lat 2010 i 2011).  Lokalizację i stan ochrony przedstawiono na mapie w 

załączniku 6.  

Niska liczba osobników na stanowiskach (poniżej 10), była głównym wskaźnikiem oceny U1 – niezadowalającej. 

4. Analiza  zagrożeń 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 

91T0 Sosnowy 

bór chrobotkowy 

(Cladonio-

Pinetum  i 

chrobotkowa 

postać 

Peucedano-

Pinetum) 

1-7 
K02 Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja 
 

Ekspansja gatunków liściastych drzew i krzewów, świerka oraz 

roślin typowych dla borów mieszanych powoduje pogarszanie się 

warunków świetlnych. Bory chrobotkowe warunkowane są z 

jednej strony warunkami siedliskowymi, a z drugiej specyficznym 

historycznym sposobem użytkowania lasu. Zaniechanie 

tradycyjnego grabienia ściółki oraz zbierania posuszu powoduje 

najczęściej uruchomienie procesów sukcesji/ewolucji/regeneracji 

które mogą prowadzić do przekształcania borów chrobotkowych 

w bory świeże. Wydaje się, że ten proces będzie w naturalny 

sposób będzie występował w obrębie obszaru Natura 2000 

Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 na znacznej 

części terenu. 

1-7  
G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

Rola wydeptywania zależy od jego natężenia: niskie lub średnie 

nie jest czynnikiem degradującym siedlisko, dopiero wysokie 

natężenia mogą prowadzić do zmian struktury, składu warstwy 

runa i warstwy mszysto-porostowej w przypadku siedliska 91T0. 

1-7  
K02.03 Eutrofizacja 

(naturalna) 

Przyczynami eutrofizacji wielkoobszarowej może być m.in. 

wzrost ilości związków azotowych (i fosforowych) w atmosferze 

(proces bardzo mało prawdopodobny ze względu na postępujący 

spadek zanieczyszczenia gazowego powietrza), nawożenie 

powierzchni leśnych (zjawisko mało prawdopodobne w 

warunkach obowiązujący i przewidywanych zasad hodowli lasu) 

oraz zanieczyszczenie żyznymi pyłami przy bardzo silnych 

wiatrach (proces o wzrastającym prawdopodobieństwie przy 

przewidywanym wzroście ekstremalnych zdarzeń pogodowych). 
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Postępująca eutrofizacja ubogich siedlisk naturalnego 

występowania sasanki otwartej może zwiększać konkurencyjność 

ze strony bujnie rozrastających się mchów, różnych gatunków 

traw czy innych roślin zielnych. Eutrofizacja jest też 

potencjalnym procesem mogącym stosunkowo szybko 

doprowadzić do zaniku siedliska 91T0 i powstania na jego 

miejscu typowego boru świeżego. 

1-7  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

I02 Problematyczne gatunki 

rodzime 

Obszar Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe 

PLH140052 jest potencjalnie podatny na inwazję śmiałka 

pogiętego Deschampsia flexuosa, szczególnie w warunkach 

niewielkiego nawet wzrostu eutrofizacji. Odkładania się ściółki 

liściastej proces ten tylko przyśpieszy. W wymiarze lokalnym 

można przewidywać rozrost runa zielnego i krzewinkowego we 

wszystkich typach lasu, co spowoduje pogorszenie się także stanu 

siedlisk 91T0. 

2. 

1477 Sasanka 

otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

 

3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 
F04.01 Plądrowanie 

stanowisk roślin 
 

W niektórych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie populacje sasanki 

otwartej występują w pobliżu siedzib ludzkich lub przy szlakach 

turystycznych, roślina ta jest zrywana dla atrakcyjnych kwiatów, a 

całe osobniki próbuje się przenosić do ogródków 

przydomowych(zwykle nieskutecznie). W wielu przypadkach 

wiąże się to z niedostateczną edukacją społeczną. Przy niewielu 

osobnikach wykopanie nawet jednej kępy zmniejsza wielkość 

populacji nawet o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent. 

3,6,7,8,9,11,12,13,14,16 
G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 
 

Rola wydeptywania zależy od jego natężenia: niskie lub średnie 

nie jest czynnikiem degradującym siedlisko, dopiero wysokie 

natężenia mogą prowadzić do zmian struktury, osłabienia lub 

zniszczenie osobników sasanki otwartej. 

1-19 
K02 Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja 
 

Ekspansja gatunków liściastych drzew i krzewów, świerka oraz 

roślin typowych dla borów mieszanych powoduje pogarszanie się 

warunków świetlnych. Bory chrobotkowe warunkowane są z 

jednej strony warunkami siedliskowymi, a z drugiej specyficznym 

historycznym sposobem użytkowania lasu. Zaniechanie 

tradycyjnego grabienia ściółki oraz zbierania posuszu powoduje 

najczęściej uruchomienie procesów sukcesji/ewolucji/regeneracji 

które mogą prowadzić do przekształcania borów chrobotkowych 

w bory świeże a zarazem także do pogorszenia stanu siedlisk 

sasanka otwartej Pulsatilla patens. Wydaje się, że ten proces 

będzie w naturalny sposób będzie występował w obrębie obszaru 

Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 
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na znacznej części terenu. 

3,6,7,8,9,11,12,14,16  

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe w tym grun-

towe drogi leśne 

D01.02 Wszystkie drogi 

twarde /asfaltowe 

Potraktowane jako zagrożenie potencjalne ze względu na ich po-

dwójne oddziaływanie.  Z jednej strony występuje zniszczenie i 

degradacja siedlisk wzdłuż drogi już podczas budowy czy remontu 

oraz w strefie najsilniejszych kumulacji zanieczyszczeń, fragmen-

tacja siedliska, ekspansja gat. inwazyjnych i synantropijnych. Z 

drugiej strony należy zwrócić uwagę, że większość stanowisk na 

omawianym obszarze znajduje się w sąsiedztwie drogi, która po-

lepsza warunki świetlne i umożliwia  rozwój sasanki na skraju 

lasu. 

1-19  
K02.03 Eutrofizacja 

(naturalna) 

Przyczynami eutrofizacji wielkoobszarowej może być m.in. 

wzrost ilości związków azotowych (i fosforowych) w atmosferze 

(proces bardzo mało prawdopodobny ze względu na postępujący 

spadek zanieczyszczenia gazowego powietrza), nawożenie 

powierzchni leśnych (zjawisko mało prawdopodobne w 

warunkach obowiązujący i przewidywanych zasad hodowli lasu) 

oraz zanieczyszczenie żyznymi pyłami przy bardzo silnych 

wiatrach (proces o wzrastającym prawdopodobieństwie przy 

przewidywanym wzroście ekstremalnych zdarzeń pogodowych). 

Postępująca eutrofizacja ubogich siedlisk naturalnego 

występowania sasanki otwartej może zwiększać konkurencyjność 

ze strony bujnie rozrastających się mchów, różnych gatunków 

traw czy innych roślin zielnych. Eutrofizacja jest też 

potencjalnym procesem mogącym stosunkowo szybko 

doprowadzić do zaniku siedliska 91T0 i powstania na jego 

miejscu typowego boru świeżego. a zarazem także do pogorszenia 

stanu siedlisk sasanka otwartej Pulsatilla patens. 

1-19  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

I02 Problematyczne gatunki 

rodzime 

Obszar Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe 

PLH140052 jest potencjalnie podatny na inwazję śmiałka 

pogiętego Deschampsia flexuosa, szczególnie w warunkach 

niewielkiego nawet wzrostu eutrofizacji. Odkładania się ściółki 

liściastej proces ten tylko przyśpieszy. W wymiarze lokalnym 

można przewidywać rozrost runa zielnego i krzewinkowego we 

wszystkich typach lasu, co spowoduje pogorszenie się także stanu 

siedlisk sasanka otwartej Pulsatilla patens. 

1-19  
F03.01.01 Szkody 

spowodowane przez 

Na wielu stanowiskach występowania sasanki otwartej corocznie 

obserwuje się zgryzanie kwiatów i pędów owocujących przez 
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zwierzynę łowną (nadmierna 

gęstość populacji) 

zwierzęta leśne – prawdopodobnie głównie sarny i jelenie. Z 

uwagi na generatywny sposób reprodukcji sasanki otwartej może 

to znacząco zmieniać strukturę wiekową populacji na korzyść 

osobników starszych i senilnych. Na terenie 

Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 nie 

zaobserwowano takiego zagrożenia, jednakże jest to zjawisko 

niebezpieczne zwłaszcza w przypadku populacji niewielkich, 

gdzie tego typu szkody mogą wręcz zahamować naturalne procesy 

regeneracji populacji należy zakwalifikować je jako potencjalne 

zagrożenie. 

 

F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin – w niektórych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie populacje sasanki otwartej występują w pobliżu 

siedzib ludzkich lub przy szlakach turystycznych, roślina ta jest zrywana dla atrakcyjnych kwiatów, a całe osobniki próbuje się prze-

nosić do ogródków przydomowych(zwykle nieskutecznie). W wielu przypadkach wiąże się to z niedostateczną edukacją społeczną. Przy 

niewielu osobnikach wykopanie nawet jednej kępy zmniejsza wielkość populacji nawet o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent. 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe w tym gruntowe drogi leśne oraz D01.02 Wszystkie drogi twarde /asfaltowe - potraktowane 

jako zagrożenie potencjalne ze względu na ich podwójne oddziaływanie.  Z jednej strony występuje zniszczenie i degradacja siedlisk wzdłuż 

drogi już podczas budowy czy remontu oraz w strefie najsilniejszych kumulacji zanieczyszczeń, fragmentacja siedliska, ekspansja gat. inwazyj-

nych i synantropijnych. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że większość stanowisk na omawianym obszarze znajduje się w sąsiedztwie dro-

gi, która polepsza warunki świetlne i umożliwia  rozwój sasanki na skraju lasu. 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie - rola wydeptywania zależy od jego natężenia: niskie lub średnie nie jest czynnikiem degradu-

jącym siedlisko, dopiero wysokie natężenia mogą prowadzić do zmian struktury, składu warstwy runa i warstwy mszysto-porostowej w przypad-

ku siedliska 91T0 oraz osłabienia lub zniszczenie osobników sasanki otwartej. Stanowiska sasanki otwartej zlokalizowane są na ogół w 

pobliżu dróg leśnych, których pobocza są często miejscem składowania drewna wycinkowego. W połączeniu z pracami polegają-

cymi na utwardzaniu czy poszerzaniu dróg śródleśnych stanowi to ryzyko bezpośredniego niszczenia populacji tego gatunku. Istot-

niejsze mogą być zjawiska dodatkowe towarzyszące wydeptywaniu, takie jak wybiórce zbieranie określonych gatunków roślin, pozostawianie 

śmieci, zawlekanie gatunków obcych i punktowa eutrofizacja siedliska. Wydeptywanie jest także częścią zagrożeń opisanych jako K02 Ewolu-

cja biocenotyczna, sukcesja. 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja – Ekspansja gatunków liściastych drzew i krzewów, świerka oraz roślin typowych dla borów 

mieszanych powoduje pogarszanie się warunków świetlnych. Bory chrobotkowe warunkowane są z jednej strony warunkami siedliskowymi, 

a z drugiej specyficznym historycznym sposobem użytkowania lasu. Zaniechanie tradycyjnego grabienia ściółki oraz zbierania posuszu 
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powoduje najczęściej uruchomienie procesów sukcesji/ewolucji/regeneracji które mogą prowadzić do przekształcania borów chrobotkowych w 

bory świeże. Wydaje się, że ten proces będzie w naturalny sposób będzie występował w obrębie obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie 

Bory Sasankowe PLH140052 na znacznej części terenu. Odpowiednia gospodarka leśna może ten proces spowolnić. Wpływ na ewolucję 

biocenotyczną mogą mieć też procesy omówione oddzielnie, czyli K02.03 Eutrofizacja (naturalna)oraz I01 Obce gatunki inwazyjne i I02 

Problematyczne gatunki rodzime Nie znane są jeszcze konsekwencje ewolucji biocenotycznej zachodzącej w wyniku zmian klimatycznych.  

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) - Przyczynami eutrofizacji wielkoobszarowej może być m.in. wzrost ilości związków azotowych (i fosforo-

wych) w atmosferze (proces bardzo mało prawdopodobny ze względu na postępujący spadek zanieczyszczenia gazowego powietrza), nawożenie 

powierzchni leśnych (zjawisko mało prawdopodobne w warunkach obowiązujący i przewidywanych zasad hodowli lasu) oraz zanieczyszczenie 

żyznymi pyłami przy bardzo silnych wiatrach (proces o wzrastającym prawdopodobieństwie przy przewidywanym wzroście ekstremalnych zda-

rzeń pogodowych). Postępująca eutrofizacja ubogich siedlisk naturalnego występowania sasanki otwartej może zwiększać konkuren-

cyjność ze strony bujnie rozrastających się mchów, różnych gatunków traw czy innych roślin zielnych. Eutrofizacja jest też potencjal-

nym procesem mogącym stosunkowo szybko doprowadzić do zaniku siedliska 91T0 i powstania na jego miejscu typowego boru świeżego.  
I01 Obce gatunki inwazyjne oraz I02 Problematyczne gatunki rodzime - obszar Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe 

PLH140052 jest potencjalnie podatny na inwazję śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa, szczególnie w warunkach niewielkiego nawet 

wzrostu eutrofizacji. Odkładania się ściółki liściastej proces ten tylko przyśpieszy. W wymiarze lokalnym można przewidywać rozrost runa 

zielnego i krzewinkowego we wszystkich typach lasu, co spowoduje pogorszenie się także stanu siedlisk sasanka otwartej Pulsatilla patens. 

F03.01.01 szkody spowodowane przez zwierzynę łowną (nadmierna gęstość populacji) - Na wielu stanowiskach występowania sasanki 

otwartej corocznie obserwuje się zgryzanie kwiatów i pędów owocujących przez zwierzęta leśne – prawdopodobnie głównie sarny i jelenie. 

Z uwagi na generatywny sposób reprodukcji sasanki otwartej może to znacząco zmieniać strukturę wiekową populacji na korzyść osobników 

starszych i senilnych. Na terenie Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 nie zaobserwowano takiego zagrożenia, jednakże jest to 

zjawisko niebezpieczne zwłaszcza w przypadku populacji niewielkich, gdzie tego typu szkody mogą wręcz zahamować naturalne proce-

sy regeneracji populacji należy zakwalifikować je jako potencjalne zagrożenie. 
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5. Cele działań ochronnych 

L.p. 
Przedmiot ochrony 

Stan 

ochrony 
Cel działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu 

ochrony 
 

 

1. 
91T0 

Sosnowy bór chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum  i 

chrobotkowa postać 

Peucedano-Pinetum) 

U1 
Zachowanie niezmniejszonej powierzchni 

siedliska oraz poprawa struktury i funkcji w 

zakresie wieku drzewostanu 

W wyniku prawdopodobnych procesów ewolucji 

biocenotycznej powierzchnia siedliska będzie ulegać 

zmniejszeniu, ale stosowanie odpowiednich sposobów 

hodowli lasu poprawi stan ochrony pozostałej powierzchni 

 

 

 

2. 
1477 

Sasanka otwarta (Pulsatilla 

patens) 
U1 

Utrzymanie populacji gatunku przynamniej na 

obecnym poziomie. 

Zachowanie siedlisk dostępnych dla gatunku i 

umożliwiających rozmnażanie generatywne. 

Wzrost świadomości społecznej / wiedzy 

dotyczącej/ na temat obszaru chronionego. 

W warunkach naturalnych, bez programu wspomagającego, 

populacja sasanki otwartej nie wzrośnie. 

Definicja „celu”: to stan pozytywny, który należy uzyskać w określonym czasie dla rozwiązania konkretnego problemu i osiągnięcia 

zidentyfikowanego i pożądanego efektu końcowego. W przypadku obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 

jest to: zachowanie i utrzymanie warunków koniecznych do właściwego stanu przedmiotów ochrony.  

Docelowy stan siedlisk, jaki należy osiągnąć w wyniku wdrożenia PZO oraz warunki osiągnięcia celów działań ochronnych:  

 Istnieje odpowiednio duża powierzchnia siedlisk i prawdopodobnie nadal będzie istnieć w okresie obowiązywania PZO; 

 Powierzchnia siedlisk przez nie zajęta nie ulegnie nieznacznej zmianie w okresie obowiązywania PZO; 

 Struktura i funkcje siedlisk nie ulegają pogorszeniu w okresie obowiązywania PZO; 

 Dane po wygaśnięciu obowiązywania PZO będą wskazywać, że siedliska są trwałym składnikiem obszaru. 

Docelowy stan populacji i siedlisk gatunku, jaki należy osiągnąć w wyniku wdrożenia PZO oraz warunki osiągnięcia celów działań 
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ochronnych:  

 gatunek sasanka otwarta Pulsatilla patens będzie trwałym elementem flory obszaru Natura 2000, przy zmieniającej się fluktuacyjnie 

liczebności populacji  

 Powierzchnia dostępnych siedlisk nie ulegnie istotnej zmianie, choć będzie podlegać zmianom fluktuacyjnym w okresie 

obowiązywania PZO; 

 Dane po wygaśnięciu obowiązywania PZO będą wskazywać, że siedliska są trwałym składnikiem obszaru. 

 

Utrzymanie populacji sasanki otwartej na obecnym poziomie. Pulsatilla patens, która stanowi tutaj główny przedmiot ochrony  jest 

najważniejszym celem na obszarze Zachodniokurpiowskich Borów Sasankowych PLH140052. W ostatnich latach odnotowano spadek 

liczebności stanowisk (być może tylko okresowy) i możliwe, że w warunkach naturalnych, bez programu wspomagającego, populacja sasanki 

otwartej nie wzrośnie. Czynnikami sprzyjającymi poprawie tej sytuacji są siedliska borowe zajmujące stosunkowo mało żyzne gleby oraz sposób 

prowadzenia gospodarki leśnej (stosowanie zrębów zupełnych i sztucznych odnowień sosnowych z mechanicznym przygotowaniem gleby) z 

możliwością jej modyfikacji np. ze względu na rośliny objęte ochroną. Kontrolowaniu stanu wielkości populacji, zachodzące fluktuacje i 

kondycja populacji są kontrolowane na bieżąco dzięki aktualizowanej każdego roku na terenie Nadleśnictwa Parciaki inwentaryzacji gatunków 

chronionych.  

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

prowadzenia gospodarki leśnej: zręby zupełne, wyorywanie pasów. 

Edukacja społeczeństwa. Wprowadzenie nowego symbolu regionu, zainicjowanie nowych zwyczajów w regionie między innymi przez gminy i 

szkoły. Podjęcie działań w tej dziedzinie na szeroką skalę w całym regionie jest konieczne ze względu na to, że kępy sasanki są często 

wykopywane ze stanowisk naturalnych i przesadzane do ogrodów.  
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 
 

 

 

L.p. Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

 

Nr   Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce 

Realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1. 91T0  

Sosnowy 

bór 

chrobotkow

y 

(Cladonio-

Pinetum  i 

chrobotkow

a postać 

Peucedano-

Pinetum) 

 

 

1. Działania związane z ochroną czynną  

 1.1. 

Zmniejszenie 

żyzności siedliska 

Usuwanie nadmiernych ilości 

martwego drewna powstałego w 

wyniku procesów naturalnych, 

zaniechanie pozostawiania martwego 

drewna po zabiegach 

1-7 

Okres  

obowiązywani

a PZO 

Trudny  do 

oszacowania 

Nadleśnictwo 

Parciaki 

 2. Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 
2.1. 

Zmniejszenie 

żyzności siedliska 

Wyłączenie siedlisk z powierzchni 

referencyjnych 
1-7 

Okres  

obowiązywani

a PZO 

Trudny  do 

oszacowania 

Nadleśnictwo 

Parciaki 

 3. Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Nie przewiduje się 

 4. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie przewiduje się 

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

 Nie przewiduje się 
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Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty  

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 

2. 

1477  

Sasanka 

otwarta 

(Pulsatilla 

patens) 

1. Działania związane z ochroną czynną 

1.1. 
Usunięcie gatunku 

inwazyjnego 

Usunięcie czeremchy amerykańskiej w 

promieniu 10 m od stanowiska sasanki 

otwartej 

12; 13 

1-szy rok 

obowiązywania 

PZO 

0,5 
Nadleśnictwo 

Parciaki 

1.2. 

Usunięcie gatunków 

konkurencyjnych 

runa 

Mechaniczne usunięcie gatunków 

konkurencyjnych wobec sasanki 

otwartej (trzcinnik, jeżyna, śmiałek 

pogięty, borówka czernica, wrzos) w 

promieniu 5m od stanowiska 

4; 8; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18 

1, 5, 10 rok 

obowiązywania 

PZO 

3,0 
Nadleśnictwo 

Parciaki 

 1.3. Poprawa warunków 

świetlnych 

Usunięcie części drzew wokół 

stanowiska – prześwietlenie  

(czyszczenia, trzebieże – odległość os 

stanowiska pozostawić do oceny 

leśniczemu) 

12; 13; 15; 16; 

17; 18 

1-szy rok 

obowiązywania 

PZO 

2,0 
Nadleśnictwo 

Parciaki 

1.4. 
Zapobieganie przed 

zniszczeniem  

Ręczne wykaszanie poboczy dróg na 

stanowiskach sasanki przy drogach 

publicznych 

3; 13; 16 

1-10 rok 

obowiązywania 

PZO 

3,0 
Rejonowy Zarząd 

Dróg 
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 2. Działania z wiązane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

2.1. 
Działania w zakresie 

hodowli lasu 

Odnawianie gatunkami, które nie 

wpływają na podniesienie żyzności 

siedlisk. 

Cały obszar 

PLH140052 

Okres 

obowiązywania 

PZO 

W ramach 

wykonywania 

PUL 

Nadleśnictwo 

Parciaki 

2.2. 
Działania w zakresie 

hodowli lasu 

Rezygnacja z wprowadzania 

podszytów i  podsadzeń produkcyjnych 

Cały obszar 

PLH140052 

Okres 

obowiązywania 

PZO 

W ramach 

wykonywania  

PUL 

Nadleśnictwo 

Parciaki 

2.3. 

Działania dodatkowe 

związane z 

użytkowaniem 

i ochroną lasu 

Usuwanie martwego drewna w 

promieniu 50 m wokół stanowisk 

sasanki 

Cały obszar 

PLH140052 

Okres 

obowiązywania 

PZO, corocznie 

na bieżąco 

2,0 
Nadleśnictwo 

Parciaki 

2.4. 
Działania w zakresie 

użytkowania lasu 

Pozostawianie biogrup starodrzewu 

obejmujących stanowiska sasanki 

przy zakładaniu zrębów zupełnych 

Cały obszar 

PLH140052 

Okres 

obowiązywania 

PZO 

 W ramach 

wykonywania 

PUL 

Nadleśnictwo 

Parciaki 

2.5. 

Działania w zakresie 

remontów 

i przebudowy 

infrastruktury 

drogowej 

Ochrona istniejących stanowisk 

przydrożnych sasanki podczas prac 

remontowych 

Stanowiska 

przydrożne 

(drogi leśne, 

publiczne) 

na całym 

obszarze 

PLH140052 

Okres 

obowiązywania 

PZO 

Trudny  do 

oszacowania 

Nadleśnictwo 

Parciaki 

Rejonowy Zarząd 

Dróg 

3. Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nie przewiduje się 
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 4. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4.1. 
Monitoring 

(fakultatywnie) 

Przeprowadzenie monitoringu 

stanowisk w odpowiedniej porze roku 

zgodnie z metodyką PMŚ 

prowadzonego przez GIOŚ. 

Stanowiska 

sasanki na 

obszarze 

PLH140052 

Okres 

obowiązywania 

PZO 

Trudny  do 

oszacowania 

GIOŚ/ewentualnie 

RDOŚ w Warszawie 

4.2. 

Prace i projekty 

badawcze 

(fakultatywnie) 

Projekty badawcze dotyczące rozwoju 

i ochrony sasanki otwartej 

Cały obszar 

PLH140052 

Okres 

obowiązywania 

PZO 

Trudny do 

oszacowania 

Trudny do 

wskazania 

 

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

5.1 

Wspomaganie 

rozmnażania 

generatywnego  

Płatowe  odsłanianie gleby (usuwanie 

pokrywy mszystej i zadarnionej w 

otoczeniu stanowisk sasanki) – ok. 

100cm
2
 

Wszystkie 

stanowiska na 

obszarze 

PLH140052 

W latach 

kwitnienia 

i owocowania 

10,0 
Nadleśnictwo 

Parciaki 

 

Na podstawie między innymi Art. 32 ust 4 i  Art. 39 ustawy o ochronie przyrody oraz Art. 54 pkt 5 ustawy o lasach uważa się, że podmiot 

(w tym przypadku Nadleśnictwo Parciaki lub Rejonowy Zarząd Dróg) jest odpowiedzialny za wykonanie zadań ochronnych po zapewnieniu 

środków finansowych przez organ nadzorujący (w tym przypadku RDOŚ Warszawa).  
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

 

L.p. 

 

Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres 

prac 

monitoring

owych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce 

 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

 

 

1. 

 

91T0 

Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-

Pinetum  i 

chrobotkowa 

postać 

Peucedano-

Pinetum) 

Zachowanie 

niezmniejszonej 

powierzchni 

siedliska oraz 

poprawa 

struktury i 

funkcji w 

zakresie wieku 

drzewostanu 

Powierzchnia, 

struktura i 

funkcje 

Wszystkie 

wskaźniki 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

dla siedliska 

91T0 

Co 5 lat 
1-7 

 

RDOŚ w 

Warszawie 

Trudny  do 

oszacowania 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

1477 

Sasanka 

otwarta 

Pulsatilla 

patens 

Utrzymanie 

populacji 

gatunku 

przynamniej na 

obecnym 

poziomie. 

Zachowanie 

siedlisk 

dostępnych dla 

gatunku i 

umożliwiającyc

h rozmnażanie 

generatywne. 

Wzrost 

świadomości 

społecznej / 

wiedzy 

dotyczącej/ na 

temat obszaru 

chronionego. 

Populacja i 

siedlisko 

Wszystkie 

wskaźniki 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

dla gatunku 

sasanka 

otwarta 

Co 3 lata  

1 21,1519   53,2074 
2 21,1494   53,2079 

3 21,1428   53,2007 

4 21,1455   53,1929 
5 21,1498   53,1890 

6 21,1496   53,1871 

7 21,1489   53,1868 
8 21,1469   53,1603 

9 21,1468   53,1600 

10 21,1524   53,1420 

11 21,1525   53,1348 

12 21,1992   53,1247 

13 21,1908   53,1199 
14 21,1895   53,1202 

15 21,1778   53,1192 

16 21,2091   53,1297 
17 21,1995   53,1239 

18 21,2002   53,1243 
19 21,2015   53,1249 

RDOŚ w 

Warszawie 

Trudny  do 

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

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

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

Przeprowadzenie cyklicznych badań monitoringowych przedstawiłoby faktyczną „kondycję” stanu populacji sasanki na omawianym 

obszarze. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

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) 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa 

Parciaki 

Do Nadleśnictwa Parciaki przekazano cele zadań ochronnych, a także ustalenia działań 

ochronnych, w tym wyłączenie siedliska 91T0 na obszarze PLH140052 z powierzchni 

referencyjnych ze względu na konieczność prowadzenia czynnej ochrony na siedlisku. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Baranowo 
Brak wskazań. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranowo 

na lata 2004- 2013 
Brak wskazań. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Baranowo 

Brak wskazań. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Jednorożec 

Brak wskazań. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiejskiej 

Jednorożec na lata 2004 – 2013 
Brak wskazań. 

 

 

 

 

 

  



 

  

48 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów, potrzeb obszaru w zakresie monitoringu i działań ochronnych podczas opracowywania PZO  

stwierdzono konieczność  sporządzenia Planu Ochrony dla obszaru Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052. 

Uzasadnienie 

W warunkach naturalnych, bez programu wspomagającego, populacja sasanki otwartej nie wzrośnie. W związku z tym należy podjąć wszelkie 

możliwe działania aby ta sytuacja uległa poprawie.  Jak dotąd brak jest sprawdzonych wzorców skutecznego postępowania, które pozwoliłoby na 

ochronę i zachowanie istniejących populacji sasanki otwartej wraz z jej siedliskami na obszarze Polski. Nie zostały też zbadane i racjonalnie 

wyjaśnione przyczyny recesji tego gatunku. 

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

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

jest cykliczne prowadzenie monitoringu, w trakcie którego należy ocenić wszystkie wskaźniki i parametru dla tego gatunku przeprowadzone w 

odpowiedniej porze roku tzn. na przełomie marca i kwietnia, w okresie kwitnienia. 

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

otwartej na obszarze Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052. 

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

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

Załącznik 4 - Projekt weryfikacji SDF 

Załącznik 10 - Mapa „Projekt weryfikacji granic obszaru Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052” 

Wektorowa warstwa informacyjna zawierająca projekt zmiany granicy obszaru – Projekt_nowej_granicy_PLH140052.shp 

 

 

L.p. Zapis SDF 
Proponowany 

zapis SDF 
Uzasadnienie do zmiany 

1. 

3.1. 

Siedlisko 

2330 
Brak 

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (kod 2330) – zajmują powierzchnię stanowiącą 

poniżej 0,01% obszaru, ponadto  na tej  niewielkiej powierzchni, położonej na granicy 

różnowiekowych drzewostanów,  zachodzą procesy sukcesji, które doprowadzą z czasem do zaniku 

tego siedliska. 

2. 

3.2g 

Stan 

zachowania 

A 

 

Stan  

zachowania 

 B 

Na podstawie zebranych informacji zmieniono stan zachowania z A na B ze względu na małą liczbę 

osobników na stanowisku. W większości na stanowisku występują pojedyncze osobniki, w kilku 

wypadkach były to 3 osobniki i tylko na jednym stanowisku było odnotowano 9 osobników. 

 

 

 

L.p. 
Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany 

1. 

Załącznik 4 

Załącznik 10 

Projekt_nowej_granicy_PLH140052.shp 

Ponieważ obszar położony jest na gruntach Lasów Państwowych konieczne jest dopasowanie 

granicy obszaru do granicy wydzieleń zgodnych z Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa 

Parciaki, stan na 01.01.2012 r. W wyniku zmiany granic obszar zostałby powiększony 

o 3,26 ha. 

 

  



 

  

50 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

 

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

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

przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

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

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

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

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

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

formaty danych na których pracuje dany RDOŚ. 

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

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

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

  

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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Lp. Nazwa mapy Opis zawartości 

1. 
Obszar Natura 2000 

załącznik nr 3 
Granica obszaru 

2. 
Projekt weryfikacji granic obszaru Natura 2000 

załącznik nr 4 
Granica obszaru, projekt granicy, granice działek 

3. 
Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 

załącznik nr 5 

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

ostatnimi cyframi GUID), granice działek 

4. 
Stan ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 

załącznik nr 6 

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

ochrony), monitoring realizacji celów działań ochronnych i stanu ochrony 

5. 

Plany/programy/projekty dot. zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze Natura 2000 

załącznik nr 7 

Granica obszaru, stanowiska i siedliska przedmiotów ochrony, obszar objęty 

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

dokumentacji 

6. 
Działania ochronne w obszarze Natura 2000 

załącznik nr 8 

Granica obszaru, stanowiska i siedliska przedmiotów ochrony, granice działek oraz 

warstwy przedstawiające rodzaje działań ochronnych (w zależności od potrzeb): 

- działania w zakresie ochrony czynnej; 

- utrzymanie lub modyfikacja metod gospodarowania; 

- monitoring realizacji działań ochronnych; 

- uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony; 

- zwiększenie powierzchni siedlisk/siedlisk gat. 

7. 
Zakres badań terenowych 

załącznik nr 9 

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

stanie zachowania D, utracone stanowiska gatunków i siedlisk, orientacyjną 

lokalizację siedlisk i gatunków stanowiących podstawę do powiększenia obszaru 

 

14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010 

 

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

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