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PRZEDMIOT OCHRONY 
 
Obszar ostoi obejmuje rzadkie torfowiska przejściowe na podłożu 
wapiennym z kompleksem łąk trzęślicowych oraz świeżych i inicjalnych 
zarośli łęgowych.  
 
Ostoja ta swe szczególne znaczenia zawdzięcza występowaniu: 
- 3 roślin - języczki syberyjskiej (największe w Polsce jej stanowisko), 
staroduba łąkowego oraz lipiennika Loesela,  
- 3 gatunków zwierząt (wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny),  
- 3 siedliska przyrodnicze – torfowiska przejściowe (7140), łęgi* (91E0), 
ciepłolubne dąbrowy* (91I0) (tak w SDF-ie w rzeczywistości więcej). 



PRZEDMIOT OCHRONY 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE I ROŚLINY o znaczeniu wspólnotowym są 
wyznaczane wedle kryteriów NAUKOWYCH (!)  
 
Typowane są siedliska przyrodnicze i rośliny pozwalające na ochronę 
różnorodności biologicznej. 
 
Kryteria wyboru siedlisk: 
- zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu, 
- mają niewielki obszar,  
- są dobrymi przykładami cech typowych dla regionów biogeograficznych, na 
obszarze których leżą kraje Wspólnoty Europejskiej (alpejski, atlantycki, 
kontynentalny, makaronezyjski i śródziemnomorski). 
 



ZAGROZENIA  
 
Głównym zagrożeniem dla wartości przyrodniczych torfowiska „Pakosław” 
jest spadek poziomu wód gruntowych, co doprowadzić może do 
degradacji siedlisk niektórych i ich gatunków).  
 
Odwodnienie przyśpiesza naturalne procesy sukcesji i powoduje 
zarastanie torfowisk i łąk. Na skutek zacienienia giną zbiorowiska i ich 
rośliny. 
 
W mniejszym stopniu zagrożeniem są: 
- Coraz mniejsze pozyskiwanie torfu.  
- Ryzyko wystąpienia pożaru. 



PODJĘTE WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA  
 
1) Próby stworzenia rezerwatu przyrody (przy okazji 

szczegółowe rozpoznanie siedlisk i roślinności). 
 
2) Projekt renaturyzacji wsparty przez Fundację Ekofundusz oraz 
wojewódzkie służby ochrony przyrody: 

- odkrzewianie terenu poprzez usunięcie zarośli wierzb, osik 
i brzóz,  
- próby poprawy lokalnych stosunków wodnych,  
- propagowanie wśród rolników do dalszego wykorzystania 
odtworzonych łąk w ramach programów rolno-
środowiskowych 

(źródło - Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo 
Ornitologiczne) 
 
3) W ramach zadań zleconych przez WKP w Warszawie 
prowadzona jest szczegółowa inwentaryzacja języczki 
syberyjskiej, badania hydrologiczne oraz pozyskiwane są 
nasiona przez Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.  



PRZEDMIOTY OCHRONY W RAMACH OBSZARU NATURA 2000 



www.csop-horepnik.cz 

Największe stanowisko tego gatunku na 
terenie Polski (1100 osobników wg SDF).  
Stan populacji – A!   
Stan zachowania – C! 
Struktura populacji jest różnowiekowa.   
 
W związku z osuszeniem coraz rzadszy - 
ogranicza możliwości kiełkowania. Najlepsze 
warunki do rozwoju na terenie użytkowanych  
ekstensywnie łąk w sąsiedztwie rowów.  



Autor: Hagen de Merak (Syberia) 



Gatunek znaleziony był po raz pierwszy w 1921 r. - Szafer W. 1923. 
Acta Soc. Bot. Pol. 1(1): 55-57 
Od tej pory jest przedmiotem dużego zainteresowania botaników.  



W 2010 roku (po 2 wyjątkowo mokrych latach) monitoring 
liczebności populacji języczki syberyjskiej wykazał polepszająca się jej 
kondycję. 
Odnaleziono 2118 osobników.  
 
Odnotowano również obecność kilkudziesięciu siewek (w 
porównaniu do wysokich przeżywalności w warunkach kontrolnych 
jest wynikiem słabym). 
 
Uznano populację za stabilną, lecz w przyszłości w bardziej suche 
lata języczka może odnawiać się dużo gorzej.  



Jedno z największych stanowisk tego gatunku 
na terenie Polski (>1000 osobników).  
Ogólna ocena – A! 
Stan zachowania – B.   
Struktura populacji jest różnowiekowa.   
 
W związku z osuszeniem coraz rzadszy - 
ogranicza możliwości kiełkowania. Najlepsze 
warunki do rozwoju na terenie użytkowanych  
ekstensywnie łąk w sąsiedztwie rowów.  



www.orchidstudygroup.org 

Nieduża populacja (<10 osobników).  
Ogólna ocena – C.  
Stan zachowania – B.  
 
W związku z osuszeniem roślina niewątpliwie 
ustępuje.  



Torfowiska przejściowe (Scheuchzerio-Caricetea nigrae) – fragmentarycznie zespół Caricetum 

diandrae – w SDF ocena ogólna B! (obnizona za małą powierzchnię sieldiska) 



Torfowiska przejściowe (Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 



łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum)*  
w SDF ocena ogólna D (najniższa)! – są to młodociane postacie, inicjalne na zarastającym torfowisku 



łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum)*  
w SDF ocena ogólna D (najniższa)! – są to młodociane postacie, inicjalne na zarastającym torfowisku 



łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum)*  
w SDF ocena ogólna D (najniższa)! – są to młodociane postacie, inicjalne na zarastającym torfowisku 



świetliste dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum)* 
siedlisko priorytetowe w SDF! – brak bliższych danych o rozmieszczeniu 



ciepłolubne murawy (Koelerion glaucae) 
siedlisko nie wymienione w SDF wstępnie szacuje się ocenę na D 



ciepłolubne murawy (Koelerion glaucae) 
siedlisko nie wymienione w SDF wstępnie szacuje się ocenę na D 

 



Łąki trzęślicowe (Molinion) 
siedlisko nie wymienione w SDF wstępnie szacuje się ocenę na B/C 



Łąki trzęślicowe (Molinion) 
siedlisko nie wymienione w SDF wstępnie szacuje się ocenę na B/C 



Łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) –  
siedlisko nie wymienione w SDF wstępnie szacuje się ocenę na B/C 



Łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) –  
siedlisko nie wymienione w SDF wstępnie szacuje się ocenę na B/C 



Łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) –  
siedlisko nie wymienione w SDF wstępnie szacuje się ocenę na B/C 



Obszar „Pakosław” to siedlisko wyjątkowo wielu 
rzadkich i cennych roślin  
 
LISTA GATUNKÓW CHRONIONYCH  WG ROZPORZĄDZENIA z 2012 r. „w sprawie ochrony gatunkowej roślin” 
 

Dryopteris cristata  
Aquilegia vulgaris  
Aruncus dioicus  
Betula humilis  
Chimaphila umbellata  
Daphne mezereum  
Dianthus superbus  
Digitalis grandiflora  
Drosera anglica  
Drosera rotundifolia  
Frangula alnus  
Helichrysum arenarium  
Menyanthes trifoliata  
Nymphaea alba  
Pedicularis sceptrum-carolinum  
Viburnum opulus  
Carex limosa  
Convallaria majalis  
Dactylorhiza incarnata  
Dactylorhiza majalis  
Epipactis palustris  
Lilium martagon  
Listera ovata  
Neottia nidus-avis  
Platanthera bifolia  

 



STANOWISKA KLUCZOWE DLA OBSZARU NATURA 2000 

stanowiska 
wymagające 
ekstensywne
go koszenia 

stanowiska 
wymagające 
dużego 
uwodnienia 



ZALECENIA DLA PRZEDMIOTÓW OCHRONY 

W kluczowych stanowiskach ważne jest: 
- utrzymanie uwodnienia mechowisk i 

ustabilizowanie wysokości wody na 
poziomie z lat 2010-11,  

- sprzyjanie ekstensywnej gospodarce 
łąkowej, odkrzewianie, 

- stały monitoring. 
 




