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Szablon projektu dokumentacji Planu 
 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH280033 Warmińskie Buczyny 
w województwie warmińsko-mazurskim 

 
1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Warmińskie Buczyny 
Kod obszaru PLH280033 
Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 
SDF Przekazany przez Zamawiającego (plik PDF SDF stanowiący załącznik nr…)  
Położenie województwo warmińsko-mazurskie, olsztyński, gminy Jonkowo, Dobre Miasto, Świątki, Dywity 
Powierzchnia obszaru (w ha) 1525,9 ha 
Status prawny OZW 
Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na 
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu teren mających znaczenie dla 
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L 33 z 8.2.2011, str. 146-
411) 

Termin zatwierdzenia Planu  
Koordynator Planu Justyna Rogowska, justyna.rogowska.olstyn@rdos.gov.pl, 89 537 21 20  
Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl, 89 537 21 09 
Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja 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 lub nadleśnictwa, 

pokrywaj ącej/go się z obszarem, 
która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 
sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 
części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 
krajowej formy 

ochrony przyrody lub 
nadleśnictwa 

pokrywaj ąca się z 
obszarem [ha] 

1. rezerwat przyrody Kamienna Góra Plan ochrony leśnego rezerwatu 
przyrody Kamienna Góra na lata 
01.01.2000 r. - 31.12.2019 r., 
niezawierający zakresu planu 
zadań ochronnych obszaru Natura 
2000 

Nie zachodzą przesłanki 
określone w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody 
tj. możliwość odstąpienia 
od sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 lub jego części 

6,26% 

2. zespół przyrodniczo - krajobrazowy 
Jezioro Limajno i okolice  

brak Nie zachodzą przesłanki 
określone w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody 
tj. możliwość odstąpienia 
od sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 lub jego części 

 

3. Obszar Chronionego Krajobrazu 
Doliny Środkowej Łyny 

brak Nie zachodzą przesłanki 
określone w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody 
tj. możliwość odstąpienia 
od sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 lub jego części 

 

4. Nadleśnictwo Kudypy Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa 
Kudypy na lata 2004-2013 

Nie zachodzą przesłanki 
określone w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody 
tj. możliwość odstąpienia 

100% 
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od sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 lub jego części, 
ponieważ obowiązujący plan 
nie zawiera zakresu PZO dla 
obszaru Natura 2000 

Obowiązujące akty prawne: 

1. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody (MP 1995, Nr 5, poz. 83). 

2. Rozporządzenie  Nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Środkowej Łyny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201, poz. 312). 

3. Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - 
krajobrazowego "Jezioro Limajno i okolice" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 122, poz. 1696). 

4. Plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Kudypy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, na lata 2004-
2013, zatwierdzony przez Ministra Środowiska decyzją, znak DL.lp-611-17/05, z dnia 30 marca 2005 r. 

Teren objęty PZO: 100% o powierzchni 1525,9 [ha] 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w pkt 13. 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 „Warmińskie Buczyny” został wyznaczony w związku z wymogiem wypełnienia 
zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 
Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest obowiązek utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu przedmiotów 
ochrony, który 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 planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220., ze zm.).  
Teren ostoi nie pokrywa się z obszarem parku narodowego lub parku krajobrazowego, w części pokrywa się z terenem rezerwatu przyrody 
Kamienna Góra, dla którego sporządzony został i obowiązuje do roku 2019 r plan ochrony leśnego rezerwatu przyrody Kamienna Góra na 
okres 01.01.2000 r. - 31.12.2019 r., zatwierdzony w dniu 18 października 2001 r. W związku z faktem, że plan ochrony rezerwatu nie zawiera 
zakresu, o którym mowa w art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w 
odniesieniu do tego obszaru nie może mieć zastosowania przepis mówiący o możliwości odstąpienia od sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części.  
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla obszarów Natura 2000 obowiązkowo sporządza się plan zadań 
ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat. Plan zadań ochronnych powinien 
być skutecznym narzędziem do zarządzania zasobami przyrody, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Podstawowym celem 
opracowania planu zadań ochronnych jest zagwarantowanie odpowiedniej ochrony służącej zachowaniu głównych przedmiotów ochrony. 
Plan ma określić aktualny stan przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu, przez co należy 
rozumieć zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania.  
W świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawiając plan zadań ochronnych, 
zobowiązany jest kierować się przede wszystkim koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  
Obszar Natura 2000 Warmińskie Buczyny PLH280033 o powierzchni 1525,9 ha został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 
2011/64/UE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na 
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny – Dz. U. UE L 33 z 8.2.2011, str. 146-411). 
Głównym celem ochrony obszaru jest utrzymanie na właściwym stanie ochrony siedlisk żyznej buczyny pomorskiej 9130-1 i kwaśnej 
buczyny pomorskiej 9110-1, siedlisk kluczowych dla tej ostoi oraz gatunków roślin i zwierząt. Występuje tu mozaika siedlisk 
przyrodniczych, w tym 5 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących około 62,27 % powierzchni 
przedmiotowego obszaru Natura 2000: 
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1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  
2. 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),  
3. 9130 Żyzne buczyny (Dentario glancusiowie-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
4. 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
5. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion). 
Za przedmioty ochrony ostoi uznano także takie gatunki zwierząt jak: 
1. 1337 bóbr europejski Castor fiber, 
2. 1355 wydra Lutra lutra, 
3. 1188 kumak nizinny Bombina bombina, 
4. 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar. 
 
W ramach prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych uwzględniono: 
1. rozpoznanie rozmieszczenia siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Warmińskie Buczyny, 
2. ustalenie zadań ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w ostoi i innych gatunków zwierząt celem 
utrzymania ich właściwego stanu ochrony. 
Zapisy planu zadań ochronnych będą wypracowane w wyniku kompromisu wszystkich zainteresowanych stron. Zasady ochrony obszaru 
będące wynikiem współpracy pozwolą zminimalizować potencjalne konflikty pomiędzy ochroną przyrody, a potrzebami rozwoju 
gospodarczego.  
Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na:  
a) organy administracji leśnej;  
b) organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej;  
c) właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty 
ochrony obszaru Natura 2000 PLH2800033 Warmińskie Buczyny;  
d) przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000 PLH2800033 Warmińskie Buczyny;  
e) przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 PLH2800033 Warmińskie Buczyny. 
 
Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych powinny być uwzględniane w obowiązujących dokumentów planistycznych, np.: studium 
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany urządzenia 
lasu. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp
. 

Kod Nazwa polska Nazwa 
łacińska 

% 
pokryc

ia 

Pop. 
osiadła 

Pop. 
rozrodcz

a 

Pop.  
przemiesz

czająca 
się 

Pop. 
zimując

a 

Ocena 
pop. / 

Stopień 
reprezen

. 

Ocena  
st. 

zach. 

Ocena 
izol. /  
Pow. 

względna 

Ocena 
ogólna 

O pinia 
dot. wpisu 

S1 3150 

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

 15,83    

 

B B C B 

Siedlisko 
weryfikowa
ne w 2008 i 
2011 r., 
dane 
wiarygodne 

S2 7140 

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

     

 

C C C C 

Siedlisko 
weryfikowa
ne w 2008 i 
2011 r., 
dane 
wiarygodne 

S2 9110 
Kwaśne 
buczyny 

Luzulo-
Fagenion 

1,99    

 

A B C C 

Siedlisko 
weryfikowa
ne w 2008 i 
2011 r., 
dane 
wiarygodne 

S3 9130 Żyzne buczyny 
Dentario 
glancusiowie
-Fagenion, 

33,27    
 

A B C B 
Siedlisko 
weryfikowa
ne w 2008 i 
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Galio 
odorati-
Fagenion), 

2011 r. , 
dane 
wiarygodne 

S4 9160 
Grąd 
subatlantycki 

Stellario- 
Carpinetum 

10,10    

 

C C C B 

Siedlisko 
weryfikowa
ne w 2008 i 
2011 r., 
dane 
wiarygodne 

S5 91E
0 

Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

Salicetum 
albofragilis, 
Populetum 
albae, 
Alnenion 

1,08    

 

C C C C 

Siedlisko 
weryfikowa
ne w 2008 i 
2011 r., 
dane 
wiarygodne 

Z1 1337 
Bóbr 
europejski 

Castor fiber     

 

    

Gatunek 
weryfikowa
ny w 2008 
r., nie 
przewidzian
o prac 
terenowych 
w 2011 r. 

Z2 1355 Wydra Lutra lutra     

 

    

Gatunek 
weryfikowa
ny w 2008 
r., nie 
przewidzian
o prac 
terenowych 
w 2011 r. 

Z3 1188 Kumak Bombina          Gatunek 
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Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 
ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 
indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nizinny bombina weryfikowa
ny w 2008 
r., nie 
przewidzian
o prac 
terenowych 
w 2011 r. 

Z4 1060 
Czerwończyk 
nieparek 

Lyceana 
dispar 

    

 

    

Gatunek 
weryfikowa
ny w 2008 
r., nie 
przewidzian
o prac 
terenowych 
w 2011 r. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwił zainteresowanym osobom i 
podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 
2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu. Założono przeprowadzenie dwóch warsztatów: 

• informacyjnego na etapie przystąpienia do opracowania projektu niniejszego dokumentu, które odbyły się 9 grudnia 2011 roku w Hotelu 
Górecki w Lidzbarku Warmińskim, mające na celu przekazanie informacji o projekcie, przedstawienie najważniejszych problemów 
związanych z przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, wyłonienie spośród uczestników Zespołu Lokalnej Współpracy oraz 
wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, 
wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z 
obszaru; 

• dyskusyjnego – na etapie opracowania dokumentu planu zadań i konsultacji z ZLW. Warsztaty odbyły się 3 kwietnia 2012 roku w 
Dobrym Mieście. 

Z II warsztatów dyskusyjnych sporządzono protokół odzwierciedlający wypowiedzi uczestników warsztatów. Rozważono uwagi wnoszone w 
formie ustnej i pisemnej, a informacja o sposobie ich rozpatrzenia jest częścią niniejszej dokumentacji. Informacje odnośnie projektu planu 
zadań zostały umieszczone zostały w gazecie lokalnej - „Gazeta Olsztyńska”, tablicy ogłoszeń RDOŚ, stronie internetowej RDOŚ w zakładce 
,,Plany zadań ochronnych Natura 2000”. Informacje na temat warsztatów zostały rozpropagowane poprzez umieszczenie na stronie internetowej 
RDOŚ w zakładce ,,Plany zadań ochronnych Natura 2000” oraz poprzez indywidualne zaproszenia wysyłane pocztą tradycyjną wszystkim 
interesariuszom. Uwagi do Projektu Planu Zadań Ochronnych można zgłaszać na adres: justyna.rogowska.olsztyn@rdos.gov.pl 
 
Kluczowe grupy interesu, tj. o dominującym wpływie na obszar Natura 2000, wynikającym ze skali lub charakteru prowadzonej działalności, 
były na bieżąco zapraszane do udziału w procesie opracowania projektu, w ramach spotkań roboczych. W przypadku wystąpienia zasadniczego 
konfliktu pomiędzy proponowanymi zadaniami ochronnymi, a oczekiwaniami mieszkańców lub innych grup interesu przewiduje się możliwość 
zorganizowania spotkania z radą gminy przy udziale mieszkańców – w ramach sesji rady gminy. Całość korespondencji wraz z protokołami ze 
spotkań i listami obecności będzie gromadzona w celu udokumentowania przebiegu procesu komunikacji 
Należy opisać zasady i sposoby komunikowania się z różnymi grupami interesu w toku całego procesu pracy nad projektem Planu, 
uwzględniając specyfikę obszaru Natura 2000 i znaczenie tych grup dla realizacji projektu Planu. Należy podać daty i miejsca, w których 
zamieszczone zostały ogłoszenia, informacje etc. Terminy i miejsca organizowanych spotkań. Sposoby powiadamiania uczestników o 
organizowanych spotkaniach. Inne formy spotkań, sposoby komunikacji i informacji wykorzystane w procesie tworzenia PZO. W załącznikach 
warto zamieścić sprawozdania z organizowanych spotkań. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności (W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych 

osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe 

tych instytucji). 

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 

instytucji/osoby 

Kontakt  

1. Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 

planowanie przestrzenne, promocja 
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 
Fax 89 521 95 69 
do@warmia.mazury.
pl 
 

2. Starostwo Powiatowe w Olsztynie regionalne zadania planistyczne i 
zagadnienia inwestycyjne, w szczególności: 
· opiniowanie rozwiązań przyjętych w 
projektach studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, 
· wykonanie obowiązków Ustawy z dnia 
18 lipca 2001r.  Prawo wodne 
· przygotowanie i aktualizacja 
powiatowego programu ochrony 
środowiska i planu gospodarki odpadami 
oraz przygotowywanie sprawozdań z ich 
realizacji 
· udostępnienie informacji o środowisku i 
jego ochronie na terenie powiatu 
· wykonywania pozwoleń wodno-
prawnych  na pobór wody lub 
wprowadzania ścieków do wód 
· wydawanie pozwoleń na budowę 
· wykonywanie czynności związanych ze 

Starostwo Powiatowe w 
Olsztynie 
Plac Bema 5 
10-516 Olsztyn 

Tel. 089 527 21 30 
Fax 89 527 24 14 
starostwo@powiatol
sztynski.pl 
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sprawowaniem nadzoru nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa 
· nakazywanie zalesienie, zadrzewienie 
lub zakrzewienie gruntów, ze względu na 
ochronę gleb przed erozją i ruchami 
masowymi ziemi 

3. Gmina Jonkowo lokalne zadania planistyczne, realizacja 
zadań z zakresu ochrony środowiska na 
obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym i ochronie 
środowiska na obszarze gminy 

Urząd Gminy w Jonkowie 
ul. Klonowa 2 
11-042 Jonkowo 

Tel. 89 512 92 37 
Fax 89 512 92 32 
sekretariat@jonkow
o.pl 
 

4. Gmina Dywity lokalne zadania planistyczne, realizacja 
zadań z zakresu ochrony środowiska na 
obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym i ochronie 
środowiska na obszarze gminy 

Urząd Gminy w Dywitach 
ul. Olsztyńska 32 
11-001 Dywity 

Tel. 89 512 01 60 
Fax 89 512 01 24 
ug@dywity.nowocze
snagmina.pl 
 

5. Gmina Dobre Miasto lokalne zadania planistyczne, realizacja 
zadań z zakresu ochrony środowiska na 
obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym i ochronie 
środowiska na obszarze gminy 

Urząd Miasta w Dobrym 
Mieście 
ul. Warszawska 14 
11-040 Dobre Miasto 

Tel. 89 616 13 14 
Fax 89 61 61 443 
urzad.miasta@dobre
miasto.com.pl 
 

6. Gmina Świątki lokalne zadania planistyczne, realizacja 
zadań z zakresu ochrony środowiska na 
obszarze gminy, udostępnianie informacji o 
planowaniu przestrzennym i ochronie 
środowiska na obszarze gminy 

Urząd Gminy w Świątkach 
Świątki 87 
11-008 Świątki 

Tel.: 89 616 98 83 
Fax 89 616 98 22 
email: 
urzad.gminy@swiat
ki.com.pl 
 

7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 
urządzeń wodnych, polityka hydrologiczna,  

RZGW w Warszawie 

ul. Zarzecze 13B 

03-194 Warszawa 

Tel: 22 58 70 200 

Tel. 22 58 70 211 

Fax: 22 58 70 202 
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sekretariat@warsza
wa.rzgw.gov.pl 

 

8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Olsztynie 

nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 
udostępnianie informacji w zakresie 
ochrony 
lasu i edukacji ekologicznej na obszarze 
Lasów Państwowych 

RDLP Olsztyn  
ul. Kościuszki 46/48 
10-959 Olsztyn 

Tel 89 527 21 70 
Fax.89 521 02 10 
rdlp@olsztyn.lasy.go
v.pl 
 

9. Nadleśnictwo Kudypy realizacja gospodarki leśnej na terenie 
Lasów Państwowych, nadzór nad lasami w 
zarządzie Nadleśnictwa 

Nadleśnictwo Kudypy 
Kudypy 4 
11-036 Gietrzwałd 

Tel. 89 527 90 90 
Fax 89 527 89 58 
kudypy@olsztyn.las
y.gov.pl 

10. Gospodarstwo Rybackie Łomża Użytkownik rybacki jeziora Limajno ul. Nowogrodzka 37 
18-400 Łomża 

Tel./fax 86 216 61 
18 
602 701 496 
miroslawgodula@w
p.pl 
 

11. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Olsztynie 

 ochrona i zarządzanie obszarami NATURA 
2000 i innymi formami ochrony przyrody, 

 udostępnianie informacji o środowisku, w 
tym dokumentacji PZO oraz zweryfiko-
wanego SDF obszaru, 

 wydanie zarządzenia w sprawie PZO dla 
obszaru, 

 udział w strategicznych ocenach oddziały-
wania na środowisko 

RDOŚ Olsztyn  
ul. Dworcowa 60 
10-437 Olsztyn 
 

Tel 89 537 21 00 
Fax 89 527 04 23 
sekretariat.olsztyn@
rdos.gov.pl 
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 przeprowadzanie postępowań i wykonywa-
nie innych zadań, o których mowa w 
ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapo-
bieganiu szkodom w środowisku i ich na-
prawie 

 przeprowadzanie ocen oddziaływania przed-
sięwzięć na środowisko w rejonie obszaru 
lub udział w tych ocenach 

 współpraca z organami jednostek samorządu 
terytorialnego w rejonie obszaru, w spra-
wach ocen oddziaływania na środowisko i 
ochrony przyrody 

 współpraca z organizacjami ekologicznymi 
działającymi w rejonie obszaru 

12. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Olsztynie 

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 
urządzeń wodnych i melioracyjnych 

ul. Kościuszki 37A 
10-526 Olsztyn 

Tel. 89 521 71 00 
Fax. 89 521 71 01 
olsztyn@zmiuw.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy (W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych 

kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe tych instytucji). 

L.p. Imi ę i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy 
interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt  

1. Iwona Mirowska-Ibron Planista Regionalny RDOŚ Olsztyn iwona.mirowska-
ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 
 89 537 21 09 

2. Justyna Rogowska Koordynator Planu RDOŚ Olsztyn justyna.rogowska.olstyn@rdos.gov.pl 
89 537 21 20 

3. Aleksandra Krzysztoń-
Rzodkiewicz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDOŚ Olsztyn aleksandra.krzyszton-
rzodkiewicz.olsztyn@rdos.gov.pl 
89 537 21 09 

4. Hubert Ignatowicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDOŚ Olsztyn hubert.ignatowicz.olsztyn@rdos.gov.pl 
89 537 21 21 
 

5. Włodzimierz Pisarek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDOŚ Olsztyn wlodzimierz.pisarek.olsztyn@rdos.gov.
pl 
89 537 21 21 
 

6. Elwira Bałdyga Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDOŚ Olsztyn elwira.baldyga.olsztyn@rdos.gov.pl 
89 537 21 19 

7. Jolanta Kujawa-Pawlaczyk Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych Wykonawca jolapawl@wp.pl 
692 476 478 

8. Paweł Pawlaczyk Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych Wykonawca pawpawl@wp.pl 
600 482 119 

9. Agnieszka Wagner-
Mioduszewska 

Przedstawiciel gminy Gmina Dobre Miasto a.mioduszewska@dobremiasto.com.pl 

89 616 36 08 

10. Ewelina Stefanik Przedstawiciel gminy Gmina Dobre Miasto e.stefanik@dobremiasto.com.pl 
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89 616 36 08 

11. Paweł Artych Przedstawiciel PGL LP RDLP Olsztyn rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

89 527 21 70 

12. Zbigniew Karaś Przedstawiciel PGL LP RDLP Olsztyn rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

13. Andrzej Sobania Przedstawiciel PGL LP RDLP Olsztyn rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

89 527 21 70 
14. Tadeusz Pampuch Przedstawiciel PGL LP RDLP Olsztyn rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

89 527 21 70 

15. Mariusz Górski-Kłodziński Przedstawiciel PGL LP RDLP Olsztyn ochrona@olsztyn.lasy.gov.pl 
89 521 01 94 

16. Mirosław Grzybowski  Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie 

grzybomi@uwm.edu.pl 

601 969 610 

17. Krzysztof Molewski Przedstawiciel organizacji 
ekologicznych 

Polskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków 

ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

W tej części, oprócz zestawienia istniejących i dostępnych materiałów, należy krótko ocenić stopień ich wystarczalności i kompletności z punktu widzenia celu 
opracowania Planu 

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

 Materiały publikowane Czachorowski S., Dąbrowski S., 
Pietrzak L. 2009. Warmińskie 
Buczyny. W: Hołdyński Cz., 
Krupa M. (red.). Obszary Natura 
2000 w województwie 
warmińsko-mazurskim. 
Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 
str: 278-281. 

Opis kompleksu 
kwaśnych buczyn w 
rezerwacie przyrody 
Kamienna Góra jako 
obszaru Natura 2000. 

Przydatna jako źródło 
informacji o obszarze. 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

2. Materiały publikowane Hołdyński Cz. (red.) 2010. 
Siedliska i gatunki Natura 2000. 
Raport z inwentaryzacji 
przyrodniczej przeprowadzonej w 
lasach Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olszynie i 
części regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku w 
latach 2006- 2008. Wydawnictwo 
Mantys, Olsztyn, str. 287. 

Opis zasobów siedlisk i 
gatunków stwierdzonych 
podczas inwentaryzacji 
LP, stanowiący kontekst 
walorów przyrodniczych 
obszaru. 

Przydatna jako 
charakterystyka kontekstu 
ochrony obszaru. 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 
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3. Materiały publikowane Herbich J. (red.). 2004. Wody 
słodkie i torfowiska. Poradniki 
ochrony siedlisk i gatunków 
Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 2. 

Opis, charakterystyka 
siedlisk objętych ochroną 
w ramach Sieci Natura 
2000. 

Ogólne informacje o 
wymaganiach przedmiotu 
ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.pl/s
trona/tom-3 

4. Materiały publikowane Herbich J. (red). 2004. Lasy i 
Bory. Poradniki ochrony siedlisk i 
gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. 
Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa. T. 5 

Opis, charakterystyka 
siedlisk objętych ochrona 
w ramach Sieci Natura 
2000 

Ogólne informacje o 
wymaganiach przedmiotu 
ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.pl/s
trona/tom-6 

5. Materiały publikowane Adamski P., Bartel R., 
Bereszyński A., Kepel A., 
Witkowski Z. (red.) 2004. 
Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem 
ptaków). Poradniki ochrony 
siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. 
Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa. T. 6 

Opis, charakterystyka 
gatunków zwierząt 
objętych ochrona w 
ramach Sieci Natura 2000 

Ogólne informacje o 
wymaganiach przedmiotu 
ochrony 

http://natura2000.gdos.gov.pl/s
trona/tom-7 

6. Materiały 
niepublikowane 

Pisarek W., Koziróg L.,  
Dąbrowski S., DziedzicJ. 2009. 
Raport ekspercki o gatunkach i 
siedliskach przyrodniczych w 
proponowanym obszarze Natura 

Raport o gatunkach i 
siedliskach 
przyrodniczych, był 
podstawą do wyznaczenia 
obszaru. 

Podstawowe źródło 
informacji 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 
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2000 Warmińskie Buczyny.  

7. Plany/programy/strategie
/projekty 

Plan urządzenia lasu 
Nadleśnictwa Kudypy na lata 
2004-2013 

Opis taksacyjny 
drzewostanów, elaborat, 
program ochrony 
przyrody 

Podstawowe źródło 
informacji o drzewostanach 
i o założeniach gospodarki 
leśnej. Przydatne źródło 
informacji przyrodniczych; 
w szczególności program 
ochrony przyrody podaje 
ważne informacje o 
stanowiskach gatunków 
chronionych. 

RDLP Olsztyn 

Nadleśnictwo Kudypy 

8. Raporty Kujawa-Pawlaczyk J., Pawlaczyk 
P. 2011. Obszar Natura 2000 
PLH280033 Warmińskie 
Buczyny. Ocena stanu 
przedmiotów ochrony (siedliska 
przyrodnicze) w obszarze Natura 
2000 Warmińskie Buczyny Raport 
z prac terenowych. Prace 
wykonane przez ekspertów w 
trakcie prac na Planem. 

Raport wykonany w 
ramach prac nad 
niniejszym PZO. 

Terenowa weryfikacja, 
ocena stanu i potrzeb 
ochrony siedlisk 
przyrodniczych, podstawa 
do prac nad niniejszym 
PZO. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

 
Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane   
nieopublikowane oraz informacje ustne.  
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar ostoi został wyznaczony w postaci 3 odrębnych enklaw położonych w środkowej części Pojezierza Olsztyńskiego. Obejmują one 
fragment ciągu moreny czołowej powstałej w fazie pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego dochodzące do 179 m n.p.m. oraz obniżenia, do 
których należy fragment doliny Łyny i misy jezior. Najniżej położonym miejscem jest jezioro Limajno, które znajduje się na wysokości 78 m 
n.p.m. Tak duże deniwelacje oraz pofałdowana rzeźba terenu przyczyniły się do powstania wielu drobnych potoków, których większość 
zachowała naturalny charakter. U podnóża skarp dolin tych cieków oraz doliny Łyny w wielu miejscach zaznaczają się słabe zjawiska 
źródliskowe o charakterze wysiękowym. Większość terenu pokrywają mezofile lasy liściaste. Istotny jest tu również udział wód 
powierzchniowych, mokradeł oraz bagiennych lasów olszowych. Mniejszą powierzchnię zajmują łąki, których większość to śródleśne enklawy. 
Morenowe wzgórza obfitują w materiał skalny, który w wielu miejscach widoczny jest na powierzchni w postaci pojedynczych głazów, kamieni 
ale również ich wyraźnych zgrupowań w postaci głazowisk. Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność roślinności i obecność naturalnych 
zbiorników wodnych nadają temu obszarowi specyficzne i wysokie walory krajobrazowe. 
 Głównym walorem przyrodniczym tego terenu są dobrze zachowane starodrzewia lasów bukowych stanowiące najdalej na wschód 
wysunięte, zwarte enklawy tego gatunku w całym zasięgu występowania w Europie. Duża część tych drzewostanów ma charakter naturalny lub 
została odnowiona na pierwotnym siedlisku i wchodzi w skład żyznej buczyny pomorskiej (Galio odorati-Fagetum). Mniejsze powierzchnie, 
występujące zwykle w kontakcie przestrzennym z poprzednim zbiorowiskiem, zajmuje na tym terenie kwaśna buczyna pomorska (Luzulo 
pilosae-Fagetum). Obie buczyny kontaktują się i tworzą mozaikowy układ przestrzenny z grądem subatlantyckim (Stellario-Carpinetum). 
Bardzo często różnice między kontaktującymi się fitocenozami żyznej buczyny pomorskiej i grądu subatlantyckiego są subtelne, a ich granice 
nieostre mające często charakter szerokich ekotonów. Dużemu zróżnicowaniu tych mezofilnych lasów liściastych sprzyja urozmaicona rzeźba 
terenu, w tym występowanie głębokich jarów i wąwozów. Obecność na tym terenie dużej ilości głazów narzutowych, a nawet głazowisk, 
wykorzystuje wiele epifitycznych gatunków mchów i porostów. Starodrzewia lasów liściastych stanowią ostoję 8 gatunków nietoperzy, tym 2 
gatunków znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Eptesicus nilssonii, Nyctalus leisleri). W dolinach wolno płynących cieków 
oraz szerokich obniżeniach terenowych dominują bagienne lasy olszowe tworzące niżowe łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum) oraz olsy 
(Ribeso nigri-Alnetum). Rzadziej na tym terenie występuje inne zbiorowisko leśne z olszą czarną jakim jest podgórski łęg jesionowy (Carici 
remotae-Fraxinetum), który należy do rzadkich i interesujących składników roślinności Polski niżowej. Niestety, większość jego płatów uległo 
dość silnym przekształceniom. Istotną powierzchnię ostoi stanowią naturalne eutroficzne zbiorniki wodne do których należą 4 jeziora 
przylegające bezpośrednio do kompleksów leśnych. W obszarze ostoi znajduje się również bardzo dobrze zachowany, "dziki" fragment doliny 
rzeki Łyny o długości około 4 km. Rzeka na tym odcinku posiada naturalne, meandrujące koryto, a dno doliny porastają typowo wykształcone 
szuwary wysokie (Phragmition) i turzycowiska (Magnocaricion). Dzięki spowolnionemu przepływowi wody na tym odcinku co roku w okresie 
wiosennym rzeka zalewa prawie całe dno doliny. W tym naturalnym fragmencie rzeki występuje silna populacja bobra (Castor fiber) oraz żeruje 
wydra (Lutra lutra). Torfowiska wysokie i przejściowe są rzadkie na tym terenie, ale dość dobrze zachowane i stanowią ostoję rzadkich, 
chronionych i zagrożonych gatunków roślin. Urozmaiceniem leśnego krajobrazu są na tym terenie śródleśne enklawy łąk ze związku Calthion 
będące środowiskiem czerwończyka nieparka (Lycaena dispar). W obrębie mezofilnych lasów liściastych występuje wiele niedużych, 
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bezodpływowych zagłębień o charakterze mokradeł i oczek wodnych, które stanowią sprzyjające miejsce bytowania kumaka nizinnego 
(Bombina bombina).  
W odniesieniu do głównego przedmiotu ochrony tego terenu jakim są siedliska żyznej buczyny pomorskiej [9130-1] i kwaśnej buczyny 
pomorskiej [9110-1] istnieje realne zagrożenie sukcesywnego wycinania w ramach gospodarki leśnej najstarszych drzewostanów bukowych, 
które osiągnęły wiek rębności oraz usuwania martwych drzew. Z prowadzonymi w lasach bukowych rębniami związana jest również, 
zaobserwowana w ostatnich latach, silna ekspansja inwazyjnego neofita – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera). Głównym 
zagrożeniem dla siedlisk: niżowego łęgu olszowo-jesionowego [91E0-3], pogórskiego łęgu jesionowego [91E0-5], olsowych, torfowisk 
wysokich z roślinnością torfotwórczą [7110], torfowisk przejściowych i trzęsawisk [7140], a także środowisk życia kumaka nizinnego [1188] 
jest obniżający się poziom wód gruntowych. Czynnik hydrologiczny jest również zagrożeniem dla wilgotnych łąk, które stanowią ostoje 
czerwończyka nieparka [1060]. Ponadto realnym zagrożeniem dla tych siedlisk jest również zaniechanie koszenia runi lub zalesienie tych 
terenów. Potencjalnym zagrożeniem dla naturalnego odcinka rzeki Łyny, który stanowi ostoję bobra [1337] i wydry [1355], może być budowa w 
tym miejscu (sprzyjająca konfiguracja terenu) kolejnej zapory i zbiornika wodnego na Łynie dla potrzeb hydroelektrowni. W odniesieniu do 
walorów krajobrazowych oraz stanu naturalności jezior eutroficznych [3150] zagrożeniem jest silna presja do tworzenia zabudowy w 
sąsiedztwie linii brzegowej (szczególnie dotyczy to Jeziora Limajno). Rezerwat leśny "Kamienna Góra" o pow. 95, 52 ha powołany 25.01. 1995 
roku. Cały teren rezerwatu został włączony do omawianego obszaru SOOS i stanowi jego zachodnią część południowej enklawy. Około 70% 
powierzchni zespołu przyrodniczo-krajobrazowego  "Jezioro Limajno i okolice" powołanego 6.08.2007 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 
122, poz. 1696 z 2007r.) pokrywa się z północną enklawą SOOS "Warmińskie Buczyny". Obszar Chronionego Krajobrazu "Doliny Środkowej 
Łyny" o pow. 15307,8 ha obejmuje swym zasięgiem cały obszar północnej i środkowej enklawy SOOS "Warmińskie Buczyny" (nie obejmuje 
południowej enklawy) 
W tej części należy umieścić syntetyczną informację dotyczącą: 
- usytuowania obszaru w odniesieniu do jednostek powiązanych z regionalizacją kraju, najlepiej regionalizacji fizyczno-geograficzna wg 
Kondrackiego (1994), 
- usytuowania obszaru w stosunku do regionalizacji geobotanicznych (zalecana regionalizacja wg J. M. Matuszkiewicza z roku 1993), 
- geologii i gleb, 
- hydrologii, 
- struktury krajobrazu 
- korytarzy ekologicznych, 
- istniejących form  ochrony przyrody, w tym sąsiadujących obszarów Natura 2000,jeśli jest to istotne dla obszaru 
 i innych zagadnień, których wybór zależy od specyfiki obszaru i ich związku z  przedmiotami ochrony. Ta część ma wyjaśnić 
uwarunkowania środowiskowe i  krajobrazowe, które wpływają albo zakładamy, że mogą wpływać  na realizację naszych celów,  powinna więc 
zawierać element ogólnej oceny ich stanu. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli jest 

to możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK). 

Typy użytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa   
Własność komunalna   
Własność prywatna   

Inne   
Grunty orne    
Łąki trwałe    

Pastwiska trwałe    
Sady    

Grunty pod stawami    
Nieużytki    

Wody stojące    
Wody płynące    

Grunty zabudowane    
Inne    

UWAGA: Dane te należy także  przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie 
otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK).   
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 
Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy - należy 

doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego. 

Typy użytków  
 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 
w ha 

Rodzaj dopłaty,  
działania/priorytetu/programu, 

     
Lasy Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 

Lasy komunalne   
Lasy prywatne   

Inne   
Sady     

Trwałe użytki zielone     
Wody    

Tereny zadrzewione lub 
zakrzewione 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
 
W tej części należy podać informację o przyjętych, wdrażanych i projektowanych planach/programach/projektach, które  mogą mieć wpływ na 

przedmioty ochrony. Przez „Tytuł opracowania” należy rozumieć pełną nazwę, nr aktu prawnego, organ ustanawiający/wydający, a w przypadku 

aktów publikowanych, także miejsce publikacji, nr i poz.. 

L.p. Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za 
przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizuj ących lub 

kompensujących 

1. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Dywity, Uchwała Nr 
XXXVI/244/06 Rady Gminy 
Dywity z dnia 11 lipca 2006 
r.  

Wójt Gminy Dywity 
Brak SOOŚ 

brak zapisów mogących mieć 
wpływ na obszar 

---- ---- 

2. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Świątki, Uchwała Rady 
Gminy Świątki nr 
XXXIX/214/2009 z dnia 28 
grudnia 2009 r. 

Wójt Gminy Świątki 
Brak SOOŚ 

Prawidłowo wprowadzono 
obszar Natura 2000, brak 
zapisów mogących mieć 
wpływ na obszar. 

---- ---- 

3. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dobre 
Miasto; uchwała Rady 
Miejskiej Dobre Miasto 
XVIII/129/2011 z 15 grudnia 
2011 r. 

Burmistrz Dobrego Miasta 
Przeprowadzona SOOŚ 

Prawidłowo wprowadzono 
obszar Natura 2000, brak 
zapisów mogących mieć 
wpływ na obszar. 

---- ---- 

4. Studium uwarunkowań i Wójt Gminy Jonkowo Prawidłowo wprowadzono   
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kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Jonkowo, Uchwała Rady 
Gminy Jonkowo nr 
XXXIX/214/2009 z dnia 28 
grudnia 2009 r. 

Przeprowadzona SOOŚ obszar Natura 2000, brak 
zapisów mogących mieć 
wpływ na obszar. 

5. Strategia Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego 
Gminy Świątki na lata 2007–
2013, Uchwała Nr 
XVII/100/2008 Rady Gminy 
Świątki z dnia 10 września 
2008 r. 

Wójt Gminy Świątki 
Brak SOOŚ 

brak zapisów mogących mieć 
wpływ na obszar 

---- ---- 

6. Plan Rozwoju 
Lokalnego Gminy Dywity 

Warmińsko – Mazurska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 
Wójt Gminy Dywity 
Brak SOOŚ 

brak zapisów mogących mieć 
wpływ na obszar 

---- ---- 

7. Plan urządzenia lasu 
sporządzony dla 
Nadleśnictwa Kudypy w 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie, na 
lata 2004-2013, zatwierdzony 
przez Ministra Środowiska 
decyzją, znak DL.lp-611-
17/05, z dnia 30 marca 2005 
r. 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
Oddział w Olsztynie 
 strategiczna ocena oddziaływania planu 
na środowisko nie została 
przeprowadzona 

Projektowane cięcia 
gospodarcze, zarówno rębnie 
jak i cięcia obejmujące 
młodsze pokolenie lasu 
związane z jego pielęgnacją 

kwaśne buczyna, 
żyzna buczyna 
pomorska, grąd 
środkowo-
europejski oraz łęgi 

 

UWAGA: Dane te należy także  przekazać w rastrowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w pkt 13. 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 
  

L.p. Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna 

Powierzchnia Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie 
w obszarze 

Stopień rozpoznania Zakres  prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia 
z prac terenowych 

Sedliska 
 3150 – Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne 

B 241,18 5 Jezioro Łomy 
Jezioro Mała 
Pupla 
Jezioro Duża 
Pupla 
Jezioro Limajno 
 

Rozmieszczenie dobrze 
rozpoznane. Możliwa 
poprawa rozpoznania 
parametrów struktury i 
funkcji o dokładniejsze 
dane fizykochemiczne 
oraz dane o ichtiofaunie 
i bentosie. Do 
wykonania ocena stanu 
ekologicznego w sensie 
Prawa Wodnego.. 

Wykonano inwentaryzację 
terenową (weryfikację 
dotychczas znanego 
rozmieszczenia) w sezonie 
letnim w 2011 r. Oceniono 
parametry stanu ochrony w 
poszczególnych płatach. 
Oceniono zagrożenia i 
sformułowano postulaty 
ochronne względem każdego 
z płatów. 

 9110 – Kwaśne buczy-
ny 

C 39,99 1 Tylko w oddz. 
86, 89-90 
 

Rozmieszczenie 
rozpoznane, rozeznanie 
granic między kwaśną a 
żyzną buczyną może 
jeszcze być pogłębione 

Wykonano weryfikację 
dotychczas znanego 
rozmieszczenia w sezonie 
letnim 2011 r. Oceniono 
parametry stanu ochrony w 
wybranych płatach. Oceniono 
zagrożenia i sformułowano 
postulaty ochronne względem 
poszczególnych płatów 

 9130 – Żyzne buczyny B 492,42 30 Patrz mapa – 
główne siedlisko 
przyrodnicze 

Rozmieszczenie 
rozpoznane, rozeznanie 
granic między buczyną 

Wykonano weryfikację 
dotychczas znanego 
rozmieszczenia w sezonie 
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obszaru 
 
Patrz mapa – 
wiele stanowisk 
w obszarze   

a grądem 
subatlantyckim może 
jeszcze być pogłębione 

letnim 2011 r. Oceniono 
parametry stanu ochrony w 
wybranych płatach. Oceniono 
zagrożenia i sformułowano 
postulaty ochronne względem 
poszczególnych płatów 

 9160 – Grąd subatlan-
tycki 

B 188,22 40 Patrz mapa – 
główne siedlisko 
przyrodnicze 
obszaru 
 
Patrz mapa – 
wiele stanowisk 
w obszarze   

Rozmieszczenie 
rozpoznane, rozeznanie 
granic między buczyną 
a grądem 
subatlantyckim może 
jeszcze być pogłębione 

Wykonano weryfikację 
dotychczas znanego 
rozmieszczenia w sezonie 
letnim 2011 r. Oceniono 
parametry stanu ochrony w 
wybranych płatach. Oceniono 
zagrożenia i sformułowano 
postulaty ochronne względem 
poszczególnych płatów 

 91E0 - Łęgi wierzbo-
we, topolowe, olszowe 
i jesionowe   

C 79,44 21 Stanowisko: nad 
Łyną i nad 
mniejszymi 
strumieniami, 
patrz mapa 
 
Patrz mapa – 
wiele stanowisk 
w obszarze   

Rozmieszczenie 
rozpoznane 

Wykonano weryfikację 
dotychczas znanego 
rozmieszczenia w sezonie 
letnim 2011 r. Oceniono 
parametry stanu ochrony w 
wybranych płatach. Oceniono 
zagrożenia i sformułowano 
postulaty ochronne względem 
poszczególnych płatów 

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

C 7,03 5 Licznie w 
bagienkach 
śródleśnych. 
Jednak, tylko 
jeden płat (207i) 
dobrze i typowo 
wykształcony.  
 

Rozmieszczenie 
rozpoznane 

Wykonano inwentaryzację 
terenową (weryfikację 
dotychczas znanego 
rozmieszczenia) w sezonie 
letnim 2011 r. Oceniono 
parametry stanu ochrony w 
poszczególnych płatach. 
Oceniono zagrożenia i 
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Płaty: 
a8e8afb1-3d96-
42d3-811f-
c8d4937e0014 
7c0e1ebd-ff65-
4055-9fd5-
de6bae148553 
557f7b9f-2183-
4f4b-b56c-
7a7d9e343646 
cb58dfc5-e2b7-
4037-8efd-
457c9f3985f8 
f2ff129a-9596-
488f-9747-
8ae562a69541 

sformułowano postulaty 
ochronne względem każdego 
z płatów. 

Gatunki zwierząt 
 Castor fiber C   rzeka Łyna Wymaga weryfikacji Nie prowadzono prac 

 Lutra lutra C   rzeka Łyna Wymaga weryfikacji Nie prowadzono prac 

 Bombina bombina C   Małe zbiorniki 
wodne w 
obszarze 

Wymaga weryfikacji Nie prowadzono prac 

  Lycaena dispar C   łąki i bagna 
połąkowe we 
szczawiem;   

Wymaga weryfikacji Nie prowadzono prac 

 
UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 13. W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

2.6.1.1. 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
Naturalne jeziora i stałe niewielkie zbiorniki wodne oraz odcięte fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej makrofitami 
(Potamion i częściowo Nymphaeion), makrofitami zakorzenionymi w dnie oraz o liściach pływających (część Nymphaeion), a także 
prymitywnymi skupieniami drobnych roślin pływających po powierzchni wody (Lemnetea). 
Stanowiska: Jez. Łomy, Mała i Duża Pupla, Limajno 
Ocena stanu: 
Powierzchnia 
siedliska 

 FV Ocena 
ogólna 

Struktura i 
funkcje 

Barwa wody FV 
Charakterystyczna kombinacja 
zbiorowisk 

FV 

Fitoplankton FV 
Zooplankton XX 
Gatunki inwazyjne i obce FV FV 
Odczyn wody FV 
Przewodnictwo FV 
Przezroczystość U1 

Perspektywy 
ochrony 

 U1 
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        jezioro Limajno                                                                                     jezioro Duża Pupla 
 
Rozmieszczenie siedliska jest dobrze rozpoznane. Wykonano inwentaryzację terenową (weryfikację dotychczas znanego rozmieszczenia) 
w sezonie wegetacyjnym. W ramach ochrony przed zanieczyszczeniami należy wykonać kontrolę szczelności zbiorników bezodpływowych na 
ścieki w całej zlewni jeziora Limajno, Aby ograniczyć presję urbanizacji wokół jezior nie należy przeznaczanie dalszych terenów do zabudowy 
i właściwe organy powinny dokonać kontroli legalności zabudowy. Zachowanie lasów strefy brzegowej poprzez utrzymanie wyłączenia 
z gospodarowania lasów tworzących strefę brzegową (łęgi i olsy). 
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2.6.1.2. 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
Stanowisko: tylko w oddz. 86, 89-90 
 
Ocena stanu: 
Powierzchnia 
siedliska 

 FV U1 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa*  FV 
Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 
fitocenozy*  

FV 

Udział buka w drzewostanie* FV 
Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie FV 
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie  FV 
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie i podroście*  FV 
Martwe drewno (łączne zasoby)* U1 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości  i >50 cm 
grubości 

U2 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)*  U1 
Naturalne odnowienie buka FV 
Struktura pionowa i przestrzenna roślinności FV 
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie FV 
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w tym 
gatunki porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, jeżyny 

FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie,  wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

FV 

Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla siedliska  

XX 

Perspektywy 
ochrony 

 FV 
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W zinwentaryzowanych płatach siedlisk obserwowany deficyt martwego drewna. Drzewostany w większości przedrębne, dlatego zwykle 
jeszcze zwarte. 
 
 
2.6.1.3. 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glancusiowie-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
Żyzne buczyny  
Stanowisko: patrz mapa – główne siedlisko przyrodnicze obszaru 
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Ocena stanu: 
Powierzchnia 
siedliska 

 FV U2 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa*  FV 
Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy*  FV 
Udział buka w drzewostanie* FV 
Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie FV 
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie  FV 
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie i podroście*  FV 
Martwe drewno (łączne zasoby)* U1 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości  i >50 cm 
grubości 

U2 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)*  FV 
Naturalne odnowienie buka FV 
Struktura pionowa i przestrzenna roślinności U2 
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie U2 
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, jeżyny 

FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie,  wydeptanie, zaśmiecenie) FV 
Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla siedliska  

XX 
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Buczyna w rezerwacie przyrody Kamienna Góra                                     Ekspansja niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) 
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Buczyna po rębni częściowej 
 
 
 
Żyzne buczyny - stanowiska: patrz mapa – główne siedlisko przyrodnicze obszaru. 
Wszędzie, nawet w rezerwacie przyrody, obserwowany jest deficyt martwego drewna. Poza rezerwatem praktycznie brak jest fragmentów 
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zwartych starodrzewi – prawie wszystkie buczyny po cięciach rębni częściowej. Bardzo silna neofityzacja – w tym niecierpek drobnokwiatowy, 
niecierpek gruczołowaty, nawłoć późna. Zalecana ochrona: bierna ochrona rezerwatu przyrody, na pozostałym terenie bierna ochrona pasm 50 m 
od strumieni i zabagnień śródleśnych. 
 
2.6.1.4. 
9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 
Stanowisko: patrz mapa – jedno z głównych siedlisk przyrodniczych obszaru 
 
Ocena stanu: 
 
Powierzchnia 
siedliska 

 FV U1 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa*  FV 
Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy*  FV 
Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych)* 

FV 

Udział graba* U1 
Udział gatunków „wczesnosukcesyjnych” w drzewostanie U1 
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie  FV 
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie i podroście*  FV 
Martwe drewno (łączne zasoby)* U1 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości  i >50 cm 
grubości 

U2 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)*  U1 
Naturalne odnowienie drzewostanu FV 
Struktura pionowa i przestrzenna roślinności U1 
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie U2 
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, jeżyny 

FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie,  wydeptanie, zaśmiecenie) FV 
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Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska 

XX 

Perspektywy 
ochrony 

 FV 

 

 
„Grądowa dolinka” nad j. Limajno – jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych fragmentów lasu 
 
 
Wszędzie, nawet w rezerwacie przyrody, deficyt martwego drewna. Poza rezerwatem praktycznie brak fragmentów zwartych starodrzewi – 
prawie wszystkie buczyny po cięciach rębni częściowej. 
Bardzo silna neofityzacja – w tym niecierpek drobnokwiatowy, niecierpek gruczołowaty, nawłoć późna. Zalecana ochrona: bierna ochrona 
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rezerwatu przyrody (nie wykonywanie planowanych cięć!), na pozostałym terenie bierna ochrona pasm 50 m od strumieni i zabagnień 
śródleśnych. ochrona bierna „grądowej dolinki” nad jez. Limajno. 
 
 
2.6.1.5. 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion). 
Stanowisko: nad Łyną i nad mniejszymi strumieniami, patrz mapa 
Ocena stanu: 
 
Powierzchnia 
siedliska 

 FV U1 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa*  FV 
Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy*  FV 
Naturalność koryta rzecznego  FV 
Rytm zalewów lub uwodnienie  FV 
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie i podroście  FV 
Martwe drewno (łączne zasoby)* U2 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości  i >50 cm 
grubości 

U2 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)*  U1 
Naturalne odnowienie drzewostanu FV 
Struktura pionowa i przestrzenna roślinności FV 
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie FV 
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym trzcinnik piaskowy, jeżyny 

U1 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie,  wydeptanie, zaśmiecenie) FV 
Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla siedliska  

XX 

Perspektywy 
ochrony 

 FV 
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Płat siedliska nad Łyną 
 
 
Inne obserwacje: łęgi nad Łyną w znacznej części połąkowe, prześwietlone. 
Zalecana ochrona: nieingerencja. 
 
 
2.6.1.6. 
91D0 Bory i lasy bagienne 
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Wykonano weryfikację dotychczas znanego rozmieszczenia w sezonie letnim 2011 r. Dwa niewielkie płaty. Ze względu na kadłubowe 
wykształcenie i nieliczne występowanie, proponuje się nie uznawać za przedmiot ochrony w obszarze. 
 
 
2.6.1.7. 
7140  – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
Licznie w bagienkach śródleśnych. Jednak, tylko jeden płat (207i) jest  dobrze i typowo wykształcony. 
 
Powierzchni
a siedliska 

 FV U1 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 
Gatunki dominujące U1 
Pokrycie i str. gat. mchów U1 
Obce gatunki inwazyjne FV 
Rodzime gat. ekspansywne r. 
zielnych 

FV 

Obecność krzewów i podrostu 
drzew 

FV 

Stopień uwodnienia FV 
Struktura powierzchni FV 
Pozyskanie torfu FV 
Melioracje odwadniające FV 

Perspektywy 
ochrony 

 FV 
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Najlepiej zachowane torfowisko w oddz. 207i 
 
Uwodnienie zwykle dobre, brak bezpośrednich zagrożeń. Kadłubowe wykształcenie lub nietypowy charakter wielu płatów jest zjawiskiem 
naturalnym. Zalecana ochrona: nieingerencja 
 
.6.1.8 
6510 Łąki świeże 
Zidentyfikowano przy jez. Limajno, jednak ze względu na niska reprezentatywność i bardzo małą powierzchnię, znaczenie w obszarze jest 
nieistotne – powinno być ocenione jako „D”. Nie ma w takiej sytuacji podstaw do oceny stanu ochrony w obszarze. 
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2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Nie dotyczy. 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

2.6.2.1. 

1337 bóbr europejski Castor fiber 

Bóbr jest największym europejskim gryzoniem i jednym z największych gryzoni świata. Długość ciała osobnika dorosłego może mierzyć do 140 
cm (w tym do 34 cm przypada na ogon), a masa ciała może niekiedy przekroczyć nawet 30 kg. Charakterystyczny, szeroki i spłaszczony ogon 
pokryty jest pseudo łuskami na 2/3 długości, a u nasady pokryty jest sierścią. Bóbr jest typowym gatunkiem ziemnowodnym doskonale 
pływającym i nurkującym. Pod wodą może przebywać do 10 min. Pod wodą potrafi także żerować i pracować. Jest gatunkiem monogamicznym, 
pary są ze sobą związane przez całe życie. Dojrzałość rozrodczą bóbr osiąga w wieku 3 – 4 lat, wyjątkowo już w 2 roku życia. Ruja trwa od 
grudnia do maja, a jej szczyt przypada na drugą i trzecią dekadę stycznia. Ciąża trwa przeciętnie 107 dni. Narodziny mają miejsce od kwietnia 
do sierpnia; ich szczyt przypada na maj i czerwiec. Liczba młodych waha się od 1 do 6, średnio wynosi 2,7 młodego. Na Warmii i Mazurach, 
podobnie jak i w innych regionach Polski, bóbr nie jest gatunkiem zagrożonym. Jego liczebność w granicach regionu ocenia się aktualnie na ok. 
8 tys. osobników. Należy stosować zabiegi łagodzące konflikt bobra z leśnictwem i rolnictwem. Stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 
można uznać za wystarczający. W ramach prac realizowanych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w 2008 r. stwierdzono 6 stanowisk. 

2.6.2.2. 

1355 wydra Lutra lutra 

Wydra jest ssakiem drapieżnym wybitnie przystosowanym do ziemnowodnego trybu życia. Jej tułów i ogon są wydłużone, o niewielkim 
grzbietowo-brzusznym spłaszczeniu, głowa natomiast jest wyraźnie spłaszczona. Krótki odcinek szyjny tego zwierzęcia cechuje się bardzo 
mocnym umięśnieniem oraz silnym połączeniem kręgów z częścią tułowiową i czaszką. Całe ciało wydry jest gibkie, co stwarza możliwości 
sprawnego pływania i wykonywania skomplikowanych ruchów w wodzie oraz swobodnego poruszania się na lądzie. Wydra szczególnie w 
czasie pływania i nurkowania często wykorzystuje całe umięśnienie i kształt swego ciała. Wydry przeważnie żyją samotnie i tylko samiec 
okresowo, głównie w czasie rui, zbliża się do samicy, aby towarzyszyć jej przez pewien czas. 

Wyraźny terytorializm zaznacza się u samic, które po osiągnięciu dojrzałości płciowej przynajmniej w pobliżu swej nory nie tolerują obecności 
innych samic. Samce jednak, cechujące się większa tendencja do wędrówek często przechodzą swobodnie i nawet polują na terytoriach samic. 
W końcowej fazie ciąży i po urodzeniu młodych samice zachowują się ostrożniej i wykazują wtedy agresję także w stosunku do samców. 
Potomstwem opiekują się samice do 9 miesięcy od ich urodzenia. Kopulacja odbywa się w wodzie. Samica po 59–62 dniach ciąży rodzi 2–4 
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młode. Młode wydry rozwijają się wolno i dopiero po 30 dniach otwierają oczy. Poród może nastąpić w odpowiednio wymoszczonej norze 

względnie w wybudowanym z sitowia, traw i innych roślin szałasie. 

Wydra jest zwierzęciem charakteryzującym się głównie nocnym trybem życia. Potrafi nocą pod lodem, nawet pokrytym grubą warstwą śniegu, 

łowić ryby. Ułatwiają jej to długie i sztywne włosy czuciowe. W orientacji pod wodą istotną rolę odgrywa także słuch. Wydry mogą okresowo, 

w sprzyjających warunkach, być aktywne również w dzień. Zwierzęta te śpią, względnie wypoczywają w czasie dnia w różnych schronieniach, 
natomiast nocą także na półkach przy brzegach zbiorników wodnych. Po śnie i wyjściu o zmroku ze schronienia wydry zdobywają pożywienie. 
Po zaspokojeniu głodu resztki ofiar pozostawiają przy brzegu. Często jednak nadmiar przykrywają specjalnie zerwaną roślinnością. Dorosłe 
wydry zjadają około 1200 g ryb. Przemieszczające się wydry często znacznie oddalają się od zbiorników wodnych. W Polsce stale wydry 
występują przy wszystkich śródleśnych rzekach o skarpach znacznie wyniesionych ponad poziom wody, zasiedlonych przez ryby łososiowate. 
Obok rzek często zasiedlają jeziora. Wśród jezior preferują te, które łączą się z rzekami. Stwarza to bowiem tym ziemnowodnym zwierzętom 
odpowiednie warunki bezpieczeństwa i możliwość przetrwania okresu zimowego, a także przemieszczania się w celach zdobywania nowych 
łowisk i partnera do rozrodu. Mimo iż głównym miejscem schronienia wydry jest nora, może ona zasiedlać także płaskie tereny bagienne, na 
których zamiast nor buduje zlewające się z otoczeniem szałasy. W ramach prac realizowanych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w 
2008 r. stwierdzono 1 stanowisko. 

2.6.2.3. 

1188 kumak nizinny Bombina bombina 

Kumak nizinny jest gatunkiem silnie związanym z wodą przez cały okres swej aktywności. Preferuje głównie zbiorniki żyzne, doświetlone i 
łatwo nagrzewające się (płytkie), z bogatą roślinnością wodną i szuwarem oraz mulistym dnem. Można go spotkać we wszystkich stałych – 
leśnych i nieleśnych zbiornikach wodnych, stawach rybnych, gliniankach, starorzeczach, zbiornikach zaporowych i w rozlewiskach 
nadrzecznych. Najczęściej są to małe i średnie zbiorniki (o głębokości 0,5-1,5 m) z czystą wodą, o pH obojętnym. Unikają wód płynących, ale 
mogą występować w stawach paciorkowych utworzonych na ciekach. Jako kręgowce ciepłolubne nie występują w zbiornikach zacienionych o 
stromych brzegach bez nagrzewających się płycizn. Dorosłe osobniki kumaka w zbiornikach wodnych pojawiają się w kwietniu. Okres godowy 
tych kręgowców jest bardzo rozciągnięty w czasie i może trwać do końca lipca. Ostatnie jaja mogą zostać złożone nawet w połowie sierpnia. W 
dużej mierze zależy to od opadów atmosferycznych. Intensywne deszcze są dla nich sygnałem do rozpoczęcia lub wznowienia godów. Skrzek w 
formie luźnych pakietów przyklejany jest do pędów roślin wodnych kilka centymetrów pod powierzchnią wody. Kijanki kumaka nizinnego 
posiadają otwór oddechowy na brzusznej stronie ciała, po czym można je łatwo odróżnić od pozostałych kijanek krajowych płazów 
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bezogonowych. Dodatkową cechą charakterystyczną larw kumaka jest duża przeźroczystość powłok ciała, przez które widać narządy 
wewnętrzne. Świeżo przeobrażone osobniki gromadzą się przy brzegu zbiorników, gdzie intensywnie Żerują w płytkiej wodzie. Dorosłe 
osobniki opuszczają zbiorniki pod koniec lata, młode zaś dopiero jesienią. Kumaki zimują na lądzie, w kryjówkach ziemnych, nie dalej niż 1000 
m od wody. Kumaki nizinne najłatwiej możemy zidentyfikować po głosach godowych wydawanych przez samce. W okresie godów są one 
aktywne zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Pod koniec lata aktywność dzienna samców jest coraz słabsza. Ocena liczebności kumaków 
godujących w popołudniowych i w nocy. Kontrole najlepiej jest przeprowadzać podczas ciepłej pogody, po opadach deszczu, gdyż wtedy 
kumaki godują najchętniej. 

Płazy te, wykazują małą ruchliwość, w związku z czym zanik części stanowisk może w krótkim czasie doprowadzić do izolacji poszczególnych 
populacji lokalnych, a przez to do losowego zanikania poszczególnych stanowisk. Duże znaczenie dla kumaka ma również otoczenie 
zbiorników wodnych, w których uzupełniają bazę pokarmową oraz wędrują do miejsc zimowania. W ramach prac realizowanych przez 
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w 2008 r. stwierdzono 5 stanowisk. 

2.6.2.4. 

1060 czerwończyk nieparek Lyceana dispar 

Rozpiętość skrzydeł czerwończyka nieparka sięga do 32–40 mm. Wyraźny jest dymorfizm płciowy. Gatunek związany ze środowiskami 
wilgotnych łąk i torfowisk niskich oraz rozmaitymi środowiskami okrajkowymi w dolinach rzek. Preferuje tereny nadwodne oraz obrzeża 
rowów melioracyjnych. W ostatnich latach coraz częściej obserwowany w środowiskach suchszych, w tym także ruderalnych. Związane jest to 
ze składaniem jaj na innych gatunkach szczawiu rosnących w takich miejscach. Gatunek ma jedno, a w sprzyjające sezony dwa pokolenia w 
roku. Motyle drugiego pokolenia są znacznie mniejsze nią pierwszego. Pojaw motyla przy jednym pokoleniu w roku trwa od końca czerwca do 
końca lipca. Przy dwóch pokoleniach pierwsze pojawia się od początku czerwca do początku lipca, a drugie od końca lipca do końca sierpnia. 
Gąsienica żeruje głównie na szczawiu lancetowatym (Rumex hydrolapathum Huds.), ostatnio coraz częściej obserwowana jest także na innych 
gatunkach szczawiu, takich jak szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius L.), szczaw kędzierzawy (Rumex crispus L.) i szczaw zwyczajny (Rumex 
acetosa L.). Przez cały swój rozwój gąsienica odżywia się liśćmi, a zimuje w młodszych stadiach wzrostowych. Przepoczwarczenie odbywa się 
na roślinie pokarmowej lub w jej pobliżu. Motyl jest aktywny w ciągu dnia, lata przy słonecznej pogodzie. Odwiedza stosunkowo wiele różnych 
gatunków kwiatów, preferując głównie te o barwie fioletowej i żółtej, rzadziej białej. W ramach prac realizowanych przez Wojewódzki Zespół 
Specjalistyczny w 2008 r. stwierdzono 1 stanowisko. Należy w miarę możliwości prowadzić ekstensywną gospodarkę na podmokłych łąkach i 
nie dopuszczać do ich zarastania. Wskazane jest utrzymywanie śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych, na obrzeżach których rosną gatunki 
szczawiu będące roślinami pokarmowymi gąsienic. 
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Moduł B 
 
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów 
gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska 
(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 
 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

L
p. 

Siedlis
ka 

przyrod
nicze 

Kod 
Natu

ra 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

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 

Ocena 
stanu 
ochro

ny 
stano
wiska 
wg 

skali 
FV, 
U1, 
U2, 
XX 

Uwagi 

1. Starorz
ecza i 
natural
ne 
eutrofic
zne 
zbiorni
ki 
wodne 

3150 Jez. Łomy, Mała i Duża 
Pupla, Limajno 
 
Platy: 
4ee8e1c1-dc6f-437f-b38f-
5b514693a969 
a1579df3-da31-4fd7-892c-
bac9b7ba90e9 
d0f59d1f-43b8-4f43-911d-
6407fc1b00f2 
60da25d9-f3a1-418d-ae91-

Powierzchnia 
siedliska 

  FV U1   

Struktura i 
funkcje 

Barwa wody FV FV   Jez. 
Łomy – 
objawy 
nadmier
nej 
eutrofiza
cji, 
obniżona 
przeźroc

Charakterystycz
na kombinacja 
zbiorowisk 

FV 

Fitoplankton FV 
Zooplankton XX 
Gatunki 
inwazyjne i obce 

FV 

Odczyn wody FV 
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fd382e1da187 
270588dd-3280-4bda-a595-
ce6f704a3d20 
 

Przewodnictwo FV zystość 
wody, 
zakwity 
glonowe. 
Zagroże
niem jest 
zabudow
a 
letnisko
wa i 
mieszkal
na wokół 
jez. 
Łomy, 
Limajno 
 

Przezroczystość U1 
Perspektywy 
ochrony 

  U1 

Struktura i 
funkcje 
 
 
 
 
 

Brak 
wskaźników do 
oceny 

 FV 

Perspektywy 
ochrony 

  FV 

2. Torfow
iska 
przejści
owe i 
trzęsaw
iska 
(przew
ażnie z 
roślinn
ością z 
Scheuc
hzerio-
Caricet
ea)  

7140 Licznie w bagienkach 
śródleśnych. Jednak, tylko 
jeden płat (207i) dobrze i 
typowo wykształcony. 
 
Płaty: 
a8e8afb1-3d96-42d3-811f-
c8d4937e0014 
7c0e1ebd-ff65-4055-9fd5-
de6bae148553 
557f7b9f-2183-4f4b-b56c-
7a7d9e343646 
cb58dfc5-e2b7-4037-8efd-
457c9f3985f8 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV  U1  Uwodnie
nie 
zwykle 
dobre, 
brak 
bezpośre
dnich 
zagrożeń
. 
Kadłubo
we 
wykształ
cenie lub 
nietypow

 
Perspektywy 
ochrony 

Gatunki 
charakterystyczn
e 

U1 U1 

Gatunki 
dominujące 

U1 

Pokrycie i str. 
gat. mchów 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV 

Rodzime gat. 
ekspansywne r. 
zielnych 

FV 



52 

 

f2ff129a-9596-488f-9747-
8ae562a69541 
  
 
 

Obecność 
krzewów i 
podrostu drzew 

FV y 
charakter 
wielu 
płatów 
jest 
zjawiski
em 
naturaln
ym. 
 

Stopień 
uwodnienia 

FV 

Struktura 
powierzchni 

FV 

Pozyskanie torfu FV 
Melioracje 
odwadniające 

FV 

Perspektywy 
ochrony 

  FV 

3. Kwaśn
e 
buczyn
y 

9110 Tylko w oddz. 86, 89-90 
 
Płat: 
f24bb419-3276-48b6-9e92-
8a52b95f5dcb 

Powierzchnia 
siedliska 

  FV U1  Deficyt 
martweg
o 
drewna. 
Drzewos
tany w 
większoś
ci 
przedręb
ne, 
dlatego 
zwykle 
jeszcze 
zwarte 
 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystycz
na kombinacja 
florystyczna 
runa*  

FV U1 

Gatunki 
dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy*  

FV 

Udział buka w 
drzewostanie* 

FV 

Udział 
gatunków 
„wczesnosukces
yjnych” w 
drzewostanie 

FV 
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Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie  

FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie i 
podroście*  

FV 

Martwe drewno 
(łączne zasoby)* 

U1 

Martwe drewno 
leżące lub 
stojące >3 m 
długości  i >50 
cm grubości 

U2 

Wiek 
drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu)*  

U1 

Naturalne 
odnowienie 
buka 

FV 

Struktura 
pionowa i 
przestrzenna 
roślinności 

FV 

Inwazyjne 
gatunki obce w 
podszycie i 
runie 

FV 
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Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w 
runie; w tym 
gatunki 
porębowe, w 
tym trzcinnik 
piaskowy, 
jeżyny 

FV 

Zniszczenia 
runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem 
drewna 

FV 

Inne 
zniekształcenia 
(rozjeżdżenie,  
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

FV 

Stan 
kluczowych dla 
różnorodności 
biologicznej 
gatunków 
lokalnie 
typowych dla 
siedliska  

XX 

Perspektywy 
ochrony 

  

4. Żyzne 
buczyn

9130 Patrz mapa – główne 
siedlisko przyrodnicze 

Powierzchnia 
siedliska 

  FV U2  Wszędzi
e, nawet 
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y obszaru 
 
Płaty: 
d3244a60-7a6a-4307-84f4-
01a45fed17ec 
00132b97-f431-4129-a1fa-
bb99a32d84a5 
db41a5fd-a94e-4439-ae1c-
1066d95ec21b 
e28d423e-1fc8-4067-a68b-
f0293bc181e4 
09783444-8be0-4116-8ce8-
d54161a2fef7 
c2c5974a-e029-40f1-bccf-
462a2871dcce 
0f930f3c-0c6e-4fca-9fa8-
2d3b36e3a1ce 
6451e624-9b5f-429c-85e7-
ef3c20fde1af 
901af8fb-2bda-4e7d-9bc4-
d4fb6c098845 
d3dbcb32-f214-4e38-a3cf-
6158d56e628d 
5957c6b9-904e-4661-a27a-
0751d494413f 
0a159a63-c27e-4482-bb96-
c1c6251d855c 
5a64656c-5e01-4e59-add0-
d765fd7e5d67 
7caeacae-1347-4469-8363-

Struktura i 
funkcje 

Charakterystycz
na kombinacja 
florystyczna 
runa*  

FV U2 w 
rezerwac
ie 
przyrody
, deficyt 
martweg
o 
drewna. 
Poza 
rezerwat
em 
praktycz
nie brak 
fragment
ów 
zwartych 
starodrze
wi – 
prawie 
wszystki
e 
buczyny 
po 
cięciach 
rębni 
częściow
ej. 
Bardzo 
silna 
neofityza

Gatunki 
dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy*  

FV 

Udział buka w 
drzewostanie* 

FV 

Udział 
gatunków 
„wczesnosukces
yjnych” w 
drzewostanie 

FV 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie  

FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie i 
podroście*  

FV 

Martwe drewno 
(łączne zasoby)* 

U1 

Martwe drewno 
leżące lub 
stojące >3 m 
długości  i >50 
cm grubości 

U2 
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9b12b1deb5c7 
20bf0ecb-4c58-4d13-a6ea-
cdb63ed9a879 
5ccc064d-b1fd-465c-a84c-
25f2f4c069df 
9b9d9012-4e87-432e-b874-
1c16c0b1178c 
93330ebc-4e1f-4f2b-b755-
51d4bca083d2 
12d66066-61bb-4d02-8b36-
02404e75ef02 
e7ae342d-108e-4a84-ada0-
24ad6e643635 
fe9f6872-06c5-4fbc-83c3-
dc488968012d 
9af15dcb-4c68-46e0-9336-
1f1e5d9b0f88 
b7dd8c60-d219-4e14-be2f-
0b645794747e 
f5bb91f3-5bd0-4b14-8b5f-
d11c0b64e67f 
6552b48b-b329-4647-a2cf-
5ad2962445d8 
33bb11f9-83e5-40fa-b09f-
9015cd83e1fd 
98b8e20c-83fb-4339-92d2-
721126d6980f 
e084f83d-04c5-4a67-956d-
62442e790a34 

Wiek 
drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu)*  

FV cja – w 
tym 
niecierpe
k 
drobnok
wiatowy, 
niecierpe
k 
gruczoło
waty, 
nawłoć 
późna. 
 

Naturalne 
odnowienie 
buka 

FV 

Struktura 
pionowa i 
przestrzenna 
roślinności 

U2 

Inwazyjne 
gatunki obce w 
podszycie i 
runie 

U2 

Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w 
runie; w tym 
gatunki 
porębowe, w 
tym trzcinnik 
piaskowy, 
jeżyny 

FV 

Zniszczenia 
runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem 
drewna 

FV 
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b0bf2f23-ba28-4cc4-8069-
dbf24b53403a 
1beea330-19e1-4615-9bfc-
be7290e830ed 
 

Inne 
zniekształcenia 
(rozjeżdżenie,  
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

FV 

Stan 
kluczowych dla 
różnorodności 
biologicznej 
gatunków 
lokalnie 
typowych dla 
siedliska  

XX 

Perspektywy 
ochrony 

  U1   

5. Grąd 
subatla
ntycki 

9160 Patrz mapa – główne 
siedlisko przyrodnicze 
obszaru 
 
Płaty: 
25dc123c-1eee-48e7-868d-
5701cf691016 
b550c56d-1308-4eff-9dbc-
af8aea76c29c 
5199d4c7-0f69-4fcc-b51e-
ec999a9c6539 
f52c7e37-babc-42c8-a29a-
b0f59265e3e7 
b2101967-9206-4e2b-9cdd-
1988d97deb5b 
59da54e7-0ff5-4818-9ae9-
1b51aaa34cf9 

Powierzchnia 
siedliska 

  FV U1  Wszędzi
e, nawet 
w 
rezerwac
ie 
przyrody
, deficyt 
martweg
o 
drewna. 
Poza 
rezerwat
em 
praktycz
nie brak 
fragment
ów 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystycz
na kombinacja 
florystyczna 
runa*  

FV 

Gatunki 
dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy*  

FV 

Udział w 
drzewostanie 
gatunków 
liściastych (bez 
wczesnosukcesy
jnych)* 

FV 
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e9c9f455-00cc-4155-a9ad-
0297774a9b1e 
7aa20670-2ad6-42a7-a805-
2f370c986535 
c0f5c36a-d5c5-4d57-8e69-
a43395f45f01 
71c28ea5-5735-4c16-a0f6-
2aa3846df018 
96a1c38d-36eb-44f7-8602-
78ff3939b638 
15d4bc9c-323d-4374-9e21-
b3386e9a5ac9 
9f361f28-99f0-45d2-b37b-
8e65b82c2ff2 
00571407-1c3f-4267-8058-
345412f8ddf4 
cb123bee-62a3-4600-af3b-
382f79e2fa3e 
829e0d7d-5284-4c82-8114-
1c7820e1e156 
5f435a71-1634-4c7e-b98e-
79e61174887d 
9e673ea0-3993-47e4-9726-
df1aafada0e3 
57727ecc-7720-42ff-9675-
e741185db3c8 
455f9f44-2784-44e7-8d82-
e0f5d2cfa984 
d4b43a42-312e-4e35-bdf8-
54744a899033 
0b215c46-f925-4450-923b-

Udział graba* U1 zwartych 
starodrze
wi – 
prawie 
wszystki
e 
buczyny 
po 
cięciach 
rębni 
częściow
ej. 
Bardzo 
silna 
neofityza
cja – w 
tym 
niecierpe
k 
drobnok
wiatowy, 
niecierpe
k 
gruczoło
waty, 
nawłoć 
późna 

Udział 
gatunków 
„wczesnosukces
yjnych” w 
drzewostanie 

U1 

Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie  

FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie i 
podroście*  

FV 

Martwe drewno 
(łączne zasoby)* 

U1 

Martwe drewno 
leżące lub 
stojące >3 m 
długości  i >50 
cm grubości 

U2 

Wiek 
drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu)*  

U1 

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

FV 

Struktura 
pionowa i 
przestrzenna 
roślinności 

U1 
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549cd0cda5fd 
a7d2ff56-4ad9-4afe-8bcb-
ebbe23fcc339 
a57f8bc1-ece2-4ffb-9206-
d79af242d64f 
2381b961-ffbb-4870-9e91-
f581ce069679 
677bffaf-3c41-4a41-b737-
8760f50c43d5 
36db4798-3395-48d5-b714-
c680560b1bbb 
1946dff4-a305-4881-beab-
e70b864fa04f 
6e7de931-98dd-4277-a5bf-
c72ab9969b05 
876cf762-cac9-4616-9208-
10dcbb438e0e 
cea138d4-472e-4909-a783-
153fcbdfcd85 
14efde7a-4660-41a1-b792-
3d22773e4f75 
3a2a6fb2-200f-486c-85ba-
507a56edc363 
9b37e7cf-b6e3-4253-9203-
018936d88eae 
b0ee4398-d5bc-4b6f-a5f1-
3df30e294e2f 
ec3bbec2-8ff7-45f7-9337-
450ffbfdc87d 
229641b8-4a71-47ca-8360-
725a80834188 

Inwazyjne 
gatunki obce w 
podszycie i 
runie 

U2 

Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w 
runie; w tym 
gatunki 
porębowe, w 
tym trzcinnik 
piaskowy, 
jeżyny 

FV 

Zniszczenia 
runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem 
drewna 

FV 

Inne 
zniekształcenia 
(rozjeżdżenie,  
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

FV 

Stan 
kluczowych dla 
różnorodności 
biologicznej 
gatunków 
lokalnie 
typowych dla 
siedliska 

XX 
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311b8e62-0789-42c4-a18f-
ef26621b2677 
009cd417-ecef-436d-8678-
084c03a423d9 
968ff543-d773-4c0b-9939-
42462d7f48bf 
 

Perspektywy 
ochrony 

  FV 

6. Łęgi 
wierzb
owe, 
topolo
we, 
olszow
e i 
jesiono
we   

91E
0 

Stanowisko: nad Łyną i nad 
mniejszymi strumieniami, 
patrz mapa 
 
Platy: 
d87a4a25-b9c7-4aaf-8d63-
a70481dbbb7d 
2ddac805-094a-446a-a432-
b869490a5cfb 
421f4651-8952-45d0-a2ad-
52924f190951 
a9156f8c-b6ff-4bb1-aa54-
dbd80bad010a 
6d53439b-0ada-4406-b372-
6ce7e7b72eed 
8c385ebb-649d-40d7-98a5-
b730bb28fc4a 
da793f4e-8bf9-4343-936c-
4dffedaa433a 
bc3c61fb-8730-4520-abde-
1da14c1bcc93 
dc7dafcd-1d28-469b-834a-

Powierzchnia 
siedliska 

  FV U1  Łęgi nad 
Łyną w 
znacznej 
części 
połąkow
e, 
prześwie
tlone. 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystycz
na kombinacja 
florystyczna 
runa*  

 FV 

Gatunki 
dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy*  

 FV 

Naturalność 
koryta 
rzecznego  

 FV 

Rytm zalewów 
lub uwodnienie  

 FV 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie i 
podroście  

 FV 

Martwe drewno 
(łączne zasoby)* 

 U2 
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815d00b31e2b 
30dfb8e0-4fb3-446a-9ee5-
2dd1672ee8d7 
13b76e78-58f1-4339-8fed-
c1e85de5dff4 
8f19a7e0-630f-4214-bcdf-
fb9693eb8968 
ffe0f6cd-a2f1-41f5-829b-
6def531ccca6 
b126576a-93cc-4247-be58-
08d91a26eb50 
ee167977-13b7-4e04-b0f4-
8744e02c0e39 
53fe28fd-6047-4ca2-a6df-
4bb0b1cda572 
4873e44d-9049-476d-9840-
5a4a73271c51 
618ce75c-946b-4401-adae-
304568484e11 
bb865744-1c2f-4831-bded-
7603a89e9e10 
1cd94b12-b95e-4b1c-ab37-
6f2d1146cff2 
7336885a-cfb1-4496-9470-
cdca66a5f364 
 

Martwe drewno 
leżące lub 
stojące >3 m 
długości  i >50 
cm grubości 

 U2 

Wiek 
drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu)*  

 U1 

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

 FV 

Struktura 
pionowa i 
przestrzenna 
roślinności 

 FV 

Inwazyjne 
gatunki obce w 
podszycie i 
runie 

 FV 

Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w 
runie; w tym 
gatunki 
porębowe, w 
tym trzcinnik 
piaskowy, 
jeżyny 

 U1 
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Zniszczenia 
runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem 
drewna 

 FV 

Inne 
zniekształcenia 
(rozjeżdżenie,  
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

 FV 

Stan 
kluczowych dla 
różnorodności 
biologicznej 
gatunków 
lokalnie 
typowych dla 
siedliska  

 XX 

Perspektywy 
ochrony 

  FV 

 
 

W części opisowej należy uzasadnić wybór stanowisk w wizji terenowej oraz dokonać analizy uzyskanych wyników. 
UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 13. 
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4. Analiza  zagrożeń 

W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest 
opracowanie  schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu 
listy zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. 
 

L.p. Przedmiot 
ochrony 

Numer stanowiska Zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

 3150 
Starorzecza i 
naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki 
wodne 

 − nawożenie / nawozy sztuczne (A08) 
− zabudowa rozproszona (E01.03) 
− inne typy zabudowy (E01.04), w tym zabu-

dowa letniskowa i mieszkalna wokół jeziora 
Łomy i Limajno oraz urbanizacja w otocze-
niu jeziora 

− pozbywanie się odpadów z gospodarstw do-
mowych / obiektów rekreacyjnych (E03.01) 

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
(H01) 

− inne zanieczyszczenie wód powierzchnio-
wych ze źródeł punktowych (H01.03) 

− rozproszone zanieczyszczenie wód po-
wierzchniowych z powodu ścieków z gospo-
darstw domowych (H01.08) 

− nawożenie / nawozy sztuczne (A08) 
− zabudowa rozproszona (E01.03) 
− inne typy zabudowy (E01.04), w tym zabu-

dowa letniskowa i mieszkalna wokół jeziora 
Łomy i Limajno oraz urbanizacja w otocze-
niu jeziora 

− pozbywanie się odpadów z gospodarstw do-
mowych / obiektów rekreacyjnych (E03.01) 

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
(H01) 

− inne zanieczyszczenie wód powierzchnio-
wych ze źródeł punktowych (H01.03) 

− rozproszone zanieczyszczenie wód po-
wierzchniowych z powodu ścieków z gospo-
darstw domowych (H01.08) 

 7140 
Torfowiska 
przejściowe 
i trzęsawiska 
(przeważnie 
z roślinności
ą z 
Scheuchzeri
o-Caricetea) 

 − zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze 
źródeł punktowych (H01.03) 

 

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze 
źródeł punktowych (H01.03) 

− ręczne wycinanie torfu (C01.03.01) 
mechaniczne usuwanie torfu (C01.03.02) 
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 9110 
Kwaśne 
buczyny 

 − odnawianie lasu po wycince gatunkami nie-
rodzimymi (B02.01.02) 

− usuwanie martwych i umierających drzew 
(B02.04) 

− eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
ralnego odrastania (B03) 

− nierodzime gatunki zaborcze (I01) 
 

− sztuczne plantacje drzew nierodzimych na 
terenach otwartych (B01.02) 

− odnawianie lasu po wycince gatunkami nie-
rodzimymi (B02.01.02) 

− usuwanie martwych i umierających drzew 
(B02.04) 

− eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
ralnego odrastania (B03) 

− stosowanie nawozów w leśnictwie (B05) 
− nierodzime gatunki zaborcze(I01) 
użytkowanie rębnią częściową całości jedynego 
płatu kwaśnej buczyny 

 9130 Żyzne 
buczyny 

 − odnawianie lasu po wycince gatunkami nie-
rodzimymi (B02.01.02) 

− usuwanie martwych i umierających drzew 
(B02.04) 

− eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
ralnego odrastania (B03) 

− nierodzime gatunki zaborcze (I01) 
 

− sztuczne plantacje drzew nierodzimych na 
terenach otwartych (B01.02) 

− odnawianie lasu po wycince gatunkami nie-
rodzimymi (B02.01.02) 

− usuwanie martwych i umierających drzew 
(B02.04) 

− eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
ralnego odrastania (B03) 

− stosowanie nawozów w leśnictwie (B05) 
− nierodzime gatunki zaborcze (I01) 

 9160 Grąd 
subatlantyck
i 

 − odnawianie lasu po wycince gatunkami nie-
rodzimymi (B02.01.02) 

− usuwanie martwych i umierających drzew 
(B02.04) 

− eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
ralnego odrastania (B03) 

− nierodzime gatunki zaborcze (I01) 
 

− sztuczne plantacje drzew nierodzimych na 
terenach otwartych (B01.02) 

− odnawianie lasu po wycince gatunkami nie-
rodzimymi (B02.01.02) 

− usuwanie martwych i umierających drzew 
(B02.04) 

− eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
ralnego odrastania (B03) 

− stosowanie nawozów w leśnictwie (B05) 
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− nierodzime gatunki zaborcze (I01) 

 91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

 − odnawianie lasu po wycince gatunkami nie-
rodzimymi (B02.01.02) 

− usuwanie martwych i umierających drzew 
(B02.04) 

− eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
ralnego odrastania (B03) 

− nierodzime gatunki zaborcze (I01) 
 

− sztuczne plantacje drzew nierodzimych na 
terenach otwartych (B01.02) 

− odnawianie lasu po wycince gatunkami nie-
rodzimymi (B02.01.02) 

− usuwanie martwych i umierających drzew 
(B02.04) 

− eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
ralnego odrastania (B03) 

− stosowanie nawozów w leśnictwie (B05) 
− nierodzime gatunki zaborcze (I01) 

 1337 bóbr 
europejski 
Castor fiber 

 Nie badano − kolekcjonowanie (F03.02.01) 
− chwytanie, trucie, kłusownictwo (F03.02.03) 
− zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

(H01) 
− rozproszone zanieczyszczenie wód po-

wierzchniowych z powodu ścieków z gospo-
darstw domowych (H01.08) 

− inne zanieczyszczenie wód powierzchnio-
wych ze źródeł punktowych (H01.03) 

 1355 wydra 
Lutra lutra 

 Nie badano − kolekcjonowanie (F03.02.01) 
− chwytanie, trucie, kłusownictwo (F03.02.03) 
− Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

(H01) 
− rozproszone zanieczyszczenie wód po-

wierzchniowych z powodu ścieków z gospo-
darstw domowych (H01.08) 

− inne zanieczyszczenie wód powierzchnio-
wych ze źródeł punktowych (H01.03) 
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 1188 kumak 
nizinny 
Bombina 
bombina 

 Nie badano − kolekcjonowanie (F03.02.01) 
− chwytanie, trucie, kłusownictwo (F03.02.03) 
− Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

(H01) 
− rozproszone zanieczyszczenie wód po-

wierzchniowych z powodu ścieków z gospo-
darstw domowych (H01.08) 

− inne zanieczyszczenie wód powierzchnio-
wych ze źródeł punktowych (H01.03) 

 1060 
czerwończyk 
nieparek 
Lycaena 
dispar 

 Nie badano − kolekcjonowanie (F03.02.01) 
− chwytanie, trucie, kłusownictwo (F03.02.03) 
− zaniechanie / brak koszenia (A03.03) 
− zalesianie terenów otwartych drzewami ro-

dzimymi (B01.01) 
− sztuczne plantacje drzew nierodzimych na 

terenach otwartych (B01.02) 

UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w pkt 13. 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić wskazane zagrożenia. 
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5. Cele działań ochronnych 
 
 
L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 
1. 3150 - Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 
FV Osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego w sensie przepisów 
Prawa Wodnego do 22.12.2015 r. 
Dla jeziora Limajno - osiągnięcie 
bardzo dobrego stanu ekologicznego, 
w tym unaturalnienie strefy 
brzegowej, w perspektywie czasowej 
2021 r. Co najmniej 90% strefy 
litoralu nie zaburzone. 
Powstrzymanie urbanizacji otoczenia 
jeziora na poziomie wyznaczonym 
obecnie obowiązującymi planami. 
Zachowana cała różnorodność 
biologiczna związana z jeziorami 

Osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego do 2015 r. jest 
obowiązkiem właściciela jeziora 
(marszałek województwa) 
wynikającym z przepisów 
odrębnych.  
Osiągniecie dalej idącego celu, 
stawianego tym planem, jest 
możliwe pod warunkiem 
powstrzymania urbanizacji w 
otoczeniu jez. Limajno i Łomy 

2. 7140 - Torfowiska przejściowe i 
trzęsawiska (przeważnie z 
roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea)  
 

U1 Naturalna dynamika torfowisk Możliwe 

3. 9110 - Kwaśne buczyny U1 Wyłączenie z użytkowania jako 
powierzchni referencyjnych i 
unaturalnienie za pomocą 
naturalnych procesów 

Możliwe 

4. 9130 – Żyzne buczyny U2 Wyznaczenie powierzchni 
referencyjnych o pow. ok. 100 ha. 
Istotne spowolnienie neofityzcacji. 
Zróżnicowana struktura wiekowo-

Wyznaczenie powierzchni 
referencyjnych jest możliwe w 
okresie planu. Osiągnięcie celu 
dot. martwego drewna zależy od 
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przestrzenna, wytworzenie drzew i 
kęp biocenotycznych. 
Odtworzenie zasobów martwego 
drewna do poziomu średnio 20m3/ha 
siedliska przyrodniczego 
 

tempa wydzielania się drzew. 
Zapewnienie zróżnicowania  
struktury wiekowej wymaga 
pozostawiania kęp drzew na 
kolejne pokolenie i jest celem 
długofalowym. 

5. 9160 - Grąd subatlantycki U1 Wyznaczenie powierzchni 
referencyjnych o pow. ok. 50 ha. 
Istotne spowolnienie neofityzcacji. 
Zróżnicowana struktura wiekowo-
prtzestrzenna, wytworzenie drzew i 
kęp biocenotycznych. 
Odtworzenie zasobów martwego 
drewna do poziomu średnio 20m3/ha 
siedliska przyrodniczego 
 

Wyznaczenie powierzchni 
referencyjnych jest możliwe w 
okresie planu. Osiągnięcie celu 
dot. martwego drewna zależy od 
tempa wydzielania się drzew. 
Zapewnienie zróżnicowania  
struktury wiekowej wymaga 
pozostawiania kęp drzew na 
kolejne pokolenie i jest celem 
długofalowym. 

6. 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe   
 

U1 Wyłączenie z użytkowania jako 
powierzchni referencyjnych i 
unaturalnienie za pomocą 
naturalnych procesów 

Możliwe w perspektywie 10 la 

7. bóbr - Castor fiber FV Utrzymanie populacji w obszarze, 
tolerowanie przekształceń 
powodowanych przez bobry 

Możliwe; wymaga tolerowania 
działalności bobrów, 
przeznaczania zalanych 
powierzchni do naturalnej 
sukcesji 

8. wydra - Lutra lutra XX Utrzymanie występowania i dobry 
stan siedliska 

Wymaga rozpoznania ew. 
zagrożeń i może wymagać 
zaprojektowania dodatkowych 
zabiegów ochrony czynnej. 

9. kumak nizinny - Bombina 
bombina 

XX Utrzymanie występowania, 
istniejących stanowisk i populacji 

Wymaga rozpoznania ew. 
zagrożeń i może wymagać 
zaprojektowania dodatkowych 
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zabiegów ochrony czynnej. 
10. czerwończyk nieparek - Lycaena 

dispar 
XX Utrzymanie występowania, 

istniejących stanowisk i populacji 
Wymaga rozpoznania ew. 
zagrożeń i może wymagać 
zaprojektowania dodatkowych 
zabiegów ochrony czynnej. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

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

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

 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania ochronne. UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie 
informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 13. 

 

Przedmiot ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 
 

Zakres prac 
 

Miejsce  
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialn

y za 
wykonanie 

  3150 Starorzecza i 
naturalne zbiorniki 
eutroficzne ze 
zbiorowiskami Nympheion, 
Potamion 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 B1 Ochrona przed 
zanieczyszczeni
ami 

Kontrola szczelności zbiorników 
bezodpływowych na ścieki w całej 
zlewni jeziora 

Cała zlewnia jezior 
Limajno, Łomy, Mala i 
Duża Pupla 

2012 
20 Gmina  

 B2 Ochrona przed 
presją 
urbanizacji 

Kontrola legalności zabudowy. Nie 
przeznaczanie dalszych terenów do 
zabudowy 

Cała zlewnia jezior 
Limajno, Łomy, Mala i 
Duża Pupla 

cały okres 
planu 

0 Powiatowy 
Inspektorat 
Nadzoru 
Budowlanego  

 B4 Zachowanie 
lasów strefy 
brzegowej 

Utrzymanie wyłączenia z 
gospodarowania lasów tworzących 
strefę brzegową (łęgi i olsy).  

Drzewostany tworzące 
pas bagienny wzdłuż 
brzegu jezior 

cały okres 
planu 

0 Nadleśnictwo 
Kudypy, 
marszałek 
województwa  
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 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 
stanu jeziora 

Monitoring elementów jakości stanu 
ekologicznego jeziora, wg listy 
elementów z obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Środowiska 

Jeziora Limajno, 
Łomy, Mala i Duża 
Pupla 

2012, 2015, 
2021 

21 WIOŚ, ZZMIUW 

  6430 – Ziołorośla 
nadrzeczne 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 B5 Utrzymanie 
naturalnej 
dynamiki 
ziołorośli 

Utrzymanie bez ingerencji rzeki i jej 
bezpośredniego sąsiedztwa 

Dolina Łyny w grani-
cach obszaru, tereny 
otwarte 
 

Cały okres 
planu 
 
 
 
 
 
 

Bez kosztów ANR 

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

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 B6 Utrzymanie 
torfowisk w 
stanie 
naturalnym 

Utrzymanie bez ingerencji Wszystkie zasoby, 
czyli platy: 
a8e8afb1-3d96-42d3-
811f-c8d4937e0014 
7c0e1ebd-ff65-4055-
9fd5-de6bae148553 
557f7b9f-2183-4f4b-
b56c-7a7d9e343646 
cb58dfc5-e2b7-4037-
8efd-457c9f3985f8 
f2ff129a-9596-488f-
9747-8ae562a69541 
 

Cały okres 
planu 
 
 
 
 
 
 

Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 

  9110 – Kwaśne buczyny  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  



72 

 

 B7 Poszerzenie 
sieci 
powierzchni 
referencyjnych 
w lasach 
obszaru 

Wyznaczenie jako powierzchnię 
referencyjną i pozostawienie ich bez 
użytkowania gospodarczego 
 
 

Całe zasoby w obsza-
rze: f24bb419-3276-
48b6-9e92-
8a52b95f5dcb 

 

Wyznaczenie – 
2012 r. 
Pozostawienie - 
Cały okres planu 
 
 
 
 
 
 

Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 

  9130 – Żyzna buczyna Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 B8 Ochrona 
rezerwatowa 

Ochrona bierna w rezerwacie przyrody 
„Kamienna Góra” (nie wykonywać 
cięć, nie usuwać drzew martwych i 
zamierających, w pasie 30 m od 
udostępnionych szlaków można ścinać 
i pozostawiać na gruncie drzewa 
stwarzające zagrożenie 

Rezerwat przyrody 
„Kamienna Góra” 

Cały okres planu Bez kosztów RDOS w 
Olsztynie, 
Nadleśnictwo 
Kudypy 

 B7 Poszerzenie 
sieci 
powierzchni 
referencyjnych 
w lasach 
obszaru 

Wyznaczenie dodatkowych 
powierzchni referencyjnych i 
pozostawienie ich bez użytkowania 
gospodarczego 

Pasy na 50 m od sta-
łych i okresowych 
cieków, fragmenty na 
zboczach > 20 stopni 

Wyznaczenie – 
2012 r. 
Pozostawienie - 
Cały okres planu 
 
 
 
 
 
 

Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 

 B9 Odtworzenie 
zasobów 
martwego 
drewna 

Konsekwentne pozostawianie drzew 
martwych i zamierających  

Wszystkie zasoby sie-
dliska w obszarze  
 

Cały okres planu Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 
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 B1
0 

Pozostawianie 
starych drzew 
na kolejne 
pokolenie 
drzewostanu 

Pozostawianie, w cięciach rębnych,  nie 
mniej niż 10% drzewostanu na kolejne 
pokolenie w formie grup i kęp 

Wszystkie zasoby sie-
dliska w obszarze –  
 

Cały okres planu Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 

  9160 – Grąd 
subatlantycki 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 B8 Ochrona 
rezerwatowa 

Ochrona bierna w rezerwacie przyrody 
„Kamienna Góra” (nie wykonywać 
cięć, nie usuwać drzew martwych i 
zamierających, w pasie 30 m od 
udostępnionych szlaków można ścinać 
i pozostawiać na gruncie drzewa 
stwarzające zagrożenie 

Rezerwat przyrody 
„Kamienna Góra” 

Cały okres planu Bez kosztów RDOS w 
Olsztynie, 
Nadleśnictwo 
Kudypy 

  B7 Poszerzenie 
sieci 
powierzchni 
referencyjnych 
w lasach 
obszaru 

Wyznaczenie dodatkowych 
powierzchni referencyjnych i 
pozostawienie ich bez użytkowania 
gospodarczego 

Platy: 
“Grądowe Dolinki” tj.: 
cea138d4-472e-4909-
a783-153fcbdfcd85, 
b550c56d-1308-4eff-
9dbc-af8aea76c29c, 
14efde7a-4660-41a1-
b792-3d22773e4f75,  
 
Wyspa i półwysep na 
jez. Limajno, tj: 
311b8e62-0789-42c4-
a18f-ef26621b2677, 
25dc123c-1eee-48e7-
868d-5701cf691016 
 
Pasy na 50 m od sta-
łych i okresowych 
cieków, fragmenty na 
zboczach > 20 stopni 

Wyznaczenie – 
2012 r. 
Pozostawienie - 
Cały okres planu 
 
 
 
 
 
 

Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 
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 B9 Odtworzenie 
zasobów 
martwego 
drewna 

Konsekwentne pozostawianie drzew 
martwych i zamierających  

Wszystkie zasoby sie-
dliska w obszarze  
 

Cały okres planu Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 

 B1
0 

Pozostawianie 
starych drzew 
na kolejne 
pokolenie 
drzewostanu 

Pozostawianie, w cięciach rębnych,  nie 
mniej niż 10% drzewostanu na kolejne 
pokolenie w formie grup i kęp 

Wszystkie zasoby sie-
dliska w obszarze  
 

Cały okres planu Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 

  91E0 - Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe   

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 B7 Poszerzenie 
sieci 
powierzchni 
referencyjnych 
w lasach 
obszaru 

Utrzymanie dotychczasowych i 
wyznaczenie dodatkowych powierzchni 
referencyjnych i pozostawienie ich bez 
użytkowania gospodarczego 
 
Dodatkowe powierzchnie: 489b, 520k, 
552a, i, j, 553a, 489j i pasma wzdłuż 
cieków nie wyodrębnione w 
pododdziały 

Całe zasoby w obsza-
rze:  
d87a4a25-b9c7-4aaf-
8d63-a70481dbbb7d 
2ddac805-094a-446a-
a432-b869490a5cfb 
421f4651-8952-45d0-
a2ad-52924f190951 
a9156f8c-b6ff-4bb1-
aa54-dbd80bad010a 
6d53439b-0ada-4406-
b372-6ce7e7b72eed 
8c385ebb-649d-40d7-
98a5-b730bb28fc4a 
da793f4e-8bf9-4343-
936c-4dffedaa433a 
bc3c61fb-8730-4520-
abde-1da14c1bcc93 
dc7dafcd-1d28-469b-
834a-815d00b31e2b 
30dfb8e0-4fb3-446a-
9ee5-2dd1672ee8d7 
13b76e78-58f1-4339-

Wyznaczenie – 
2012 r. 
Pozostawienie - 
Cały okres planu 
 
 
 
 
 
 

Bez kosztów Nadleśnictwo 
Kudypy 
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8fed-c1e85de5dff4 
8f19a7e0-630f-4214-
bcdf-fb9693eb8968 
ffe0f6cd-a2f1-41f5-
829b-6def531ccca6 
b126576a-93cc-4247-
be58-08d91a26eb50 
ee167977-13b7-4e04-
b0f4-8744e02c0e39 
53fe28fd-6047-4ca2-
a6df-4bb0b1cda572 
4873e44d-9049-476d-
9840-5a4a73271c51 
618ce75c-946b-4401-
adae-304568484e11 
bb865744-1c2f-4831-
bded-7603a89e9e10 
1cd94b12-b95e-4b1c-
ab37-6f2d1146cff2 
7336885a-cfb1-4496-
9470-cdca66a5f364 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

 

Lp. Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 
monitoringowych 

Terminy/ 
częstotliwość 

Miejsce Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Szacowan
y koszt 

(w tys. zł) 
1. Starorzecz

a i 
naturalne 
eutroficzn
e zbiorniki 
wodne 

Struktura i 
funkcje 

Barwa wody Wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 6 lat, 
począwszy od 
2014 

Jez. Limajno, 
Łomy, Pupla 
Duża, Pupla Mała 

RDOŚ Olsztyn, 
WIOŚ w 
Olsztynie 

120 
Charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk 
Fitoplankton 
Zooplankton 
Gatunki inwazyjne i 
obce 
Odczyn wody 
Przewodnictwo 
Przezroczystość 

Stan 
ekologiczny 
wód 

Elementy jakości wg 
rozporządzenia MS z 
9.11.2011 

Wg metodyk 
standardowych 

2. Ziołorośla 
nadrzeczn
be 

Powierzchni
a siedliska 

 Kartowanie GPS Co 6 lat, po-
cząwszy od 
2014 

W dolinie Łyny 
 
 

RDOS Olsztyn 20 

Struktura i 
funkcje 
 
 
 
 
 

 Do ustalenia po 
ustaleniu 
wskaźnikPMŚ 

3. Torfowisk
a 

Powierzchni
a siedliska 

 Kartowanie GPS Co 6 lat, po-
cząwszy od 

Wszystkie w 
obszarze - płaty: 

RDOS Olsztyn 10 
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przejścio
we i 
trzęsawisk
a 
(przeważn
ie z 
roślinnośc
ią z 
Scheuchze
rio-
Caricetea)  
 

 
Perspektyw
y ochrony 

Gatunki 
charakterystyczne 

Wg metodyki PMS 
GIOŚ 

2014 
 

a8e8afb1-3d96-
42d3-811f-
c8d4937e0014 
7c0e1ebd-ff65-
4055-9fd5-
de6bae148553 
557f7b9f-2183-
4f4b-b56c-
7a7d9e343646 
cb58dfc5-e2b7-
4037-8efd-
457c9f3985f8 
f2ff129a-9596-
488f-9747-
8ae562a69541 

Gatunki dominujące 
Pokrycie i str. gat. 
mchów 
Obce gatunki 
inwazyjne 
Rodzime gat. 
ekspansywne r. 
zielnych 
Obecność krzewów i 
podrostu drzew 
Stopień uwodnienia 
Struktura powierzchni 
Pozyskanie torfu 
Melioracje 
odwadniające 

4. Kwaśne 
buczyny 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna runa*  

Wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 6 lat, po-
cząwszy od 
2014 
 

W oddz. 86, 89-
90 
 
Płat: 
f24bb419-3276-
48b6-9e92-
8a52b95f5dcb 

RDOS Olsztyn 5 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 
warstwach fitocenozy*  

 

Udział buka w 
drzewostanie* 
Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych
” w drzewostanie 
Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie  
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Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie i 
podroście*  
Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 
Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m 
długości  i >50 cm 
grubości 
Wiek drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu)*  
Naturalne odnowienie 
buka 
Struktura pionowa i 
przestrzenna 
roślinności 
Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 
runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 
trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 
pozyskaniem drewna 
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Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie,  
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 
Stan kluczowych dla 
różnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska  

5. Żyzne 
buczyny 

Struktura i 
funkcje 

Udział buka w 
drzewostanie* 

Z danych 
taksacyjnych planu 
urządzenia lasu, 
uwzględnić pomiar 
martwego drewna 

Wg okresów 
rewizji planu 
urządzenia 
lasu 

Wszystkie 
drzewostany 
siedliska w 
obszarze 

RDLP Olsztyn 
RDOŚ Olsztyn 

W ramach 
kosztów 
urządzenia 
lasu 

Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych
” w drzewostanie 
Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 
Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 
Wiek drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu)* 
Naturalne odnowienie 
buka 
Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna runa*  

Wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 6 lat, 
począwszy od 
2014 

Losowo wybrane 
stanowiska w 
liczbie od 6 do 15 
spośród 30 
zidentyfikowanych 
płatów siedliska w 

RDOŚ Olsztyn 20 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 
warstwach fitocenozy*  



80 

 

Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie i 
podroście* 

obszarze. 

Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m 
długości  i >50 cm 
grubości 
Struktura pionowa i 
przestrzenna 
roślinności 
Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 
runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 
trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 
pozyskaniem drewna 
Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie,  
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 
Stan kluczowych dla 
różnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska  

6. Grąd Struktura i Udział graba* Z danych Wg okresów Wszystkie RDLP Olsztyn W ramach 
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subatlanty
cki 

funkcje Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych 
(bez 
wczesnosukcesyjnych)
* 

taksacyjnych planu 
urządzenia lasu, 
uwzględnić pomiar 
martwego drewna 

rewizji planu 
urządzenia 
lasu 

drzewostany 
siedliska w 
obszarze 

RDOŚ Olsztyn kosztów 
urządzenia 
lasu 

Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych
” w drzewostanie 
Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie  
Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 
Wiek drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu)* 
Naturalne odnowienie 
drzewostanu 
Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna runa*  

Wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 6 lat, 
począwszy od 
2014 

Losowo wybrane 
stanowiska, w 
liczbie od 8 do 20 
spośród 40 
zidentyfikowanych 
płatów siedliska w 
obszarze. 

RDOŚ Olsztyn 20 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 
warstwach fitocenozy*  
Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie i 
podroście* 
Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m 
długości  i >50 cm 
grubości 
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Struktura pionowa i 
przestrzenna 
roślinności 
Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 
runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 
trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 

 Zniszczenia runa i 
gleby związane z 
pozyskaniem drewna 
Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie,  
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 
Stan kluczowych dla 
różnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

7. Łęgi 
wierzbow
e, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe   
 

Struktura i 
funkcje 

Wiek drzewostanu 
(obecność 
starodrzewu)* 

Z danych 
taksacyjnych planu 
urządzenia lasu, 
uwzględnić pomiar 
martwego drewna 
 

Wg okresów 
rewizji planu 
urządzenia 
lasu 
 

Wszystkie 
drzewostany 
siedliska w 
obszarze 
 

RDLP Olsztyn 
RDOŚ Olsztyn 

W ramach 
kosztów 
urządzenia 
lasu 
 

Martwe drewno (łączne 
zasoby)* 
Naturalne odnowienie 
drzewostanu 
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Charakterystyczna 
kombinacja 
florystyczna runa*  

Wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 6 lat, 
począwszy od 
2014 

Losowo wybrane 
stanowiska w 
liczbie od 4 do 11 
spośród 21 
zidentyfikowanych 
płatów siedliska w 
obszarze. 

RDOŚ Olsztyn 20 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych 
warstwach fitocenozy*  
Naturalność koryta 
rzecznego  
Rytm zalewów lub 
uwodnienie  
Gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie i 
podroście  
Martwe drewno leżące 
lub stojące >3 m 
długości  i >50 cm 
grubości 
Struktura pionowa i 
przestrzenna 
roślinności 
Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 
Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w 
runie; w tym gatunki 
porębowe, w tym 
trzcinnik piaskowy, 
jeżyny 
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 
pozyskaniem drewna 
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Inne zniekształcenia 
(rozjeżdżenie,  
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 
Stan kluczowych dla 
różnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska  

 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania w zakresie monitoringu. 
8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

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

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 

5 ustawy o ochronie przyrody) 
 Nie dotyczy Nie ma potrzeby zmian 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Na chwilę obecną nie ma przesłanek do sporządzenia planu ochrony. 

Plan ochrony należy sporządzić w przypadku zastosowania do niniejszego planu zadań ochronnych Art. 28 ust 11 pkt 3a ustawy o ochronie 
przyrody.Przesłanki do sporządzenia planu ochrony mogą ujawnić się w wyniku rozpoznania występowania oraz stanu siedlisk i stanu populacji 
gatunków zwierząt. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

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

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 
1. 3150 - 15,83% 3150 - 15,80% błąd obliczeniowy 
2. 7110 – 

0,10%wykreślić 
7110 - wykreślić Wynik weryfikacji kartowania terenowego 

3. 7140 – 0,37% - C - 
7,03 ha 

7140 – 0,46% - C - 7,03 ha Wynik weryfikacji kartowania terenowego 

4. 9110 – 1,992% - C 
- 39,99 ha 

9110 – 2,62% - C - 39,99 
ha 

Wynik weryfikacji kartowania terenowego 

5. 9130 – 33,27% - 
492,42 ha 

9130 – 32,27% - 492,42 ha Wynik weryfikacji kartowania terenowego 

6. 9160 – 10,10% - B 
– 188,22 ha 

9160 – 12,33% - B – 
188,22 ha 

Wynik weryfikacji kartowania terenowego  

7. 91E0 – 1,08% - 
79,44 ha 

91E0 – 5,2% - 79,44 ha Wynik weryfikacji kartowania terenowego 

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

Proponowany przebieg 
granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

Nie wskazano Nie wskazano 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 

Moduł A  

1. Miejsce realizacji warsztatów: zdaniem 
przedstawiciela Nadleśnictwa Kudypy 
powinna być to siedziba właściwego 
nadleśnictwa.  

2. Metodyka badań: prośba o wskazanie wg. 
Jakiej metodyki ma odbywać się praca nad 
przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 
Swajnie 

Nadleśnictwo Kudypy Rozważany obszar Natura 2000 leży w Nadl. 
Kudypy. 

1. Odpowiedź udzielona ustnie podczas 
warsztatów: miejsce realizacji warsztatów 
powinno być możliwie neutralne, a 
ponadto wybór miejsca podyktowany był 
formą, jaka narzucają zamówienia 
publiczne 

2. Odpowiedź udzielona ustnie podczas 
warsztatów: Pani Iwona Mirowska-Ibron 
wskazała, że zgodnie z zaprezentowanymi 
założeniami projektu, projekt Planu dla 
obszaru Natura 2000 należy sporządzić na 
podstawie podręczników metodycznych 
siedlisk i gatunków oraz wskaźników 
oceny stanu ochrony, które zostały 
opracowane w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ). 
Następnie przyjętą do badań metodykę 
szczegółowo omówił Pan Paweł 
Pawlaczyk 

1. Sposób powołania członków zespołu lokal-
nej współpracy został na pierwszym spotka-
niu poświęconym przedmiotowej sprawie 
przedstawiony w sposób niejasny a omówio-
na wówczas platforma informacyjno – ko-
munikacyjna przy pomocy której miały od-
bywać się konsultacje nigdy nie zadziałała 

Nadleśnictwo Kudypy 1. Status ZLW wyjaśniono na kolejnym 
spotkaniu. Konsultacje odbywają się bez 
platformy informacyjno-komunikacyjnej. 

2. Pierwsze warsztaty miały w założeniu 
charakter informacyjny. Wychodząc 
naprzeciw wnioskowi, od drugiego 
spotkania dyskusja jest protokołowana. 
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2. Z pierwszych warsztatów nie ma protokołu 
co dodatkowo utrudnia pełny i skuteczny 
proces konsultacji 

 

1. Z pierwszych warsztatów nie ma protokołu 
co  utrudnia pełny i skuteczny proces konsul-
tacji 

2. Brak określenie użytków w innej administra-
cji 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Olsztynie 

1. Pierwsze warsztaty miały w założeniu 
charakter informacyjny. Wychodząc 
naprzeciw wnioskowi, od drugiego 
spotkania dyskusja jest protokołowana.. 

2. Będzie uzupełnione po uzyskaniu danych 
z ewidencji gruntów 

 
 
 

 

Moduł B 

 
  

1. Siedliska grądowe z dominującą sosną są 
siedliskami potencjalnymi i jako takie nie 
stanowią przedmiotów ochrony 

2. Powoływanie się na badania europejskie w 
temacie szacowania ilości martwego drewna 
są niewystarczające w warunkach polskich. 

3. Zastrzeżenie budzi fakt braku dokładnej me-
todyki inwentaryzacji martwego drewna 

4. Generowanie tego samego typu zagrożeń dla 
różnych typów siedlisk jest zbyt dalekim 
uproszczeniem 

5. Tworzenie zapisów sprzecznych z obowiązu-
jącymi w Lasach Państwowych dokumenta-
mi, m.in:  Zasadami Hodowli Lasu 

6. Nieuzasadnione wskazywanie gospodarki le-
śnej jako zagrożenia dla określonych typów 
siedlisk 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Olsztynie 

1. Celem ochrony może być odtworzenie 
pierwotnego areału grądów i usunięcie ich 
fragmentacji. Dominacja sosny lub 
świerka w drzewostanie nie wyklucza 
obecności grądu. 

2. W zakresie potrzebnej ilości martwego 
drewna opieramy się na całej dostępnej 
literaturze, zarówno europejskiej jak i 
polskiej. 

3. W ramach prac nad PZO nie była 
przewidywana inwentaryzacja martwego 
drewna, a tylko szacowanie w wybranych 
punktach wartości parametru „martwe 
drewno” w jednej z trzech klas – metoda 
analogiczna do zastosowanej przez Lasy 
Państwowe podczas inwentaryzacji 2007 r. 

4. Zgodnie ze sztuką planowania, zagrożenia 
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7. Brak określenia stanu ochrony i działań 
ochronnych dla 4 gatunków zwierząt. 

 

powinny być określane dla siedliska w 
obszarze, a nie dla poszczególnych płatów. 
Błąd w szablonie GDOŚ wymusza 
powielanie informacji. 

5. Nie są sprzeczne - Zasady Hodowli Lasu 
pozostawiają elastyczność, w ramach 
której mogą być realizowane zapisy planu. 

6. Nie jest wskazana jako zagrożenie, a tylko 
jako potencjalne zagrożenie, gdyby była 
prowadzona niezgodnie z potrzebami 
siedlisk. 

7. Uzupełniono, choć dla tych gatunków brak 
danych bo nie były przedmiotem prac. 

 

Moduł C 

1. Powierzchnie referencyjne dla grądu środ-
kowoeuropejskiego proponowane są w 
drzewostanach gospodarczych z dużym 
udziałem sosny i świerka i jako stanowiska 
potencjalne nie powinny stanowić przedmio-
tu ochrony. Poza tym nadleśnictwo zgodnie z 
obowiązującym planem urządzania lasu 
prowadzi zabiegi mające na celu poprawę 
siedlisk gradowych. Zaniechanie działań na 
powierzchniach zakwalifikowanych jako re-
ferencyjne w wielu przypadkach może przy-
nieść odwrotny skutek. 

 

 1. Nawet w zniekształconych płatach ma 
sens ustanowienie powierzchni referencyjnych 
dla umożliwienia naturalnej regeneracji i jej 
śledzenia. większość płatów grądu pozostaje 
w gospodarczym użytkowaniu. 

 1. Zapisy dotyczące niektórych zadań ochron-
nych oraz ocena iż są one wykonywane bez 
kosztowo (lub nie wskazano ich kosztów) 
przez właściwe miejscowo nadleśnictwo są 
nieuzasadnionym obciążeniem jednostek La-
sów Państwowych, sprzecznym z zapisami 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Olsztynie 

1. Nie ma sprzeczności z art. 39, który 
upoważnia Nadleśniczego do 
występowania o potrzebne środki ze źródeł 
tam wskazanych. 
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art. 39 ustawy o ochronie przyrody  
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