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SIEDLISKA LEŚNE
• 91D0 – Bory i lasy bagienne – 20,47 %

• 91E0 – Łęgi olszowo-jesionowe  – 2,85 %

SIEDLISKA TORFOWISKOWE
• 7110 – Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą – 1,21 %• 7110 – Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą – 1,21 %

• 7140 – Torfowiska przejściowe  – 0,95 %

SIEDLISKA WODNE
• 3150 – Naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

ze związków Nyphaeion praz Potamion – 10,88 %



BORY I LASY BAGIENNE

Na terenie Kaszun siedlisko 91D0 jest reprezentowane przez dwa 

zespoły borów: 

• sosnowy bór bagienny Ass Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

• świerczyna borealna Ass Sphagno girgensohnii-Piceetum Polak 

19621962

• bory bagienne zajmują powierzchnię około 54 ha, co stanowi 

20,5% obszaru 

• bory sosnowe zajmują 36 ha 

• świerczyny borealne zajmują około 18 ha



Sosnowy bór bagienny 
Vaccinio uliginosi-Pinetum



• runo z gatunkami charakterystycznymi bagnem zwyczajnym i 

borówką bagienną oraz wyróżniającymi, przechodzącymi 

z sąsiadujących torfowisk wysokich

• dobrze zachowane bory sosnowe bagienne (ocena FV) zajmują 

powierzchnie około 31,5 ha; znajdują się w sąsiedztwie wsi Bugi, 

Sosnowy bór bagienny 
Vaccinio uliginosi-Pinetum

powierzchnie około 31,5 ha; znajdują się w sąsiedztwie wsi Bugi, 

w dolinie powyżej jeziora Potar oraz na południe od nasypu 

starego toru kolejowego w oddziale nr 149

• pozostałe stanowiska, oceniono na U1 ze względu na młody, 

odnawiający się dopiero drzewostan 

• większość borów sosnowych pochodzi ze sztucznego odnowienia 

(nasadzenia sosny zwyczajnej na torfowiskach)



Świerczyna borealna 
Sphagno girgensohnii-Piceetum



• stan zachowania świerczyn borealnych w większości oceniono 

jako bardzo dobry 

• pochodzą z odnowienia naturalnego; zajmowane przez nie 

powierzchnie były niegdyś wykorzystywane do uprawy sosny 

zwyczajnej, o czym świadczy obecność ponad 150 letnich sosen, 

Świerczyna borealna 
Sphagno girgensohnii-Piceetum

zwyczajnej, o czym świadczy obecność ponad 150 letnich sosen, 

górujących nad borami świerkowymi 

• stanowiska ocenione na U1 odznaczały się młodym 

drzewostanem i niewykształconą strukturą przestrzenną,

lub też znajdowały się w strefie ekotonowej z sąsiadującymi 

olsami, co spowodowało zaburzenie ich struktury gatunkowej

• zagrożeń antropogenicznych nie stwierdzono



• dobry stan zachowania borów bagiennych i dobre perspektywy 

ochrony wynikają z ich występowania w zwartym kompleksie 

lasów, na nieznacznie tylko zmienionych siedliskach, 

odznaczających się właściwymi stosunkami wodnymi i troficznymi

• zachowanie borów 

BORY I LASY BAGIENNE

bagiennych na terenie 

Kaszun wymaga jedynie 

ochrony biernej, 

polegającej na 

przeznaczeniu ich do 

naturalnej sukcesji i 

wyłączeniu z użytkowania

Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum



Nasadzenia sosny zwyczajnej na torfowisku



Łęgi olszowo-jesionowe

• lasy łęgowe na terenie obszaru Natura 2000 „Kaszuny”, są 

reprezentowane przez jedno stanowisko łęgu olszowo-

jesionowego Ass Fraxino-Alnetum, znajdującego się na północ od 

Jeziora Potar, w dolinie cieku wodnego, odprowadzającego wodę 

z jeziora (oddział nr 89) 

• zajmują powierzchnię około 7,55 ha, co stanowi 2,86% •
powierzchni obszaru 

• odznaczają się dobrym stanem zachowania, bogatą strukturą 

gatunkową, obecnością gatunków charakterystycznych, 

rozbudowana stratygrafią i strukturą wiekową 

• jedynie brak drzew w najstarszych klasach wieku oraz 

jednowiekowość i jednopiętrowość warstwy A1 odróżnia je od 

lasów naturalnych



Łęg olszowo- jesionowy Fraxino-Alnetum



Łęg olszowo- jesionowy Fraxino-Alnetum

• stan zachowania łęgu oceniono jako dobry FV

• nie stwierdzono zagrożeń antropogenicznych

• w celu ochrony i podtrzymania właściwego stanu zachowania 

można prowadzić gospodarkę leśną z zachowaniem 

następujących zasad:

₋ pozostawianiem części drzewostanu do naturalnego 

rozpadu celem uzupełnienia struktury wiekowej 

i utrzymania ilości martwego drewna na poziomie 

zapewniającym podtrzymanie niszy ksylobiontów

₋ pozostawianiem martwego drewna w ilości nie mniejszej 

niż 10% zasobności drzewostanu, w tym drewna 

wielkowymiarowego o długości > 3m i przekroju > 50cm 

w ilości nie mniejszej niż 5 sztuk/ha



TORFOWISKA WYSOKIE Z ROŚLINNOŚCIĄ 
TORFOTWÓRCZĄ (ŻYWE)

Zinwentaryzowane stanowiska torfowisk wysokich znajdują się na 

południowym krańcu jeziora Potar i w okolicach wsi Bugi. Zajmują 

powierzchnię około 3,19 ha, co stanowi około 1,21 % obszaru. Są 

reprezentowane przez zespół Sphagnetum magellanici

Rosiczka okrągłolistna 

Drosera rotundifolia

Żórawina błotna 

Oxycoccus palustris



TORFOWISKA WYSOKIE Z ROŚLINNOŚCIĄ 
TORFOTWÓRCZĄ (ŻYWE)

• pło torfowe budują tu przede wszystkim torfowiec magellański 

i torfowiec błotny, inne gatunki torfowców występują 

z mniejszym pokryciem

• w warstwie roślin naczyniowych dominują krzewinki: żurawina 

błotna, modrzewnica zwyczajna, bażyna czarna i bagno 

zwyczajne. Licznie występują wełnianka pochwowata i wełnianka zwyczajne. Licznie występują wełnianka pochwowata i wełnianka 

wąskolistna 

• obecność gatunków charakterystycznych, właściwe stosunki 

wodne i edaficzne są podstawą dobrej oceny stanu zachowania 

torfowisk (FV) 

• utrzymanie siedliska w nie pogorszonym stanie wymaga 

utrzymania reżimu wodnego i przeciwdziałania ewentualnym 

próbom zalesiania



TORFOWISKA PRZEJŚCIOWE  z roślinnością 
z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae

Zinwentaryzowane torfowisko przejściowe znajduje się na 

południowym krańcu jeziora Potar. Zajmuje powierzchnię około

2,5 ha, co stanowi około 0,95 % obszaru.

Kukułka krwista 

Drosera rotundifolia

Czermień błotna 

Calla palustris



• torfowisko przejściowe jest zróżnicowane na dwa zespoły 

- Ass. Carici canescentis – Agrostietum caninae

- Ass Caricetum lasiocarpae

• fizjonomicznie są to szuwary turzycy nitkowatej i   zespół turzycy 

siwej i mietlicy rozłogowej

TORFOWISKA PRZEJŚCIOWE  z roślinnością 
z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae

siwej i mietlicy rozłogowej

• obecność gatunków charakterystycznych, właściwe stosunki 

wodne i edaficzne są podstawą dobrej oceny stanu zachowania 

torfowisk (FV) 

• utrzymanie siedliska w nie pogorszonym stanie wymaga 

utrzymania reżimu wodnego i przeciwdziałania ewentualnym 

próbom zalesiania 



• bogatsze gatunkowo płaty turzycy pospolitej i mietlicy rozłogowej, tworzące 

luźny łan na ple torfowcowym z licznymi chronionymi bobrkiem trójlistkowym, 

kruszczykiem błotnym i kukułką krwistą

• od południa na pło wchodzą trzcina pospolita i kępy trzęślicy modrej, gatunki 

świadczące o ustalaniu pła i eutrofizacji siedliska

TORFOWISKA PRZEJŚCIOWE  z roślinnością 
z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae

Błotniszek wełnisty Helodium blandowii Torfowiec okazały Sphagnum riparium



NATURALNE ZBIORNIKI EUTROFICZNE



NATURALNE ZBIORNIKI EUTROFICZNE

• na terenie obszaru Kaszun jeziora eutroficzne zajmują 

powierzchnię około 28,7 ha, co stanowi 10,88% powierzchni 

obszaru Natura 2000; reprezentowane są przez 2 zbiorniki wodne 

– jezioro Potar i mały, bezimienny zbiornik położony w oddziale 

leśnym nr 133 

• stan zachowania jeziora Potar oceniono jako bardzo dobry (FV), 

natomiast stan zbiornika w oddziale 133 jako U1, ze względu na 

znaczne wypłacenie i zamulenie 

• jezioro Potar jest położone wśród lasów, odizolowane od napływu 

nutrientów bądź substancji szkodliwych dla środowiska, jakie 

mogłyby się przemieszczać z wodą; pozostaje pod przeważającym 

wpływem naturalnych sił przyrody 



Jezioro Potar



NATURALNE ZBIORNIKI EUTROFICZNE

• nie stwierdzono zagrożeń antropogenicznych dla siedliska

• naturalnym zagrożeniem jest wypłycanie jeziora od strony 

południowej i zarastanie znacznych powierzchni przez zwarty łan 

osoki aloesowatej; jest to długotrwały, naturalny proces

• ochrona jeziora Potar powinna być ochroną bierną; nie należy • ochrona jeziora Potar powinna być ochroną bierną; nie należy 

dopuszczać do rozwoju intensywnej gospodarki rybackiej 

(hodowla ryb), lub do regulacji poziomu wody poprzez budowę 

urządzeń piętrzących lub odprowadzających wodę z jeziora 

• tego rodzaju działalność nie jest obecnie ani realizowana ani 

przewidywana; są to zagrożenia potencjalne, które w obecnej 

chwili nie oddziałują na stan siedliska



3150  Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne B A

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą C  A

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska B B

Lista siedlisk przyrodniczych – przedmiotów 
ochrony wg oceny ekspertów

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska B B

91D0  Bory i lasy bagienne B A

91E0   Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe… - B

Ocena ogólna reprezentatywności i stopnia zachowania siedliska w skali:  

A - doskonała ;   B  - dobra;    C - znacząca

Kolorem czerwonym odnotowano proponowane po weryfikacji zmiany
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