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Zadanie zrealizowane w ramach projektu V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, 
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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych 

 obszaru Natura 2000 PLH280032 Uroczysko Markowo w województwie warmińsko-mazurskim  

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru UROCZYSKO MARKOWO 

Kod obszaru PLH2800032 

Opis granic obszaru załącznik nr 1 

SDF  

Położenie Uroczysko Markowo położone jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach elbląskim i 

ostródzkim, na obszarze gmin Godkowo i Morąg 

Powierzchnia obszaru (w ha) 1453,64 

Status prawny Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93WE jako obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny – Dz. U. UE. L 43 z 13.2.2009). 

Termin przystąpienie do 

sporządzenia Planu 

28.07.2010r.  

 

Termin zatwierdzenia Planu  

 

Koordynator Planu Joanna Sobiesierska, e-mail: joanna.sobiesierska.olsztyn@rdos.gov.pl 

tel.+48 23 698 10 05 

Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron e-mail: iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 

tel. +48 89 53 72 109 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn 
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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 Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki 

Wąskiej.  

X Nie zachodzą przesłanki zawarte 

w art. 28 ust. 11 ustawy 

o ochronie przyrody 

X 

2 Pomniki przyrody  

1. Dąb szypułkowy nr ew.  213/57 

2. Dąb szypułkowy nr ew. 212/57 

X Nie zachodzą przesłanki zawarte 

w art. 28 ust. 11 ustawy 

o ochronie przyrody  

X 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000. 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

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

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

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

Obowiązek sporządzenia projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.). 

Ogólne podstawy prawne i wytyczne do sporządzenia PZO: dokument instruktażowy „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000” GDOŚ 2010; „Standard danych GIS w ochronie przyrody” wersja 3.03.01. M. Łochyński, M. Guzik, a także obowiązujące akty 

prawne, w tym przede wszystkim: 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

(Dz. U. Nr 77, poz. 510), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 (Dz. U. Nr 34 poz. 186). 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem  

Dane zgodne z Standardowym Formularzem Danych 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osiad

ł. 

Pop. 

Lęgow

a 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. 

Ocen

a 

St. 

zach. 

Ocen

a 

Izol. 

Ocen

a 

Ogóln

a 

Opina 

dot. 

wpisu 

S1 3150 

Naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami 

Nympheion 

─ 4,37 ─ ─ ─ ─ B ─ B ─ 

S2 3160 
Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 
─ 0,32 ─ ─ ─ ─ B ─ C ─ 

S3 6510 

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

─ 0,79 ─ ─ ─ ─ ─ ─ D ─ 

S4 7140 
Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska 
─ 0,07 ─ ─ ─ ─ A ─ C ─ 

S5 
9130-

1 
Żyzne buczyny niżowe 

Galio odorati-

Fagetum 
3.35 ─ ─ ─ ─ B ─ B ─ 

S6 
6160-

1 
Grąd subatlantycki 

Stellaria-

Carpinetum 
48,83 ─ ─ ─ ─ A ─ A ─ 

S7 
9170-

3 
Grąd zboczowy ─ 2,67 ─ ─ ─ ─ A ─ B ─ 

S8 
91E0

4 

Źródliskowe lasy olszowe 

na niżu 

Cardamino-

Alnetum 

glutinosae 
0,02 ─ ─ ─ ─ ─ ─ B ─ 
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S9 
91E0-

3 

Niżowe łęg jesionowo-

olszowy 

Fraxino-

Alnetum 
3,23 ─ ─ ─ ─ A ─ B ─ 

 

 

Lp

. 
Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osiad

ł. 

Pop. 

Lęgow

a 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. 

Ocen

a  

St. 

zach.. 

Ocen

a 

Izol. 

Ocen

a 

Ogóln

a 

Opina 

dot. 

wpisu 

Z1 1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus 

cristatus 
─ P ─ ─ C B C C ─ 

Z2 1188 Kumak nizinny 
Bombina 

bombina 
─ P ─ ─ C B C C ─ 

Z3 1042 Zalotka większa 
Leucorrhinia 

pectoralis 
─ P ─ ─ C B C C ─ 

Z4 1084 Pachnica dębowa 
Osmoderma 

eremita 
─ P ─ ─ C A C B ─ 

 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

W związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, 

został powołany Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) ds. tworzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Uroczysko Markowo” PLH 

280032. W ramach prac Zespołu zorganizowano dwa jednodniowe spotkania w formie warsztatów, które odbyły się: 20 grudnia 2010 r. oraz 28 lipca 

2011r. Informacja o spotkaniach ZLW została przekazana interesariuszom obszaru telefonicznie, drogą elektroniczną oraz listownie. Ponadto ukazało 

się obwieszczenie w prasie, które informowało o rozpoczęciu prac nad planem. 

Dodatkowo obwieszczenia rozesłano do zainteresowanych gmin, starostw gdzie zostały udostępnione opinii publicznej poprzez wywieszenie na czas 

trwania konsultacji w zwyczajowo przyjętych miejscach. Listę osób/podmiotów zaproszonych do prac przedstawia tabela 1.7. Natomiast listę osób 

czynnie uczestniczących w spotkaniach ZLW tabela 1.8. W spotkaniach uczestniczyły osoby, reprezentujące różne środowiska: samorządowcy, 

leśnicy, inwestorzy, przedstawiciele rolników i organizacji pozarządowych. W trakcie pierwszego spotkania eksperci Pan Piotr Dynowski  i Pan 

Mirosław Szczepański zaprezentowali główne przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz  przedstawiono szablon projektu dokumentacji planu. 
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Podczas spotkania został powołany Zespół Lokalnej Współpracy, który będzie brał czynny udział w pracach nad tworzeniem PZO. W trakcie 

drugiego spotkania zaprezentowano dokumentację planu zadań ochronnych oraz dyskutowano nad przedstawionymi celami zadań ochronnych a także  

nad identyfikacją zagrożeń dla przedmiotów ochrony.       

 

 

 

 

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

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

planowanie przestrzenne, promocja regionu 

województwa warmińsko-mazurskiego, 

udostępnienie informacji w tym zakresie, 

polityka regionalna  

Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn 

tel. 89 521 91 30 

dum@warmia.mazury.pl  

Starostwo Powiatowe                     

w Ostródzie  

realizacja polityki ochrony środowiska, , 

udostępnienie informacji  

Starostwo Powiatowe  w Ostródzie 

Ul. Grunwaldzka 19 A 

14-100 Ostróda 

 

tel. 89 642 98 00 

sekretariat@powiat.ostroda.pl 

 

Starostwo Powiatowe                    

w Elblągu 

realizacja polityki ochrony środowiska, , 

udostępnienie informacji  

Starostwo Powiatowe w Elblągu 

Ul. Saperów 14 A 

82-300 Elbląg 

 

tel. 55 239 49 00 

starosta.neb@powiatypolski.pl  

 

Gmina Morąg lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań 

z zakresu ochrony środowiska, udostępnienie 

informacji  

Urząd Miejski w Morągu 

Ul. 11 listopada 9 

14-300 Morąg 

tel. 89 757 22 31 

morąg@morąg.pl 

Gmina Godkowo lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań 

z zakresu ochrony środowiska, udostępnienie 

informacji  

Urząd Gminy Godkowo 

14-407 Godkowo 

 

tel. 55 249 72 10 

godkowo@uggodkowo.bip.do

c.pl 

Morąskie Stowarzyszenie 

Miłośników Przyrody Eko-Głos  

 

ochrona przyrody i promocja regionu 

 

Morąskie Stowarzyszenie  

Miłośników Przyrody Eko-Głos 

Plac Jana Pawła II 7/35 

14-300 Morąg 

tel. 696 387 644 

robgaw@poczta.fm 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku 

udostępnienie informacji 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku 

Ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 

80-804 Gdańsk 

tel. 58 326 18 88 

sekretariat@gdansk.rzgw.gov.p

l 

Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Olsztynie 

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń wodnych i melioracyjnych  

Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Olsztynie 

Ul. Partyzantów 24 

10-526 Olsztyn 

tel. 89 521 71 00 

sekretariat@zmiuw.pl  

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Olsztynie 

gospodarka leśna i ochrona przyrody, 

edukacja, promocja i udostępnienie informacji 

w zakresie ochrony lasu  

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Olsztynie 

Ul. Kościuszki 46/48 

10-959 Olsztyn 

tel. 89 527 21 70 

rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Młynary kontrola, nadzór, zarządzanie lasami, 

monitorowanie, udostępnienie informacji 

Nadleśnictwo Młynary 

Ul. 1-ego Maja 21 A 

14-420 Młynary  

tel. 55 248 61 53 

młynary@olsztyn.lasy.gov. pl 

Agencja Nieruchomości Rolnych 

 

zarządzanie gruntami rolnymi stanowiącymi 

własność Skarbu Państwa  

Agencja Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Olsztynie 

Ul. Głowackiego 6 

10-448 Olsztyn 

tel. 52 48 800 

olsztyn@anr.gov.pl  

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Olsztynie 

nadzór nad obszarami sieci Natura 2000, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

obszarze województwa warmińsko-

mazurskiego, promocja i udostępnienie 

informacji w tym zakresie  

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Olsztynie 

Ul. Dworcowa 60 

10-437 Olsztyn 

 

tel. 89 537 21 00 

sekretariat.olsztyn@rdos.gov.p

l 

Klup Przyrodników ochrona przyrody 

 

 

Klup Przyrodników 

Ul. 1 Maja 22 

66-200 Świebodzin 

kp@kp.org.pl 

tel. 68 382 82 36 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Morągu 

prowadzenie doradztwa rolniczego, 

upowszechnianie programów 

rolno-środowiskowych 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Filia w Morągu 

Ul. Dworcowa 13 

tel. 89 757 47 61 

mailto:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

 14-300 Morąg 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego  

doradztwo rolnicze obejmujące działania 

w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 

rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa 

domowego, upowszechnianie programowy 

rolno-środowiskowych 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 

Ul. Jagiellońska 91 

10-356 Olsztyn 

tel. 89 535 76 84 

sekretariat@w-modr.pl  

Przedstawiciele rolników  i 

społeczności lokalnej 

Promocja regionu, rozwój gospodarstw 

rolnych 

 

 

Sołtysi wsi: 

Kolnik 

Królewo 

Niebrzydowo 

Kretowiny 

Chojnik 

Markowo 

 

                     - 

Hotel Młyn Klekotki  turystyka i promocja regionu Hotel Młyn Klekotki 

14-407 Godkowo 

 

gsk@hotelmlynklekotki.pl 

 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

Iwona Mirowska-Ibron Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                  

w Olsztynie  

iwona.mirowska-

ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 

tel.89 53 72 109 

Joanna Sobiesierska Koordynator Planu  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                    

 w Olsztynie  

joanna.sobiesierska.olsztyn@r

dos.gov.pl  

tel. 23 698 10 05 

Czesław Hołdyński  Ekspert ds. siedlisk leśnych  wykonawca hold@uwm.edu.pl 

tel.89 523 34 94 

mailto:gsk@hotelmlynklekotki.pl
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Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

Piotr Dynowski  Ekspert ds. siedlisk leśnych  wykonawca piotr.dynowski@uwm.edu.pl 

tel. 89 523 39 80 

Jacek Kozłowski  Ekspert - ichtiolog Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie cat@uwm.edu.pl 

tel: 89 523 32 62 

Mirosław Szczepański  Ekspert ds. siedlisk wykonawca mireksz1@wp.pl 

tel. 23 696 68 61 

Karol Komosiński Ekspert - entomolog Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kurcik@uwm.edu.pl 

tel. 89 523 49 60 

Mariola Matuszek  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                   

w Olsztynie 

mariola.matuszek.olsztyn@rdo

s.gov.pl 

tel. 89 64 10 213 

Ewelina Baumert Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                    

w Olsztynie  

ewelina.baumert.olsztyn@ 

rdos.gov.pl 

tel. 23 698 10 05 

Aleksandra 

Kalinowska  

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Miejski w Morągu  morąg@morąg.pl  

tel. 89 757 22 31 

Rafał Żurawicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Miejski w Morągu  morąg@morąg.pl 

tel. 89 757 22 31 

Jolant Chałkowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Urząd Miejski w Morągu morąg@morąg.pl 

tel. 89 757 22 31 

Stefan Byk  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Nadleśnictwo Młynary   stefan.byk@olszty.lasy.gov.pl 

tel. 55 248 61 53 

Jan Janiak  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Starostwo Powiatowe w Ostródzie sekretariat@powiat.ostroda.pl 

tel. 89 642 98 39 

Grażyna Szwarc-

Kobryń  

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Hotel Młyn Klekotki  gsk@hotelmlynklekotki.pl 

Robert Gawroński  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Przyrody 

Eko-Głos  

robgaw@poczta.fm 

 

Paweł Pawlaczyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Klub Przyrodników pawpawla@wp.pl 

tel. 68 382 82 36 
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Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

Anna Gniewczyńska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  Klub Przyrodników babka_lancetowata@o2.pl 

tel. 68 382 82 36 

Dariusz Derwońko Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

Sołtys wsi Kolnik ─ 

Anna Erber  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  

 

Sołtys wsi Królewo ─ 

Jerzy Szczurowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

  

Sołtys wsi Niebrzydowo ─ 

Andrzej Kosecki  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  

 

Sołtys wsi Kretowiny ─ 

Marian Pustoła  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  

 

Sołtys wsi Chojnik ─ 

Krzysztof Przygodzki  Członek Zespołu Lokalnej Współpracy  

 

Sołtys wsi Markowo ─ 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 

publikowane 

Obszary Natura 2000 

w województwie warmińsko-

mazurskim. Hołdyński Cz., Krupa 

M. (red.). 2009 r. 

Przegląd obszarów 

Natura 2000 na terenie 

woj. war.maz. 

Przydatna Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Siedliska i gatunki Natura 2000. 

Hołdyński Cz. (red.). 2009 r.   

Raport z inwentaryzacji 

przyrodniczej w lasach 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych  w Olsztynie i 

części Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku w latach 2006-2008 

 

Szczegółowy opis 

siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej flory                 

i fauny objętych  

Dyrektywą Siedliskową 

Przydatna Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Wyznaczenie granic obszarów 

bezpośredniego zagrożenia 

powodzią w celu uzasadnionego 

odtwarzania terenów 

zalewowych-rzeka Wąska 

Instytut Meteorologii Gospodarki 

Wodnej. Oddział Morski w Gdyni  

Hydrologia rzeki Wąskie. 

Szereg informacji 

dotyczących przepływu i 

stanów wody rzeki 

Wąskiej 

Informacyjna Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej 

Oddział Morski w Gdyni 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

 Lasy i bory. J.Herbich  (red.). 

2004. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa.  

Opis siedlisk 

przyrodniczych, ich 

rozmieszczenie 

geograficzne, stan 

zachowania.                   

Opis czynników 

zagrażających oraz 

metod ochrony 

Podają proponowane 

sposoby ochrony, co 

ułatwia konstruowanie 

planów ochrony 

poszczególnych 

obszarów naturowych, 

a także realizację 

planów i programów 

ochrony 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Wody słodkie i torfowiska. 

J.Herbich (red.). 2004. Poradniki 

ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa 

Opis siedlisk 

przyrodniczych, ich 

rozmieszczenie 

geograficzne, stan 

zachowania. Opis 

czynników zagrażających 

oraz metod ochrony 

Podają proponowane 

sposoby ochrony, co 

ułatwia konstruowanie 

planów ochrony 

poszczególnych 

obszarów naturowych, 

a także realizację 

planów i programów 

ochrony 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Gatunki roślin B. Sudnik-

Wójcikowska, H. Werblan-

Jakubiec (red.). 2004. 

Poradniki ochrony siedlisk                  

i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa  

Opis gatunków roślin, 

ich rozmieszczenie 

geograficzne, stan 

zachowania. Opis 

czynników zagrażających 

oraz metod ochrony 

Podają proponowane 

sposoby ochrony, co 

ułatwia konstruowanie 

planów ochrony 

poszczególnych 

obszarów naturowych, 

a także realizację 

planów i programów 

ochrony 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

 Gatunki zwierząt Z. Witkowski, 

O. Adamski (red) 2004 

Poradniki ochrony siedlisk                   

i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 

 

 

Opis gatunków zwierząt, 

ich rozmieszczenie 

geograficzne. Opis stanu 

zachowania, czynników 

zagrażających oraz 

metod ochrony 

Podają proponowane 

sposoby ochrony, co 

ułatwia konstruowanie 

planów ochrony 

poszczególnych 

obszarów naturowych, 

a także realizację 

planów i programów 

ochrony 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Monitoring siedlisk 

przyrodniczych. Przewodnik 

metodyczny. Część I. GIOŚ, 

Warszawa 2010 

Szczegółowy opis 

siedlisk przyrodniczych, 

ich rozmieszczenia 

geograficznego, stanu 

zachowania, czynników 

zagrażających oraz 

metod ochrony.  

Metody monitoringu 

przyrodniczego siedlisk 

przyrodniczych 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Monitoring gatunków zwierząt. 

Przewodnik metodyczny. Część I. 

GIOŚ, Warszawa 2010 

Szczegółowy opis 

rozmieszczenia 

geograficznego, stanu 

zachowania, zagrożeń 

oraz metod ochrony i 

monitoringu gat. za z zał. 

II DS.  

Metody monitoringu 

przyrodniczego 

gatunków zwierząt z 

zał. II DS 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Monitoring gatunków roślin 

Przewodnik metodyczny. Część I. 

GIOŚ, Warszawa 2010 

Szczegółowy opis 

rozmieszczenia 

geograficznego, stanu 

zachowania, zagrożeń 

oraz metod ochrony i 

monitoringu gat. roślin z 

zał. II DS.  

Metody monitoringu 

przyrodniczego 

gatunków roślin z zał. 

II DS 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

 Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Wynik monitoringu. 2011. 

GIOŚ 

Monitoring stanowisk 

reprezentatywnych dla 

zasięgu widłozęba 

zielonego  

Szczegółowe dane 

dotyczące 

występowania, 

zagrożenia, propozycje 

działań ochronnych  

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

Plany/programy/st

rategie/projekty 

Plan Gospodarki Odpadami 

Gminy Morąg na lata 2008-2011 

Przedstawienie 

informacji o strukturze 

zarządzania 

środowiskiem i jego 

monitoringu 

Istotne źródło 

informacji  

 

Urząd Gminy w Morągu 

 Program Ochrony Środowiska 

Gminy Morąg na lata 2004-2007 z 

uwzględnieniem perspektyw na 

lata 2008-2011. Olsztyn 2004 

Informacje o strukturze 

zarządzania 

środowiskiem i jego 

monitoringu w gminie 

Morąg 

Istotne źródło 

informacji  

Urząd Gminy w Morągu 

 Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Młynary               

(obręb Młynary, Markowo). 

Sporządzony na okres od 1 

stycznia 2007 r. do 31 grudnia 

2016 r. na podstawie stanu lasu w 

dniu 1 stycznia 2007 r. 

Zestawienie zadań na lata 

od 2007 r. do 2016 r. 

Szereg informacji 

dotyczących gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo Młynary 

RDLP w Olsztynie 

 Program Ochrony Przyrody 

Nadleśnictwo Młynary 2007 r. 

Inwentaryzacja rzadkich 

i chronionych gatunków 

roślin i zwierząt na 

terenie Nadleśnictwa 

Wykaz rzadkich 

gatunków roślin                 

i zwierząt, 

inwentaryzacja 

wybranych 

drzewostanów 

Nadleśnictwo Młynary 

RDLP w Olsztynie 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Raporty Wartości przyrodnicze Uroczyska 

Markowo ze szczególnym 

uwzględnieniem mchów. 

Mirosław Szczepański 2010 r. 

Wykaz górskich 

gatunków mchów, 

mchów z czerwonej listy 

gatunków zagrożonych 

Szereg informacji 

dotyczących gatunków 

chronionych 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

Opinie Klub Przyrodników Świebodzin Sugestie dotyczące 

planowania ochrony 

obszaru Uroczysko 

Markowo 

Szereg informacji 

dotyczących obszaru 

Uroczysko Markowo 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 

 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

          Obszar Natura 2000 ,,Uroczysko Markowo” pod względem regionalizacji położony jest na Pojezierzu Iławskim. W stosunku do 

całego mezoregionu następuje zmiana krajobrazu z równinnego na pagórkowaty, pojezierny z licznym i głęboko wciętymi wąwozami. 

Wąwozy często mają charakter górski, a ich głębokość sięga kilkudziesięciu metrów. W tej części Pojezierze Iławskie zaznacza się w 

krajobrazie występowaniem moreny dennej zbudowanej głównie z gliny. Należy zaznaczyć, iż główną osią obszaru Natura 2000 jest 

rzeka Wąska (dopływ jez. Drużno) w jej górnym biegu od wsi Skowrony do wsi Strużyna (na wschód od Strużyny). Krawędzie doliny 

rzeki Wąskiej poprzecinane są licznymi wąwozami o bardzo stromych zboczach i dużym spadku podłużnym. Często  na odcinku do 1km 

różnica wysokości pomiędzy główną krawędzią doliny, a rzędną rzeki Wąskiej wynosi od 40 do 50 m. Występują liczne źródliska o 

charakterze górskim w dnie wąwozów, które czynne są przez cały rok. Rzeka Wąska przepływa prze dobrze zachowane eutroficzne 

jeziora oraz stawy hodowlane. 

       Obszar SOOS pokryty jest głównie wielogatunkowymi lasami liściastymi ze związku Carpinion betuli zesp. Stellario-Carpinetum, a 

na krawędziach dolin, miejscami występuje zbiorowisko Acer platanoides-Tilia cordata w mozaice z zespołem z zespołem Galio odorati-

Fagetum. Pozostała część terenu otwartego w niskim położeniu w dolinie rzeki Wąskiej to przede wszystkim łąki ze związku Calthion 

fragmentarycznie zarastające lasem olchowym we wczesnym etapie sukcesji, większy kompleks dobrze zachowanego łęgu znajduje się 
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między jeziorem Zielone i jeziorem Okonie. Pozostałe tereny otwarte są to użytki zielone (łąki, pastwiska) na glebach mineralnych, a w 

okolicach wsi Zimnochy i Markowo kompleksy upraw rolniczych na gruntach ornych. Na północny-zachód od Markowa znaczna część 

gruntów ornych została zalesiona. 

Ponadto na wyżej wymienionym obszarze występują dystroficzne i eutroficzne  zbiorniki wodne, do których należą jeziora: 

Okonie, Zielone i Zimnochy przez które przepływa rzeka Wąska. Są to dobrze zachowane jeziora eutroficzne o mulistym dnie i częstych 

zakwitach glonów. Otoczeniem jezior Okonie i Zimnochy są tereny otwarte łąkowo-pastwiskowe oraz lasy grądowe. Dobrze 

zachowanym, ale słabo dostępnym zbiornikiem dystroficznym, jest jezioro Zielone zlokalizowane na północy-wschód od miejscowości 

Strużyny. Przez jezioro przepływa niewielki ciek, który łączy jezioro z rzeką Wąską.  

Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo jest reprezentatywny dla obszarów północnej Polski na granicy wyżej położonych 

krajobrazów pojeziernych i równin zastoiskowych. Ukształtowana po ostatnim zlodowaceniu rzeźba terenu we wczesnym holocenie i 

współcześnie podlegała silnym procesom erozyjnym, czego efektem jest powstanie w strefie przykrawędziowej licznych i głębokich 

wąwozów.  

Główne walory przyrodnicze Uroczyska Markowo  to: 

1. Dominacja wielogatunkowych lasów liściastych kwalifikujących się do grądu subatlantyckiego (9160-1). Niemal 50% 

powierzchni tego lasu znajduje się w doskonałym i dobrym stanie zachowania ze wszystkimi charakterystycznymi składnikami 

flory. Licznie występują  chronione i lokalnie rzadkie na obszarze płn. - wsch. Polski gatunki, jak: tojad pstry, orlik pospolity, 

kokorycze, lilia złotogłów, listera jajowata, gnieźnik leśny, łuskiewnik różowy i inne. Grądy reprezentowane są przez pełne 

spektrum zróżnicowania troficznego, od znaczących powierzchni Stellario-Carpinetum corydaletosum oraz S.-C. stachyetosum u 

podnóży oraz na dnach dolin erozyjnych                 i wąwozów do S.-C.typicum i S.-C. calamagrostietosum na stromych zboczach 

i ich strefach przykrawędziowych. W wielu oddziałach grąd ten wyróżnia się dominacją drzewostanu gospodarczego składającego 

się z buka w mozaice  z żyzną buczyną niżową (9130-1). W dolinie rzeki Wąskiej, miedzy jeziorami wykształcił się dobrze 

zachowany niżowy łęg jesionowo-olchowy (91E0-3). 
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2. Występowanie na krawędziach i nasłonecznionych zboczach grądu zboczowego (9170-3) z licznymi gatunkami 

charakterystycznymi i wyróżniającymi jak: dzwonek szerokolistny, fiołek przedziwny, niezapominajka leśna, miesiącznica trwała, 

porzeczka alpejska. 

3. Występowanie w obrębie dolin erozyjnych aktywnych źródlisk z charakterystyczną florą (np. skrzyp olbrzymi, rzeżucha gorzka, 

oraz fragmentarycznie wykształconymi płatami źródliskowych lasów olchowych (91E0-4) i charakterystyczną dla źródlisk fauną 

bezkręgowców. 

4. Duża ilość martwych stojących i leżących drzew, które są siedliskiem gatunków saproksylicznych bezkręgowców, brioflory, 

grzybów i porostów zaliczanych do lasów pierwotnych. 

5. Występowanie licznej populacji pachnicy dębowej (1084). Główna koncentracja tego gatunku to przede wszystkim stara aleja 

lipowa przy drodze lokalnej prowadzącej na płn. - zach. od wsi Zimnochy w kierunku Klekotek, lipa drobnolistna we wsi 

Zimnochy, ok. 300-letne dęby szypułkowe w wąwozach na północ od wsi Zimnochy. Siedliska              te sprzyjają występowaniu 

rzadkiej entomofauny saprokslicznej Scaphisoma subalpinum, Gyrophaena poweri, Gyrophaena rugipennis, Larinus turnus, Atleta 

castanoptera. 

6. Ponadto w ostoi występują niewielkie lub mniej znaczące powierzchnie innych siedlisk  z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: 

jeziora eutroficzne (3150), jeziora dystroficzne (3160), nizinne łąki świeże(6510), torfowiska przejściowe (7140-1) oraz gatunki z 

Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: zalotka większa (1042), kumak nizinny (1188), traszka grzebieniasta (1166) 

 Obszaru Natura 2000 Uroczysko Markowo został utworzony w celu utrzymania i ochrony dotychczasowej struktury gatunkowej 

drzewostanu w lesie gospodarczym, a przede wszystkim, dla zachowania w statusie ochrony ścisłej drzewostanu wodochronnego i 

przeciwerozyjnego w głębokich wąwozach i wcięciach erozyjnych. Ochrona tych fragmentów zapewni trwałe siedliska dla flory i fauny 

charakterystycznej dla wąwozów i źródlisk. Drugi główny cel ochrony to utrzymanie optymalnych siedlisk dla pachnicy dębowej, 

siedliska te to przede wszystkim stare założenia alei lipowych i pomnikowe okazy dębów szypułkowych w okolicy wsi Zimnochy. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 976,74 67,19 

Własność komunalna - - 

Własność prywatna - - 

Grunty orne  201,98 13,89 

Łąki trwałe - 0,05 0,003 

Pastwiska trwałe - - - 

Sady - - - 

Grunty pod stawami - - - 

Nieużytki - - - 

Wody stojące - 89,2 6,13 

Wody płynące - - - 

Grunty zabudowane - - - 

Złożone systemy upraw i 

działek 
- 2,5 0,17 

Tereny głównie zajęte przez 

rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 

- 31,13 2,14 

Inne - 152,04 10,45 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 

Lasy komunalne   

Lasy prywatne   

Sady     

Trwałe użytki zielone     

Wody    

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
   

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

 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Gmina Morąg i Godkowo Brak zapisów Brak zapisów ── 

Strategia rozwoju 

gminy 

Gmina Morąg i Godkowo Brak zapisów Brak zapisów ── 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy  

Gmina Morąg i Godkowo Brak zapisów Brak zapisów ── 

Plan urządzenia lasu Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Młynary(Obręby: Młynary, Markowo) 

Sporządzony na okres od 1 stycznia 2007 r. 

do 31 grudnia 2016 r. na podstawie stanu 

lasu w dniu 1 stycznia 2007 r. 

Brak zapisów Brak zapisów ── 

Plan urządzeniowo-

rolny gminy Godkowo 

Gmina Godkowo Brak zapisów Brak zapisów ── 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

  

Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

 

9130-1 Żyzna buczyna 

niżowa 

B 48,76 ha Mapa stanowiąca 

załącznik 2 Podziału 

powierzchniowego 

siedlisk dokonano w 

oparciu o granice 

wydzieleń leśnych. W 

uzasadnionych 

przypadkach granice 

siedlisk poprowadzono 

zgodnie z ich zasięgiem. 

Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

 

Dobry. 

Całość obszaru 

zweryfikowana 

została bez 

wykonania zdjęć 

fitosocjologicznych, 

na podstawie wizji 

terenowej i 

znajomości 

fizjonomii oraz 

gatunków 

diagnostycznych 

dla poszczególnych 

siedlisk.  

Prace terenowe  nad 

rozmieszczeniem siedlisk 

przeprowadzono w 2010 r. 

9160-1 Grąd subatlantycki A 

 

102,86 ha Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Podziału 

powierzchniowego 

siedlisk dokonano w 

oparciu o granice 

wydzieleń leśnych. W 

uzasadnionych 

Mapa stanowiąca 

załącznik 2 
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Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

przypadkach granice 

siedlisk poprowadzono 

zgodnie z ich zasięgiem. 

9160-1 Grąd subatlantycki B 

 

232,73 ha Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Podziału 

powierzchniowego 

siedlisk dokonano w 

oparciu o granice 

wydzieleń leśnych. W 

uzasadnionych 

przypadkach granice 

siedlisk poprowadzono 

zgodnie z ich zasięgiem. 

Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

 

9160-1 Grąd subatlantycki C 

 

374,19 ha Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Podziału 

powierzchniowego 

siedlisk dokonano w 

oparciu o granice 

wydzieleń leśnych. W 

uzasadnionych 

przypadkach granice 

siedlisk poprowadzono 

zgodnie z ich zasięgiem. 

Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

 

9170-3 Grądy zboczowe B 29,15 ha Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Mapa stanowiąca 

załącznik 2 
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Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

 Podziału 

powierzchniowego 

siedlisk dokonano w 

oparciu o granice 

wydzieleń leśnych. W 

uzasadnionych 

przypadkach granice 

siedlisk poprowadzono 

zgodnie z ich zasięgiem. 

9170-3 Grąd zboczowy C 

 

9,63 ha Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Podziału 

powierzchniowego 

siedlisk dokonano w 

oparciu o granice 

wydzieleń leśnych. W 

uzasadnionych 

przypadkach granice 

siedlisk poprowadzono 

zgodnie z ich zasięgiem. 

Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

 

91E0-3 Niżowy łęg 

jesionowo olszowy 

B 26,30 ha Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Podziału 

powierzchniowego 

siedlisk dokonano w 

oparciu o granice 

wydzieleń leśnych. W 

Mapa stanowiąca 

załącznik 2 
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Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

uzasadnionych 

przypadkach granice 

siedlisk poprowadzono 

zgodnie z ich zasięgiem. 

91E0-4 Źródliskowe lasy 

olszowe na niżu 

B 0,24 ha Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Podziału 

powierzchniowego 

siedlisk dokonano w 

oparciu o granice 

wydzieleń leśnych. W 

uzasadnionych 

przypadkach granice 

siedlisk poprowadzono 

zgodnie z ich zasięgiem. 

Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

 

3150 -Naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion 

B 63,56 ha 3 Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Niedostateczny- 

brak dokładnej 

weryfikacji                   

w terenie 

xx 



 

 

27 

 

 

Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

3160 -Naturalne, 

dystroficzne zbiorniki 

wodne 

C 4,66 ha 1 Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Niedostateczny- 

brak dokładnej 

weryfikacji                  

w terenie  

xx 

7140-Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

B 0,98 1 Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Niedostateczny- 

brak dokładnej 

weryfikacji                   

w terenie  

xx 

6510-Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

D 11,54    1 Mapa stanowiąca 

załącznik 2 

Niedostateczny- 

brak dokładnej 

weryfikacji                   

w terenie  

xx 

1166 Traszka grzebieniasta C - 1 Nie badano Niedostateczny- 

brak dokładnej 

weryfikacji w 

terenie  

xx 

1188 Kumak nizinny C - 6 Nie badano Niedostateczny- xx 
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Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

brak dokładnej 

weryfikacji w 

terenie  

1042 Zalotka większa C - 1 Nie badano Niedostateczny- 

brak dokładnej 

weryfikacji w 

terenie 

xx 

1084 Pachnica dębowa B              - 10 Nie badano Niedostateczny- 

brak dokładnej 

weryfikacji w 

terenie 

xx 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

9130-1 ŻYZNA BUCZYNA NIŻOWA 

 

Żyzna buczyna niżowa notowana jest na sześciu powierzchniach obszaru. Jest to praktycznie czysto bukowy, zwarty drzewostan, 

miejscami z domieszką dębu i grabu. Podszyt jest bardzo ubogi. Występują w nim formy juwenilne bukowa z domieszką jarząbu 

pospolitego Sorbus aucuparia. Gatunki zielne są dobrze rozwinięte i pokrywają w niektórych miejscach nawet do 90% powierzchni.  

Buczyny niżowe występują na glebach brunatnych utworzonych z glin zwałowych, piasków gliniastych lub iłów. Przeważnie są to gleby 

kwaśne o głębokim poziomie wód gruntowych. Galio odorati-Fagetum porasta tereny o rzeźbie urozmaiconej, związanej z formami 

morenowymi, strome zbocza i wąwozy oraz wzniesienia morenowe. Żyzna buczyna wykazuje wyraźną zmienność siedliskową. W 

miejscach najżyźniejszych, wilgotnych rozwija się Galio odorati-Fagetum mercurialetosum lub G.-F. corydaletosum z licznie 

występującym szczyrem trwałym Mercurialis perennis, czerńcem gronkowym Actea spicata i gatunkami wczesnowiosennymi, np.: 

kokorycz pusta Corydalis cava, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, zawilec żółty Anemone ranunculoides oraz rzadziej czosnek 

niedźwiedzi Alium ursinum. Postać typowa Galio odorati-Fagetum typicum jest zróżnicowana florystycznie i zwykle występuje w dwóch 

facjach: z perłówką jednokwiatową lub z kostrzewą leśną. 

Lasy bukowe Uroczyska Markowo charakteryzują się wysoką produktywnością i są ważnym elementem w gospodarce leśnej, co często 

koliduj  z właściwą ochroną. Na niektórych powierzchniach obszaru, mieszany skład gatunkowy nie odpowiada naturalnemu dla żyznych 

buczyn  i zaproponowane zostały zadania związane z poprawą składu gatunkowego. 

Największym problemem i powodem częstych wątpliwości w identyfikacji tych siedlisk mogą być uboższe postacie żyznych buczyn 

Galio odorati-Fagetum deschampsietosum lub płaty ubogie florystycznie z powodu dużego zacienienia lub nagromadzenia grubego 

nadkładu słabo rozłożonych liści. Trudności mogą również wystąpić w odróżnieniu buczyny niżowej od niemal bukowego grądu 

subatlantyckiego. Drzewostany takie powstają na skutek konsekwentnych trzebieży graba Carpinus betulus w grądzie subatlantyckim. Z 

tego względu dokonano kilku korekt w SDF.  
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9160-1 GRĄD SUBATLANTYCKI 

 

Jest to dominujące siedlisko Uroczyska Markowo. Zasadniczy zrąb zespołu tworzą łanowo występujące gwiazdnica wielkokwiatowa, 

marzanka wonna i paproć zachyłka trójkątna Gymnocarpium dryopteris oraz gatunki rzędu Fagetalia i klasy Querco-Fagetea 

wymienione w diagnostycznych. Runo tego zbiorowiska jest uboższe niż pozostałych odmian geograficznych lasów grądowych w Polsce, 

ale bogatsze niż niżowych buczyn.  

W drzewostanie często przeważa buk zwyczajny z udziałem graba we wszystkich warstwach. Poza grądami z bukiem mogą to być także 

lasy dębowe  z Quercus robur i Q. petraea, lasy dębowo-grabowe lub wielogatunkowe i wielowarstwowe lasy liściaste z w/w gatunkami, 

z domieszką klonu jawora A. pseudoplatanus, jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior, rzadziej lipy drobnokwiatowej Tilia cordata, klonu 

zwyczajnego Acer platanoides. Warstwa krzewów jest dobrze wykształcona z panującą leszczyną z udziałem trzmieliny pospolitej 

Euonymus europaea, suchodrzewu pospolitego Lonicera xylosteum, głogu jednoszyjkowego Crataegus monogyna, wawrzynka 

wilczełyko Daphne mezerum. Lasy grądowe na opisywanym terenie współwystępują z żyzną buczyną niżową (9130-1) Galio odorati-

Fagetum (Melico-Fagetum). Trudności w klasyfikacji siedliska może sprawić duży udział buka, szczególnie, gdy zbiorowiska te sąsiadują 

ze sobą, a związki między nimi mają charakter dynamiczny. Na północy Polski, z zachodu na wschód zaznacza się wyraźna tendencja do 

ograniczania buczyn na korzyść grądów subatlantyckich, przechodzących później w grądy subkontynentalne. Dobrym narzędziem 

pozytywnej kwalifikacji powierzchni do grądu subatlantyckiego, a nie do buczyny, jest występowanie w nim graba oraz stała tendencja 

do jego odnawiania się (szczególnie we wschodniej części zasięgu). Czynnikiem sprzyjającym ekspansji graba jest gospodarowanie 

metodą zrębów zupełnych w lasach bukowych. Klasyfikowanie grądu subatlantyckiego może również sprawiać trudności w rejonie 

granic jego zasięgu geograficznego, gdzie może być mylony z grądem subkontynentalnym  i środkowoeuropejskim. Właściwy stan 

zachowania siedliska lub jego poprawa możliwa jest przede wszystkim przez preferowanie wielogatunkowych i różnowiekowych 
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drzewostanów liściastych z udziałem martwego drewna, które zapewniają trwałość ekosystemu oraz największą różnorodność gatunkową 

flory i fauny.  

 

 

9170-3 GRĄDY ZBOCZOWE 

 

Na terenie ostoi stwierdzono cztery duże powierzchnie, na których wykształcił się grąd zboczowy. Jest to wielogatunkowy mezo- i 

eutroficzny las liściasty porastający zbocza głębokich wąwozów i jarów uchodzących do doliny rzeki Wąskiej. Pokrywa glebowa, na 

której wykształcają się lasy zboczowe, jest zróżnicowana i zależy od  skały macierzystej pochodzenia wodnolodowcowego. Są to często 

piaski gliniaste na utworach pyłowych  lub glinach zwałowych, na których wytworzyły się gleby brunatne kwaśne lub właściwe, rzadziej 

gleby szarobrunatne i u podnóży zboczy czarne ziemie leśne. Do głównych gatunków lasotwórczych grądów zboczowych należą grab 

Carpinus betulus, lipa drobnokwiatowa Tilia cordata, dąb szypułkowy Quercus robur, rzadziej klon zwyczajny Acer platanoides i brzoza 

brodawkowana Betula pendula, a w postaci wilgotnej jesion wyniosły Fraxinus excelsior i wiąz górski Ulmus glabra. Opisywany obszar 

charakteryzuje się dobrze zachowanymi grądami zboczowymi. Jest to drzewostan nieeksploatowany gospodarczo ze względu na 

trudności techniczne.  

Omawiane siedlisko niemal zawsze jest w bliskim kontakcie z innymi siedliskami lasu liściastego - z grądem subatlantyckim (kod 9160-

1) i buczyną niżową (kod 9130-1).W większości przypadków lasy zboczowe powinny być włączone są do kategorii drzewostanów 

wodochronnych lub przeciwerozyjnych. Spełniają one bowiem ważną rolę środowiskową i powinny być wyłączone z użytkowania 

gospodarczego. Zalecany gospodarczy typ drzewostanów grabowo-świerkowo-sosnowych lub świerkowo-dębowych z dosyć dużą 

domieszką modrzewia lub innych gatunków obcych nie powinien być realizowany, ponieważ optymalna struktura powinna zmierzać do 

wielogatunkowych i różnowiekowych drzewostanów liściastych z udziałem dębu szypułko-wego  i bezszypułowego, graba zwyczajnego, 

lipy drobnolistnej, wiązów, klonów i jesionu zwyczajnego z dopuszczalną domieszką sosny zwyczajnej. Możliwe jest bardzo 
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umiarkowane i rozłożone w długim okresie czasu, stopniowe eliminowanie gatunków ekologicznie lub geograficznie obcych z 

pozostawieniem luk w drzewostanie do naturalnego obsiewu. 

 

91E0-3 NIŻOWY ŁĘG JESIONOWO OLSZOWY 

 

Największe powierzchnie łęgów stwierdzono w części północnej i południowej ostoi. Charakteryzują się dominacją w drzewostanie olszy 

czarnej Alnus glutinosa i zwykle niewielką domieszką jesionu wyniosłego Fraxinus Excelsior. Porastają dno doliny Wąskiej i mniejszych 

dopływów. Runo jest wielogatunkowe, wielowarstwowe i wykazuje bardzo wyraźną zmienność sezonową. W wiosennym aspekcie 

geofitów najwyższą frekwencję i liczebność osiągają: zawilec gajowy Anemone nemorosa, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna oraz 

śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium. Mniejszą rolę odgrywają: zawilec żółty Anemone ranunculoides oraz gatunki z 

rodzaju złoć Gagea i rzadziej kokorycz Corydalis. W runie letnim znamienny jest duży udział grupy roślin nitrofilnych, głównie 

pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, podagrycznika pospolitego Aegopodium podagraria, jasnoty plamistej Lamium maculatum i kuklika 

zwyczajnego Geum urbanum. Warstwa mszysta jest słabo rozwinięta, z merzykiem fałdowanym Plagiomnium undulatum. Niżowy łęg 

jesionowo olszowy zaliczany jest do najbogatszych florystycznie w Polsce. Dominującym typem gleby dla tego siedliska są żyzne mady 

lub gleby pobagienne, o dużej zawartości azotu, silnie wilgotne w trakcie całego roku. Łęgi olszowo-jesionowe są użytkowane rębnie 

(zwykle w wieku 80 lat). Podstawowym warunkiem zachowania niżowych łęgów jesionowo-olszowych jest utrzymanie naturalnego 

reżimu wodnego tych siedlisk. Intensyfikacja prac melioracyjnych mogą prowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych i 

przekształceń w kierunku grądów, natomiast nieprzemyślane działanie w zakresie małej retencji może spowodować podtapianie i 

olsowienie łęgów. Zagrożenie inwazją gatunków obcego pochodzenia, dotyczy głównie przesuszonych postaci, do których wchodzi 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Niepokojącym zjawiskiem nasilającym się w ciągu ostatnich lat jest masowe 

zamieranie jesionów, zaburzające właściwą strukturę gatunkową drzewostanów łęgowych. Pomimo dość licznych badań nie 
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zdiagnozowano dotąd przyczyn tego zjawiska. Prawdopodobnie kompleksowo oddziałują zmiany siedliska abiotycznego (osuszenie) i 

m.in. infekcje grzybów patogenicznych, atakujących system korzeniowy.  

 

91E0-4 ŹRÓDLISKOWE LASY OLSZOWE NA NIŻU 

 

Źródliskowe lasy olszowe zajmują w Markowie małe powierzchnie. Zlokalizowane są głównie na stokach głębokich wąwozów w postaci 

wysięków, z których woda sączy się w kierunku rzeki Wąskiej. Charakterystyczne są żyzne, błotnoziemy typu humotorfu. Budowane są 

głównie przez olszę czarną Alnus glutinosa, rzeżuchę gorzką Cardamine amara i śledziennicę skrętolistną Chrysosplenium alternifolium. 

Runo zawiera typowe gatunki ze związku Alno-Ulmion.  

Ich wykorzystanie gospodarcze jest ograniczone, ze względu na grząskie podłoże, nie zamarzające z powodu ruchu wody w sposób 

wystarczający do prowadzenia zrywki oraz duże nachylenie stoków. Zagrożeniem dla tego siedliska może być prowadzenie zabiegów 

pielęgnacyjnych i użytkowanie rębne razem z całym wydzieleniem, o innym charakterze ekologicznym gdyż drobne fragmenty na 

wysiękach dolinowych nie są wyodrębniane podczas taksacji. Siedliskami źródliskowe znajdują się głównie w sąsiedztwie grądów 

zboczowych.  

Warunkiem zachowania dobrej kondycji źródliskowych lasów olszowych jest ciągły wypływ wód podziemnych i utrzymanie silnie 

uwilgotnionego podłoża. Zanik aktywności źródliska może nastąpić wskutek obniżenia poziomu wód gruntowych na całym obszarze 

zaopatrującym złoża wód podziemnych. Najsilniejszym bezpośrednim zagrożeniem jest jednak wycinka drzew doprowadzająca do erozji 

i całkowitej degradacji siedliska, bądź do znaczących przekształceń strukturalnych – w przypadku zbiorowisk na małych wysiękach 

dolinowych. 

 

 

 



 

 

34 

 

 

3160 NATURALNE, DYSTROFICZNE  ZBIORNIKI WODNE  

  

Jeziora dystroficzne są to  niewielkie zbiorniki wodne, charakteryzujące się małą zasobnością substancji pokarmowych oraz dużą 

zawartością substancji humusowych w wodzie. Głównym źródłem kwasów humusowych są wody torfowiskowe dopływające z 

otaczającego pła mszarnego, nadające wodzie brązowa barwę. Jeziora dystroficzne położone są w nieckach wytopiskowych, lustro wody  

tych jezior bezpośrednio graniczy z węższym lub szerszym płem torfowiska przejściowego z niewielkim udziałem płatów torfowiska 

wysokiego przechodzącego czasami w mszar z karłowatą sosną lub bór bagienny. Zasilają one strefę otwartej wody rozpuszczonymi 

substancjami humusowymi. Mała powierzchnia jezior, przeważnie osłonięta zwartym drzewostanem, brunatne zabarwienie wody 

warunkują wczesne zakładanie i długie utrzymywanie się stratyfikacji termicznej i tlenowej wody, o bardzo ostrym gradiencie. Brunatna 

barwa wody, mała dostępność światła, kwaśny odczyn i mała zasobność w substancje pokarmowe powodują, ze skład gatunkowy i 

obfitość glonów w strefie otwartej wody są odmienne niż w innych jeziorach oraz rzekach. Nie występuje tu typowy pas szuwaru 

wysokiego, spotyka się szuwar niski turzycowy. Pas przybrzeżny stanowi pło mszyste budowane przez torfowce: W strefie przybrzeżnej 

spotyka się gatunki błotne jak: czermien błotna Calla palustris, bobek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, siedmiopalecznik błotny 

Comarum palustae. W rozproszeniu występują: trzcina pospolita  Phragmites australis, pałka szerokolistna Typha latifolia, pałka 

waskolistna T. angustifolia. Wśród roślinności wodnej występuje: grążel żółty Nuphar lutea, grzybienie białe Nymphaea.  Jeziora nie są 

użytkowane rybacko ze względu na mały potencjał produkcyjny. Do jezior dystroficznych zaliczamy jezioro Zielone zlokalizowane na 

zachód od miejscowości Miłakowo i północny-wschód od miejscowości Strużyny. Przez zbiornik przepływa  niewielki ciek, który łączy 

jezioro Zielone z rzeką Wąską.  W najbliższym otoczeniu jeziora występuje las grądowy, natomiast w bezpośrednio nad brzegiem 

występuje olcha, brzoza a także zakrzaczenia wierzbowe. Dno zbiornika jest muliste i piaszczysto-muliste. Należy wskazać, iż szuwar 

pałkowy i turzycowy jest słabo wykształcony. Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników 

raportowania i monitoringu-dane GIOŚ- Brak danych monitoringu tego typu siedliska w ramach monitoringu gatunku roślin. Do 

głównych zagrożeń siedliska można zaliczyć zmiana stosunków hydrologicznych, użytkowanie rybackie  oraz eutrofizacja,. 
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3150 NATURALNE JEZIORA EUTROFICZNE 

 

 

Naturalne jeziora i stałe niewielkie zbiorniki wodne oraz odcięte fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej 

makrofitami, zakorzenionymi w dnie oraz o liściach pływających po powierzchni wody. Zalicza się tutaj wszystkie naturalne, mniej lub 

bardziej zeutrofizowane zbiorniki  z otwartym lustrem wody i dominacją makrofitów. Oba podtypy siedlisk licznie występują na dużych 

powierzchniach. Mezo-eutroficzne lub eutroficzne jeziora, drobne zbiorniki wodne i starorzecza stanowią ponad 95% wód stojących 

Polski. Pod względem hydrologicznym wykazują olbrzymie zróżnicowanie, od zbiorników nie przepływowych do takich gdzie dopływy 

stanowią istotny procent w bilansie hydrologicznym. Zaopatrywane w wodę mogą być ze źródeł powierzchniowych lub ze źródeł 

podziemnych-dopływ gruntowy.  Udział poszczególnych dróg dostawy wody jest cechą charakterystyczną dla każdego zbiornika. 

Najbliższe otoczenie zbiorników eutroficznych budowane jest przez trzcinowiska – zbiorowiska z klasy Phragmitetea –można tu 

wyróżnić dwa pasy: znajdujący się od strony wody szuwar wysoki (Phragmitetum i in.) i wstępujący w głąb  lądu szuwar turzycowy. 

Przedstawiony pasowy układ roślinności występującej wokół zbiornika ulega znacznym modyfikacjom. Naturalne, eutroficzne zbiorniki 

wodne są bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni (od jezioro o powierzchni ponad 100 ha, do drobnych zbiorników o 

powierzchni kilkuset metrów kwadratowych) i głębokości. Woda charakteryzuje się umiarkowanymi i wysokimi koncentracjami 

pierwiastków biogennych – azotu i fosforu, choć ich stężenie w poszczególnych zbiornikach mogą mieścić się w szerokim zakresie. 

Charakterystyczna jest także wysoka koncentracja rozpuszczonych soli mineralnych. Odczyn wód od obojętnego do alkalicznego – pH 

najczęściej >7. Ze względu na dużą zasobność w związki biogenne w wodzie występują  masowe, pojawy fitoplanktonu, które wywołują 

niebiesko–zieloną barwę wody i niewielką widzialność.  Do tego typu zbiorników zaliczamy jezioro Okonie i Zimnochy, przez które 

przepływa rzeka Wąska. Jezioro Zimnochy zlokalizowane jest  na zachód od  miejscowości Miłakowo i północny-wschód od 

miejscowości Markowo. Najbliższe otoczenie to lasy grądowe, łąki i pola a także zabudowa wsi Zimnochy.  Jezioro jest dobrze dostępne 

od strony północno-wschodniej, natomiast pozostałe brzegi są podmokłe i trudno dostępne ze względu na szeroki pas szuwarów. Dno 
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zbiornika jest muliste, w płytkich warstwach porośnięte roślinnością zanurzoną, rdestnicami i włócznikiem oraz rogatkami.  W zatokach 

oraz przy brzegach można spotkać nemfeidy, wśród których występują grążel  oraz grzybienie. Od strony południowej do jeziora przylega 

staw hodowlany oddzielony od zbiornika groblą i szerokim pasem szuwaru. Dobrze zachowanym zbiornikiem eutroficznym jest  

przepływowe jezioro Okonie, które znajduje się na południowy-wschód od miejscowości Zimnochy. Jest to zbiornik trudno dostępny ze 

względu na występującą roślinność szuwarową.  Otoczeniem jeziora są obszary otwarte, łąki i pastwiska oraz lasy gradowe.  Jeziora 

eutroficzne użytkowane są, jako lokalne ujęcia wód, jako obszary rekreacyjne oraz obszary wędkarstwa. Ogólny stan zachowania 

siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu-dane GIOŚ- Brak danych monitoringu tego typu 

siedliska w ramach monitoringu gatunku roślin. 

Zagrożenia 

2. Zabudowa rekreacyjna 

3. Wysypiska śmieci i wylewiska nieczystości 

4. Intensywna gospodarka rybacka 

 

 

6510  NIŻOWE  I GÓRSKIE ŁĄKI UŻYTKOWANE EKSTENSYWNIE  

 

Niżowe i górskie  łąki użytkowane ekstensywnie notowane są na jednej powierzchni w sąsiedztwie grądu oraz naturalnego jeziora 

eutroficznego. Wysoko produktywne, bogate florystycznie, antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych, wykształcające się na 

żyznych siedliskach po wycięciu lasów grądowych w wyniku ekstensywnej gospodarki rolnej. Mogą to być także wtórne zbiorowiska 

trawiaste po kilkuletnim okresie zaprzestania użytkowania ornego terenów rolniczych. Najczęściej występują poza dolinami rzecznymi. 

Nieraz spotyka się je w dolinach, ale wówczas porastają gleby odwodnione lub znajdują się poza zasięgiem wylewów rzeki.  Płaty łąk 

świeżych wykształcają się zarówno na powierzchniach płaskich, jak  i nachylonych, przy różnych ekspozycjach. Łąki świeże rozwijają 
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się na obojętnych lub lekko kwaśnych glebach mineralnych o bardzo szerokim spektrum składu mechanicznego i potencjalnej żyzności. 

Niekiedy mogą to być także mady i płytkie gleby organiczne ale bez cech zabagnienia. Poziom wód gruntowych podczas sezonu 

wegetacyjnego może ulegać znacznym wahaniom w zależności od rodzaju gleby i przebiegu opadów atmosferycznych. Nie są to łąki 

zalewowe w jakimkolwiek okresie roku. Łąki te powinny wyróżniać się zrównoważonym pod względem ilościowym dużym, bogactwem 

florystycznym oraz brakiem dominacji wysokoproduktywnych traw gospodarczych. Cechuje je udział takich traw jak: rajgras wyniosły, 

kupkówka pospolita, stokłosa miękka w runi  znaczny udział mogą mieć byliny z rodziny baldaszkowatych, wśród których występują: 

marchew zwyczajna, barszcz zwyczajny. W niższej warstwie występują rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach: koniczyna łąkowa, 

dzwonek rozpierzchły, komonica pospolita. Z uwagi na znaczne różnice w składzie florystycznym występujących na niżu łąk świeżych 

wydziela się w nich obrębie dwa zasadnicze podtypy: łąkę rajgrasową na niżu na żyznych glebach gliniastych lub ilastych oraz łąkę z 

wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną na suchych, uboższych glebach mineralnych lub mineralno-torfowych. 

Intensyfikacja użytkowania rolniczego bogatych florystycznie łąk świeżych powoduje radykalne niekiedy zubożenie florystyczne. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu-dane GIOŚ- Brak danych 

monitoringu tego typu siedliska w ramach monitoringu gatunku roślin. 

Zagrożenia: 

1. Intensyfikacja  gospodarki rolnej poprzez zwiększenie nawożenia i obsady wypasanych zwierząt 

2. Zaniechanie użytkowania 

3. Zalesienia 
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7140 TORFOWISKA PRZEJŚCIOWE I TRZĘSAWISKA  

 

 

Na terenie Uroczyska Markowo ten typ siedliska reprezentowany jest przez torfowisko śródleśne dobrze zachowane o niedużej 

powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie lasów grądowych oraz  naturalnego dystroficznego zbiornika wodnego. Torfowiska rozwijające 

się przy powierzchni oligo- do mezotroficznych wód, o pośrednim typie zasilania, tj. korzystające z wody opadowej i w części również 

podziemnej lub powierzchniowej, porośnięte prze różnorodne torfotwórcze zbiorowiska roślinne, w formie kołyszących się na 

powierzchni wody kożuchów, pływających dywanów, trzęsawisk, zbudowanych przez średnio wysokie i niskie turzyce, torfowce i mchy 

brunatne. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska pod względem warunków hydrologicznych, torficznych, charakteru roślinności i stanu 

dynamicznego mają cechy pośrednie między typowymi torfowiskami niskimi  a torfowiskami wysokimi. Rozwijają się wszędzie tam, 

gdzie wskutek zaawansowania procesu akumulacji torfu nastąpiła częściowa izolacja powierzchni torfowiska od wpływu wód 

minerotroficznych w bilansie wodnym torfowiska istotne i coraz większe znaczenie mają wody pochodzenia atmosferycznego. Siedlisko 

charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem uwilgotnienia, przesycone  jest wodą. Pod względem fitocenotycznym torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska reprezentowane są przez szereg zespołów roślinnych w postaci pozbawionych mikroreliefu, płaskich mszarów, 

zdominowanych przez jeden lub dwa gatunki roślin naczyniowych i zwykle jeden gatunek torfowca. Siedliska te charakteryzujące się 

stosunkowo dużą akumulcją masy organicznej powodują izolację od bardziej zasobnych wód jeziornych i w wyniku naturalnej sukcesji 

przekształcają się  w torfowiska wysokie. Podstawowym i bezwzględnym warunkiem zachowania istniejących powierzchni torfowisk 

przejściowych i trzęsawisk jest zachowanie lub odtwarzanie naturalnych warunków hydrologicznych. W przypadku gdy jest to możliwe, 

jedynym rozwiązaniem dla zachowania tych siedlisk  i związanych z nimi fitocenoz jest usuwanie roślinności drzewiastej. W pobliżu lasu 

konieczne jest zachowanie kilkumetrowego pasa buforowego wokół torfowiska podczas odnowienia lasów. Ogólny stan zachowania 

siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu-dane GIOŚ- Brak danych monitoringu tego typu 

siedliska w ramach monitoringu gatunku roślin. 

Zagrożenia 



 

 

39 

 

 

1. Obniżenie poziomu wód gruntowych 

2. Zarastanie roślinnością drzewiastą 

3. Zmniejszenie areału siedliska 

4. Nadmierne odwodnienie terenu 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Gatunków roślin objętych ochroną Natura 2000 nie stwierdzono, znaleziono natomiast wiele cennych i chronionych. W grądach 

subatlantyckich (9160-1 licznie występuje: tojad pstry Aconitum variegatum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, kokorycze Corydalis 

cava, C. solida, C. intermedia, lilia złotogłów Lilium martagon, listera jajowata Listera opata i łuskiewnik różowy Lathraea squamaria. 

W grądach zboczowych (9170-3) spotkać można dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, fiołek przedziwny Viola mirabilis, i 

miesiącznicę trwałą Lunaria rediviva. W obrębie dolin erozyjnych i aktywnych źródlisk występuje w zwartych płatach skrzyp olbrzymi 

Equisetum telmateia. Ponadto znaleziono: Asarum europaeum, Centaurium erythraea, Chimaphila umbellate, Convallaria majalis, 

Daphne mezereum, Digitalis grandiflora, Epipactis purpurata, Frangula alnus, Galium odoratum, Hedera helix, Helichrysum arenarium, 

Hepatica nobilis, Huperzia selago, Ledum palustre, Lycopodium annotinum, Neottia nidus-avia, Nuphar luteum, Nymphaea alba, 

Platanthera chlorantha, Polypodium vulgare, Primula Eris, Ranunculus cassubicus, Ribes alpinum, Ribes nigrum, Veronica Montana, 

Viburnum opulus, Vinca minor, Viola odorata 

 

1381 WIDŁOZĄB ZIELONY  

 

Akrokarpiczny mech rosnący w małych darniach o charakterystycznym ciemnozielonym odcieniu, łodygi 1-2(4) cm wysokości. Liście, 
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gdy wilgotne sztywne, proste lub lekko zakrzywione, gdy suche skręcone. Blaszka liściowa 4 mm długa i 0,5 mm szeroka, w przekroju 

półokrągła jednowarstwowa lub tylko miejscami dwuwarstwowa. Brzeg liści gładki czasami w szczycie lekko ząbkowany. Większość 

końcówek liści obłamana, nerw wychodzi ze szczytu liścia, u podstawy zajmuje do ¼ szerokości liścia, w przekroju nerwu (u dołu liścia) 

z rzędem dużych komórek przewodnich otoczonych u góry i dołu warstwami grubościennych komórek zwanych stereidami. Komórki 

liściowe gładkie, kwadratowe lub nieregularne, nieznacznie tylko wydłużone u podstawy. Rośliny u dołu z brązowymi fioletowymi 

włoskami. Widłoząb zielony to subkontynentalnogórski gatunek rosnący na drzewach, skałach w niewielkich darniach od kilku do 

kilkunastu cm². Jako epifit rośnie najczęściej na drzewach takich jak buk, dąb, lipa, grab, w lasach liściastych głównie w  buczynach i 

grądach, rzadziej w nadrzecznych łęgach. Na pogórzu i w górach spotykany także na podłożu skalnym, na ocienionych wychodniach 

piaskowców, zaś na niżowych stanowiskach w Polsce północnej na kwaśnych głazach narzutowych. Preferuje podłoże żyzne, lekko 

kwaśne pH 4,5-5,5. W zakresie wymagań świetlnych rośnie w miejscach ocienionych do lekko naświetlonych. Często notowany z 

cienistych jarów i wąwozów ale również rośnie w nieco prześwietlonych buczynach na zboczach dolin. Gatunek o wysokich wartościach 

bioindykacyjnych w zakresie stosunków wilgotnych. Preferuje zwarte kompleksy naturalnych lasów o dużej i stabilnej wilgotności. 

Notowany także w dolinach małych rzek. Wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza. Rośnie najczęściej w towarzystwie  rokietu 

cyprysowego Hypnum cupressiforme, prostoząbka górskiego Orthodicranum montanum,a na kwaśnych głazach także z myszeńcem 

baźkowcem  Isothecium alopecuroides, międzylistem nitkowym Pterigynadrum filiforme   hedwigią rzęsowatą Hedwigia ciliata. Ogólny 

stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu-dane GIOŚ- Brak danych monitoringu 

tego typu gatunku w ramach monitoringu gatunku roślin. Widłoząb zielony na terenie Uroczysko Markowo stwierdzono w jednym z 

wąwozów w okolicach rzeki Wąskiej. Widłoząb rośnie na ocienionym głazie w wilgotnym jarze, zajmuje powierzchnię kilkunastu cm i 

rośnie z innymi gatunkami epifitycznymi. 

Zagrożenia: 

1. Pozyskiwanie głazów do celów budowlanych 

2. Zmiana fitoklimatu lasu (trzebieże, zręby w przyległych drzewostanach 



 

 

41 

 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1166 TRASZKA GRZEBIENIASTA  

 

Na terenie Uroczyska Markowo stwierdzono 1 stanowisko, zbiornik zasiedlony przez traszkę grzebieniastą położony jest na skraju lasu w 

dolinie rzeki Waskiej. Największa traszka krajowa. Jednolicie ciemno ubarwiona na grzbiecie, jaskrawo na brzuchu. Skóra i grzbietu 

prawie czarna, chropowata na bokach charakterystyczne białe kropki, natomiast brzuszna strona ciała jaskrawo pomarańczowa, pokryta 

czarnymi plamami. Traszka grzebieniasta jest gatunkiem zimno-wodnym. Płazy te godują jedynie w niewielkich, nie zanieczyszczonych 

wodach stojących, pokrytych przynajmniej częściowo roślinnością wodną. Traszki spotkać można w różnego rodzaju zbiornikach 

wodnych takich jak: stawy, oczka ,wodne, rowy melioracyjne, starorzecza, glinki. Istotna jest duża powierzchnia z otwartym lustrem 

wody. Na dnie zbiornika muszą znajdować się puste przestrzenie, gdzie odbywają się skomplikowane zaloty. Praktycznie nie występują 

zbiornikach w których są ryby. 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu-dane GIOŚ 

Stan zachowania w obszarze: właściwy 

Ranga w obszarze - niska 

Zagrożenia 

1. Niszczenie stanowisk rozrodczych(odwadnianie terenu, zasypywanie lub niszczenie niewielkich zbiorników wodnych) 

 

1188 KUMAK NIZINNY  

 

Na terenie Uroczyska Markowo stwierdzono 5 stanowisk  kumaka nizinnego. Ze względu na charakter preferowanych siedlisk 

(niewielkie, płytki i nasłonecznione zbiorniki wodne) gatunek ten występuje licznie w okolicach jeziora Zimnochy (2 stanowiska), jeziora 
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Zielonego (1 stanowisko) oraz niewielkie leśne zbiorniki wodne w okolicach miejscowości Zambrowiec (2 stanowiska). 

Kumak nizinny jest nie duża ropucha o charakterystycznie grzbietobrzusznie spłaszczonym ciałem i jaskrawymi plamami na brzusznej 

stronie ciała. Grzbiet ciała pokryty drobnymi brodawkami, brunatny lub szary z ciemniejszymi plamami. Kumak nizinny jest gatunkiem 

silnie związanym z wodą, preferuje zbiorniki płytkie, ciągle obfitujące w glony i podwodną roślinność. Unika wody płynącej i głębokich 

jezior. Można go także spotkać w różnych typach leśnych i nieleśnych zbiorników wodnych, stawach rybnych, starorzeczach. Najczęściej 

są to zbiorniki małe i średnie. Jako kręgowce ciepłolubne nie występują w zbiornikach zacienionych o stromych brzegach, bez 

nagrzewających się płycizn. Populacje zazwyczaj nie występują w skupiskowo w jednym zbiorniku, częściej są rozproszone na wielu 

stanowiskach, pomiędzy którymi migrują w zależności od warunków pogodowych. W przypadku wyschnięcia zbiornika przenoszą się do 

kolejnego zbiornika, w którym warunki bytowania są odpowiednie. Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie 

wyników raportowania i monitoringu-dane GIOŚ- Brak danych monitoringu tego typu gatunku w ramach monitoringu gatunków zwierząt 

Zagrożenia 

1. Niszczenie niewielkich zbiorników wodnych 

2. Obniżenie poziomu wód gruntowych 

3. Zanik miejsc odpowiednich do rozrodu: osuszanie mokradeł,  likwidowanie starorzeczy i regulacja rzek 

4.  Zarybianie małych zbiorników wodnych 

 

1084 PACHNICA DĘBOWA 

 

Koncentracja tego gatunku to przede wszystkim stara aleja lipowa przy drodze lokalnej prowadzącej na płn.-zach. od wsi Zimnochy w 

kierunku Klekotek, lipa drobnolistna we wsi Zimnochy, ok. 300-letne dęby szypułkowe w wąwozach na północ od wsi Zimnochy. 

Pachnica dębowa chrząszcz  o długości ciała 22-31 mm o ubarwieniu czarnym lub brunatnoczarnym z lekkim oliwkowym, metalicznym 

połyskiem. Głowa małą, z przodu wyciągnięta w prostokątny nadustek. Czułki krótkie, 10-członowe kolankowato załamane, zakończone 
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trójczłonową buławką. Przedplecze węższe od pokrywy, u samca na środku występuje podłużne, głębokie zagłębienie, po bokach 

ograniczone występującymi listkami. U samicy rowek ten jest znacznie słabiej wykształcony. Tarczka między nasadą a pokryw duża i 

trójkątna, leży w zagłębieniu pokryw. Pokrywy o zarysie prostokątnym, posiadają dobrze wykształcone barki. Na barkach występuje 

mikrorzeźba złożona z nieregularnych zmarszczek i fałdek oraz drobne, rzadkie punktowanie. Nogi są moce i masywne, uda i golenie 

spłaszczone. Na zewnętrznej krawędzi każdej goleni trzy ostre zęby, stopy złożone z 5 członów. Pachnąca dębowa zasiedla najczęściej 

stare, dziuplaste drzewa liściaste. Preferuje duże, dziuplaste drzewa rosnące w nasłonecznionych miejscach. Chrząszcz ten zasiedla 

bardzo różne biotopy. Z jednej strony są to najczęściej naturalne lasy, w których występują wiekowe drzewa liściaste i luki powstałe na 

skutek rozpadu drzewostanu, a z drugiej grupy drzew w krajobrazie kulturowym – aleje przydrożne, stare parki, cmentarze. Pachnica nie 

występuje w zasadzie w lasach gospodarczych, gdzie stare, dziuplaste drzewa są rzadkie lub nie występują, a wyrównana  struktura 

drzewostanu sprzyja zacienieniu pnia. Podstawowym zabiegiem zapewniającym  trwałość pachnicy dębowej jest wydzielenie fragmentów 

drzewostanów, w których rosną skupiska starych, dziuplastych drzew (zwłaszcza dębów). Zasada ta dotyczy  bezwzględnie już 

zarejestrowanych, istniejących stanowisk pachnący. Minimalne refugium, które zapewnia utrzymanie się populacji pachnący w dobrej 

kondycji to, co najmniej 10 drzew z odpowiednimi do zasiedlenia dziuplami. Drzewa te powinny znajdować się w  bliskiej odległości, 

ponieważ dorosłe chrząszcze mają ograniczone możliwości rozprzestrzeniania i odległość,  na którą mogą się przemieszczać nie 

przekracza kilkuset metrów. Na stanowiskach w lasach dopuszczalne są cięcia prześwietlające drzewostan. Należy pamiętać o 

zachowaniu ciągłości i dosadzaniu młodych drzew, szczególnie w lukach powstałych po wywróconych lub wyciętych drzewach.  

 

1042 ZALOTKA WIĘKSZA  

 

Zalotka większa na terenie obszaru Uroczysko Markowo notowane jest na jednym stanowisku, stwierdzonym  w okolicach jeziora 

Zimnochy. Ważka o długości ciała 36-43 mm, rozpiętość skrzydeł wynosi 58-66 mm, a długość tylnego skrzydła 29-33 mm.  Na obydwu 

parach skrzydeł występuje czarna pterostigma, a na tylnych dodatkowo niewielkie czarniawe plamki u nasady.  Na  grzbietowej części 
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pierwszych siedmiu segmentów odwłoka występują duże, szerokie plamy. Przysadki odwłokowe czarne. Zalotka większa zasiedla 

różnorodne zbiorniki wody stojącej, od umiarkowanie kwaśnych do słabo zasadowych. Najczęściej są to zbiorniki o średniej  i niskiej 

żyzności, rzadziej wody żyźniejsze-eutroficzne. Najchętniej zamieszkuje małe oczka wodne i bagna śródleśne, torfianki na torfowiskach 

niskich, przejściowych i wysokich, naturalne małe jeziorka i oczka na torfowiskach stagnowanych i jeziora dystroficzne.  Rzadziej można 

ją spotkać w starzejących się zbiornikach powyrobiskowych w piaskowniach, żwirowniach, gliniankach, oczkach  śródpolnych i 

śródłąkowych, stawach rybnych, wyjątkowo w starorzeczach i rozlewiskach wód płynących. Unika zbiorników całkowicie  i gęsto 

zarośniętych oraz prawie w ogóle nieporośniętych roślinnością zanurzoną i wynurzoną. Preferuje zbiorniki charakteryzujące się dosyć 

dużą przezroczystością wody.  Ochrona tego gatunku związana jest z zachowaniem jak największej liczby małych śródleśnych i 

śródpolnych zbiorników wodnych w strefie występowania torfowisk przejściowych i wysokich. Ich trwałość w czasie, w szczególnych 

przypadkach należy zabezpieczać poprzez aktywne metody ochrony biotopu zalotki poprzez: ochronę przed eutrofizacją z różnych źródeł, 

ochronę przed nadmierną eksploatacją wędkarską, ochronę przed próbami uproduktywnienia rybackiego małych, śródleśnych jezior. 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natur

a 

Stano

wisk

o 

Parametr 

stanu 

Wskaźni

k 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV,UI,U2 

Ocena stanu ochrony 

po weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV,UI,U2 

Ogólna ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gatunku wg 

skali FV,UI,U2 

Uwagi 

Żyzna 

buczyna 

niżowa 

9130-

1 

A* Powierzchni

a siedliska 

FV-

100% 

FV – 83% 

U1 – 17% 

FV – 83% 

U1 – 17% 

FV ─ 

Struktura i 

funkcje 

FV – 

75% 

U1 – 

25% 

Perspektyw

y ochrony 

FV – 

83% 

U1 – 

17% 

Grąd 

subatlantycki 

9160-

1 

B* Powierzchni

a siedliska 

FV - 

77% 

U1 – 

17% 

U2 – 6% 

FV – 18% 

U1 – 59% 

U2 – 23% 

FV – 18% 

U1 – 59% 

U2 – 23% 

U1 ─ 
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Struktura i 

funkcje 

FV – 

19% 

U1 – 

58% 

U2 – 

23% 

Perspektyw

y ochrony 

FV – 

22% 

U1 – 

68% 

U2 – 

10% 

Grądy 

zboczowe 

9170-

3 

C* Powierzchni

a siedliska 

FV – 

100% 

FV – 92% 

U1 – 8% 

FV – 92% 

U1 – 8% 

FV ─ 

Struktura i 

funkcje 

FV – 

92% 

U1 – 8% 

Perspektyw

y ochrony 

FV – 

92% 

U1 – 8% 

Źródliskowe 

lasy olszowe 

na niżu 

91E0-

4 

D* Powierzchni

a siedliska 

FV-

100% 

FV-100% 

 

FV-100% 

 

FV ─ 

Struktura i 

funkcje 

FV-

100% 

Perspektyw

y ochrony 

FV-

100% 

Niżowy łęg 

jesionowo 

olszowy 

91E0-

3 

E* Powierzchni

a siedliska 

FV – 

81% 

U1 – 

19% 

FV – 23% 

U1 – 65% 

U2 – 12% 

FV – 23% 

U1 – 65% 

U2 – 12% 

U1 ─ 
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Struktura i 

funkcje 

FV – 

23% 

U1 – 

65% 

U2 – 

12% 

Perspektyw

y ochrony 

FV – 

23% 

U1 – 

73% 

U2 – 4% 

Naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiska

mi z 

Nympheion 

3150  Powierzchni

a siedliska 

XX XX XX XX ─ 

Struktura i 

funkcje 

XX 

Perspektyw

y ochrony 

XX 

Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki 

wodne  

3160  Powierzchni

a siedliska 

XX XX XX XX ─ 

Struktura i 

funkcje 

XX 

Perspektyw

y ochrony 

XX 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

6510  Powierzchni

a siedliska 

XX XX XX XX ─ 

Struktura i 

funkcje 

XX 

Perspektyw

y ochrony 

XX 

Torfowiska 

przejściowe i 

7140  Powierzchni

a siedliska 

XX XX XX XX ─ 
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trzęsawiska Struktura i 

funkcje 

XX 

Perspektyw

y ochrony 

XX 

Widłoząb 

zielony 

1381  Parametry  

Populacji 

 

XX XX XX XX ─ 

 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

XX 

Traszka 

grzebieniasta 

1166  Parametry  

Populacji 

XX XX XX XX  

─ 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

XX 

Zalotka 

większa 

1042  Parametry  

Populacji  

XX XX XX XX ─ 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

 

XX 

Pachnica 

dębowa 

1084  Parametry  

Populacji  

XX XX XX XX ─ 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

XX 
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Kumak 

nizinny 

1188  Parametry  

Populacji  

XX XX XX XX ─ 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

XX 

 

A* - 07-13-2-09-119,07-13-2-09-119,07-13-2-09-119,07-13-2-09-122,07-13-2-12-25,07-13-2-12-25,07-13-2-12-25,07-13-2-12-35,07-13-

2-12-39,07-13-2-12-39,07-13-2-12-48,07-13-2-12-48 

B* - 07-13-2-12-54, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-

114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-

114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114,07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-114, 07-13-2-09-

119, 07-13-2-09-119, 07-13-2-09-119, 07-13-2-09-119, 07-13-2-09-119, 07-13-2-09-119, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-

122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-

122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-

127, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-

13-2-09-28, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-

30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-32, 07-13-2-09-32, 07-13-2-09-32, 07-13-2-09-33, 

07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33- l, 7-13-2-09-33, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-

2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-

13-2-09-33A -l, 07-3-2-09-33A -l, 07-13-2-09-33A -l, 07-13-2-12-24, 07-13-2-12-24, 07-13-2-12-24, 07-13-2-12-25, 07-13-2-12-25, 07-

13-2-12-25, 07-13-2-12-25, 07-13-2-12-25, 07-13-2-12-25, 07-13-2-12-25, 07-13-2-12-25, 07-13-2- 2-25, 07-13-2-12-25, 07-13-2-12-25, 

07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-

12-26, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2- 12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-

13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-

34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-34, 07-13-

2-12-34, 07-13-2-12-34-l, 07-13-2-12-34-l, 07-13-2-12-34-l, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-35, 07-13-2-12-35, 07-13-2-12-35, 07-13-2-12-

35, 07-13-2-12-35, 07-13-2-12-35-l, 07-13-2-12-35-l, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36,07-

13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-36, 07-13-2-12-

36, 07-13-2-12-36-l, 07-13-2-12-36-l, 07-13-2-12-36-l, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-

13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37-l, 07-13-2-12-

37-l, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-37-r, 07-13-2-12-38,07-13-2-12-38, 07-13-2-12-38, 07-13-2-12-38, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39,07-
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13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-

39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-40, 07-13-2-12-40, 07-13-2-12-40, 07-13-2-12-40, 07-13-2-12-40, 07-13-2-12-40, 07-13-

2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 

07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-41-l, 07-13-2-12-41-l, 07-13-2-

12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-

13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42-l, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-

43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-

2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43-l, 07-13-2-12-43-

l,07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43-r, 07-13-2-12-43-r, 07-13-2-12-43-r, 07-13-2- 12-43-s, 07-13-2-12-43-s, 

07-13-2-12-43-t, 07-13-2-12-43-t, 07-13-2-12-43-t, 07-13-2-12-44, 07-13-2-12-44, 07-13-2-12-44, 07-13-2-12-44, 07-13-2-12-45, 07-13-

2-12-45, 07-13-2-12-45, 07-13-2-12-45, 07-13-2-12- 48, 07-13-2-12-48, 07-13-2-12-48, 07-13-2-12-48, 07-13-2-12-48, 07-13-2-12-49, 

07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49-l, 07-13-2-

12-49-l, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-49, 07-13-2-12-50, 07-13-2-12-50, 07-13-2-12-50, 07-13-2-12-54, 07-13-2-12-54, 

07-13-2-12-54, 07-13-2-12-54, 07-13-2-12-54, 07-13-2-12-55, 07-13-2-12-55, 07-13-2-12-55, 07-13-2-12-55, 07-13-2-12-55, 07-13-2-

12-55,07-13-2-12-55, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26,07-13-2-12-35, 07-13-2-12-35, 07-13-2-12-35,07-13-2-12-35, 07-13-2-12-35, 07-

13-2-12-35, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39,07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39, 07-13-2-12-39,07-13-2-12-39, 07-13-2-12-42, 

07-13-2-12-42, 07-13-2-12-50, 07-13-2-12-50, 07-13-2-12-50, 07-13-2-12-50, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-126, 07-13-

2-09-126, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-28, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-29, 

07-13-2-09-29, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-29, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-

09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-

13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-31, 07-13-2-09-31, 07-13-2-09-31, 07-13-2-09-31, 07-13-2-09-31, 07-13-2-09-31, 07-13-2-09-

31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-32, 07-13-2-09-32, 07-13-2-09-32, 07-13-2-09-

32, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-12-24, 07-13-2-12-24, 07-13-

2-12-24, 07-13-2-12- 26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-27-l, 07-13-2-12-27-l, 07-13-2-12-27-l, 07-13-2-12-34, 07-13-2-12-

34, 07-13-2-12-43, 07-13-2-12-43, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-2-09-30, 07-13-

2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-122, 07-13-2-09-31, 07-13-2-09-

31, 07-13-2-09-31, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-12-24-l, 07-13-2-12-26, 07-13-2-12-26, 07-

13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-24, 07-13-2-12-24, 07-13-2-12-24, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-27, 07-13-2-12-37, 07-13-2-12-

39, 07-13-2-12-41, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-42, 07-13-2-12-49. 

C* - 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-126, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-

127, 07-13-2-12-45,  07-13-2-12-45,  07-13-2-12-45,  07-13-2-12-50,  07-13-2-12-55.  

D* - 07-13-2-12-35, 07-13-2-12-45, 07-13-2-12-27, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-31A. 
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E* - 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-127, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-

09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-31A, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-

09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-09-33A, 07-13-2-12-38,  07-13-2-12-38,  07-13-2-12-38,  07-13-2-12-38,  07-13-2-12-49,  07-13-2-

12-49,  07-13-2-12-49,  07-13-2-12-54. 

 

4. Analiza  zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1  3150  naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne 

 Zagrożenia istniejące: 

1) H01.05: rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z rolnictwem i 

leśnictwem - rolnicze spływy 

powierzchniowe wód 

2) H01.04: rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych za 

pośrednictwem przelewów burzowych 

lub odpływów ścieków komunalnych -  

zanieczyszczenia komunalne 

3) H01.08: rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych z powodu 

ścieków z gospodarstw domowych - 

zanieczyszczenia komunalne 

4) H01.09: zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z innych źródeł 

rozproszonych, niewymienionych 

powyżej – zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych poprzez ścieki  z 

Zagrożenia potencjalne: 

1) K02.03: eutrofizacja (naturalna) – eutrofizacja i 

zarastanie zbiorników wodnych 

2)  J03.01: zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska - zarastanie zbiorników 

3) A02.01: intensyfikacja rolnictwa - wzrost 

intensyfikacji zagospodarowania rolniczego 

4) F01.01: intensywna hodowla ryb, intensyfikacja 

– niewłaściwie prowadzona gospodarka rybacka 

i ewentualne zachwiania stabilności 

ekosystemu. 

5) H01.09: zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z innych źródeł 

rozproszonych, niewymienionych powyżej – 

dzikie wysypiska śmieci 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

zabudowy rekreacyjnej 

5) G05: Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność 

człowieka - presja turystyczna 

6) J02.06.05: pobór wód 

powierzchniowych przez farmy rybne - 

pobieranie zbyt dużej ilości wody z 

jeziora do stawów rybnych 

 

 

2 6510 Niżowe i górskie łąki 

użytkowane ekstensywnie 

   

1) A11: Inne rodzaje praktyk rolniczych, 

nie wymienione powyżej - podsiew traw 

gatunkami obcymi 

2) A04.03: zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu - brak ekstensywnego 

użytkowania pastwisk 

3) A11: Inne rodzaje praktyk rolniczych, 

nie wymienione powyżej - porzucenie 

tradycyjnych metod użytkowania 

 

1) K02: Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

zarastanie łąk drzewami i krzewami 

2) A03.03: Zaniechanie / brak koszenia - 

zaprzestanie koszenia 

3) B01: zalesianie terenów otwartych - zalesianie 

łąk 

4) C01.01: Wydobywanie piasku i żwiru - 

żwirownie 

5) A02.03: Usuwanie trawy pod grunty orne - 

zaoranie łąk 

6) E01.04: Inne typy zabudowy - zabudowa 

rekreacyjna 

3 7140 Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska 

 1) K02.01: zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) – wkraczanie drzew i 

krzewów na obszar torfowiska 

 

1) J02.01: Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie - zasypywanie gruzem i 

innymi odpadami 

2) J02.15: Inne spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych - zbyt wysoki 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

lub niski poziom wód gruntowych 

4 3160 Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 

 

 1) J04: Inne zmiany ekosystemu – 

nienaturalna, przyśpieszona eutrofizacja 

2) J04: Inne zmiany ekosystemu – 

zarastanie brzegów Jeziora Okonie 

 

1) J03: Inne zmiany ekosystemu - obniżenie 

poziomu wód gruntowych zlewni   

2) J02: powodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych - obniżenie lustra wody w 

jeziorze  

3) J03.01: zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska - przesuszenie pła mszarnego 

4) G05: Inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka - wycinka drzew w 

strefie brzegowej 

5) G05.01: Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie - wydeptywanie pła mszarnego 

5 9130-1 Żyzna buczyna 

niżowa 

 1) B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 

wymienione powyżej – zabiegi 

gospodarcze w drzewostanach 

nasiennych i glebochronnych 

zapisanych oraz w głębokich wąwozach 

i jarach zakłócające funkcje tych 

drzewostanów 

2) B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 

wymienione powyżej – użytkowania 

drzewostanów w wąwozach i jarach  

1) B.02.02: wycinka lasu – usuwanie gatunków 

charakterystycznych dla siedliska 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

3) B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 

wymienione powyżej – stosowanie rębni 

IIA i/lub IIAU. 

4) J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska – 

występowanie gatunków obcych dla 

siedliska 

5) B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew – niski udział 

wydzielających się i martwych drzew 

pozostawianych do naturalnego 

rozkładu 

6 9160-1 Grąd subatlantycki  1) B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 

wymienione powyżej – stosowanie rębni 

IIA i/lub IIAU. 

2) J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska – 

występowanie gatunków obcych dla 

siedliska, takich jak: dąb czerwony, 

daglezja, modrzew, sosna, świerk, 

brzoza. 

 

3) B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew – niski udział 

wydzielających się i martwych drzew 

1) B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 

wymienione powyżej – zabiegi gospodarcze w 

drzewostanach nasiennych i glebochronnych 

zapisanych oraz w głębokich wąwozach i jarach 

zakłócające funkcje tych drzewostanów 

2) B.02.02: wycinka lasu – usuwanie gatunków 

charakterystycznych dla grądu tj. buka, dębu, 

graba, lipy, klonu 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

pozostawianych do naturalnego 

rozkładu 

7 91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso- 

-incanae, olsy źródliskowe) 

 

Podtyp: 

91E0-3* Niżowy łęg 

jesionowo-olszowy 

Fraxino-Alnetum 

 

 

 1) J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska – zaburzona 

struktura gatunkowa 

2) 2) B.02.02: wycinka lasu – rębnia 

zupełna w siedlisku 

3) B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew – niski udział 

wydzielających się i martwych drzew 

pozostawianych do naturalnego 

rozkładu 

 

1) B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 

wymienione powyżej – zabiegi zakłócające 

funkcje tych drzewostanów 

2) B.02.02: wycinka lasu – usuwanie gatunków 

charakterystycznych dla siedliska 

 

8 91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso- 

-incanae, olsy źródliskowe) 

 

Podtyp: 

*91E0-4 źródliskowe lasy 

olszowe na niżu (grupa 

niejednorodna 

fitosocjologicznie, 

 1) J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska – zaburzona 

struktura gatunkowa 

 

1) B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 

wymienione powyżej – zabiegi zakłócające 

funkcje tych drzewostanów 

2) B.02.02: wycinka lasu – usuwanie gatunków 

charakterystycznych dla siedliska 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

zbiorowiska ujmowane jako 

Cardamino-Alnetum 

glutinosae lub 

źródliskowe podzespoły 

Fraxino-Alnetum 

9 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

 

Podtyp: 

9170-3 Grąd zboczowy 

 

 1) B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew – niski udział 

wydzielających się i martwych drzew 

pozostawianych do naturalnego rozkładu 

 

1) B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 

wymienione powyżej – zabiegi gospodarcze w 

drzewostanach nasiennych i glebochronnych 

zapisanych oraz w głębokich wąwozach i jarach 

zakłócające funkcje tych drzewostanów 

2) B.02.02: wycinka lasu – usuwanie gatunków 

charakterystycznych dla grądu 

10 1166 Traszka grzebieniasta  

 

X 1) G05: Inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka - niszczenie 

stanowisk rozrodczych na skutek odwadniania 

terenu, zasypywania lub niszczenia niewielkich 

zbiorników wodnych  

11 1188 Kumak nizinny 

 

 X 1) 1. G05: Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność człowieka - 

osuszanie mokradeł, likwidowanie starorzeczy i 

regulacja rzek 

2) J02.15: Inne spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych -obniżenie 

poziomu wód gruntowych 

3) F01: Akwakultura morska i słodkowodna - 

zarybianie małych zbiorników wodnych 

13 1042 Zalotka większa  

 

X 1) G05: Inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka - likwidowanie 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

małych śródleśnych  i śródpolnych oczek 

wodnych 

14 1084 Pachnica dębowa  

 

1) J03.01: Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska - usuwanie 

wiatrołomów 

2) J03.02: antropogeniczne zmniejszenie 

spójności siedlisk - brak odnowień 

lipowych w alejach 

 

 

1) J03.01: zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska -  usuwanie  starych dziuplastych 

drzew 

2) J03.01: zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska - zabiegów konserwatorskich 

związanych z leczeniem drzew dziuplastych  

3) D01.02: drogi, autostrady - modernizacja drogi 

Markowo-Godkowo 

4) D01.02: drogi, autostrady - modernizacja drogi 

w miejscowości Zimnochy 

5) J03: Inne zmiany ekosystemu - brak siedlisk 

zastępczych 

6) J03.02: antropogeniczne zmniejszenie spójności 

siedlisk - niekontrolowana wycinka drzew 

śródpolnych 

 

 

5. Cele działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

3150 Naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne 

 

Cały obszar XX Konieczność uzupełnienia stanu wiedzy. 

Utrzymanie występowania i dobry stan 

ochrony siedliska. 

Konieczność 

uzupełnienia stanu 

wiedzy 

 

. 

6510 Niżowe i górskie łąki Cały obszar XX Utrzymanie występowania i dobry stan Siedlisko słabo 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

użytkowane ekstensywnie 

 

ochrony siedliska. zagrożone 

7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

 

Cały obszar XX Utrzymanie występowania i dobry stan 

ochrony siedliska.  

Siedlisko słabo 

zagrożone 

3160Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 

 

Cały obszar XX Utrzymanie występowania i dobry stan 

ochrony siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

. 

9130 Żyzna buczyna 

  

9130-1 Żyzna buczyna 

niżowa (Galio odorati-

Fagetum) 

  

 

Cały obszar FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony 

siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

9160 - Grąd subatlantycki 

(Stellario-Carpinetum) 

 

Podtyp: 

9160-1 Grąd subatlantycki

  

Cały obszar U1 Osiągnięcie właściwego stanu ochrony 

siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso- 

-incanae, olsy źródliskowe) 

 

Cały obszar U1 Osiągnięcie właściwego stanu ochrony 

siedliska. 

 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

. 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

Podtyp: 

91E0-3* Niżowy łęg 

jesionowo-olszowy 

Fraxino-Alnetum 

 

źródliskowe podzespoły 

Fraxino-Alnetum) 

 

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso- 

-incanae, olsy źródliskowe  

 

Podtyp: 

*91E0-4 źródliskowe lasy 

olszowe na niżu (grupa 

niejednorodna 

fitosocjologicznie, 

zbiorowiska ujmowane jako 

Cardamino-Alnetum 

glutinosae lub 

 

Cały obszar FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony 

siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-

Cały obszar FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony 

siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

Carpinetum) 

 

Podtyp: 

9170-3 Grąd zboczowy  

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 

Cały obszar XX Utrzymanie występowania i dobry stan 

siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

. 

1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

Cały obszar XX Utrzymanie występowania i dobry stan 

siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

. 

1042 Zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis 

Cały obszar XX Utrzymanie występowania i dobry stan 

siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

 

1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Cały obszar XX Utrzymanie występowania i dobry stan 

siedliska. 

Siedlisko słabo 

zagrożone 

 

 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

9130-1 Żyzna 

buczyna niżowa 

1 W drzewostanach 

nasiennych i 

Ze względu na wysokie wartości 

przyrodnicze oraz zakwalifikowanie 

07-13-2-12-25  -k,  

07-13-2-12-35  -a,  

Cały okres 

obowiązywani

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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glebochronnych 

zapisanych w 

PUL oraz w 

głębokich 

wąwozach i 

jarach 

ograniczenie 

zabiegów 

gospodarczych do 

minimum 

zapewniające 

pełnienie przez te 

drzewostany 

funkcji  

do drzewostanów ochronnych należy 

podtrzymać taki zapis w przyszłych 

PUL. Działanie to zabezpieczy 

właściwy stan ochrony siedliska. 

07-13-2-12-39  -h,  a planu zadań 

ochronnych. 

 

2 W wąwozach i 

jarach drzewostan 

wyłączony z 

użytkowania 

gospodarczego, w 

pozostałej części 

możliwa rębnia 

częściowa lub 

gniazdowa 

zgodnie z PUL. 

Właściwy stan ochrony siedliska bez 

ingerencji gospodarczej zapewniony w 

wąwozowej części wydzielenia  

Zgodnie z zapisami w PUL poza 

wąwozami. Na pozostałej części 

możliwa rębnia częściowa lub 

gniazdowa z wydłużeniem czasu 

pozyskania do 30 lat. 

 

07-13-2-09-119 -a,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

3 Wstrzymanie 

rębni IIA i/lub 

IIAU. 

W celu zachowania właściwego stanu 

siedliska konieczne jest wstrzymanie 

aktualnie zapisanej w PUL rębni. 

07-13-2-12-48  -f,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów, 

ewentualna 

utrata 

dochodu 

Nadleśnictwo 

Młynary 

4 Korekta w PUL. Uaktualnienie PUL konieczne ze 

względu na zapisy w planie zadań 

ochronnych dotyczące wyłączenia z 

użytkowania gospodarczego w 

07-13-2-09-119 -a,  Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

5 Nadleśnictwo 

Młynary 
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wąwozach i jarach. 

 

ochronnych. 

5 Korekta siedliska 

w SDF – 

usunięcie. 

Błędna kwalifikacja siedliska w SDF - 

korekta. 

Usunięcie ze względu na stopień 

przekształcenia siedliska, które nie 

rokuje osiągnięcia właściwego stanu. 

07-13-2-12-25  -k,  Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

6 Korekta siedliska 

z buczyny lub 

grądu 

zboczowego na 

grąd 

subkontynentalny 

9160-1 

Błędna kwalifikacja siedliska w SDF - 

korekta. 

07-13-2-12-39  -h,  Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

7 TP gniazd lub 

pojedynczych 

drzew wszystkich 

gatunków (Gb, 

Brz, So, Lp, Sw, 

Md, Db.c) w celu 

wyprowadzenia 

drzewostanu Bk 

(dot. buczyny) 

Trzebież późna zgodnie z PUL, z 

eliminacją gatunków obcych dla 

buczyny. 

07-13-2-09-119 -c,  

07-13-2-09-122 -g,  

07-13-2-12-48  -f,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

8 Pozostawienie 

wydzielających 

się i martwych 

drzew do 

naturalnego 

rozkładu 

Zaniechanie cięć sanitarnych i 

przygodnych, zapewniających min. 

5% martwych drzew. 

07-13-2-12-25  -k,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów, 

ewentualna 

utrata 

dochodu 

Nadleśnictwo 

Młynary 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty  

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

9160-1 Grąd 

subatlantycki 

 

1 W drzewostanach 

nasiennych i 

glebochronnych 

zapisanych w PUL 

oraz w głębokich 

wąwozach i jarach 

ograniczenie 

zabiegów 

gospodarczych do 

minimum 

zapewniające 

pełnienie przez te 

drzewostany funkcji  

Ze względu na wysokie wartości 

przyrodnicze oraz 

zakwalifikowanie do 

drzewostanów ochronnych należy 

podtrzymać taki zapis w 

przyszłych PUL. Działanie to 

zabezpieczy właściwy stan 

ochrony siedliska. 

07-13-2-09-114 -f,  

07-13-2-09-114 -i,  

07-13-2-09-31A -c,  

07-13-2-09-33A -g,  

07-13-2-12-24  -n,  

07-13-2-12-25  -a,  

07-13-2-12-25  -b,  

07-13-2-12-25  -m,  

07-13-2-12-26  -h,  

07-13-2-12-27  -f,  

07-13-2-12-34  -d,  

07-13-2-12-34  -j,  

07-13-2-12-34  -p,  

07-13-2-12-36  -h,  

07-13-2-12-41  -b,  

07-13-2-12-42  -j,  

07-13-2-12-45  -b,  

07-13-2-12-48  -a,  

07-13-2-09-122 -c,  

07-13-2-12-43  -i,  

07-13-2-12-42  -d,  

07-13-2-09-29  -g,  

07-13-2-12-54  -b,  

07-13-2-09-29  -c,  

07-13-2-12-42  -a,  

07-13-2-12-43  -s,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

2 W wąwozach i jarach Właściwy stan ochrony siedliska 07-13-2-09-114 -c,  Cały okres Bez kosztów Nadleśnictwo 
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drzewostan 

wyłączony z 

użytkowania 

gospodarczego, w 

pozostałej części 

możliwa rębnia 

częściowa lub 

gniazdowa zgodnie z  

PUL. 

bez ingerencji gospodarczej 

zapewniony w wąwozowej części 

wydzielenia  

Zgodnie z zapisami w PUL poza 

wąwozami. Na pozostałej części 

możliwa rębnia częściowa lub 

gniazdowa z wydłużeniem czasu 

pozyskania do 30 lat. 

 

07-13-2-09-28  -b,  

07-13-2-12-44  -a,  

07-13-2-12-26  -d,  

07-13-2-09-30  -d,  

07-13-2-09-114 -j,  

07-13-2-12-42  -i,  

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Młynary 

3 Wstrzymanie rębni 

IIA i/lub IIAU. 

W celu zachowania właściwego 

stanu siedliska konieczne jest 

wstrzymanie aktualnie zapisanej w 

PUL rębni (korekta w PUL 

dotyczy wstrzymania rębni). 

07-13-2-09-122 -c,  

07-13-2-12-43  -t,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez 

kosztów, 

ewentualna 

utrata 

dochodu 

Nadleśnictwo 

Młynary 

4 Korekta w PUL. Uaktualnienie PUL konieczne ze 

względu na zapisy w planie zadań 

ochronnych. 

07-13-2-09-122 -c,  

07-13-2-12-43  -i,  

07-13-2-12-43  -t,  

07-13-2-09-122 -a,  

07-13-2-09-126 -a,  

Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

 Nadleśnictwo 

Młynary 

5 Korekta siedliska w 

SDF – usunięcie. 

Błędna kwalifikacja siedliska w 

SDF. Usunięcie ze względu na 

wysoki stopień przekształcenia 

siedliska, które nie rokuje 

osiągnięcia właściwego stanu. 

07-13-2-12-24  -a,  

07-13-2-12-24  -h,  

07-13-2-12-24  -j,  

07-13-2-12-27  -k,  

07-13-2-12-27  -m,  

07-13-2-12-37  -g,  

07-13-2-12-39  -j,  

07-13-2-12-41  -i,  

07-13-2-12-42  -b,  

07-13-2-12-42  -c,  

07-13-2-12-42  -n,  

07-13-2-12-49  -h,  

Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

6 Korekta siedliska w Błędna kwalifikacja siedliska w 07-13-2-12-26  -c,  Z chwilą Bez kosztów Nadleśnictwo 
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SDF na łęg (91E0-3). SDF - korekta. 07-13-2-12-27  -h,  

07-13-2-12-36  -i,  

07-13-2-12-49  -b,  

07-13-2-12-27  -i,  

07-13-2-09-122 -a,  

07-13-2-12-27  -g,  

07-13-2-12-35  -l,  

07-13-2-12-38  -g,  

07-13-2-12-39  -b,  

07-13-2-12-39  -i,  

07-13-2-12-49  -c,  

07-13-2-12-49  -j,  

07-13-2-12-26  -i,  

07-13-2-12-27  -l,  

07-13-2-12-39  -a,  

07-13-2-12-41  -j,  

07-13-2-12-41  -l,  

07-13-2-12-43  -m,  

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Młynary 

7 Włączenie do SDF 

jako grąd (9160-1). 

Błędna kwalifikacja siedliska lub 

pominięcie podczas sporządzania 

SDF. 

07-13-2-12-39  -d,  

07-13-2-12-50  -f,  

07-13-2-12-27  -b,  

07-13-2-12-39  -f,  

07-13-2-12-42  -k,  

07-13-2-12-35  -g,  

07-13-2-12-35  -h,  

Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

8 Korekta siedliska w 

SDF na grąd 

zboczowy (9170-3). 

Błędna kwalifikacja siedliska lub 

pominięcie podczas sporządzania 

SDF. 

07-13-2-12-45  -b,  Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

9 Stopniowa 

przebudowa 

W czasie TP oraz w wieku 

rębności metodą rębni 

07-13-2-12-55  -b,  

07-13-2-09-33A -c,  

Cały okres 

obowiązywani

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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drzewostanu do grądu 

(9160-1). 

gniazdowych należy pozostawić 

gatunki charakterystyczne dla 

grądu tj. Bk, Db, Gb, Lp, Jw, Kl. 

07-13-2-09-33A -b,  

07-13-2-12-34  -f,  

07-13-2-12-34  -g,  

07-13-2-12-34  -h,  

07-13-2-12-34  -l,  

07-13-2-12-35  -c,  

07-13-2-12-37  -i,  

07-13-2-12-43  -r,  

07-13-2-12-50  -d,  

07-13-2-12-26  -g,  

07-13-2-12-39  -d,  

07-13-2-12-50  -f,  

07-13-2-09-30  -b,  

07-13-2-09-30  -c,  

07-13-2-09-30  -g,  

07-13-2-09-30  -h,  

07-13-2-09-31  -f,  

07-13-2-09-31A -f,  

07-13-2-09-33  -b,  

07-13-2-12-27  -b,  

07-13-2-12-37  -l,  

07-13-2-12-42  -f,  

07-13-2-12-43  -b,  

07-13-2-12-43  -n,  

07-13-2-12-39  -f,  

07-13-2-09-126 -a,  

07-13-2-09-122 -d,  

07-13-2-12-35  -g,  

07-13-2-12-35  -h,  

07-13-2-09-33  -j,  

a planu zadań 

ochronnych. 

10 Wprowadzenie 

gatunków liściastych 

Nasadzenia gatunków 

charakterystycznych dla grądu 

07-13-2-09-114 -g,  

07-13-2-12-35  -c,  

Cały okres 

obowiązywani

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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w gniazdach (lukach) 

niezależnie od 

przyczyn ich 

powstania. 

bezpośrednio po powstaniu luk w 

drzewostanie.  

07-13-2-12-37  -i,  

07-13-2-12-41  -d,  

07-13-2-12-41  -f,  

07-13-2-12-42  -g,  

07-13-2-12-43  -a,  

07-13-2-12-43  -g,  

07-13-2-12-43  -r,  

07-13-2-12-39  -d,  

07-13-2-12-50  -f,  

07-13-2-09-30  -h,  

07-13-2-09-31  -c,  

07-13-2-09-28  -a,  

07-13-2-12-37  -l,  

07-13-2-12-41  -k,  

07-13-2-12-39  -f,  

07-13-2-09-30  -f,  

a planu zadań 

ochronnych. 

11 CW i/lub CP i/lub 

TW i/lub TP zgodnie 

z PUL, z 

preferowaniem Bk, 

Db, Gb, Lp, Jw, Kl. 

 

 

Poprawa struktury gatunkowej. W 

drzewostanie różnowiekowym 

czyszczenia lub trzebieże zapisane 

w PUL powinny obejmować 

gatunki obce dla grądu 

subatlantyckiego. Należy dążyć do 

całkowitej eliminacji Dbc, Dg i 

Md oraz ograniczenia ilościowego 

Św, So i Brz. 

07-13-2-09-114 -b,  

07-13-2-09-114 -d,  

07-13-2-09-114 -d,  

07-13-2-09-114 -g,  

07-13-2-09-114 -h,  

07-13-2-09-114 -k,  

07-13-2-09-119 -b,  

07-13-2-09-119 -d,  

07-13-2-09-119 -g,  

07-13-2-09-122 -b,  

07-13-2-09-122 -d,  

07-13-2-09-122 -d,  

07-13-2-09-122 -h,  

07-13-2-09-126 -b,  

07-13-2-09-126 -f,  

07-13-2-09-127 -b,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych, 

w 

przewidzianyc

h w PUL 

okresach cięć 

i trzebieży.. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

 



 

 

68 

 

 

07-13-2-09-28  -a,  

07-13-2-09-28  -c,  

07-13-2-09-28  -d,  

07-13-2-09-28  -f,  

07-13-2-09-29  -a,  

07-13-2-09-29  -c,  

07-13-2-09-29  -g,  

07-13-2-09-30  -a,  

07-13-2-09-30  -b,  

07-13-2-09-30  -c,  

07-13-2-09-30  -f,  

07-13-2-09-30  -g,  

07-13-2-09-30  -h,  

07-13-2-09-30  -i,  

07-13-2-09-31  -a,  

07-13-2-09-31  -b,  

07-13-2-09-31  -d,  

07-13-2-09-31A -a,  

07-13-2-09-33  -b,  

07-13-2-09-33  -d,  

07-13-2-09-33  -g,  

07-13-2-09-33  -h,  

07-13-2-09-33  -j,  

07-13-2-09-33A -b,  

07-13-2-09-33A -l,  

07-13-2-09-33A -m,  

07-13-2-12-24  -c,  

07-13-2-12-24  -k,  

07-13-2-12-24  -l,  

07-13-2-12-25  -g,  

07-13-2-12-25  -i,  

07-13-2-12-26  -a,  
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07-13-2-12-26  -b, 

07-13-2-12-26  -f,  

07-13-2-12-26  -j, 

07-13-2-12-27  -a,  

07-13-2-12-27  -b,  

07-13-2-12-34  -h,  

07-13-2-12-34  -i,  

07-13-2-12-34  -k,  

07-13-2-12-34  -l,  

07-13-2-12-35  -b,  

07-13-2-12-35  -g,  

07-13-2-12-36  -a,  

07-13-2-12-36  -c,  

07-13-2-12-36  -f,  

07-13-2-12-36  -g,  

07-13-2-12-36  -j,  

07-13-2-12-36  -k,  

07-13-2-12-36  -l,  

07-13-2-12-37  -a,  

07-13-2-12-37  -i,  

07-13-2-12-37  -j,  

07-13-2-12-37  -k,  

07-13-2-12-38  -g,  

07-13-2-12-39  -a,  

07-13-2-12-39  -c,  

07-13-2-12-39  -g,  

07-13-2-12-40  -c,  

07-13-2-12-40  -d,  

07-13-2-12-40  -f,  

07-13-2-12-41  -c,  

07-13-2-12-41  -d,  

07-13-2-12-41  -f,  
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07-13-2-12-41  -g,  

07-13-2-12-41  -k,  

07-13-2-12-41  -l,  

07-13-2-12-42  -a,  

07-13-2-12-42  -d,  

07-13-2-12-42  -f,  

07-13-2-12-42  -g,  

07-13-2-12-42  -k,  

07-13-2-12-42  -l,  

07-13-2-12-43  -a,  

07-13-2-12-43  -b,  

07-13-2-12-43  -c,  

07-13-2-12-43  -d,  

07-13-2-12-43  -f,  

07-13-2-12-43  -g,  

07-13-2-12-43  -h,  

07-13-2-12-43  -k,  

07-13-2-12-43  -l,  

07-13-2-12-44  -b,  

07-13-2-12-48  -b,  

07-13-2-12-48  -c,  

07-13-2-12-49  -l,  

07-13-2-12-49  -n,  

07-13-2-12-49  -o,  

07-13-2-12-50  -b,  

07-13-2-12-54  -a,  

07-13-2-12-54  -c,  

07-13-2-12-55  -d,  

07-13-2-12-55  -f,  

12 TW zgodnie z PUL 

głównie Brz. 

Poprawa struktury gatunkowej. 

W drzewostanie20-40 letnim 

trzebieże zapisane w PUL 

07-13-2-09-122 -h,  

07-13-2-09-31  -c,  

07-13-2-09-31  -f,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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powinny obejmować głównie Brz. 

 

07-13-2-09-31A -f,  

07-13-2-09-32  -d,  

07-13-2-09-33  -h,  

07-13-2-09-33  -n,  

07-13-2-09-33A -l,  

07-13-2-09-33  -b,  

07-13-2-12-34  -f,  

07-13-2-12-34  -g,  

07-13-2-12-34  -h,  

07-13-2-12-34  -i,  

07-13-2-12-34  -l,  

07-13-2-12-35  -c,  

07-13-2-12-35  -h, 

07-13-2-12-36  -l,  

07-13-2-12-41  -d,  

07-13-2-12-41  -f,  

07-13-2-12-43  -r,  

07-13-2-09-28  -b,  

07-13-2-09-30  -b,  

07-13-2-09-30  -c,  

07-13-2-09-30  -g,  

07-13-2-09-30  -h,  

07-13-2-09-30  -i,  

07-13-2-12-26  -j,  

07-13-2-12-27  -d,  

ochronnych, 

w 

przewidzianyc

h w PUL 

okresach cięć 

i trzebieży.. 

13 TW Db. Poprawa struktury gatunkowej. 

W drzewostanie 20-40 letnim 

trzebieże zapisane w PUL 

powinny obejmować głównie Db. 

 

07-13-2-09-30  -a,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych, 

w 

przewidzianyc

h w PUL 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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okresach cięć 

i trzebieży. 

14 PT Ol. Poprawa struktury gatunkowej. 

W drzewostanie 20-40 letnim i 

starszym trzebieże przygodne 

zapisane w PUL powinny 

obejmować głównie Ol. 

 

07-13-2-09-122 -a,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych, 

w 

przewidzianyc

h w PUL 

okresach cięć 

i trzebieży.. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

15 PTW i/lub PTP z 

pozostawieniem 

wydzielających się 

martwych drzew. 

Trzebieże zgodnie z PUL, 

zapewniające min. 5% martwych 

drzew. 

07-13-2-09-114 -d,  

07-13-2-09-114 -j,  

07-13-2-09-28  -f,  

07-13-2-09-29  -a,  

07-13-2-09-29  -c,  

07-13-2-09-30  -a,  

07-13-2-09-30  -i,  

07-13-2-09-30  -f,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych, 

w 

przewidzianyc

h w PUL 

okresach cięć 

i trzebieży. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

16 Eliminacja gatunków 

obcych dla grądu 

metodą rębni 

jednostkowych lub 

gniazdowych i 

wprowadzanie Db, 

Bk, Lp, Kl. 

Poprawa struktury gatunkowej. 

Przebudowa drzewostanu do grądu 

przez zmniejszenie udziału So, Św 

i Brz. 

07-13-2-12-24  -b,  

07-13-2-12-45  -h, 

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych, 

w 

przewidzianyc

h w PUL 

okresach cięć 

i trzebieży. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

17 Uzupełnienie 

(dosadzenie) 

gatunków liściastych 

Poprawa struktury gatunkowej. 

Dosadzanie drzew liściastych 

charakterystycznych dla grądu 

07-13-2-09-33A –l,  

07-13-2-12-24  -m,  

07-13-2-09-33  -j,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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w lukach po TP lub 

rębni w 

drzewostanach nat. 

lub porolnych. 

oraz ewentualne grodzenie. ochronnych, 

w 

przewidzianyc

h w PUL 

okresach cięć 

i trzebieży. 

18 Zgodnie z PUL, z 

pozostawieniem min. 

5% grubizny i 

przestoi. 

Działania zapisane w PUL z 

pozostawieniem min. 5% grubizny 

i przestoi do naturalnego rozkładu. 

07-13-2-09-114 -c,  

07-13-2-09-114 -f,  

07-13-2-09-28  -b,  

07-13-2-09-32  -f,  

07-13-2-09-33  -c,  

07-13-2-09-33  -f,  

07-13-2-09-33  -l,  

07-13-2-09-33A -a,  

07-13-2-12-45  -c,  

07-13-2-12-49  -g,  

07-13-2-09-33A -c,  

07-13-2-12-37  -k,  

07-13-2-09-31A -d,  

07-13-2-12-27  -j,  

07-13-2-12-38  -a,  

07-13-2-09-32  -a,  

07-13-2-09-32  -b,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

19 Pozostawienie 

wydzielających się i 

martwych drzew do 

naturalnego rozkładu. 

Zaniechanie cięć sanitarnych i 

przygodnych wydzielających się i 

martwych drzew w ilości min. 5%. 

07-13-2-09-33A -g,  

07-13-2-09-33A -k,  

07-13-2-12-24  -g,  

07-13-2-12-25  -a,  

07-13-2-12-25  -b,  

07-13-2-12-25  -m,  

07-13-2-12-27  -h,  

07-13-2-12-36  -i,  

07-13-2-12-49  -b,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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07-13-2-12-27  -i,  

07-13-2-09-31A -d,  

07-13-2-12-39  -b,  

07-13-2-12-39  -i,  

07-13-2-12-42  -i,  

07-13-2-12-44  -b,  

07-13-2-12-54  -b,  

07-13-2-12-26  -i,  

07-13-2-12-27  -l,  

20 Pozostawienie 

przestoi drzew 

starych. 

Zaniechanie cięć sanitarnych i 

przygodnych starych drzew do 

naturalnej śmierci i rozkładu. 

Pozostawienie min. 5% 

wydzielających się (martwych) 

drzew oraz wszystkich drzew 

dziuplastych. 

07-13-2-09-119 -f,  

07-13-2-09-32  -f,  

07-13-2-09-33  -c,  

07-13-2-09-33A -a,  

07-13-2-12-36  -h,  

07-13-2-12-44  -a,  

07-13-2-12-55  -b,  

07-13-2-09-122 -c,  

07-13-2-12-26  -d,  

07-13-2-12-43  -i,  

07-13-2-12-41  -g,  

07-13-2-12-43  -t,  

07-13-2-09-122 -a,  

07-13-2-09-122 -h,  

07-13-2-09-126 -c,  

07-13-2-12-27  -j,  

07-13-2-12-36  -j,  

07-13-2-12-36  -l,  

07-13-2-12-37  -i,  

07-13-2-12-39  -c,  

07-13-2-12-39  -k,  

07-13-2-12-43  -a,  

07-13-2-12-43  -h,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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07-13-2-12-43  -j,  

07-13-2-12-43  -k,  

07-13-2-12-43  -o,  

07-13-2-12-54  -a,  

07-13-2-12-55  -a,  

07-13-2-12-26  -g,  

07-13-2-12-50  -f,  

07-13-2-09-32  -a,  

07-13-2-09-32  -b,  

07-13-2-12-27  -b,  

07-13-2-09-126 -f,  

07-13-2-12-36  -f,  

07-13-2-12-37  -a,  

07-13-2-12-37  -j,  

07-13-2-12-43  -d,  

07-13-2-09-28  -d,  

21 Zgodnie z PUL. Prace przewidziane w PUL 

zapewnią właściwy stan ochrony 

siedliska. 

07-13-2-09-114 -i,  

07-13-2-09-119 -f,  

07-13-2-09-29  -b,  

07-13-2-09-29  -d,  

07-13-2-09-33  -i,  

07-13-2-12-25  -c,  

07-13-2-12-26  -c,  

07-13-2-12-27  -h,  

07-13-2-12-49  -b,  

07-13-2-09-114 -a,  

07-13-2-12-26  -f,  

07-13-2-09-119 -d,  

07-13-2-09-122 -f,  

07-13-2-12-27  -i,  

07-13-2-12-40  -c,  

07-13-2-12-40  -d,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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07-13-2-12-41  -c,  

07-13-2-12-49  -o,  

07-13-2-12-54  -c,  

07-13-2-09-114 -d,  

07-13-2-09-126 -c,  

07-13-2-09-127 -f,  

07-13-2-09-30  -a,  

07-13-2-09-33A -b,  

07-13-2-12-25  -g,  

07-13-2-12-25  -i,  

07-13-2-12-27  -d,  

07-13-2-12-27  -g,  

07-13-2-12-34  -h,  

07-13-2-12-34  -i,  

07-13-2-12-35  -b,  

07-13-2-12-35  -l,  

07-13-2-12-36  -j,  

07-13-2-12-36  -k,  

07-13-2-12-37  -i,  

07-13-2-12-37  -p,  

07-13-2-12-37  -r,  

07-13-2-12-38  -g,  

07-13-2-12-39  -g,  

07-13-2-12-39  -i,  

07-13-2-12-39  -k,  

07-13-2-12-43  -l,  

07-13-2-12-43  -o,  

07-13-2-12-48  -b,  

07-13-2-12-48  -c,  

07-13-2-12-49  -c,  

07-13-2-12-49  -f,  

07-13-2-12-49  -l,  
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07-13-2-12-50  -b,  

07-13-2-12-55  -d,  

07-13-2-12-55  -f,  

07-13-2-12-39  -d,  

07-13-2-09-29  -a,  

07-13-2-09-30  -b,  

07-13-2-12-27  -l,  

07-13-2-12-34  -k,  

07-13-2-12-43  -b,  

07-13-2-12-43  -c,  

07-13-2-12-43  -s,  

07-13-2-09-31  -d,  

07-13-2-09-31A -b,  

07-13-2-09-28  -c,  

07-13-2-12-41  -j,  

07-13-2-09-31A -a,  

07-13-2-12-43  -m,  

07-13-2-09-31  -a,  

07-13-2-12-27  -a,  

 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty  

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

9170-3 Grądy 

zboczowe 

1 W drzewostanach 

nasiennych i 

glebochronnych 

zapisanych w PUL oraz 

w głębokich wąwozach 

i jarach ograniczenie 

zabiegów 

Ze względu na wysokie wartości 

przyrodnicze oraz 

zakwalifikowanie do 

drzewostanów ochronnych należy 

podtrzymać taki zapis w 

przyszłych PUL. Działanie to 

zabezpieczy właściwy stan 

07-13-2-09-126 -h,  

07-13-2-09-127 -d,  

07-13-2-12-45  -d,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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gospodarczych do 

minimum zapewniające 

pełnienie przez te 

drzewostany funkcji  

ochrony siedliska. 

2 W wąwozach i jarach 

drzewostan wyłączony 

z użytkowania 

gospodarczego, w 

pozostałej części 

możliwa rębnia 

częściowa lub 

gniazdowa zgodnie z  

PUL. 

Właściwy stan ochrony siedliska 

bez ingerencji gospodarczej 

zapewniony w wąwozowej części 

wydzielenia  

Zgodnie z zapisami w PUL poza 

wąwozami. Na pozostałej części 

możliwa rębnia częściowa lub 

gniazdowa z wydłużeniem czasu 

pozyskania do 30 lat. 

07-13-2-12-45  -a,  

07-13-2-12-55  -c,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

3 Korekta siedliska w 

SDF na grąd (9160-1). 

Błędna kwalifikacja siedliska w 

SDF - korekta. 

07-13-2-12-50  -c,  Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

4 Pozostawienie 

wydzielających się i 

martwych drzew do 

naturalnego rozkładu. 

Pozostawienie min. 5% 

wydzielających się (martwych) 

drzew oraz wszystkich drzew 

dziuplastych. 

07-13-2-09-126 -h,  

07-13-2-09-127 -a,  

07-13-2-09-127 -c,  

07-13-2-09-127 -d,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów  

5 Pozostawienie przestoi 

drzew starych. 

Zaniechanie cięć sanitarnych i 

przygodnych starych drzew do 

naturalnej śmierci i rozkładu – 

dotyczy wszystkich drzew w 

oddziale.. 

07-13-2-12-45  -a,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów  

6 Korekta w PUL. Uaktualnienie PUL konieczne ze 

względu na zapisy w planie zadań 

ochronnych. 

07-13-2-09-127 -a,  

07-13-2-09-127 -c,  

Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów  
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty  

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

91E0-3 

Niżowy łęg 

jesionowo-

olszowy 

1 Korekta siedliska w 

SDF na grąd (9160-

1). 

Błędna kwalifikacja siedliska w 

SDF - korekta. 

07-13-2-09-127 -g,  

07-13-2-09-31A -g,  

07-13-2-09-33A -h,  

07-13-2-09-31A -h,  

Z chwilą 

wejścia w 

życie planów 

zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

2 CW i/lub CP i/lub 

TW i/lub TP  z 

preferowaniem Bk, 

Db, Gb, Lp, Jw, Kl 

(dotyczy drzewostanu 

różnowiekowego). 

Faktyczne siedlisko to grąd (9160-

1). 

Poprawa struktury gatunkowej. W 

drzewostanie różnowiekowym 

czyszczenia lub trzebieże zapisane 

w PUL powinny obejmować gatunki 

obce dla grądu subatlantyckiego. W 

przyszłości należy dążyć do 

całkowitej eliminacji Dbc, Dg i Md 

oraz ograniczenia ilościowego Św, 

So i Brz. 

07-13-2-09-127 -g,  

07-13-2-09-31A -g,  

07-13-2-09-31A -h,  

07-13-2-09-31A -h, 

07-13-2-09-33  -o,  

07-13-2-09-33A -h,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

3 TW Md i/lub So i/lub 

Sw. 

 

Poprawa struktury gatunkowej. 

W drzewostanie 20-40 letnim 

trzebieże zapisane w PUL powinny 

obejmować gatunki iglaste z 

preferowaniem J, Ol. 

 

07-13-2-12-38  -d,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

4 PTW i/lub PTP z 

pozostawieniem 

wydzielających się 

martwych drzew. 

Trzebieże zgodnie z PUL 

zapewniające pozostawieniem min. 

5% martwych drzew. 

07-13-2-09-33A -i,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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5 Pozyskanie metodą 

rębni jednostkowej 

lub gniazdowej olchy 

w wieku rębnym. 

Odstępstwo od Zasad Hodowli Lasu 

dotyczące metody pozyskania 

drzew. Zmiana z rębni zupełnej na 

rębnię gniazdową lub jednostkową 

w okresie przewidzianym w PUL. 

07-13-2-09-127 -g,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

6 Pozostawienie 

wydzielających się i 

martwych drzew do 

naturalnego rozkładu. 

Pozostawienie min. 5% 

wydzielających się (martwych) 

drzew oraz wszystkich drzew 

dziuplastych. 

  

07-13-2-12-38  -k,  

07-13-2-12-49  -i,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

8 Pozostawienie 

przestoi drzew 

starych. 

Zaniechanie cięć sanitarnych i 

przygodnych starych drzew do 

naturalnej śmierci i rozkładu – 

dotyczy wszystkich drzew w 

oddziale. 

07-13-2-09-31A -g,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

9 Zgodnie z PUL. Prace przewidziane w PUL 

zapewnią właściwy stan ochrony 

siedliska. 

07-13-2-09-33  -m,  

07-13-2-12-38  -k,  

07-13-2-12-49  -i,  

07-13-2-09-31A -g,  

07-13-2-09-33A -d,  

07-13-2-09-33A -f,  

07-13-2-12-54  -f,  

07-13-2-09-33  -o,  

07-13-2-12-49  -p,  

07-13-2-12-38  -b,  

Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce realizacji 

 

Termin 

wykonania 

Szacunkow

e koszty  

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

91E0-4 

Źródliskowe 

1 W drzewostanach 

nasiennych i 

Ze względu na wysokie wartości 

przyrodnicze oraz zakwalifikowanie 

07-13-2-09-127 -c,  

07-13-2-12-35  -f,  

Cały okres 

obowiązywani

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 
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lasy olszowe na 

niżu 

glebochronnych 

zapisanych w PUL 

oraz w głębokich 

wąwozach i jarach 

ograniczenie 

zabiegów 

gospodarczych do 

minimum 

zapewniające 

pełnienie przez te 

drzewostany funkcji  

do drzewostanów ochronnych 

należy podtrzymać taki zapis w 

przyszłych PUL. Działanie to 

zabezpieczy właściwy stan ochrony 

siedliska. 

07-13-2-12-45  -f,  

07-13-2-12-27  -n,  

a planu zadań 

ochronnych. 

2 W wąwozach i 

jarach drzewostan 

wyłączony z 

użytkowania 

gospodarczego, w 

pozostałej części 

możliwa rębnia 

częściowa lub 

gniazdowa zgodnie 

z PUL. 

Właściwy stan ochrony siedliska bez 

ingerencji gospodarczej zapewniony 

w wąwozowej części wydzielenia  

Zgodnie z zapisami w PUL poza 

wąwozami. Na pozostałej części 

możliwa rębnia częściowa lub 

gniazdowa z wydłużeniem czasu 

pozyskania do 30 lat. 

 

07-13-2-09-127 -a,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

3 TW Md i/lub So 

i/lub Sw. 

 

W drzewostanie 20-40 letnim 

trzebieże zapisane w PUL powinny 

obejmować gatunki iglaste. 

Poprawa struktury gatunkowej. 

07-13-2-09-31A -a,  Cały okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych. 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Młynary 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunk

owe 

koszty 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 
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(w tys. 

zł) 

3150  

Naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne 

  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Wstrzymanie sukcesji 

roślinności wokół Jeziora 

Okonie 

Wycinanie zarośli 

wokół zbiornika 

Jezioro Okonie. 

Jezioro Okonie 

Co 3-4 lata 

10 tys. 

zł/ha 

RDOŚ w 

Olsztynie w 

porozumieniu z 

właścicielem 

gruntu. 

6510 Niżowe i 

górskie łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

 

 1 Użytkowanie kośne 

łąk 

Działania obligatoryjne: 

 

W okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych  

ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe, zgodnie z 

wymogami wzajemnej 

zgodności. 

Niedopuszczanie do 

zalesiania, zaorywania i 

zabudowy łąk i 

pastwisk. Koszenie 

corocznie (dopuszcza 

się koszenie co drugi 

rok na gruntach bez 

tendencji do zarastania). 

Całe zasoby 

siedliska w 

obszarze. 

Proces ciągły 

500 

zł/ha 
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Wypas corocznie. 

 

 

Działanie fakultatywne: 

 

- koszenie w terminie 

od dnia 1 czerwca do 30 

września, nie więcej niż 

dwa pokosy w roku; 

- obowiązek 

pozostawienia 5-10% 

działki rolnej 

nieskoszonej, przy 

czym powinien to być 

inny fragment co roku; 

- wysokość koszenia 5 - 

15 cm; 

- obowiązek usunięcia 

lub złożenia w stogi 

ściętej biomasy w 

terminie nie dłuższym 

niż 2 tygodnie (z 

wyjątkiem 

uzasadnionych 

przypadków) po 

pokosie 

- minimalna obsada 

zwierząt w przypadku 

użytkowania 

pastwiskowego wynosi 

0,5 DJP/ha, a 
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maksymalna 1,0 

DJP/ha 

7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

 1 Wstrzymanie sukcesji drzew 

i krzewów 

Usuwanie drzew i 

krzewów 

Całe zasoby 

siedliska w 

obszarze. Raz na 4 lata 

10 tys. 

zł/ha 

RDOŚ w 

Olsztynie w 

porozumieniu z 

właścicielem 

gruntu. 

1084 Pachnica 

dębowa 

 1 Odtworzenie alei  

 

a 

Odtworzenie alei 

poprzez dosadzanie 

nowych drzew 

Droga gminna 

(działka nr 56, 

obręb Markowo, 

gm. Morąg) 

prowadząca z 

miejscowości 

Markowo 2 km w 

kierunku leśnego 

cmentarza 

Jednorazowo 

70 tys. zł RDOŚ w 

Olsztynie przy 

współpracy z 

właścicielem drogi 

(właściwa Gmina) 
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Mapa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych w obszarze. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

3150 Naturalne eutroficzne 

zbiorniki 

 

Powierzchni 

a siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowania 

 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką 

PMŚ na podstawie 

zdjęcia 

fitosocjologicznego i 

oszacowania warunków 

siedliskowych. 

Jeden raz, co 3 

lata w pełni 

sezonu 

wegetacyjnego 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  

6510 Niżowe i górskie łąki  

użytkowanie ekstensywnie 

Powierzchni 

a siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowania 

 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką 

PMŚ na podstawie 

zdjęcia 

fitosocjologicznego i 

oszacowania warunków 

siedliskowych. 

Jeden raz, co 3 

lata w pełni 

sezonu 

wegetacyjnego 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  

7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska 

 

Powierzchni 

a siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowania 

 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką 

PMŚ na podstawie 

zdjęcia 

fitosocjologicznego i 

oszacowania warunków 

siedliskowych. 

Jeden raz, co 3 

lata w pełni 

sezonu 

wegetacyjnego 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  

3160 Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne  

Powierzchnia 

siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowani 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologicznego i 

oszacowania warunków 

siedliskowych 

Jeden raz, co 3 

lata w pełni 

sezonu 

wegetacyjnego 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  
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Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

a siedliska 

9130 Żyzna buczyna 

  

9130-1 Żyzna buczyna niżowa 

(Galio odorati-Fagetum) 

 

Powierzchnia 

siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowani 

a siedliska 

Po jej 

zatwierdzeni

u, zgodnie z  

PMŚ GIOŚ 

Ocena: 

• areału buczyn, 

mierzonego jako 

powierzchnia 

drzewostanów 

z dominacją buka, 

• udziału dojrzałych 

fitocenoz w każdej z 

biochor buczyny, 

mierzony procentowym 

udziałem drzewostanów 

ponad 

100-letnich, 

• stopienia degeneracji 

fitocenoz, mierzonego 

powierzchnią fitocenoz 

wykazujących objawy 

pinetyzacji, 

cespityzacji, 

neofityzacji.  

• obecności drzew i 

krzewów obcego 

pochodzenia 

geograficznego 

• zachowania 

różnorodności 

Jeden raz do 

2018 r. 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  
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Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

biologicznej 

• zachowania 

wewnętrznych 

mikrobiotopow i 

struktur; m.in: stan 

zasobów 

rozkradającego 

się drewna.  

Po zatwierdzeniu 

metodyki PMŚ GIOŚ 

monitoring prowadzić 

wg tej metodyki  

9160 - Grąd subatlantycki 

(Stellario-Carpinetum) 

 

Podtyp: 

9160-1 Grąd subatlantycki  

Powierzchnia 

siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowani 

a siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologicznego i 

oszacowania warunków 

siedliskowych 

dwukrotnie w 

terminie do 

2018 r. i 2022 r. 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso- 

-incanae, olsy źródliskowe) 

 

 

Podtyp: 

Powierzchnia 

siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowani 

a siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologicznego i 

oszacowania warunków 

siedliskowych 

dwukrotnie w 

terminie do 

2018 r. i 2022 r. 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  
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Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

*91E0-4 źródliskowe lasy 

olszowe na niżu (grupa 

niejednorodna 

fitosocjologicznie, zbiorowiska 

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso- 

-incanae, olsy źródliskowe) 

 

Podtyp: 

91E0-3* Niżowy łęg 

jesionowo-olszowy 

Fraxino-Alnetum 

 

Powierzch 

nia 

siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowani 

a siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologicznego i 

oszacowania warunków 

siedliskowych 

dwukrotnie w 

terminie do 

2018 r. i 2022 r. 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  

9170-3 Grądy zboczowe Powierzch 

nia 

siedliska; 

Struktura i 

funkcje; 

Szanse 

zachowani 

a siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologicznego i 

oszacowania warunków 

siedliskowych 

Jeden raz do 

2018 r. 

Całe 

zasoby 

siedliska w 

obszarze 

RDOŚ  

Leucorrhoinia pectoralis  Parametry 

populacji 

Parametry 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Co 5 lat, wyjątek 

stanowią 

stanowiska, które 

otrzymanją ocene 

Cała 

populacja 

w obszarze 

RDOŚ  
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Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

-  ogólną lub ocenę 

stanu siedliska U2 

(złą), wówczas 

powinny być one 

kolejny raz 

kontrolowane po 

3, a następnie po 5 

latach od 

pierwszej kontroli  

Osmoderma eremita Parametry 

populacji 

Parametry 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Raz na 3 lata,  

tj. w interwałach 

zbliżonych do 

długości cyklu 

rozwojowego 

pachnicy dębowej,  

w okresie lipiec – 

sierpień (wg. 

metodyki GIOŚ) 

Cała 

populacja 

w obszarze 

RDOŚ  

Triturus Cristatus  Parametry 

populacji 

Parametry 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Raz na 6 lat; w 

przypadku odłowu 

larw przy użyciu 

siatki w okresie 

maj-lipiec, w 

przypadku 

osobników 

dorosłych w 

okresie kwiecień-

maj; metoda 

poszukiwania jaj 

Cała 

populacja 

w obszarze 

RDOŚ  
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Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

w okresie 

kwiecień-maj, 

metoda obserwacji 

toni wodnej przez 

większość sezonu 

wegetacyjnego. 

Bombina bombina  Parametry 

populacji 

Parametry 

siedliska 

 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Raz na 3 lata, 

wykonując 3-4 

kontrole, kiedy 

płazy są bardzo 

aktywne i dobrze 

słyszalne, tj. od 1 

kwietnia do 31 

lipca. 

Cała 

populacja 

w obszarze 

RDOŚ  

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

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

umieścić                 w poniższym zestawieniu. 

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

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

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

ustawy o ochronie przyrody) 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Godkowo (Uchwała Rady Gminy Godkowo 

nr XV/73/2000 z 15.06.2000) 

 

1. W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo, 

w rozdziale Kierunki oraz zasadny ochrony i kształtowania środowiska należy zamieścić wpis o 

położeniu w granicach Gminy obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Uroczysko Markowo 

PLH280032. 

2. W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo 
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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) 

należy zamieścić wpis o konieczności podłączenia do kanalizacji sanitarnej miejscowości 

Zimnochy 

3.  W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo 

wprowadzić zapis, że nie należy zalesiać gruntów na terenie obszaru Natura 2000. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Morąg (Uchwała Nr I/37/98 Rady Miejskiej w 

Morągu z dnia 30 grudnia 1998 r.) 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Morąg (Uchwała Nr L/680/06 Rady Miejskiej 

w Morągu z dnia 26 lipca 2006 r.) 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Morąg obszar Miasta i obszary wiejskie 

(Uchwała Nr XXV/227/06 Rady Miejskiej w 

Morągu z dnia 29 grudnia 2007 r.) 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Morąg obszar Miasta i obszary wiejskie 

(Uchwała Nr XXI/354/08 Rady Miejskiej w 

1. W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg, w 

rozdziale Kierunki oraz zasadny ochrony i kształtowania środowiska należy zamieścić wpis o 

położeniu w granicach Gminy obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Uroczysko Markowo 

PLH280032. 

2. W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg, w 

rozdziale Kierunki oraz zasadny ochrony i kształtowania środowiska należy zamieścić wpis o 

konieczności odtworzenia alei drzew przy  drodze gminnej prowadzącej z Markowa w kierunku 

cmentarza poprzez dosadzenie nowych drzew. 

3. W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg, w 

rozdziale Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej w gminie należy zaplanować wybudowanie 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Markowo i podłączenie gospodarstw domowych do 

kanalizacji 

4. W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg, w 

rozdziale Kierunki oraz zasadny ochrony i kształtowania środowiska w punkcie 1.4 Zagrożenia i 

ochrona środowiska przyrodniczego. Wody powierzchniowe. Należy uwzględnić zagrożenie 

jakim jest presja turystyczna na siedliska wodne (jezioro Okonie, Zimnochy). 

5. W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg, w 
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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) 

Morągu z dnia 26 czerwca 2008 r.) 

 

rozdziale Kierunki oraz zasadny ochrony i kształtowania środowiska w punkcie 1.4 Zagrożenia i 

ochrona środowiska przyrodniczego należy wpisać, że nie należy zalesiać gruntów na terenie 

obszaru Natura 2000. 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

W tej części dokumentacji Planu należy uzasadnić potrzebę sporządzenia planu ochrony (dla części lub całości obszaru) i konkretnie wymienić 

powody takiego wskazania odnosząc je do konkretnych części obszaru, konkretnych przedmiotów ochrony lub okoliczności, które przemawiają za 

unormowaniem zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie Planu (pkt 5). Należy określić termin, do 

którego należy opracować plan ochrony. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

W tej części należy załączyć plik projektu oraz shp projektowanych zmian granic obszaru. 

 

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

Zamawiającego). 

L.p

. 

Proponowany zapis SDF Zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 Usunięcie siedliska z SDF. 9160-1 Grąd subatlantycki. Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Nieodpowiedni 

stan zachowania i skład gatunkowy. Dotyczy następujących wydzieleń: 

07-13-2-12-24    -a 

07-13-2-12-24    -h 

07-13-2-12-24    -j 

07-13-2-12-27    -k 

07-13-2-12-37    -g 

07-13-2-12-39    -j 

07-13-2-12-41    -i 

07-13-2-12-42    -b 

07-13-2-12-42    -c 

07-13-2-12-42    -n 

07-13-2-12-49    -h 

9130-1 Żyzna buczyna Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Nieodpowiedni 
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niżowa. stan zachowania i skład gatunkowy. Dotyczy wydzielenia: 

07-13-2-12-25    -k 

91E0-3 Niżowy łęg 

jesionowo-olszowy. 

Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Nieodpowiedni 

stan zachowania i skład gatunkowy. Dotyczy wydzielenia: 

07-13-2-12-27    -m 

2 9160-1 Grąd subatlantycki. 

 

9130-1 Żyzna buczyna 

niżowa. 

Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Dotyczy 

wydzielenia: 

07-13-2-12-39    -h 

9170-3 Grądy zboczowe. Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Dotyczy 

wydzielenia: 

07-13-2-12-50    -c 

91E0-3 Niżowy łęg 

jesionowo-olszowy. 

Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Dotyczy 

następujących wydzieleń: 

07-13-2-09-127   -g 

07-13-2-09-31A   -g 

07-13-2-09-31A   -h 

07-13-2-09-33A   -h 

3 Włączenie do SDF jako 

9160-1 Grąd subatlantycki. 

 

Nie ujęte w SDF jako 

siedlisko naturowe. 

Wartościowe siedlisko z dobrą perspektywą na osiągnięcie właściwego 

stanu ochrony. Nie wykazane podczas sporządzania SDF. Dotyczy 

następujących wydzieleń: 

07-13-2-12-27    -b 

07-13-2-12-35    -g 

07-13-2-12-35    -h 

07-13-2-12-39    -d 

07-13-2-12-39    -f 

07-13-2-12-42    -k 

07-13-2-12-50    -f 

4 9170-3 Grądy zboczowe. 9160-1 Grąd subatlantycki. Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Dotyczy 

wydzielenia: 

07-13-2-12-45    -b 

5 91E0-3 Niżowy łęg 

jesionowo-olszowy. 

9160-1 Grąd subatlantycki. Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Dotyczy 

następujących wydzieleń: 
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07-13-2-09-122   -a 

07-13-2-12-26    -c 

07-13-2-12-26    -i 

07-13-2-12-27    -g 

07-13-2-12-27    -h 

07-13-2-12-27    -i 

07-13-2-12-27    -l 

07-13-2-12-35    -l 

07-13-2-12-36    -i 

07-13-2-12-38    -g 

07-13-2-12-39    -a 

07-13-2-12-39    -b 

07-13-2-12-39    -i 

07-13-2-12-41    -j 

07-13-2-12-41    -l 

07-13-2-12-43    -m 

07-13-2-12-49    -b 

07-13-2-12-49    -c 

07-13-2-12-49    -j 

6 Włączenie do SDF jako  

1381 widłoząb zielony 

Nie ujęto w SDF jako 

gatunek naturowy 

Gatunek nie został wykazany podczas sporządzenia SDF. Aktualizacja 

danych w zakresie występowania podmiotu ochrony w obszarze wynika z 

prac terenowych w roku 2010.  

7 Wyłączenie z SDF siedliska 

3150 Naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne 

3150 Naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne 

Błędna kwalifikacja siedliska podczas sporządzania SDF. Dotyczy stawu 

rybnego, który został zakwalifikowany jako eutroficzny zbiornik wodny 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

- - 

 
 

- - 

 
Moduł B 

  

 Sugestia korekty granic uwzględniająca wyłączenie gruntów 

rolnych (ok.25ha) w miejscowości Markowo i poprowadzenie 

granicy obszaru wzdłuż naturalnej granicy lasu 

Jan Janiak – Starostwo 

Powiatowe w Ostródzie 

Nie uwzględniono 

 Wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Markowo i podłączenie gospodarstw domowych do kanalizacji 

Jan Janiak – Starostwo 

Powiatowe w Ostródzie 

 

 

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej miejscowości Zimnochy 

w celu ochrony jezior Zimnochy i Okonie 

Jan Janiak – Starostwo 

Powiatowe w Ostródzie 

Uwzględniono kanalizacje w msc. Zimnochy 

poprzez wpisanie wskazania do zmian w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Godkowo (Uchwała Rady 

Gminy Godkowo nr XV/73/2000 z 15.06.2000)  

 

 Odpowiednie zagospodarowanie alei drzew przy  drodze 

gminnej prowadzącej z Markowa w kierunku cmentarza. 

Odtworzenie alei poprzez dosadzenie nowych drzew 

Andrzej Oleksa Uwzględniono jako działanie ochronne 

 Na drodze powiatowej Markowo-Godkowo dopuszcza się 

modernizacje z przerzuceniem ciężaru ochrony pachnicy 

dębowej na aleje lipową- droga prowadząca z miejscowości 

Markowo do pobliskiego cmentarza 

Andrzej Oleksa Uwzględniono częściowo poprzez 

zaprojektowanie działań ochronnych oraz 

wskazanie zagrożenia jakim może być 

modernizacja drogi 

 Wyłączenie stawu rybnego zakwalifikowanego w SDF, jako 

siedlisko - naturalny zbiornik wodny  

Andrzej Oleksa Nie uwzględniono 

 Stworzenie warunków do naturalnych przesiedleń pachnicy 

dębowej  

Andrzej Oleksa Nie uwzględniono 

 Umieszczenie w planach i strategiach zapisów dotyczących 

infrastruktury (kanalizacja, wodociągi) 

Urząd Miejski w Morągu Uwzględniono 
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 Zapis w planie zadań ochronnych, że nie wyklucza się obszaru 

Natura 2000 jako terenu pod zainwestowanie 

Urząd Miejski w Morągu Nie uwzględniono 

 Odpowiedni zapis w planach zagospodarowania 

przestrzennego ograniczające presje turystyczną na siedliska 

wodne (jezioro Okonie, Zimnochy) 

Robert Gawroński Uwzględniono 

 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

terenów nad jeziorami wyznaczonych, jako działki rekreacyjne 

powinien znaleźć się zapis o konieczności skanalizowania tych 

terenów i wykluczenie  możliwości budowy indywidualnych 

zbiorników na nieczystości płynne 

Czesław Hołdyński Nie uwzględniono, brak obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, a  zgodnie z delegacja ustawową 

tylko do takich planów PZO może dawać 

ewentualne wskazania. 

 Wytyczenie szlaków turystycznych na obszarach wąwozów, 

stworzenie ram udostępniania turystycznego 

Grażyna Szwarc-Kobryń Nie uwzględniono 

  Zawarcie zapisów generalizujących w PZO na wypadek klęsk 

żywiołowych i spontanicznych zjawisk 

przyrodniczych(powstawanie luk w drzewostanie) 

RDLP w Olsztynie Nie uwzględniono 

 
Należy wyłączyć wąwozy z zagospodarowania leśnego 

Czesław Hołdyński Uwzględniono 

 Wytyczenie szlaku turystycznego na alei drzew (od 

miejscowości markowo do cmentarza) 

Robert Gawroński 

Grażyna Szwarc-Kobryń 

Nie uwzględniono 

 W przypadku zjawisk nie przewidzianych dopuścić stosowanie 

zabiegów odnowieniowych stymulujących naturalną sukcesję 

w zgodzie z siedliskiem 

RDLP Olsztyn Uwzględniono, taka możliwość wynika  

przepisów ogólnych 

 
Moduł C 

  

    

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Opis granic obszaru Natura 2000 Uroczysko Markowo PLH280032 w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w 

Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych PL-1992. 

 



 

 

 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

1.  559257,49 688308,74 

2.  559313,36 688280,95 

3.  559351,29 688260,25 

4.  559394,93 688236,43 

5.  559441,29 688190,66 

6.  559485,43 688130,51 

7.  559491,31 688119,69 

8.  559420,01 688115,93 

9.  559351,2 688112,29 

10.  559375,32 688061,93 

11.  559392,6 688025,87 

12.  559434,17 687947,76 

13.  559488,28 687859,57 

14.  559495,81 687847,3 

15.  559563,2 687827,38 

16.  559687,17 687790,72 

17.  559776,35 687761,65 

18.  559811,5 687750,19 

19.  559902,38 687729,13 

20.  559962,67 687712,15 

21.  560010,44 687698,55 

22.  560149,67 687656,49 

23.  560251,88 687627,1 

24.  560341,57 687598,71 

25.  560347,29 687596,9 

26.  560377,11 687587,41 

27.  560410,16 687578,53 

28.  560389,89 687523,21 

29.  560374,23 687477,52 

30.  560341,12 687384,88 

31.  560334,71 687372,46 

32.  560318,71 687325,16 

33.  560309,05 687296,68 

34.  560279,76 687217,03 

35.  560420,83 687219,01 

36.  560455,1 687218,47 

37.  560510,62 687220,29 

38.  560546,16 687220,79 

39.  560439,97 687166,49 

40.  560408,25 687142,57 

41.  560361,37 687102,66 

42.  560250,37 687004,2 

43.  560260,28 687000,12 

44.  560388,78 686947,18 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

45.  560492,08 686904,44 

46.  560525,31 686890,69 

47.  560543,48 686864,98 

48.  560592,77 686864,02 

49.  560604,76 686863,78 

50.  560597,91 686833,47 

51.  560600,95 686811,69 

52.  560605,84 686776,7 

53.  560614,18 686763,94 

54.  560615,55 686732,67 

55.  560620,39 686624,64 

56.  560635,87 686624,67 

57.  560630,35 686597,21 

58.  560598,73 686582,03 

59.  560580,12 686573,09 

60.  560572,65 686569,5 

61.  560544,44 686555,96 

62.  560507,35 686538,15 

63.  560493,85 686531,66 

64.  560487,3 686592,77 

65.  560402,23 686587,12 

66.  560322,6 686586,84 

67.  560319,55 686465,87 

68.  560318,01 686424,7 

69.  560317,37 686407,19 

70.  560315,62 686359,86 

71.  560314,66 686334,23 

72.  560313,95 686315,09 

73.  560313,66 686307,12 

74.  560394,34 686307,75 

75.  560479,09 686308,42 

76.  560502,79 686308,65 

77.  560515,42 686308,78 

78.  560706,92 686310,64 

79.  560766,47 686311,23 

80.  560774,21 686311,42 

81.  560810,57 686417,16 

82.  560825,86 686461,64 

83.  560892,66 686543,58 

84.  560939,99 686527,57 

85.  560963,88 686519,48 

86.  560975,89 686525,90 

87.  560988,74 686520,30 

88.  560994,61 686517,75 



 

 

101 

 

 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

89.  560996,12 686469,67 

90.  560996,86 686446,08 

91.  561005,26 686420,61 

92.  561017,37 686412,58 

93.  561123,93 686408,31 

94.  561142,15 686404,63 

95.  561166,07 686399,79 

96.  561199,56 686430,90 

97.  561238,05 686434,03 

98.  561238,49 686454,58 

99.  561238,88 686472,83 

100.  561267,76 686472,46 

101.  561283,49 686466,4 

102.  561290,01 686463,89 

103.  561321,95 686455,09 

104.  561326,8 686468,10 

105.  561350,68 686463,53 

106.  561356,1 686474,86 

107.  561363,67 686473,05 

108.  561375,05 686444,86 

109.  561391,37 686443,68 

110.  561403,45 686448,65 

111.  561402,86 686406,74 

112.  561437,6 686376,32 

113.  561475,02 686368,30 

114.  561555,28 686333,92 

115.  561565,64 686362,56 

116.  561571,21 686362,8 

117.  561614,26 686364,65 

118.  561622,99 686384,62 

119.  561648,15 686538,36 

120.  561744,22 686531,49 

121.  561772,94 686529,62 

122.  561808,14 686527,33 

123.  561734,64 686437,06 

124.  561694,58 686340,74 

125.  561673,86 686291,00 

126.  561755,65 686274,68 

127.  561749,82 686214,17 

128.  561748,54 686200,89 

129.  561765,91 686179,91 

130.  561778,61 686164,58 

131.  561844,71 686086,12 

132.  561860,6 686067,25 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

133.  561872,41 686053,23 

134.  561873,76 686022,77 

135.  561876,7 685957,72 

136.  561878,14 685925,89 

137.  561936,69 685892,51 

138.  561999,76 685857,87 

139.  562053,87 685818,67 

140.  562092,89 685786,17 

141.  562101,05 685779,37 

142.  562145,45 685749,05 

143.  562158,82 685744,42 

144.  562140,39 685648,12 

145.  562229,85 685483,24 

146.  562295,97 685471,15 

147.  562389,55 685474,58 

148.  562396,28 685474,83 

149.  562418,71 685474,67 

150.  562455,66 685469,56 

151.  562483,85 685467,19 

152.  562582,73 685456,63 

153.  562599,22 685448,57 

154.  562660,91 685418,84 

155.  562698,63 685527,07 

156.  562706,29 685619,70 

157.  562701,4 685731,94 

158.  562719,49 685735,76 

159.  562798,84 685752,29 

160.  562793,41 685768,51 

161.  562778,15 685812,16 

162.  562769,96 685835,57 

163.  562753,24 685883,39 

164.  562748,77 685896,19 

165.  562670,87 685973,61 

166.  562696,18 686007,36 

167.  562738,61 686063,92 

168.  562823,98 686177,01 

169.  562861,58 686166,76 

170.  562863,91 686196,95 

171.  562864,75 686207,73 

172.  562902,7 686184,88 

173.  562917,27 686161,66 

174.  562968,25 686141,93 

175.  562966,63 686135,09 

176.  563048,17 686109,63 



 

 

102 

 

 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

177.  563057,27 686131,32 

178.  563096,92 686129,3 

179.  563102,61 686173,1 

180.  563132,63 686203,15 

181.  563150,54 686196,22 

182.  563198,35 686193,83 

183.  563225,98 686211,95 

184.  563245,45 686222,4 

185.  563275,71 686286,04 

186.  563311,9 686287,16 

187.  563314,36 686310,95 

188.  563312,38 686321,77 

189.  563309,96 686333,61 

190.  563313,08 686342,74 

191.  563321,92 686361,41 

192.  563367,39 686356,43 

193.  563340,63 686292,87 

194.  563295,98 686194,1 

195.  563265,96 686188,02 

196.  563261,77 686183,75 

197.  563226,35 686147,65 

198.  563213,82 686089,67 

199.  563277,48 686068,84 

200.  563282,66 686067,15 

201.  563312,74 686057,31 

202.  563317,78 686055,66 

203.  563402,13 686027,91 

204.  563408,35 686025,86 

205.  563436,42 686016,85 

206.  563444,02 686014,4 

207.  563528,04 685987,42 

208.  563619,62 685957,07 

209.  563662,72 685998,44 

210.  563679,46 686014,77 

211.  563661,59 686056,68 

212.  563678,07 686055,63 

213.  563685,55 686072,82 

214.  563721,37 686065,44 

215.  563723,01 686072,18 

216.  563730,55 686103,07 

217.  563728,52 686121,14 

218.  563764,65 686259,2 

219.  563765,39 686262,01 

220.  563775,68 686272,84 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

221.  563779,03 686285,46 

222.  563782,44 686298,29 

223.  563788,45 686320,9 

224.  563796,19 686379,03 

225.  563796,42 686386,81 

226.  563796,5 686391,75 

227.  563880,29 686330,67 

228.  563881,58 686329,73 

229.  563933,34 686292 

230.  563988,82 686251,56 

231.  564004,04 686240,47 

232.  564016,4 686204,21 

233.  563997,23 686155,47 

234.  563997,7 686154,61 

235.  564009,71 686132,54 

236.  564041,61 686073,91 

237.  564118,43 685933,71 

238.  563988,88 685872,37 

239.  563975,74 685849,11 

240.  564014,03 685672,25 

241.  564025,31 685625,62 

242.  564054,12 685506,49 

243.  564069,41 685446,19 

244.  564084,11 685388,25 

245.  564095,3 685344,18 

246.  564125,32 685188,29 

247.  564162,58 685048,39 

248.  564154,27 685013,21 

249.  564127,54 684899,57 

250.  564127,41 684899,02 

251.  564209,48 684877,12 

252.  564247,97 684750,8 

253.  564250,3 684743,14 

254.  564272,68 684673,84 

255.  564291,37 684598,62 

256.  564361,91 684462,14 

257.  564359,21 684359,77 

258.  564359,21 684359,75 

259.  564359,88 684359,42 

260.  564463,64 684307,34 

261.  564476,87 684300,7 

262.  564479,77 684298,55 

263.  564490,79 684290,92 

264.  564490,39 684288,50 



 

 

103 

 

 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

265.  564487,96 684273,6 

266.  564482,16 684238,05 

267.  564479,49 684237,03 

268.  564424,76 684216,09 

269.  564396,54 684221,12 

270.  564396,02 684218,92 

271.  564394,47 684212,42 

272.  564385,77 684175,86 

273.  564340,04 684141,22 

274.  564312,97 684128,00 

275.  564300,98 684067,2 

276.  564296,83 684046,18 

277.  564296,67 684045,37 

278.  564309,1 684035,08 

279.  564329,19 684018,46 

280.  564329,09 684017,00 

281.  564327,4 683992,85 

282.  564328,57 683992,34 

283.  564421,62 683952,09 

284.  564457,99 683936,36 

285.  564459,24 683936,56 

286.  564463,07 683937,16 

287.  564463,34 683934,85 

288.  564483,96 683757,63 

289.  564486,9 683753,26 

290.  564500,44 683733,12 

291.  564500,11 683732,77 

292.  564463,89 683694,40 

293.  564414,32 683621,39 

294.  564406,44 683607,42 

295.  564383,09 683566,04 

296.  564369,9 683530,83 

297.  564351,86 683456,42 

298.  564323,55 683312,62 

299.  564307,76 683267,36 

300.  564292,97 683250,52 

301.  564270,51 683234,87 

302.  564240,67 683225,99 

303.  564231,44 683223,24 

304.  564189,62 683200,87 

305.  564089,55 683122,02 

306.  564002,78 683070,84 

307.  563972,23 683060,25 

308.  563937,86 683032,4 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

309.  563879,44 683020,59 

310.  563841,45 683012,9 

311.  563804,24 683015,66 

312.  563796,05 683015,58 

313.  563762,37 683015,24 

314.  563726,41 683009,76 

315.  563702,65 683000,02 

316.  563693,05 682961,15 

317.  563694,47 682941,22 

318.  563698,19 682889,57 

319.  563695,89 682857,71 

320.  563683,62 682829,83 

321.  563668,84 682815,37 

322.  563651,26 682808,52 

323.  563566,66 682807,95 

324.  563447,77 682801,83 

325.  563432,95 682802,33 

326.  563376,94 682804,16 

327.  563365,89 682814,44 

328.  563355,77 682828,54 

329.  563343,17 682859,28 

330.  563317,48 682866,54 

331.  563286,35 682878,39 

332.  563286,12 682891,65 

333.  563380,47 682878,79 

334.  563455,52 683020,21 

335.  563434,41 683148,66 

336.  563424,81 683207,04 

337.  563421,68 683225,63 

338.  563411,92 683283,6 

339.  563410,4 683292,62 

340.  563407,19 683311,67 

341.  563385,27 683441,85 

342.  563370,46 683463,80 

343.  563225,54 683678,54 

344.  563185,99 683684,35 

345.  563179,29 683710,98 

346.  563213,4 683709,79 

347.  563202,82 683750,37 

348.  563179,29 683840,54 

349.  563164,78 683901,84 

350.  563154,95 683943,33 

351.  563130,09 683965,82 

352.  562985,19 684012,54 



 

 

104 

 

 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

353.  562929,8 684030,4 

354.  562953,53 684058,28 

355.  562940,23 684056,25 

356.  562726,95 684085,26 

357.  562621,81 684097,17 

358.  562582,77 684101,58 

359.  562530,68 684105,14 

360.  562459,19 684110,00 

361.  562359,11 684259,96 

362.  562295,59 684368 

363.  562242,87 684453,92 

364.  562226,54 684480,51 

365.  562193,58 684489,93 

366.  562076,71 684520,1 

367.  562084,39 684559,32 

368.  561878,55 684592,34 

369.  561872,54 684593,17 

370.  561769,37 684606,77 

371.  561711,19 684614,44 

372.  561577,63 684629,8 

373.  561558,53 684663,09 

374.  561537,95 684679,51 

375.  561518,64 684682,92 

376.  561490,74 684698,27 

377.  561488,69 684712,95 

378.  561487,46 684721,83 

379.  561422,38 684803,08 

380.  561432,54 684875,95 

381.  561447,6 684965,74 

382.  561447,29 684995,2 

383.  561441,54 685017,47 

384.  561332,34 685009,35 

385.  561254,42 684970,6 

386.  561167,28 684928,8 

387.  561131,72 684923,05 

388.  561051,02 684916,57 

389.  561005,67 684891,21 

390.  560745,09 684867,26 

391.  560662,17 684810,23 

392.  560609,64 684765,67 

393.  560568,22 684733,76 

394.  560506,06 684700,67 

395.  560451,56 684669,83 

396.  560269,95 684575,96 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

397.  560083,87 684476,25 

398.  559885,59 684374,24 

399.  559869,1 684360,07 

400.  559853,03 684353,34 

401.  559765,23 684338,68 

402.  559740,67 684336,08 

403.  559638,2 684333,56 

404.  559634,49 684364,24 

405.  559632,19 684382,36 

406.  559622,66 684448,67 

407.  559601,94 684447,38 

408.  559590,91 684446,68 

409.  559582,97 684445,84 

410.  559575,56 684442,86 

411.  559568,12 684439,95 

412.  559560,68 684436,99 

413.  559553,3 684434,02 

414.  559545,28 684428,69 

415.  559538,47 684420,07 

416.  559531,45 684411,14 

417.  559527,05 684377,54 

418.  559543,19 684372,35 

419.  559553,64 684368,93 

420.  559558,24 684320,54 

421.  559513,6 684312,07 

422.  559505,96 684355,69 

423.  559489,91 684447,42 

424.  559454,73 684444,01 

425.  559443,49 684443,14 

426.  559360,34 684428,68 

427.  559354,74 684424,82 

428.  559279,51 684416,96 

429.  559235,46 684414,62 

430.  559236,08 684408,65 

431.  559175,82 684395,72 

432.  559168,38 684394,11 

433.  559159,66 684408,2 

434.  559005,82 684381,93 

435.  558888,75 684910,04 

436.  558862,4 684900 

437.  558851,31 684884,41 

438.  558796,74 684850,24 

439.  558812,25 684788,04 

440.  558711,68 684762,9 



 

 

105 

 

 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

441.  558713,28 684740,52 

442.  558606,06 684714,05 

443.  558601,64 684740,61 

444.  558584,03 684775,9 

445.  558576,24 684795,65 

446.  558552,1 684855,92 

447.  558476,47 685056,87 

448.  558448,98 685125,66 

449.  558404,43 685253,7 

450.  558373,39 685346,61 

451.  558360,57 685386,13 

452.  558352,8 685409,29 

453.  558329,83 685482,76 

454.  558319,53 685515,68 

455.  558308,24 685560,35 

456.  558291,92 685653,81 

457.  558275,47 685702,35 

458.  558266,63 685733,06 

459.  558267,01 685876,83 

460.  558300,78 686018,66 

461.  558348,16 686080,73 

462.  558350,77 686084,48 

463.  558420,77 686185,24 

464.  558423,03 686200,08 

465.  558435,89 686285,05 

466.  558431,07 686402,19 

467.  558428,34 686442,09 

468.  558432,24 686444,68 

469.  558452,56 686451,66 

470.  558434,32 686479,96 

471.  558255,55 686666,49 

472.  558189,29 686719,04 

473.  558164,21 686745,81 

474.  558110,59 686805,04 

475.  558105 686836,99 

476.  558076,82 686997,84 

477.  558066,99 687053,91 

478.  558097,47 687107,64 

479.  558098,1 687139,09 

480.  558086,71 687164,49 

481.  558096,04 687211,91 

482.  558126,65 687261,37 

483.  558137,1 687323,12 

484.  558123,78 687362,75 

ID 

 

PUWG PL-1992 

X Y 

485.  558151,66 687455 

486.  558147,59 687507,86 

487.  558190,27 687519 

488.  558284,1 687536,78 

489.  558280,74 687594,97 

490.  558283,6 687602,45 

491.  558289,95 687612,99 

492.  558329,71 687795,09 

493.  558370,01 687719,16 

494.  558372,46 687714,53 

495.  558388,13 687690,05 

496.  558444,79 687620,37 

497.  558489,56 687565,32 

498.  558497,94 687584,22 

499.  558533,84 687577,79 

500.  558602,14 687558,99 

501.  558742,28 687975,72 

502.  558867,97 687853,25 

503.  558893,1 687825,06 

504.  558893,39 687831,05 

505.  558872,16 687857,54 

506.  558880,17 687884,46 

507.  558901,06 687941,53 

508.  558916,12 687982,68 

509.  558954,31 688073,1 

510.  558989,82 688156,85 

511.  559002,8 688156,55 

512.  559009,41 688178,84 

513.  559025,73 688233,96 

514.  559054,89 688231,87 

515.  559059,39 688275,61 

516.  559062,15 688302,39 

517.  559119,38 688295,87 

518.  559158,77 688299,55 

519.  559247,31 688307,79 

520.  559257,49 688308,74 
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