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CO TO JEST SIECO TO JEST SIEĆĆ NATURA 2000?NATURA 2000?

Dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa  Dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa  
(Dyrektywa Ptasia) (Dyrektywa Ptasia) (tekst pierwotny:(tekst pierwotny:79/409/EWG 79/409/EWG z 1979 z 1979 
r.; tekst jednolity: 2009/147/WE z 2009 r.)r.; tekst jednolity: 2009/147/WE z 2009 r.)

Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk fauny i flory przyrodniczych oraz siedlisk fauny i flory 
(Dyrektywa Siedliskowa) (Dyrektywa Siedliskowa) ((92/43/EWG 92/43/EWG z 1992 r. z 1992 r. 
z pz póóźźniejszymi zmianami)niejszymi zmianami)

ŁąŁączniecznie dyrektywy te stanowidyrektywy te stanowiąą podstawpodstawęę
tworzenia sieci Natura 2000tworzenia sieci Natura 2000



N2000 N2000 -- GGŁŁÓÓWNE ZAWNE ZAŁŁOOŻŻENIA I ZASADYENIA I ZASADY

ZaZałłoożżenie: Wysienie: Wysiłłki ochronne w skali Europy skupiki ochronne w skali Europy skupićć na tych na tych 
obszarach, ktobszarach, któóre dla zagrore dla zagrożżonych gatunkonych gatunkóów i siedlisk sw i siedlisk sąą
najwanajważżniejsze (winiejsze (więększa efektywnoksza efektywnośćść dziadziałłaańń))
GGłłóówne zasady:wne zasady:

Obszary waObszary ważżne dla okrene dla okreśślonych gatunklonych gatunkóów/siedlisk wyznaczyw/siedlisk wyznaczyćć na na 
podstawie kryteripodstawie kryterióów reprezentatywnow reprezentatywnośści i objci i objąćąć ochronochronąą prawnprawnąą
W wyznaczonych obszarach:W wyznaczonych obszarach:

PoddawaPoddawaćć ocenie oddziaocenie oddziałływania na N2000 wszystkie ywania na N2000 wszystkie 
przedsiprzedsięęwziwzięęciacia
Wszelkie wWszelkie wąątpliwotpliwośści dotyczci dotycząące oddziace oddziałływaywańń rozstrzygarozstrzygaćć na na 
niekorzyniekorzyśćść przedsiprzedsięęwziwzięćęć (zasada przezorno(zasada przezornośści/ostroci/ostrożżnonośści)ci)
ZapobiegaZapobiegaćć wszelkim pogorszeniom stanu siedlisk/populacjiwszelkim pogorszeniom stanu siedlisk/populacji
PodejmowaPodejmowaćć dziadziałłania zapewniajania zapewniająące ce „„wwłłaaśściwy stan ochronyciwy stan ochrony””
siedlisk/populacjisiedlisk/populacji



OZW OSTOJA OZW OSTOJA 
PPÓÓŁŁNOCNOMAZURSKANOCNOMAZURSKA

Zatwierdzony przez UE jako obszar Zatwierdzony przez UE jako obszar 
o znaczeniu dla Wspo znaczeniu dla Wspóólnoty w 2011 r.lnoty w 2011 r.
OkoOkołło 146 km2, w tym:o 146 km2, w tym:

Lasy Lasy –– 17%17%
Wody Wody –– 70%70%
Tereny rolnicze Tereny rolnicze –– 12%12%
Drogi, zabudowa Drogi, zabudowa –– 1%1%

Gminy: GiGminy: Giżżycko (50%), Wycko (50%), Węęgorzewo (33%), gorzewo (33%), 
Pozezdrze (17%) Pozezdrze (17%) 



OSOP Jezioro DobskieOSOP Jezioro Dobskie

Utworzony rozporzUtworzony rozporząądzeniem Ministra dzeniem Ministra ŚŚrodowiska rodowiska 
w 2004 r.w 2004 r.

OkoOkołło 70 km2, w tym:o 70 km2, w tym:
Lasy Lasy –– 35%35%

Wody Wody –– 28%28%

Tereny rolnicze Tereny rolnicze –– 36%36%

Drogi, zabudowa Drogi, zabudowa –– 1%1%

Gminy: GiGminy: Giżżycko (64%), Kycko (64%), Kęętrzyn (18%), Wtrzyn (18%), Węęgorzewo gorzewo 
(11%), Ryn  (7%)(11%), Ryn  (7%)



ZAKRES TERYTORIALNY PZOZAKRES TERYTORIALNY PZO

Dwa osobne Plany ZadaDwa osobne Plany Zadańń Ochronnych Ochronnych 
dla Ostoi Pdla Ostoi Póółłnocnomazurskiej i Jeziora nocnomazurskiej i Jeziora 
DobskiegoDobskiego
Jeden ZespJeden Zespóółł Lokalnej WspLokalnej Wspóółłpracypracy
Plany obejmPlany obejmąą pepełłen zakres terytorialny obu ostoi en zakres terytorialny obu ostoi 
(nie ma przes(nie ma przesłłanek do wyanek do wyłąłączeczeńń z art. 28 ust 11 z art. 28 ust 11 
Ustawy o ochronie przyrody) Ustawy o ochronie przyrody) 



PLAN ZADAPLAN ZADAŃŃ OCHRONNYCHOCHRONNYCH

Podstawa prawna:Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2008 r. o ochronie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2008 r. o ochronie 
przyrodyprzyrody
RozporzRozporząądzenie Ministra dzenie Ministra ŚŚrodowiska z dnia rodowiska z dnia 
17 lutego 2010 w sprawie sporz17 lutego 2010 w sprawie sporząądzania projektu dzania projektu 
planu zadaplanu zadańń ochronnych dla Obszaru Natura 2000ochronnych dla Obszaru Natura 2000

Status prawny: akt prawa miejscowego, ale nie Status prawny: akt prawa miejscowego, ale nie 
momożże zawierae zawieraćć powszechnych zakazpowszechnych zakazóów w 
i nakazi nakazóów, a jedynie okrew, a jedynie okreśślalaćć dziadziałłania do ania do 
wykonania przez okrewykonania przez okreśślone podmioty lone podmioty 



PLAN ZADAPLAN ZADAŃŃ OCHRONNYCHOCHRONNYCH

Zakres i struktura:Zakres i struktura:
Ustalenie terenu objUstalenie terenu objęętego PZOtego PZO
Ustalenie przedmiotUstalenie przedmiotóów ochronyw ochrony
Ustalenie instytucji kluczowych dla Ustalenie instytucji kluczowych dla 
zarzzarząądzania/gospodarowania obszaremdzania/gospodarowania obszarem
Zebranie istniejZebranie istniejąących materiacych materiałłóów, w tym w, w tym 
o strukturze wo strukturze włłasnoasnośści, uci, użżytkowaniu gruntytkowaniu gruntóów, w, 
planach/programach/projektach dotyczplanach/programach/projektach dotycząących cych 
obszaruobszaru



PLAN ZADAPLAN ZADAŃŃ OCHRONNYCHOCHRONNYCH
Zakres i struktura (c.d.):Zakres i struktura (c.d.):

Stan przedmiotStan przedmiotóów ochronyw ochrony
ZagroZagrożżeniaenia
Cele dziaCele działłaańń ochronnychochronnych
DziaDziałłania ochronne, w tym:ania ochronne, w tym:

Ochrona czynna, Ochrona czynna, 
Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowaniaUtrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania
Monitoring realizacji dziaMonitoring realizacji działłaańń ochronnychochronnych
UzupeUzupełłnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochronynienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony
ZwiZwięększanie powierzchni siedlisk/ kszanie powierzchni siedlisk/ siedlisksiedlisk gatunkgatunkóów w 
bbęęddąących przedmiotem ochrony cych przedmiotem ochrony 



PLAN ZADAPLAN ZADAŃŃ OCHRONNYCHOCHRONNYCH

Zakres i struktura (c.d.):Zakres i struktura (c.d.):
Monitoring stanu przedmiotMonitoring stanu przedmiotóów ochronyw ochrony
Wskazania do dokumentWskazania do dokumentóów planistycznychw planistycznych
PrzesPrzesłłanki do sporzanki do sporząądzenia planu ochronydzenia planu ochrony
Weryfikacja Standardowego Formularza Danych Weryfikacja Standardowego Formularza Danych 
i granic obszarui granic obszaru



Finansowanie realizacji PZOFinansowanie realizacji PZO

Art. 36 ust. 3 Art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrodyprzyrody: : 

„„JeJeżżeli dziaeli działłalnoalnośćść gospodarcza, rolna, legospodarcza, rolna, leśśna, na, łłowiecka lub owiecka lub 
rybacka wymaga dostosowania do wymogrybacka wymaga dostosowania do wymogóów ochrony w ochrony 
obszaru Natura 2000, na ktobszaru Natura 2000, na któórym nie majrym nie mająą zastosowania zastosowania 
programy wsparcia z tytuprogramy wsparcia z tytułłu obniu obniżżenia dochodowoenia dochodowośści, ci, 
regionalny dyrektor ochrony regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska morodowiska możże zawrzee zawrzećć
umowumowęę z wz włłaaśścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjcicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjąątkiem tkiem 
zarzzarząądcdcóów nieruchomow nieruchomośści Skarbu Paci Skarbu Pańństwa, ktstwa, któóra zawiera ra zawiera 
wykaz niezbwykaz niezbęędnych dziadnych działłaańń, sposoby i terminy ich wykonania , sposoby i terminy ich wykonania 
oraz warunki i terminy rozliczenia naleoraz warunki i terminy rozliczenia należżnonośści za wykonane ci za wykonane 
czynnoczynnośści, a takci, a takżże wartoe wartośćść rekompensaty za utracone rekompensaty za utracone 
dochody wynikajdochody wynikająące z wprowadzonych ograniczece z wprowadzonych ograniczeńń””..



Finansowanie realizacji PZOFinansowanie realizacji PZO

Na zwrot kosztNa zwrot kosztóów dostosowania dziaw dostosowania działłalnoalnośści do ci do 
wymogwymogóów ochrony PZO nie mogw ochrony PZO nie mogąą liczyliczyćć::

Lasy PaLasy Pańństwowestwowe
dzierdzierżżawcy jezior i gruntawcy jezior i gruntóów rolnych stanowiw rolnych stanowiąących wcych włłasnoasnośćść
Skarbu PaSkarbu Pańństwastwa
rolnicy, ktrolnicy, któórzy realizujrzy realizująą programy rolnoprogramy rolnośśrodowiskowerodowiskowe

Zawarcie przez RDOZawarcie przez RDOŚŚ umumóów z ewentualnymi innymi w z ewentualnymi innymi 
podmiotami, ktpodmiotami, któóre bre bęęddąą musiamusiałły dostosoway dostosowaćć swojswojąą
dziadziałłalnoalnośćść do wymogdo wymogóów ochrony PZO, nie jest w ochrony PZO, nie jest 
obligatoryjne obligatoryjne 



Finansowanie realizacji PZOFinansowanie realizacji PZO

PowyPowyżższe ograniczenia odnoszsze ograniczenia odnosząą sisięę tylko do koszttylko do kosztóów w 
dostosowywania dziadostosowywania działłalnoalnośści gospodarczej, rolnej, ci gospodarczej, rolnej, 
leleśśnej, nej, łłowieckiej lub rybackiej, a nie do kosztowieckiej lub rybackiej, a nie do kosztóów w 
dziadziałłaańń o charakterze stricte ochronnym (ochrony o charakterze stricte ochronnym (ochrony 
czynnej)czynnej)
Art.39 Ustawy o ochronie przyrody:Art.39 Ustawy o ochronie przyrody:

„„Koszty zwiKoszty zwiąązane z wdrozane z wdrożżeniem i funkcjonowaniem sieci eniem i funkcjonowaniem sieci 
obszarobszaróów Natura 2000 w zakresie nieobjw Natura 2000 w zakresie nieobjęętym finansowaniem tym finansowaniem 
przez Wspprzez Wspóólnotlnotęę ssąą finansowane z budfinansowane z budżżetu paetu pańństwa, a takstwa, a takżże e 
z budz budżżetetóów jednostek samorzw jednostek samorząądu terytorialnego oraz ze du terytorialnego oraz ze 
śśrodkrodkóów Narodowego Funduszu Ochrony w Narodowego Funduszu Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska 
i Gospodarki Wodnej i wojewi Gospodarki Wodnej i wojewóódzkich funduszy ochrony dzkich funduszy ochrony 
śśrodowiska i gospodarki wodnej.rodowiska i gospodarki wodnej.””



PRZEDMIOTY OCHRONYPRZEDMIOTY OCHRONY
CO TO JEST PRZEDMIOT OCHRONYCO TO JEST PRZEDMIOT OCHRONY

Podstawa prawna: RozporzPodstawa prawna: Rozporząądzenie Mdzenie MŚŚ z 13 kwietnia 2010 r. z 13 kwietnia 2010 r. 
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkóów bw bęęddąących cych 
przedmiotem zainteresowania Wspprzedmiotem zainteresowania Wspóólnoty a taklnoty a takżże kryterie kryterióów w 
wyboru obszarwyboru obszaróów kwalifikujw kwalifikująących sicych sięę do uznania lub do uznania lub 
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
W przypadku Ostoi PW przypadku Ostoi Póółłnocnomazurskiej przedmiotami nocnomazurskiej przedmiotami 
ochrony mogochrony mogąą bybyćć siedliska przyrodnicze z Zasiedliska przyrodnicze z Załąłącznika I cznika I 
Dyrektywy Siedliskowej i gatunki roDyrektywy Siedliskowej i gatunki rośślin i zwierzlin i zwierząąt (innych nit (innych niżż
ptaki) z Zaptaki) z Załąłącznika II Dyrektywy Siedliskowejcznika II Dyrektywy Siedliskowej
W przypadku Jeziora Dobskiego przedmiotami ochrony W przypadku Jeziora Dobskiego przedmiotami ochrony 
mogmogąą bybyćć gatunki ptakgatunki ptakóów z Zaw z Załąłącznika 2 Rozporzcznika 2 Rozporząądzenia Mdzenia MŚŚ
z dnia 12 stycznia 2011 r. (360 gatunkz dnia 12 stycznia 2011 r. (360 gatunkóów, w tym ziw, w tym zięęba)ba)



PRZEDMIOTY OCHRONY PRZEDMIOTY OCHRONY 
(Ostoja P(Ostoja Póółłnocnomazurska)nocnomazurska)

Kryteria wg RozporzKryteria wg Rozporząądzenia z 13 kwietnia 2010 r.:dzenia z 13 kwietnia 2010 r.:
wystwystęępowanie siedliska wymienionego w Zapowanie siedliska wymienionego w Załąłączniku 1 do czniku 1 do 
RozporzRozporząądzenia (siedliska przyrodnicze z Zadzenia (siedliska przyrodnicze z Załł. I Dyrektywy . I Dyrektywy 
Siedliskowej), z uwzglSiedliskowej), z uwzglęędnieniem szeregu dodatkowych kryteridnieniem szeregu dodatkowych kryterióów:w:

Priorytetowe znaczenie siedliskaPriorytetowe znaczenie siedliska
Zachowanie peZachowanie pełłnej zmiennonej zmiennośści danego typu siedliskaci danego typu siedliska
WielkoWielkośćść i rozmieszczenie krajowych zasobi rozmieszczenie krajowych zasobóów danego typu siedliskaw danego typu siedliska
PodatnoPodatnośćść siedliska na degradacjsiedliska na degradacjęę
Znaczenie obszaru Natura 2000 dla zachowania danego typu siedlisZnaczenie obszaru Natura 2000 dla zachowania danego typu siedliskaka

wystwystęępowanie gatunku wymienionego w Zapowanie gatunku wymienionego w Załąłączniku 2 lub 3 do czniku 2 lub 3 do 
RozporzRozporząądzenia (gatunki z Zadzenia (gatunki z Załł. II Dyrektywy Siedliskowej) z . II Dyrektywy Siedliskowej) z 
uwzgluwzglęędnieniem szeregu dodatkowych kryteridnieniem szeregu dodatkowych kryterióóww
powierzchnia obszaru, ktpowierzchnia obszaru, któóra powinna zapewniara powinna zapewniaćć skuteczne skuteczne 
i trwai trwałłe zachowanie siedlisk i gatunke zachowanie siedlisk i gatunkóóww
wspwspóółłwystwystęępowanie siedlisk i gatunkpowanie siedlisk i gatunkóóww
powipowiąązanie obszaru z innymi obszarami wazanie obszaru z innymi obszarami ważżnymi dla zachowania siedlisk i nymi dla zachowania siedlisk i 
gatunkgatunkóóww

OgOgóólnie: na ile dany obszar jest walnie: na ile dany obszar jest ważżny dla zachowania ny dla zachowania 
siedliska/gatunkusiedliska/gatunku



SIEDLISKA  SIEDLISKA  -- PRZEDMIOTY OCHRONYPRZEDMIOTY OCHRONY
OSTOJA POSTOJA PÓÓŁŁNOCNOMAZURSKANOCNOMAZURSKA

1156279,341457299,99RAZEM

B530,36C600,41ŁęŁęgowe lasy gowe lasy ddęębowobowo--wiwiąązowozowo--jesionowejesionowe
FicarioFicario--UlmetumUlmetum (91F0) (91F0) 

91F0

C120,08C570,39ŁęŁęgi olszowe i jesionowe gi olszowe i jesionowe FraxinoFraxino--AlnetumAlnetum
(91E0) (91E0) 

91E0
C140,1030,02Bory i lasy bagienne (91D0) Bory i lasy bagienne (91D0) 91D0

C11107,62C5293,63GrGrąąd d śśrodkowoeuropejski i rodkowoeuropejski i 
subkontynentalny (subkontynentalny (TilioTilio--CarpinetumCarpinetum))

9170

C60,04D10,01Torfowiska przejTorfowiska przejśściowe i trzciowe i trzęęsawiska sawiska 
(przewa(przeważżnie z ronie z rośślinnolinnośściciąą z z ScheuzerioScheuzerio--
CariceteaCaricetea))

7140

D0,00D10,01Torfowiska wysokie zdegradowane lecz Torfowiska wysokie zdegradowane lecz 
zdolne do regeneracjizdolne do regeneracji

7120

C60,04D60,04Torfowiska wysokie z roTorfowiska wysokie z rośślinnolinnośściciąą
torfotwtorfotwóórczrcząą ((żżywe)ywe)

7110

C800,55---ŚŚwiewieżże e łąłąki ekstensywnie uki ekstensywnie użżytkowaneytkowane
ArrhenatherionArrhenatherion

6510

D00,00D10,01CiepCiepłłolubne murawy napiaskowe  olubne murawy napiaskowe  KoelerionKoelerion
glaucaeglaucae

6120

A718049,27A969766,54Starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze Starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z zbiorowiskami z NymphaeionNymphaeion, , PotamionPotamion

3150

A311321,36A421628,93TwardowodneTwardowodne oligooligo-- i mezotroficzne i mezotroficzne 
zbiorniki wodne z podwodnymi zbiorniki wodne z podwodnymi łąłąkami kami 
ramienic ramienic ChareteaCharetea

3140

ocena 
ogólna

ha%ocena 
ogólna

ha%
Po wstępnej weryfikacjiWg SDFNazwaKod



POWIPOWIĄĄZANIA MIZANIA MIĘĘDZY DZY 
SIEDLISKAMI N2000SIEDLISKAMI N2000

3140 3140 –– 3150 (mniej i bardziej 3150 (mniej i bardziej żżyzne jeziora)yzne jeziora)

7110 7110 –– 7140 7140 –– 91D0 (torfowiska wysokie 91D0 (torfowiska wysokie 
i przeji przejśściowe ciowe –– bory bagienne i ubogie lasy bagienne)bory bagienne i ubogie lasy bagienne)

91E0 91E0 –– 91F0 91F0 –– 9170 (9170 (żżyzne lasy yzne lasy łęłęgowe czgowe częęsto zalewane sto zalewane ––
żżyzne lasy yzne lasy łęłęgowe rzadko zalewane gowe rzadko zalewane ––

żżyzne lasy gryzne lasy grąądowe (nigdy nie zalewane))dowe (nigdy nie zalewane))
9170 9170 –– 6510 ( lasy gr6510 ( lasy grąądowe dowe –– łąłąki grki grąądowe)dowe)



POWIPOWIĄĄZANIA MIZANIA MIĘĘDZY DZY 
SIEDLISKAMI N2000 A INNYMI SIEDLISKAMI N2000 A INNYMI 

ZBIOROWISKAMI ROZBIOROWISKAMI ROŚŚLINNYMILINNYMI
3150 (3150 (żżyzne jeziora) yzne jeziora) –– jeziora przejeziora przeżżyyźźnionenione

91D0 (bory bagienne i ubogie lasy bagienne) 91D0 (bory bagienne i ubogie lasy bagienne) 
–– bory wilgotnebory wilgotne

91E0 (91E0 (żżyzne lasy yzne lasy łęłęgowe czgowe częęsto zalewane) sto zalewane) –– żżyzne yzne 
lasy bagienne (olsy porzeczkowe)lasy bagienne (olsy porzeczkowe)

9170 ( lasy gr9170 ( lasy grąądowe) dowe) –– żżyyźźniejsze bory mieszaneniejsze bory mieszane



3140 3140 –– jeziora ramienicowejeziora ramienicowe



3140 3140 –– jeziora ramienicowejeziora ramienicowe

Twarda wodaTwarda woda
(Jak na polskie warunki) bardzo ma(Jak na polskie warunki) bardzo małło biogeno biogenóów w 
(fosfor, azot)(fosfor, azot)
ŁąŁąki podwodne z ramienic (ki podwodne z ramienic (ChareteaCharetea))
MaMałło fitoplanktonuo fitoplanktonu
WidzialnoWidzialnośćść > 2m (a nawet 6 m)> 2m (a nawet 6 m)
(Zwykle) tlen do dna przez ca(Zwykle) tlen do dna przez całły roky rok
Ryby zimnoRyby zimno-- i tlenolubne (sielawa, sieja, stynka)i tlenolubne (sielawa, sieja, stynka)



3150 3150 –– jeziora eutroficzne z rojeziora eutroficzne z rośślinnolinnośściciąą
NymphaeionNymphaeion i i PotamionPotamion



3150 3150 –– jeziora eutroficzne z rojeziora eutroficzne z rośślinnolinnośściciąą
NymphaeionNymphaeion i i PotamionPotamion

Twarda wodaTwarda woda
WiWięęcej biogencej biogenóów (fosfor, azot)w (fosfor, azot)
(Cz(Częęsto) rozlegsto) rozległłe szuwarye szuwary
(Cz(Częęsto) pas rosto) pas rośślin o lilin o liśściach pciach płływajywająących (cych (NymphaeionNymphaeion))
ŁąŁąki podwodne z rdestnicami, wywki podwodne z rdestnicami, wywłłóócznikiem, cznikiem, 
rogatkiem itp. (rogatkiem itp. (PotamionPotamion))
WiWięęcej fitoplanktonucej fitoplanktonu
WidzialnoWidzialnośćść zwykle 1 zwykle 1 –– 3 m3 m
Latem i zimLatem i zimąą zwykle brak tlenu przy dniezwykle brak tlenu przy dnie
Ryby zimnoRyby zimno-- i tlenolubne (sielawa, sieja, stynka)i tlenolubne (sielawa, sieja, stynka)



oligooligo –– mezomezo –– eueu -- hipertrofiahipertrofia

Trofia  = Trofia  = żżyznoyznośćść = potencja= potencjałł produkcji roprodukcji rośślinnejlinnej

O O żżyznoyznośści jezior decyduje przede wszystkim dostci jezior decyduje przede wszystkim dostęępny dla ropny dla rośślin fosfor lin fosfor 
(prawo minimum)(prawo minimum)

O tym ile jest fosforu w jeziorze decydujO tym ile jest fosforu w jeziorze decydująą mimięędzy innymi:dzy innymi:
WielkoWielkośćść, geologia i ukszta, geologia i ukształłtowanie terenu w zlewnitowanie terenu w zlewni

SposSposóób ub użżytkowania zlewniytkowania zlewni
GGęęstostośćść zaludnieniazaludnienia

Gospodarka Gospodarka śściekowaciekowa

Lasy, uLasy, użżytki zielone, grunty orne, tereny zabudowaneytki zielone, grunty orne, tereny zabudowane

Praktyki rolnicze i lePraktyki rolnicze i leśśne wpne wpłływajywająące na drogi migracji fosforuce na drogi migracji fosforu

(Jako(Jakośćść powietrza)powietrza)

Warunki sedymentacji (osady jeziorne jako puWarunki sedymentacji (osady jeziorne jako pułłapka dla fosforu)apka dla fosforu)

Warunki tlenowe przy dnie (osady jeziorne jako wewnWarunki tlenowe przy dnie (osady jeziorne jako wewnęętrzne trzne źźrróóddłło fosforu)o fosforu)



oligooligo –– mezomezo –– eueu -- hipertrofiahipertrofia

Glony planktonowe reagujGlony planktonowe reagująą na dopna dopłływ fosforu szybciej niyw fosforu szybciej niżż
rorośśliny naczyniowe > gliny naczyniowe > gęęsta zupa glonowa w wierzchnich sta zupa glonowa w wierzchnich 
warstwach wody zabiera warstwach wody zabiera śświatwiatłło z warstw nio z warstw niżższych > roszych > rośśliny liny 
zanurzone (zanurzone (łąłąki podwodne) powoli ustki podwodne) powoli ustęępujpująą
Glony produkujGlony produkująą tlen, ale tylko wtedy gdy stlen, ale tylko wtedy gdy sąą żżyweywe
Martwe glony opadajMartwe glony opadająą na dna dóółł i si sąą rozkrozkłładane (utleniane) m.in. adane (utleniane) m.in. 
przez bakterie i w efekcie z dolnych warstw wody tlen znikaprzez bakterie i w efekcie z dolnych warstw wody tlen znika
W przeW przeżżyyźźnionych jeziorach nionych jeziorach śświatwiatłła i tlenu moa i tlenu możże nie bye nie byćć jujużż
na 2na 2--3 m3 m



oligooligo –– mezomezo –– eueu -- hipertrofiahipertrofia

Brak Brak śświatwiatłła i tlenu oznacza, a i tlenu oznacza, żże prawie cae prawie całłe e żżycie w gycie w głęłębszej bszej 
wodzie zanika wodzie zanika –– zostajzostająą bakterie i niektbakterie i niektóóre wyspecjalizowane re wyspecjalizowane 
bezkrbezkręęgowce (gowce (wodziewodzieńń, ochotka pi, ochotka pióórkowa, rurecznik); rkowa, rurecznik); 
zapuszczajzapuszczająą sisięę tam, i to niechtam, i to niechęętnie, tylko niekttnie, tylko niektóóre rybyre ryby
Nadmiar nie rozNadmiar nie rozłłoożżonych glononych glonóów odkw odkłłada siada sięę na dnie, tworzna dnie, tworząąc c 
czarny, mazisty osadczarny, mazisty osad
Brak tlenu w osadach powoduje uwalnianie zmagazynowanego Brak tlenu w osadach powoduje uwalnianie zmagazynowanego 
w nich fosforu i dalsze przew nich fosforu i dalsze przeżżyyźźnianie wodynianie wody
Bardzo czBardzo częęsto (w jeziorach hipertroficznych zawsze) z dna sto (w jeziorach hipertroficznych zawsze) z dna 
uwalnia siuwalnia sięę siarkowodsiarkowodóór r –– silna truciznasilna trucizna
Podczas wiosennego i jesiennego mieszania fosfor uwolniony z Podczas wiosennego i jesiennego mieszania fosfor uwolniony z 
osadosadóów dostaje siw dostaje sięę do cado całłej masy wodnejej masy wodnej



oligooligo –– mezomezo –– eueu -- hipertrofiahipertrofia

Dalsze konsekwencje:Dalsze konsekwencje:
Spirala eutrofizacji nakrSpirala eutrofizacji nakręęca sica sięę sama i bardzo trudno jsama i bardzo trudno jąą powstrzymapowstrzymaćć
GGóórna strefa rna strefa żżycia jest coraz wycia jest coraz wężęższa i coraz gsza i coraz gęęstsza od glonstsza od glonóóww
Dolna strefa bez Dolna strefa bez żżycia poszerza siycia poszerza sięę i panuji panująą w niej coraz bardziej w niej coraz bardziej 
ekstremalne warunkiekstremalne warunki
Zmienia siZmienia sięę skskłład planktonu ad planktonu –– grogroźźne dla zdrowia sinice wypierajne dla zdrowia sinice wypierająą inne inne 
gatunki tak, jak pokrzywa wypiera inne rogatunki tak, jak pokrzywa wypiera inne rośśliny na przeliny na przeżżyyźźnionej azotem nionej azotem 
glebieglebie
UstUstęępujpująą kolejne gatunki ryb:kolejne gatunki ryb:

sieja, sielawa, stynka sieja, sielawa, stynka –– bo za mabo za małło tlenuo tlenu
szczupak szczupak –– bo za mabo za małło przejrzysta wodao przejrzysta woda
wiele gatunkwiele gatunkóów w –– bo wraz z robo wraz z rośślinnolinnośściciąą podwodnpodwodnąą znikajznikająą dobre dobre 
tarliskatarliska

Jezioro traci walory przyrodnicze, ale takJezioro traci walory przyrodnicze, ale takżże rekreacyjne e rekreacyjne 
(w(węędkowanie jest madkowanie jest małło przyjemne, a po przyjemne, a płływanie nawet groywanie nawet groźźne dla ne dla 
zdrowia)zdrowia)



oligooligo –– mezomezo –– eueu -- hipertrofiahipertrofia



3140 3140 –– jeziora ramienicowe jeziora ramienicowe 
–– stan ochronystan ochrony

3140 3140 –– jeziora ramienicowe (Mamry, Dejguny, jeziora ramienicowe (Mamry, Dejguny, 
Dziewiszewskie):Dziewiszewskie):

Powierzchnia: zmniejsza siPowierzchnia: zmniejsza sięę bardzo powoli (U1?)bardzo powoli (U1?)
Struktura i funkcja: ramienice stanowiStruktura i funkcja: ramienice stanowiąą 30 30 -- 40% 40% 
rorośślinnolinnośści wodnej i 50 ci wodnej i 50 –– 80% ro80% rośślinnolinnośści ci 
podwodnej (U1?)podwodnej (U1?)
Szanse zachowania w stanie niepogorszonym w Szanse zachowania w stanie niepogorszonym w 
najblinajbliżższym 10szym 10--20 20 leciuleciu: U1?: U1?
OgOgóółłem: U1? em: U1? 



3150 3150 –– jeziora eutroficzne jeziora eutroficzne 
–– stan ochronystan ochrony

3150 3150 –– jeziora eutroficzne (Dobskie, Kisajno, jeziora eutroficzne (Dobskie, Kisajno, 
Dargin, Harsz, Kirsajty, Bodma, Pniewskie):Dargin, Harsz, Kirsajty, Bodma, Pniewskie):

Powierzchnia: zmniejsza siPowierzchnia: zmniejsza sięę bardzo powoli (U1?)bardzo powoli (U1?)
Struktura i funkcja: wiStruktura i funkcja: więększokszośćść to jeziora bliskie to jeziora bliskie 
mezotrofii, o zrmezotrofii, o zróóżżnicowanej ronicowanej rośślinnolinnośści, wci, wśśrróód d 
ktktóórej srej sąą teteżż ramienice (FV)ramienice (FV)
Szanse zachowania w stanie niepogorszonym Szanse zachowania w stanie niepogorszonym 
w najbliw najbliżższym 10szym 10--2020--leciu: U1?leciu: U1?
OgOgóółłem: U1? em: U1? 



3140, 3150 3140, 3150 –– jeziora ramienicowe jeziora ramienicowe 
i eutroficzne i eutroficzne -- zagrozagrożżeniaenia

Eutrofizacja Eutrofizacja –– źźrróóddłła fosforu:a fosforu:
ŚŚcieki z terencieki z terenóów nieskanalizowanychw nieskanalizowanych
Fosfor w Fosfor w śściekach oczyszczonychciekach oczyszczonych
Wody opadowe z ulicWody opadowe z ulic
Erozja gleby (unoszenie czErozja gleby (unoszenie cząąstek spstek spłławialnych)awialnych)

orka w pobliorka w pobliżżu wu wóód (uprawy rolnicze i led (uprawy rolnicze i leśśne)ne)

NawoNawożżenie (nawozy mineralne i organiczne)enie (nawozy mineralne i organiczne)
Gospodarka osadami z oczyszczalniGospodarka osadami z oczyszczalni
Opady (deszcz, Opady (deszcz, śśnieg)nieg)
Osady denne jeziorOsady denne jezior



3140, 3150 3140, 3150 –– jeziora ramienicowe i eutroficzne jeziora ramienicowe i eutroficzne 
–– dziadziałłaniaania

Cele dziaCele działłaańń: Utrzyma: Utrzymaćć siedliska w stanie niepogorszonym (celem dsiedliska w stanie niepogorszonym (celem dłługofalowym ugofalowym 
powinna bypowinna byćć poprawa stanu siedlisk)poprawa stanu siedlisk)
UzupeUzupełłnianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony:nianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony:

Kompleksowe badania zasilania jezior w biogeny (przepKompleksowe badania zasilania jezior w biogeny (przepłływ, fosfor, azot):yw, fosfor, azot):
Sapina, Radziejka, KanaSapina, Radziejka, Kanałł ŁŁuczauczańński, inne dopski, inne dopłływyywy
Przesmyk Przesmyk ŚŚwiwięęcajtycajty/Bodma/Bodma
Wody drenarskieWody drenarskie
ŚŚcieki opadowecieki opadowe
Osady denneOsady denne

Badania stanu ochrony jezior wg metodyki GIOBadania stanu ochrony jezior wg metodyki GIOŚŚ
Badania nasycenia gleb fosforemBadania nasycenia gleb fosforem

Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania (obligatoryjne)Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania (obligatoryjne)
Utrzymanie trwaUtrzymanie trwałłych uych użżytkytkóów zielonych, mokradew zielonych, mokradełł, zadrzewie, zadrzewieńń
w rolniczej przestrzeni produkcyjnejw rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Powstrzymanie siPowstrzymanie sięę od skod skłładowania obornika w pobliadowania obornika w pobliżżu wszelkich wu wszelkich wóódd
UwzglUwzglęędnianie zagrodnianie zagrożżeeńń zwizwiąązanych z fosforem w planach nawozanych z fosforem w planach nawożżenia, raportach enia, raportach 
oddziaoddziałływania na ywania na śśrodowisko itp.rodowisko itp.
Zaniechanie nowych melioracji odwadniajZaniechanie nowych melioracji odwadniająącychcych
Utrzymywanie ciUtrzymywanie ciąąggłłoośści drzewostanci drzewostanóów w pasie 50 m od jezior i 20 m od ciekw w pasie 50 m od jezior i 20 m od ciekóóww
Powstrzymanie siPowstrzymanie sięę od stosowania narzod stosowania narzęędzi cidzi ciąągnionych w litoralugnionych w litoralu



3140, 3150 3140, 3150 –– jeziora ramienicowe i eutroficzne jeziora ramienicowe i eutroficzne 
–– dziadziałłaniaania

Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania (fakultatywne)Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania (fakultatywne)
Zamiana gruntZamiana gruntóów ornych nad wodami na nienawow ornych nad wodami na nienawożżone one łąłąkiki
Odgradzanie bydOdgradzanie bydłła od cieka od ciekóów na pastwiskachw na pastwiskach
Stosowanie pasz o moStosowanie pasz o możżliwie niskiej zawartoliwie niskiej zawartośści fosforuci fosforu
OdstOdstąąpienie od nawopienie od nawożżenia uenia użżytkytkóów zielonych na glebach organicznychw zielonych na glebach organicznych
Pozyskiwanie trzciny z jezior (nie wiPozyskiwanie trzciny z jezior (nie więęcej nicej niżż 30% powierzchni trzcinowisk)30% powierzchni trzcinowisk)
Zarybianie jezior gatunkami drapieZarybianie jezior gatunkami drapieżżnymi i zwinymi i zwięększony odkszony odłłóów mniejszych ryb w mniejszych ryb „„mamałłocennychocennych””

Ochrona czynna: Ochrona czynna: 
DokoDokońńczenie kanalizacji zwartej zabudowy (Radzieje)czenie kanalizacji zwartej zabudowy (Radzieje)
Pasy zadrzewiePasy zadrzewieńń w poprzek stokw poprzek stokóóww
Budowa pBudowa płłyt gnojowychyt gnojowych
Ograniczenie Ograniczenie łładunku fosforu w gnojowicy (filtracja, stradunku fosforu w gnojowicy (filtracja, strąącanie)canie)
Wapnowanie Wapnowanie żżyznych gleb o odczynie obojyznych gleb o odczynie obojęętnymtnym
ZwiZwięększenie stopnia redukcji fosforu w oczyszczalni w Pozezdrzu, Sztkszenie stopnia redukcji fosforu w oczyszczalni w Pozezdrzu, Sztynorcie, Pieczarkach i ynorcie, Pieczarkach i 
Bystrym (jeBystrym (jeśśli z Niegocina pli z Niegocina płłynie znaczynie znacząący cy łładunek)adunek)
Napowietrzanie hypolimnionu jezior Napowietrzanie hypolimnionu jezior ŚŚwiwięęcajty i Tajtycajty i Tajty
Unieruchomienie fosforu w osadach dennych jezior Wojsak i IUnieruchomienie fosforu w osadach dennych jezior Wojsak i Iłławkiawki
Tworzenie rynku na ryby Tworzenie rynku na ryby „„mamałłocenneocenne””



ŚŚwiewieżże e łąłąki uki użżytkowane ytkowane 
ekstensywnie ekstensywnie ArrhenatherionArrhenatherion(6510)(6510)



ŚŚwiewieżże e łąłąki uki użżytkowane ytkowane 
ekstensywnie ekstensywnie ArrhenatherionArrhenatherion(6510)(6510)
Nie wymienione w SDFNie wymienione w SDF
WystWystęępowanie: ppowanie: póółłwysep Fuleda, pwysep Fuleda, póółłwysep Kal, poza tym wysep Kal, poza tym 
w rozproszeniuw rozproszeniu
DoDośćść dudużże powierzchnie w se powierzchnie w sąąsiedztwie Ostoi (poligon siedztwie Ostoi (poligon 
Poganty, tereny miPoganty, tereny mięędzy jeziorami Harsz i dzy jeziorami Harsz i ŚŚwiwięęcajty)cajty)
Gleby mineralne, najczGleby mineralne, najczęśęściej brunatne, ciej brunatne, śśrednio rednio żżyzne do yzne do 
żżyznychyznych
Typowe gatunki: rajgras wyniosTypowe gatunki: rajgras wyniosłły, kozibry, kozibróód d łąłąkowy, kowy, 
śświerzbnica polna, marchew zwyczajna, przytulia biawierzbnica polna, marchew zwyczajna, przytulia białła, a, 
dzwonek rozpierzchdzwonek rozpierzchłły, py, pęępawa dwuletnia pawa dwuletnia 
WymagajWymagająą ppóóźźnego koszenia (lipiec nego koszenia (lipiec –– wrzesiewrzesieńń))



ŚŚwiewieżże e łąłąki uki użżytkowane ytkowane 
ekstensywnie ekstensywnie ArrhenatherionArrhenatherion(6510)(6510)
Zbyt wczesne/czZbyt wczesne/częęste koszenie szybko prowadzi do zaniku ste koszenie szybko prowadzi do zaniku 
charakterystycznych gatunkcharakterystycznych gatunkóóww
Brak koszenia powoduje stopniowBrak koszenia powoduje stopniowąą ekspansjekspansjęę gatunkgatunkóów w 
ruderalnych/nitrofilnych oraz krzewruderalnych/nitrofilnych oraz krzewóów i drzeww i drzew
Typowe, dobrze zachowane, wielogatunkowe pTypowe, dobrze zachowane, wielogatunkowe płłaty na aty na żżyznych glebach yznych glebach 
spotyka sispotyka sięę dodośćść rzadko rzadko –– zwykle takie siedliska szwykle takie siedliska sąą za cenne dla za cenne dla 
rolnictwa, by kosirolnictwa, by kosićć je raz w rokuje raz w roku
Obecnie spotykane najczObecnie spotykane najczęśęściej na stosunkowo sciej na stosunkowo słłabych glebach, na abych glebach, na 
pagpagóórkach/zboczach, jako grunty w zasadzie nie urkach/zboczach, jako grunty w zasadzie nie użżytkowaneytkowane
SSłłabsze warunki glebowe oznaczajabsze warunki glebowe oznaczająą, , żże zwykle mamy do czynienia e zwykle mamy do czynienia 
z postaciami nietypowymi (z postaciami nietypowymi (npnp. du. dużży udziay udziałł gatunkgatunkóów typowych dla w typowych dla 
suchych muraw), ale jednoczesuchych muraw), ale jednocześśnie zdajnie zdająą sisięę opopóóźźnianiaćć ekspansjekspansjęę rorośślin lin 
nitrofilnych (trybula lenitrofilnych (trybula leśśna, pokrzywa, podagrycznik itp.)na, pokrzywa, podagrycznik itp.)



ŚŚwiewieżże e łąłąki uki użżytkowane ytkowane 
ekstensywnie ekstensywnie ArrhenatherionArrhenatherion (6510)(6510)
Ocena:Ocena:

Powierzchnia: U1 (powolny spadek w wyniku zarastania, Powierzchnia: U1 (powolny spadek w wyniku zarastania, 
intensyfikacji rolnictwa, rozwoju zabudowy)intensyfikacji rolnictwa, rozwoju zabudowy)
Struktura i funkcja: U1 (maStruktura i funkcja: U1 (małło gatunko gatunkóów, sukcesja, gatunki w, sukcesja, gatunki 
przechodzprzechodząące ze zbiorowisk ruderalnych, napiaskowych)ce ze zbiorowisk ruderalnych, napiaskowych)
Szanse zachowania: U1 (utrzymanie w stanie niepogorszonym Szanse zachowania: U1 (utrzymanie w stanie niepogorszonym 
momożżliwe pod warunkiem eliminacji zagroliwe pod warunkiem eliminacji zagrożżeeńń))
OgOgóółłem: U1 em: U1 

ZagroZagrożżenia:enia:
Zaniechanie uZaniechanie użżytkowaniaytkowania
Zbyt intensywne uZbyt intensywne użżytkowanieytkowanie
Ekspansja inwazyjnych gatunkEkspansja inwazyjnych gatunkóów row rośślin (m.in. nawlin (m.in. nawłłooćć kanadyjska, kanadyjska, 
topinambur)topinambur)
RozwRozwóój zabudowyj zabudowy



ŚŚwiewieżże e łąłąki uki użżytkowane ytkowane 
ekstensywnie ekstensywnie ArrhenatherionArrhenatherion (6510)(6510)

NawNawłłooćć kanadyjska i topinamburkanadyjska i topinambur



ŚŚwiewieżże e łąłąki uki użżytkowane ytkowane 
ekstensywnie ekstensywnie ArrhenatherionArrhenatherion(6510)(6510)
Cele dziaCele działłaańń: Zachowa: Zachowaćć siedliska i poprawisiedliska i poprawićć ich stanich stan
DziaDziałłania 1.Ochrona czynna:ania 1.Ochrona czynna:

Promocja programu rolnoPromocja programu rolno--śśrodowiskowego lub jego nastrodowiskowego lub jego nastęępcy pcy –– dotarcie do dotarcie do 
konkretnych wkonkretnych włłaaśścicieli gruntcicieli gruntóóww
Usuwanie gatunkUsuwanie gatunkóów inwazyjnych z terenw inwazyjnych z terenóów otwartychw otwartych
DziaDziałłania edukacyjne na rzecz zaprzestania uprawy gatunkania edukacyjne na rzecz zaprzestania uprawy gatunkóów inwazyjnychw inwazyjnych

DziaDziałłania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowaniaania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania
Ekstensywne uEkstensywne użżytkowanie w ramach programu rolnoytkowanie w ramach programu rolno--
śśrodowiskowego lub jego nastrodowiskowego lub jego nastęępcypcy
PowrPowróót do ut do użżytkowania koytkowania kośśnego (odtwarzanie) niektnego (odtwarzanie) niektóórych prych płłatatóów w 
na Fuledzie (mona Fuledzie (możże take takżże nad j. e nad j. ŁŁabapabap)?)?

DziaDziałłania 3. Uzupeania 3. Uzupełłnianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony:nianie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony:
Lepsze rozpoznanie Lepsze rozpoznanie łąłąk na terenach sk na terenach sąąsiadujsiadująących z ostojcych z ostojąą??

Wytyczne do studiWytyczne do studióów/planw/planóów zagospodarowania:w zagospodarowania:
Utrzymanie trwaUtrzymanie trwałłych uych użżytkytkóów zielonych w zielonych 



Torfowiska wysokie z roTorfowiska wysokie z rośślinnolinnośściciąą
torfotwtorfotwóórczrcząą ((żżywe) (7110)ywe) (7110)



Torfowiska wysokie z roTorfowiska wysokie z rośślinnolinnośściciąą
torfotwtorfotwóórczrcząą ((żżywe) (7110)ywe) (7110)

*Siedlisko priorytetowe**Siedlisko priorytetowe*
Torfowiska zasilane niemal wyTorfowiska zasilane niemal wyłąłącznie wodcznie wodąą opadowopadowąą, budowane przez mchy torfowce , budowane przez mchy torfowce 
i nieliczne inne gatunki roi nieliczne inne gatunki rośślin wytrzymujlin wytrzymująące warunki siedliskowe cechujce warunki siedliskowe cechująące sice sięę bardzo bardzo 
kwakwaśśnym odczynem, skrajnnym odczynem, skrajnąą oligotrofioligotrofiąą i stai stałłym silnym uwodnieniem (m.in. weym silnym uwodnieniem (m.in. wełłnianka nianka 
pochwowa, rosiczka okrpochwowa, rosiczka okrąąggłłolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna)olistna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna)
WystWystęępowanie:powanie:

dwa zanikajdwa zanikająące pce płłaty (Fuleda, Sztynort) przechodzaty (Fuleda, Sztynort) przechodząące w bce w bóór bagiennyr bagienny
fragmenty na torfowiskach przejfragmenty na torfowiskach przejśściowych pod Pierkunowem i Okowiznciowych pod Pierkunowem i Okowiznąą

Ocena:Ocena:
Powierzchnia: U1 (zarastanie Powierzchnia: U1 (zarastanie –– sukcesja)sukcesja)
Struktura i funkcja: U1 (ubogie w gatunki, zarastajStruktura i funkcja: U1 (ubogie w gatunki, zarastająące albo przechodzce albo przechodząące ce 
w torfowiska przejw torfowiska przejśściowe)ciowe)
Szanse zachowania: U1 (moSzanse zachowania: U1 (możżna przeciwdziana przeciwdziałłaaćć zarastaniu)zarastaniu)
OgOgóółłem: U1 em: U1 

ZagroZagrożżenia:enia:
Naturalna sukcesja w kierunku boru bagiennego (Fuleda, Sztynort)Naturalna sukcesja w kierunku boru bagiennego (Fuleda, Sztynort)
Eutrofizacja, podtopienie? (Pierkunowo)Eutrofizacja, podtopienie? (Pierkunowo)
Potencjalne Potencjalne –– odwadnianie, podtapianie, odwadnianie, podtapianie, 



Torfowiska wysokie z roTorfowiska wysokie z rośślinnolinnośściciąą
torfotwtorfotwóórczrcząą ((żżywe) (7110)ywe) (7110)

Cele dziaCele działłaańń: powstrzymanie niekorzystnych zmian zwi: powstrzymanie niekorzystnych zmian zwiąązanych zanych 
z naturalnz naturalnąą sukcesjsukcesjąą
DziaDziałłania 1. Ochrona czynna:ania 1. Ochrona czynna:

UsuniUsunięęcie brzozy i sosny na Fuledzie? (a mocie brzozy i sosny na Fuledzie? (a możże zostawie zostawićć bbóór?)r?)
Likwidacja przyczyn eutrofizacji (odcieki z kiszonki?), usuwanieLikwidacja przyczyn eutrofizacji (odcieki z kiszonki?), usuwanie
krzewkrzewóów i trzciny, ewentualna korekta stosunkw i trzciny, ewentualna korekta stosunkóów wodnych w wodnych 
(Pierkunowo)(Pierkunowo)

DziaDziałłania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:ania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:
Zachowanie ciZachowanie ciąąggłłoośści drzewostanci drzewostanóów okalajw okalająących torfowiska cych torfowiska 
wysokiewysokie

DziaDziałłania 3. Uzupeania 3. Uzupełłnianie stanu wiedzy:nianie stanu wiedzy:
DokDokłładniejsze zbadanie znanych padniejsze zbadanie znanych płłatatóów (w (npnp. czy zosta. czy zostałło cokolwiek z o cokolwiek z 
wierzby lapowierzby lapońńskiej w Pierkunowie?)skiej w Pierkunowie?)

Wskazania do studiWskazania do studióów/planw/planóów zagospodarowania: zakaz zabudowy w zagospodarowania: zakaz zabudowy 
w rejonie torfowisk (Pierkunowo, w rejonie torfowisk (Pierkunowo, OkowiznaOkowizna))



Torfowiska przejTorfowiska przejśściowe i trzciowe i trzęęsawiska (przewasawiska (przeważżnie nie 
z roz rośślinnolinnośściciąą z z ScheuzerioScheuzerio--CariceteaCaricetea) (7140)) (7140)



Torfowiska przejTorfowiska przejśściowe i trzciowe i trzęęsawiska sawiska 
(przewa(przeważżnie z ronie z rośślinnolinnośściciąą z z ScheuzerioScheuzerio--

CariceteaCaricetea) (7140)) (7140)
WystWystęępowanie: pod Okowiznpowanie: pod Okowiznąą, Pierkunowem, Kamionkami, Pierkunowem, Kamionkami
Torfowiska zasilane wodTorfowiska zasilane wodąą opadowopadowąą i wodi wodąą ze ze „„zlewnizlewni””, nieco mniej , nieco mniej 
kwakwaśśne nine niżż torfowiska wysokie; mezotroficzne i bardzo silnie torfowiska wysokie; mezotroficzne i bardzo silnie 
uwodnione (czuwodnione (częęsto sto 
w postaci pw postaci płła)a)
Typowe roTypowe rośśliny w naszym regionie: zielone torfowce, weliny w naszym regionie: zielone torfowce, wełłnianka nianka 
wwąąskolistna, siedmiopalecznik bskolistna, siedmiopalecznik błłotny, bobrek trotny, bobrek tróójlistkowy, turzyca jlistkowy, turzyca 
dziobkowata, czermiedziobkowata, czermieńń bbłłotna, turzyca pospolita,otna, turzyca pospolita,

Ocena:Ocena:
Powierzchnia: FV? (niewykluczone, Powierzchnia: FV? (niewykluczone, żże zwie zwięększykszyłła sia sięę w wyniku w wyniku 
podtopiepodtopieńń))
Struktura i funkcja: FVStruktura i funkcja: FV
Szanse zachowania: U1 (zapobieganie eutrofizacji, odwodnieniu)Szanse zachowania: U1 (zapobieganie eutrofizacji, odwodnieniu)
OgOgóółłem: U1 em: U1 

ZagroZagrożżenia : odwadnianie, eutrofizacja enia : odwadnianie, eutrofizacja 
DziaDziałłania: jak dla torfowisk wysokichania: jak dla torfowisk wysokich



GrGrąąd subkontynentalnyd subkontynentalny
TilioTilio--Carpinetum Carpinetum (9170(9170--2)2)



GrGrąąd subkontynentalnyd subkontynentalny
TilioTilio--Carpinetum Carpinetum (9170(9170--2)2)

WystWystęępowanie: siedliska powanie: siedliska LLśśww, , LMLMśśww, Lw, , Lw, LMwLMw (ok. 45% (ok. 45% 
powierzchni laspowierzchni lasóów w granicach PZO)w w granicach PZO)
Lasy liLasy liśściaste i mieszane na siedliskach ciaste i mieszane na siedliskach żżyznych yznych 
i i śśrednio rednio żżyznych, yznych, śświewieżżych lub wilgotnych, ale nigdy nie ych lub wilgotnych, ale nigdy nie 
zalewanychzalewanych
Typowe gatunki drzew: grab, lipa, dTypowe gatunki drzew: grab, lipa, dąąb, b, śświerkwierk
Typowe gatunki podszytu: trzmielina pospolita, trzmielina Typowe gatunki podszytu: trzmielina pospolita, trzmielina 
brodawkowata, gbrodawkowata, głłóóg, leszczyna, g, leszczyna, 
Typowe gatunki runa: zawilec gajowy, przylaszczka, Typowe gatunki runa: zawilec gajowy, przylaszczka, 
gajowiec gajowiec żżóółłty, wiechlina gajowa, turzyca palczasta, ty, wiechlina gajowa, turzyca palczasta, 
kopytnik, podagrycznik, gwiazdnica wielkokwiatowa, kopytnik, podagrycznik, gwiazdnica wielkokwiatowa, 
miodunka miodunka ććma i wiele innychma i wiele innych



GrGrąąd subkontynentalnyd subkontynentalny
TilioTilio--Carpinetum Carpinetum (9170(9170--2)2)

Ocena:Ocena:

Powierzchnia: FV (nie zmniejsza siPowierzchnia: FV (nie zmniejsza sięę –– laslasóów nie ubywa, grw nie ubywa, grąądy prawie dy prawie 
nigdy nie snigdy nie sąą zatapiane przez bobry, ewentualne obnizatapiane przez bobry, ewentualne obniżżanie poziomu wanie poziomu wóód na d na 
siedliskach siedliskach łęłęgowych zwigowych zwięększa zasiksza zasięęg siedlisk grg siedlisk grąądowych, powszechna dowych, powszechna 
eutrofizacja moeutrofizacja możże powodowae powodowaćć wzrost zasiwzrost zasięęgu siedlisk grgu siedlisk grąądowych kosztem dowych kosztem 
borowych )borowych )

Struktura i funkcja: U1/U2:Struktura i funkcja: U1/U2:

znaczna czznaczna częśćęść ppłłatatóów dobrze zachowana (Sztynort, Dziewiszewo) ale:w dobrze zachowana (Sztynort, Dziewiszewo) ale:

prawie wszprawie wszęędzie niecierpek drobnokwiatowy dzie niecierpek drobnokwiatowy –– gatunek silnie gatunek silnie 
inwazyjnyinwazyjny

znaczna czznaczna częśćęść ppłłatatóów znieksztaw zniekształłcona w wyniku propagowania sosny cona w wyniku propagowania sosny 
(gatunek obcy ekologicznie)(gatunek obcy ekologicznie)

w wielu miejscach obecne gatunki drzew obcych geograficznie (klow wielu miejscach obecne gatunki drzew obcych geograficznie (klon n 
jesionolistny, modrzew, jawor, buk,)jesionolistny, modrzew, jawor, buk,)

poza rezerwatami mapoza rezerwatami małło martwego drewnao martwego drewna

Szanse zachowania: U1 (korekty w gospodarowaniu lasami, powstrzySzanse zachowania: U1 (korekty w gospodarowaniu lasami, powstrzymanie manie 
ekspansji niecierpka drobnokwiatowego)ekspansji niecierpka drobnokwiatowego)

OgOgóółłem: U1/U2em: U1/U2



GrGrąąd subkontynentalny d subkontynentalny 
TilioTilio--CarpinetumCarpinetum (9170(9170--2)2)

ZagroZagrożżenia:enia:
Samorzutna ekspansja niecierpka drobnokwiatowegoSamorzutna ekspansja niecierpka drobnokwiatowego
RRęębnie I, III w dobrze zachowanych grbnie I, III w dobrze zachowanych grąądach (odsdach (odsłłanianie dna lasu, anianie dna lasu, 
niszczenie gleby i runa, zwykle teniszczenie gleby i runa, zwykle teżż niszczenie podrostu, niszczenie podrostu, 
wspomaganie ekspansji apofitwspomaganie ekspansji apofitóów i niecierpka drobnokwiatowego)w i niecierpka drobnokwiatowego)
CzCzęęste stosowanie pste stosowanie płługugóów do przygotowania gleby (caw do przygotowania gleby (całłkowite kowite 
zniszczenie runa i nalotu/podrostu, wpuszczanie apofitzniszczenie runa i nalotu/podrostu, wpuszczanie apofitóów w 
i niecierpka drobnokwiatowego) i niecierpka drobnokwiatowego) 
Zbyt maZbyt małło konsekwencji w popieraniu odnowieo konsekwencji w popieraniu odnowieńń naturalnych naturalnych 
(dobre gr(dobre grąądy dobrze odnawiajdy dobrze odnawiająą sisięę same)same)
Znikomy udziaZnikomy udziałł graba i lipy w sztucznych odnowieniachgraba i lipy w sztucznych odnowieniach
Spory udziaSpory udziałł w modrzewia i sosny (takw modrzewia i sosny (takżże buka) w odnowieniache buka) w odnowieniach
Samorzutne odnowienia/ekspansja klonu jesionolistnego, buka, Samorzutne odnowienia/ekspansja klonu jesionolistnego, buka, 
jaworujaworu
Pozostawianie zbyt maPozostawianie zbyt małłego odsetka drzew do naturalnej ego odsetka drzew do naturalnej śśmierci (?)mierci (?)



GrGrąąd subkontynentalny d subkontynentalny 
TilioTilio--CarpinetumCarpinetum (9170(9170--2)2)

Niecierpek drobnokwiatowyNiecierpek drobnokwiatowy



GrGrąąd subkontynentalny d subkontynentalny 
TilioTilio--CarpinetumCarpinetum (9170(9170--2)2)

Cele dziaCele działłaańń: Poprawa stanu zbiorowisk gr: Poprawa stanu zbiorowisk grąądowych przez zwidowych przez zwięększenie roli kszenie roli 
naturalnej sukcesji naturalnej sukcesji 
DziaDziałłania: Ochrona czynna:ania: Ochrona czynna:

Eliminacja niecierpka drobnokwiatowego z rezerwatu Eliminacja niecierpka drobnokwiatowego z rezerwatu „„SztynortSztynort”” (ostatni (ostatni 
dudużży fragment lasu, gdzie niecierpek dopiero siy fragment lasu, gdzie niecierpek dopiero sięę zaczyna rozprzestrzeniazaczyna rozprzestrzeniaćć))
DziaDziałłania na rzecz ograniczenia niecierpka w innych lasach:ania na rzecz ograniczenia niecierpka w innych lasach:

Propagacja rdzy Puccinia komarovii?Propagacja rdzy Puccinia komarovii?
Koszenie poboczy drKoszenie poboczy dróóg leg leśśnych?nych?
Ograniczanie dostOgraniczanie dostęępu do laspu do lasóów jeszcze nie opanowanych?w jeszcze nie opanowanych?



GrGrąąd subkontynentalny d subkontynentalny 
TilioTilio--CarpinetumCarpinetum (9170(9170--2)2)

DziaDziałłania: Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:ania: Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:
Zachowanie ciZachowanie ciąąggłłoośści drzewostanci drzewostanóów w w w „„dobrychdobrych”” grgrąądach (rdach (ręębnia IVD bnia IVD 
ggłłóównie ciwnie cięęciami pojedynczymi i grupowymi, bardzo dciami pojedynczymi i grupowymi, bardzo dłługie okresy ugie okresy 
odnowienia)odnowienia)
Promocja gatunkPromocja gatunkóów grw grąądowych w nalocie, podrodowych w nalocie, podrośście i dolnym picie i dolnym pięętrze na trze na 
wszystkich etapach pielwszystkich etapach pielęęgnacjignacji
Pozostawianie caPozostawianie całłego grego grąądowego nalotu, podrostu i dolnego pidowego nalotu, podrostu i dolnego pięętra przy tra przy 
uużżytkowaniu rytkowaniu ręębnymbnym
Tam, gdzie w drzewostanach sosnowych  z gTam, gdzie w drzewostanach sosnowych  z gęęstym podszytem sstym podszytem sąą
domieszki gatunkdomieszki gatunkóów grw grąądowych, promowadowych, promowaćć naturalne odnowienie przez naturalne odnowienie przez 
przerzedzanie podszytuprzerzedzanie podszytu
W W „„dobrychdobrych”” grgrąądach pozostawianie >10% drzew  do naturalnego rozpadudach pozostawianie >10% drzew  do naturalnego rozpadu
Przebudowa drzewostanPrzebudowa drzewostanóów sosnowych na siedliskach grw sosnowych na siedliskach grąądowychdowych
Maksymalne skupienie prac w okresie zimowym (ochrona runa i glebMaksymalne skupienie prac w okresie zimowym (ochrona runa i gleby)y)
Mycie kMycie kóółł sprzsprzęętu pracujtu pracująącego tam, gdzie niecierpka jest macego tam, gdzie niecierpka jest małło lub nie ma o lub nie ma 
go wcalego wcale

DziaDziałłania: Uzupeania: Uzupełłnianie stanu wiedzy:nianie stanu wiedzy:
ZdjZdjęęcia fitosocjologiczne (do celcia fitosocjologiczne (do celóów monitoringu)w monitoringu)
Mapy rozprzestrzenienia niecierpka drobnokwiatowegoMapy rozprzestrzenienia niecierpka drobnokwiatowego

Wskazania do studiWskazania do studióów/planw/planóów zagospodarowania: niepotrzebnew zagospodarowania: niepotrzebne



ŁęŁęgi jesionowogi jesionowo--olszowe olszowe 
FraxinoFraxino--Alnetum Alnetum (91E0(91E0--3)3)



ŁęŁęgi jesionowogi jesionowo--olszowe olszowe 
FraxinoFraxino--Alnetum Alnetum (91E0(91E0--3)3)

*Siedlisko priorytetowe**Siedlisko priorytetowe*
WystWystęępowanie:powanie:

niewielkie powierzchnie, gniewielkie powierzchnie, głłóównie wzdwnie wzdłłuużż niskich brzegniskich brzegóów jezior, czw jezior, częęsto jako wsto jako wąąski ski 
pas mipas mięędzy grdzy grąądem z jednej strony a olsem lub szuwarami z drugiejdem z jednej strony a olsem lub szuwarami z drugiej
taktakżże w niekte w niektóórych rych żżyznych zagyznych zagłęłębieniach terenu odwadnianych przez rowy bieniach terenu odwadnianych przez rowy 
melioracyjne (dawne olsy porzeczkowe)melioracyjne (dawne olsy porzeczkowe)

Siedliska OLJ ale czasem takSiedliska OLJ ale czasem takżże OL a nawet Lw i e OL a nawet Lw i LMwLMw (mikrosiedliska nie (mikrosiedliska nie 
bbęęddąące wydzieleniami) ce wydzieleniami) –– żżyzne, wysoki poziom wyzne, wysoki poziom wóód gruntowych, czd gruntowych, częęsto sto 
zalewane, wody ruchome a nie stagnujzalewane, wody ruchome a nie stagnująącece
Typowe gatunki drzew: olsza czarna, jesion wyniosTypowe gatunki drzew: olsza czarna, jesion wyniosłły, w domieszce czasem y, w domieszce czasem 
klon, grab, lipaklon, grab, lipa
Typowe gatunki podszytu: czeremcha zwyczajna, trzmielina pospoliTypowe gatunki podszytu: czeremcha zwyczajna, trzmielina pospolita, kalina ta, kalina 
koralowa, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, leszczynakoralowa, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, leszczyna
Runo bujne, wysokie, nie zachRuno bujne, wysokie, nie zachęęcajcająące do wejce do wejśścia:  m.in. pokrzywa, niecierpek cia:  m.in. pokrzywa, niecierpek 
pospolity, gwiazdnica gajowa, pospolity, gwiazdnica gajowa, śśledziennica ledziennica skrskręętolistnatolistna, podagrycznik, , podagrycznik, 
śświerzwierząąbek korzenny, szczyr trwabek korzenny, szczyr trwałły, ostroy, ostrożżeeńń warzywny i wiele innych, turzyca warzywny i wiele innych, turzyca 
odlegodległłokokłłosa, takosa, takżże przechodze przechodząące z olsce z olsóów (m.in. psianka w (m.in. psianka ssłłodkogodkogóórzrz, , 
karbieniec pospolity, turzyca bkarbieniec pospolity, turzyca błłotna) otna) 



ŁęŁęgi jesionowogi jesionowo--olszowe olszowe 
FraxinoFraxino--Alnetum Alnetum (91E0(91E0--3)3)

Ocena:Ocena:
Powierzchnia: FV (nie zmniejsza siPowierzchnia: FV (nie zmniejsza sięę))
Struktura i funkcja: U1 (czStruktura i funkcja: U1 (częęsto jednowiekowe, ekspansja niecierpka, niski udziasto jednowiekowe, ekspansja niecierpka, niski udziałł i i 
zamieranie jesionu) zamieranie jesionu) 
Szanse zachowania: U1Szanse zachowania: U1
OgOgóółłem: U1? em: U1? 

ZagroZagrożżenia rzeczywiste:enia rzeczywiste:
RRęębnie zupebnie zupełłne na siedliskach OL (w praktyce ne na siedliskach OL (w praktyce łęłęgi olszowe i olsy czgi olszowe i olsy częęsto sisto sięę
przenikajprzenikająą, a zabagnione , a zabagnione łęłęgi olszowe sgi olszowe sąą pod wzglpod wzglęędem gatunkowym niemal dem gatunkowym niemal 
totożżsame z olsem porzeczkowym)same z olsem porzeczkowym)
Zamieranie jesionZamieranie jesionóóww
UUżżytkowanie jesionytkowanie jesionóów w 
Ekspansja niecierpka drobnokwiatowegoEkspansja niecierpka drobnokwiatowego

ZagroZagrożżenia potencjalne:enia potencjalne:
RRęębnie zupebnie zupełłne na siedliskach OLJne na siedliskach OLJ
Niszczenie podrostu jesionu podczas wycinkiNiszczenie podrostu jesionu podczas wycinki
Pomijanie jesionu w odnowieniach (ryzyko zamierania)Pomijanie jesionu w odnowieniach (ryzyko zamierania)
Zmiany stosunkZmiany stosunkóów wodnych (w Ostoi jest maw wodnych (w Ostoi jest małło o łęłęggóów w dolinkach, ktw w dolinkach, któóre mogre mogłłyby yby 
zostazostaćć zalane przez bobry)zalane przez bobry)



ŁęŁęgi jesionowogi jesionowo--olszowe olszowe 
FraxinoFraxino--AlnetumAlnetum(91E0(91E0--3)3)

Cele dziaCele działłaańń: Zachowanie zbiorowisk w stanie niepogorszonym przez : Zachowanie zbiorowisk w stanie niepogorszonym przez 
ograniczanie naturalnych zagroograniczanie naturalnych zagrożżeeńń
DziaDziałłania 1. Ochrona czynna:ania 1. Ochrona czynna:

DziaDziałłania na rzecz ograniczenia niecierpka (jak w grania na rzecz ograniczenia niecierpka (jak w grąądach)dach)
DziaDziałłania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:ania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:

OLJ OLJ -- rezygnacja z urezygnacja z użżytkowania rytkowania ręębnego lub rbnego lub ręębnia IVD z bardzo dbnia IVD z bardzo dłługim ugim 
okresem odnowieniaokresem odnowienia
OL OL -- rręębnia IVD z dbnia IVD z dłługim okresem odnowieniaugim okresem odnowienia
Rezygnacja z pozyskiwania jesionuRezygnacja z pozyskiwania jesionu
Stymulowanie naturalnego odnowienia olszy i jesionuStymulowanie naturalnego odnowienia olszy i jesionu
Usuwanie gatunkUsuwanie gatunkóów obcych z drzewostanu (klon jesionolistny?)w obcych z drzewostanu (klon jesionolistny?)
Maksymalne skupienie prac w okresie zimowym (ochrona runa i glebMaksymalne skupienie prac w okresie zimowym (ochrona runa i gleby)y)
Mycie kMycie kóółł sprzsprzęętu pracujtu pracująącego tam, gdzie niecierpka jest macego tam, gdzie niecierpka jest małło lub nie ma o lub nie ma 
go wcalego wcale

DziaDziałłania 3. Uzupeania 3. Uzupełłnianie stanu wiedzy:nianie stanu wiedzy:
DokDokłładniejsze rozpoznanie zbiorowisk na siedliskach OLJ, Lw i OL adniejsze rozpoznanie zbiorowisk na siedliskach OLJ, Lw i OL 
(pe(pełłniejsza inwentaryzacja 91E0 i rozgraniczenie miniejsza inwentaryzacja 91E0 i rozgraniczenie mięędzy 91E0, 91F0, 9170 dzy 91E0, 91F0, 9170 
i olsami)i olsami)

Wskazania do studiWskazania do studióów/planw/planóów zagospodarowania: niepotrzebnew zagospodarowania: niepotrzebne



ŁęŁęgowe lasy dgowe lasy dęębowobowo--jesionowojesionowo--wiwiąązowezowe
FicarioFicario--Ulmetum Ulmetum (91F0)(91F0)



ŁęŁęgowe lasy dgowe lasy dęębowobowo--jesionowojesionowo--wiwiąązowezowe
FicarioFicario--Ulmetum Ulmetum (91F0)(91F0)

Zbiorowisko rzadkie, poZbiorowisko rzadkie, pośśrednie mirednie mięędzy wilgotnym grdzy wilgotnym grąądem (9170dem (9170--2) 2) 
a a łęłęgiem jesionowogiem jesionowo--olszowymolszowym

Zwykle wystZwykle wystęępuje w dolinach dupuje w dolinach dużżych rzek (postaych rzek (postaćć typowa) lub w typowa) lub w 
mamałłych rzek/ciekych rzek/ciekóów  (postaw  (postaćć ze ze śśledziennicledziennicąą skrskręętolistntolistnąą))

W Ostoi ukW Ostoi ukłład nietypowy ad nietypowy –– nad jezioraminad jeziorami

Na siedliskach Lw (niekiedy na wydzieleniach OLJ, Na siedliskach Lw (niekiedy na wydzieleniach OLJ, LMwLMw a nawet a nawet LLśśww
–– mikrosiedliska nie bmikrosiedliska nie bęęddąące wydzieleniami)ce wydzieleniami)

Zbiorowisko trudne do jednoznacznej identyfikacji ze wzglZbiorowisko trudne do jednoznacznej identyfikacji ze wzglęędu na:du na:
PoPośśrednie porednie połłoożżenie mienie mięędzy grdzy grąądami i dami i łęłęgami jesionowogami jesionowo--olszowymiolszowymi

ObecnoObecnośćść w runie zarw runie zaróówno gatunkwno gatunkóów grw grąądowych, jak i dowych, jak i łęłęgowychgowych

CzCzęęsto silne znieksztasto silne zniekształłcenia drzewostanu w wyniku promowania olszycenia drzewostanu w wyniku promowania olszy

MaMałąłą liczbliczbęę gatunkgatunkóów charakterystycznych, wiernych zbiorowiskuw charakterystycznych, wiernych zbiorowisku

Zamieranie wiZamieranie wiąązzóów (zww (zwłłaszcza szypuaszcza szypułłkowego i polnego)kowego i polnego) i jesioni jesionóóww



ŁęŁęgowe lasy dgowe lasy dęębowobowo--jesionowojesionowo--wiwiąązowezowe
FicarioFicario--Ulmetum Ulmetum (91F0)(91F0)

WystWystęępowanie w Ostoi: w rozproszeniu (Sztynort, Fuleda, Kamionki)powanie w Ostoi: w rozproszeniu (Sztynort, Fuleda, Kamionki)
Ocena:Ocena:

Powierzchnia: FV? (nie zmniejsza siPowierzchnia: FV? (nie zmniejsza sięę))
Struktura i funkcja: U2? (brak wiStruktura i funkcja: U2? (brak wiąązu szypuzu szypułłkowego i polnego, czkowego i polnego, częęsto sto 
monokultury olszowe, ekspansja niecierpka drobnokwiatowego, niskmonokultury olszowe, ekspansja niecierpka drobnokwiatowego, niski i 
udziaudziałł i zamieranie jesionu) i zamieranie jesionu) 
Szanse zachowania: U1?Szanse zachowania: U1?
OgOgóółłem: U2? em: U2? 

ZagroZagrożżenia:enia:
RRęębnie zupebnie zupełłne na siedliskach Lwne na siedliskach Lw
Choroba wiChoroba wiąązzóów (eliminacja wiw (eliminacja wiąązu szypuzu szypułłkowego i polnego)kowego i polnego)
Zamieranie jesionZamieranie jesionóóww
UUżżytkowanie jesionytkowanie jesionóów (i wiw (i wiąązzóów?)w?)
Suboptymalny skSuboptymalny skłład gatunkowy odnowiead gatunkowy odnowieńń (za du(za dużżo olszy, modrzewia, o olszy, modrzewia, 
śświerku, za mawierku, za małło jesionu, wio jesionu, wiąązzóów)w)
Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego, klonu jesionolistnegoEkspansja niecierpka drobnokwiatowego, klonu jesionolistnego
Ryzyko nierozpoznania siedlisk 91F0Ryzyko nierozpoznania siedlisk 91F0



ŁęŁęgowe lasy dgowe lasy dęębowobowo--jesionowojesionowo--wiwiąązowezowe
FicarioFicario--Ulmetum Ulmetum (91F0)(91F0)

ZrZrąąb zupeb zupełłny na siedlisku OLJ/ny na siedlisku OLJ/LwLw –– wg SILP to siedlisko OLwg SILP to siedlisko OL



ŁęŁęgowe lasy dgowe lasy dęębowobowo--jesionowojesionowo--wiwiąązowezowe
FicarioFicario--Ulmetum Ulmetum (91F0)(91F0)

Cele dziaCele działłaańń: Zachowanie zbiorowisk w stanie niepogorszonym przez ograniczan: Zachowanie zbiorowisk w stanie niepogorszonym przez ograniczanie ie 
naturalnych zagronaturalnych zagrożżeeńń
DziaDziałłania 1. Ochrona czynna:ania 1. Ochrona czynna:

DziaDziałłania na rzecz ograniczenia niecierpka (jak w grania na rzecz ograniczenia niecierpka (jak w grąądach i dach i łęłęgach jesionowogach jesionowo--
olszowych)olszowych)

DziaDziałłania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:ania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:
Lw, OLJ Lw, OLJ -- rezygnacja z urezygnacja z użżytkowania rytkowania ręębnego lub rbnego lub ręębnia IVD z bardzo dbnia IVD z bardzo dłługim ugim 
okresem odnowieniaokresem odnowienia
Rezygnacja z pozyskiwania jesionu i wiRezygnacja z pozyskiwania jesionu i wiąązzóóww
BezwzglBezwzglęędna ochrona, stymulowanie i pieldna ochrona, stymulowanie i pielęęgnacja naturalnych odnowiegnacja naturalnych odnowieńń jesionu i jesionu i 
wiwiąązzóów na wszystkich siedliskachw na wszystkich siedliskach
Ochrona, stymulowanie i pielOchrona, stymulowanie i pielęęgnacja naturalnych odnowiegnacja naturalnych odnowieńń ddęębu na siedliskach Lw bu na siedliskach Lw 
Usuwanie gatunkUsuwanie gatunkóów obcych z drzewostanu (klon jesionolistny?)w obcych z drzewostanu (klon jesionolistny?)
Maksymalne skupienie prac w okresie zimowym (ochrona runa i glebMaksymalne skupienie prac w okresie zimowym (ochrona runa i gleby)y)
Mycie kMycie kóółł sprzsprzęętu pracujtu pracująącego tam, gdzie niecierpka jest macego tam, gdzie niecierpka jest małło lub nie ma go wcaleo lub nie ma go wcale

DziaDziałłania 3. Uzupeania 3. Uzupełłnianie stanu wiedzy:nianie stanu wiedzy:
DokDokłładniejsze rozpoznanie zbiorowisk na siedliskach Lw i OLJ (peadniejsze rozpoznanie zbiorowisk na siedliskach Lw i OLJ (pełłniejsza niejsza 
inwentaryzacja 91F0 i rozgraniczenie miinwentaryzacja 91F0 i rozgraniczenie mięędzy 91E0, 91F0 i 9170)dzy 91E0, 91F0 i 9170)

Wskazania do studiWskazania do studióów/planw/planóów zagospodarowania: niepotrzebnew zagospodarowania: niepotrzebne



Bory i lasy bagienne (91D0)Bory i lasy bagienne (91D0)



Bory i lasy bagienne (91D0)Bory i lasy bagienne (91D0)
*Siedlisko priorytetowe**Siedlisko priorytetowe*
RRóóżżne ne oligooligo-- i mezotroficzne bory i lasy siedlisk bagiennychi mezotroficzne bory i lasy siedlisk bagiennych
Typowe gatunki drzew: brzoza omszona, sosna, Typowe gatunki drzew: brzoza omszona, sosna, śświerkwierk
W runie gatunki z torfowisk wysokich i przejW runie gatunki z torfowisk wysokich i przejśściowych, ale takciowych, ale takżże typowo e typowo 
borowe (borborowe (boróówka czarna, siwka czarna, sióódmaczek ledmaczek leśśny, widny, widłłak jaak jałłowcowaty, owcowaty, 
nercznica krnercznica króótkoostna)tkoostna)
Warstwa mszysta prawie zawsze zdominowana przez torfowce Warstwa mszysta prawie zawsze zdominowana przez torfowce 
Zbiorowiska i wystZbiorowiska i wystęępowanie w Ostoi:powanie w Ostoi:

brzeziny i olsy brzozowe na siedliskach brzeziny i olsy brzozowe na siedliskach BbBb, , BMbBMb, , LMbLMb –– kilka kilka 
ppłłatatóów na  w na  FuledzieFuledzie, w Sztynorcie i pod , w Sztynorcie i pod DziewiszewemDziewiszewem
borealna borealna śświerczyna bagienna (wierczyna bagienna (Sphagno girghensoniiSphagno girghensonii--PiceetumPiceetum) ) 
–– 1 p1 płłat w Sztynorcieat w Sztynorcie



Bory i lasy bagienne (91D0)Bory i lasy bagienne (91D0)

Ocena:Ocena:
Powierzchnia: FV? (zajmowanie ostatnich otwartych Powierzchnia: FV? (zajmowanie ostatnich otwartych 
torfowisk na razie rtorfowisk na razie róównowawnoważży sukcesjy sukcesjęę w kierunku w kierunku 
borboróów wilgotnych)w wilgotnych)
Struktura i funkcja: FV (pStruktura i funkcja: FV (płłaty naturalne, w wiaty naturalne, w więększokszośści ci 
od dawna lub nigdy nie uod dawna lub nigdy nie użżytkowane)ytkowane)
Szanse zachowania: FV (niskie ryzyko niekorzystnych Szanse zachowania: FV (niskie ryzyko niekorzystnych 
zmian stosunkzmian stosunkóów wodnych)w wodnych)
OgOgóółłem: U1 em: U1 

ZagroZagrożżenia:enia:
Powolna sukcesja w kierunku wilgotnego boru Powolna sukcesja w kierunku wilgotnego boru 
śświerkowego (wierkowego (jegieljegiel) i sosnowego boru trz) i sosnowego boru trzęśęślicowegolicowego



Bory i lasy bagienne (91D0)Bory i lasy bagienne (91D0)

Cele dziaCele działłaańń: Zachowanie zbiorowisk w stanie niepogorszonym przez : Zachowanie zbiorowisk w stanie niepogorszonym przez 
ograniczanie naturalnych zagroograniczanie naturalnych zagrożżeeńń
DziaDziałłania 1. Ochrona czynna:ania 1. Ochrona czynna:

Na razie niepotrzebna?Na razie niepotrzebna?
DziaDziałłania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:ania 2. Utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania:

Pozostawienie bez uPozostawienie bez użżytkowaniaytkowania
DziaDziałłania 3. Uzupeania 3. Uzupełłnianie stanu wiedzy:nianie stanu wiedzy:

BliBliżższe rozpoznanie stosunksze rozpoznanie stosunkóów wodnych? w wodnych? 
Wskazania do studiWskazania do studióów/planw/planóów zagospodarowania: niepotrzebnew zagospodarowania: niepotrzebne



Gatunki zwierzGatunki zwierząąt i rot i rośślin blin bęęddąące ce 
przedmiotem ochrony w SOOSprzedmiotem ochrony w SOOS

BVBVzgniotek cynobrowy

BCBCpachnica dębowa

BVBVjelonek rogacz

DRDRczerwończyk nieparek

BCDRzalotka większa

A/B?CACkoza

C/D?RCVpiskorz

CCCVróżanka

D?DVboleń

CCC51-100kumak nizinny

C??D0-5traszka grzebieniasta

DR?DRwydra

DCDCbóbr

D/C??DVmopek

Ocena ogólnaLiczebnośćOcena ogólnaLiczebność

Po wstępnej weryfikacjiWg SDF

Gatunek



1308 1308 -- Mopek Mopek Barbastella barbastellusBarbastella barbastellus

NietoperzNietoperz

Letnie kryjLetnie kryjóówki wki –– szczeliny pod korszczeliny pod korąą drzew, pod oknami, na strychachdrzew, pod oknami, na strychach

Zimowe kryjZimowe kryjóówki wki –– podziemia, bunkry (Mamerki)podziemia, bunkry (Mamerki)

ŻŻerowiska erowiska –– ggłłóównie lasywnie lasy

Pokarm Pokarm –– owadyowady

ZagroZagrożżenia enia –– niszczenie zimowych i letnich kryjniszczenie zimowych i letnich kryjóówek (w tym usuwanie starych, wek (w tym usuwanie starych, 
zamierajzamierająących drzew, niepokojenie podczas hibernacji, cych drzew, niepokojenie podczas hibernacji, 

Wiedza o gatunku w Ostoi Wiedza o gatunku w Ostoi –– szczszcząątkowa, ale wiadomo tkowa, ale wiadomo żże tue tużż obok, obok, 
w Mamerkach, jest jedno z najwiw Mamerkach, jest jedno z najwięększych zimowisk mopka w Polscekszych zimowisk mopka w Polsce

DziaDziałłania:ania:

lepsze rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony gatunku w Ostolepsze rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony gatunku w Ostoii

zachowywanie starych, zamierajzachowywanie starych, zamierająących drzewcych drzew

Fot. A. Kepel



1166 1166 –– Traszka grzebieniasta Traszka grzebieniasta Triturus cristatusTriturus cristatus

PPłłaz ogoniastyaz ogoniasty
Siedlisko wodne: nieduSiedlisko wodne: niedużże zbiorniki wodne, najlepiej pozbawione ryb, nase zbiorniki wodne, najlepiej pozbawione ryb, nasłłonecznione i z onecznione i z 
bujnbujnąą rorośślinnolinnośściciąą podwodnpodwodnąą
Siedlisko lSiedlisko ląądowe: wilgotne lasy, zarodowe: wilgotne lasy, zarośśla, torfowiska w poblila, torfowiska w pobliżżu zbiorniku zbiornikóów wodnych, w wodnych, 
obfitujobfitująące w kryjce w kryjóówkiwki
WaWażżne jest, aby istniane jest, aby istniałła siea siećć licznych zbiorniklicznych zbiornikóów i mow i możżliwoliwośćść przemieszczania siprzemieszczania sięę
zwierzzwierząąt mit mięędzy nimidzy nimi
Pokarm: maPokarm: małżłże, e, śślimaki, dlimaki, dżżddżżownice, skorupiakiownice, skorupiaki

Stan wiedzy o populacji w Ostoi : szczStan wiedzy o populacji w Ostoi : szcząątkowytkowy
Potencjalnie bardzo dobre siedliska wodne i lPotencjalnie bardzo dobre siedliska wodne i ląądowedowe
ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 

osuszanie/niszczenie oczek wodnychosuszanie/niszczenie oczek wodnych
wpuszczanie ryb do oczek wodnychwpuszczanie ryb do oczek wodnych
tworzenie barier migracyjnych (drogi, zabudowa)tworzenie barier migracyjnych (drogi, zabudowa)

DziaDziałłania:ania:
Zbadanie rozmieszczenia i stanu ochrony traszkiZbadanie rozmieszczenia i stanu ochrony traszki
Ochrona wszelkich oczek wodnych, mokradeOchrona wszelkich oczek wodnych, mokradełł, bagien, bagien

Fot. G. Calow



1188 1188 –– Kumak nizinny Kumak nizinny Bombina bombinaBombina bombina
PPłłaz bezogoniastyaz bezogoniasty
Siedlisko wodne: wszelkie nieduSiedlisko wodne: wszelkie niedużże zbiorniki wodne, najlepiej pozbawione ryb, e zbiorniki wodne, najlepiej pozbawione ryb, 
nasnasłłonecznione i z bujnonecznione i z bujnąą rorośślinnolinnośściciąą podwodnpodwodnąą
Siedlisko lSiedlisko ląądowe: wilgotne lasy, zarodowe: wilgotne lasy, zarośśla, torfowiska w poblila, torfowiska w pobliżżu zbiorniku zbiornikóów wodnych, w wodnych, 
obfitujobfitująące w kryjce w kryjóówkiwki
WaWażżne jest, aby istniane jest, aby istniałła siea siećć licznych zbiorniklicznych zbiornikóów i mow i możżliwoliwośćść przemieszczania siprzemieszczania sięę
zwierzzwierząąt mit mięędzy nimidzy nimi
Pokarm: maPokarm: małżłże, e, śślimaki, dlimaki, dżżddżżownice, skorupiakiownice, skorupiaki
Stan wiedzy o populacji w Ostoi : Stan wiedzy o populacji w Ostoi : śśredniredni
Potencjalnie bardzo dobre siedliska wodne i lPotencjalnie bardzo dobre siedliska wodne i ląądowedowe
Wiele zasiedlonych zbiornikWiele zasiedlonych zbiornikóów w caw w całłej Ostoiej Ostoi
ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 

osuszanie/niszczenie oczek wodnychosuszanie/niszczenie oczek wodnych
wpuszczanie ryb do oczek wodnychwpuszczanie ryb do oczek wodnych
tworzenie barier migracyjnych (drogi, zabudowa)tworzenie barier migracyjnych (drogi, zabudowa)
chytridomykozachytridomykoza

DziaDziałłania:ania:
PePełłniejsze zbadanie rozmieszczenia kumakaniejsze zbadanie rozmieszczenia kumaka
Ochrona wszelkich oczek wodnych, mokradeOchrona wszelkich oczek wodnych, mokradełł, bagien, bagien

Fot. M. Szczepanek



1134 1134 –– RRóóżżanka anka Rhodeus sericeusRhodeus sericeus

MaMałła ryba karpiowataa ryba karpiowata
Siedlisko: pSiedlisko: płłytkie, eutroficzne ale czyste wody rzek i jezior, z roytkie, eutroficzne ale czyste wody rzek i jezior, z rośślinnolinnośściciąą wodnwodnąą
Brak specjalnych wymagaBrak specjalnych wymagańń co do podco do podłłoożżaa

IkrIkręę skskłłada w muszlach skada w muszlach skóójek i szczejek i szczeżżui (gatunki maui (gatunki małżłży wray wrażżliwe na azot amonowy i liwe na azot amonowy i 
deficyty tlenowe)deficyty tlenowe)
Pokarm: gPokarm: głłóównie szczwnie szcząątki rotki rośślinnelinne
Stan wiedzy o populacji w Ostoi : Stan wiedzy o populacji w Ostoi : śśredniredni

Rozmieszczenie w ostoi: pospolita w litoralu j. Kisajno, zagRozmieszczenie w ostoi: pospolita w litoralu j. Kisajno, zagęęszczenie w mniej szczenie w mniej żżyznych yznych 
jeziorach wyrajeziorach wyraźźnie mniejszenie mniejsze
ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 

Hipertrofia jezior (zagroHipertrofia jezior (zagrożżenie dla skenie dla skóójkowatych)jkowatych)
Niszczenie roNiszczenie rośślinnolinnośści wodnejci wodnej
DrapieDrapieżżnictwonictwo
Ekspansja racicznicy (zagroEkspansja racicznicy (zagrożżenie dla skenie dla skóójkowatych)?jkowatych)?

DziaDziałłania:ania:
Ochrona fitolitoraluOchrona fitolitoralu

Zapobieganie nadmiernej eutrofizacjiZapobieganie nadmiernej eutrofizacji

Fot. Ostjan



1149 1149 –– Koza Koza Cobitis taeniaCobitis taenia

Ryba z rodziny kozowatychRyba z rodziny kozowatych
Siedlisko: pSiedlisko: płłytkie, eutroficzne ale czyste wody rzek i jezior, z piaszczystoytkie, eutroficzne ale czyste wody rzek i jezior, z piaszczysto--mulistym lub mulistym lub 
żżwirowowirowo--mulistym dnemmulistym dnem
Pokarm: drobne  bezkrPokarm: drobne  bezkręęgowce i szczgowce i szcząątki rotki rośślinne zbierane z dnalinne zbierane z dna
W populacjach tego gatunku wystW populacjach tego gatunku wystęępujpująą poliploidy poliploidy -- osobniki posiadajosobniki posiadająące ce nn--krotnokrotnośćść
liczby chromosomliczby chromosomóów typowej dla osobnikw typowej dla osobnikóów diploidalnych (w diploidalnych („„normalnychnormalnych””); mo); możżna na 
mmóówiwićć o szeregu o szeregu „„drobnych gatunkdrobnych gatunkóóww””, nierozr, nierozróóżżnialnych z wyglnialnych z wygląądudu
Stan wiedzy o populacji w Ostoi : Stan wiedzy o populacji w Ostoi : śśredniredni
Rozmieszczenie w ostoi:Rozmieszczenie w ostoi:

pospolita we wszystkich badanych jeziorachpospolita we wszystkich badanych jeziorach
najwinajwięększe zagksze zagęęszczenia na dnie piaszczystoszczenia na dnie piaszczysto--żżwirowym i piaszczystym z muwirowym i piaszczystym z mułłemem
najmniejsze zagnajmniejsze zagęęszczenia na dnie kamienistym, przy betonowych brzegach itp.szczenia na dnie kamienistym, przy betonowych brzegach itp.
szczegszczegóólnie liczna przy wyspachlnie liczna przy wyspach

ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 
Hipertrofia jezior Hipertrofia jezior 
Zabudowa brzegZabudowa brzegóóww
PoliploidalnoPoliploidalnośćść??

DziaDziałłania:ania:
Ochrona litoraluOchrona litoralu
Zapobieganie nadmiernej eutrofizacjiZapobieganie nadmiernej eutrofizacji



1145 1145 –– Piskorz Piskorz Misgurnus fossilisMisgurnus fossilis

Ryba z rodziny kozowatychRyba z rodziny kozowatych
Siedlisko: pSiedlisko: płłytkie, muliste starorzecza, oczka wodne, jeziorka ytkie, muliste starorzecza, oczka wodne, jeziorka 
Pokarm: drobne bezkrPokarm: drobne bezkręęgowce wybierane z mugowce wybierane z mułłuu
Stan wiedzy o populacji w Ostoi : Stan wiedzy o populacji w Ostoi : śśredniredni
Rozmieszczenie w ostoi:Rozmieszczenie w ostoi:

W 2013 stwierdzony tylko w poW 2013 stwierdzony tylko w połłudniowej czudniowej częśęści jeziora Kisajno ci jeziora Kisajno 
–– w pozostaw pozostałłych jeziorach WJM nie znalezionoych jeziorach WJM nie znaleziono
W 2009 stwierdzony w zatoce Pilwa na j. Dobskim (WZS)W 2009 stwierdzony w zatoce Pilwa na j. Dobskim (WZS)
Prawdopodobnie piskorz byPrawdopodobnie piskorz byłł w jeziorach Ostoi rzadki w jeziorach Ostoi rzadki „„od zawszeod zawsze”” ze wzglze wzglęędu na du na 
ich charakter ich charakter 
WiWięększokszośćść drobnych zbiornikdrobnych zbiornikóów pozostaje niezbadanaw pozostaje niezbadana

ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 
Zabudowa brzegZabudowa brzegóóww
Niszczenie drobnych zbiornikNiszczenie drobnych zbiornikóów, bagienw, bagien

DziaDziałłania:ania:
Zbadanie drobnych zbiornikZbadanie drobnych zbiornikóów w 
i decyzja czy piskorz ma pozostai decyzja czy piskorz ma pozostaćć
przedmiotem ochronyprzedmiotem ochrony
(Ochrona drobnych zbiornik(Ochrona drobnych zbiornikóów)w)
(Ochrona naturalnych brzeg(Ochrona naturalnych brzegóów)w)

Fot. B.R.V. Grimm



1042 1042 -- Zalotka wiZalotka więększa ksza Leucorrhinia pectoralisLeucorrhinia pectoralis

WaWażżkaka
Siedlisko: rSiedlisko: róóżżnego typu drobne zbiorniki wodne, bagienka z bujnnego typu drobne zbiorniki wodne, bagienka z bujnąą
rorośślinnolinnośściciąą, torfowiska przej, torfowiska przejśściowe, zarastajciowe, zarastająące jeziorka itp.ce jeziorka itp.
Pokarm: larwy i dorosPokarm: larwy i dorosłłe poluje polująą na bezkrna bezkręęgowcegowce
Stan wiedzy o populacji w Ostoi : niezadowalajStan wiedzy o populacji w Ostoi : niezadowalająący (przygodne obserwacje cy (przygodne obserwacje 
w niewielu miejscach w trakcie innych badaw niewielu miejscach w trakcie innych badańń))
Rozmieszczenie w ostoi:Rozmieszczenie w ostoi:

Liczna na bagnie na poLiczna na bagnie na połłudnie od Dobyudnie od Doby
Obecna na torfowisku przejObecna na torfowisku przejśściowym pod Okowiznciowym pod Okowiznąą
Liczne potencjalnie atrakcyjne siedliskaLiczne potencjalnie atrakcyjne siedliska

ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 
Niszczenie drobnych zbiornikNiszczenie drobnych zbiornikóów, bagienw, bagien

DziaDziałłania:ania:
PePełłniejsze poznanie rozmieszczenia niejsze poznanie rozmieszczenia 
i stanu ochronyi stanu ochrony
Ochrona drobnych zbiornikOchrona drobnych zbiornikóóww



1084 1084 –– Pachnica dPachnica dęębowa bowa Osmoderma eremitaOsmoderma eremita

ChrzChrząąszcz, gatunek bliski zagroszcz, gatunek bliski zagrożżenia (NT) w skali enia (NT) w skali śświatowejwiatowej
Siedlisko: prSiedlisko: próóchniejchniejąące od wewnce od wewnąątrz drzewa litrz drzewa liśściaste (dciaste (dęęby, lipy, wierzby, klony, inne)by, lipy, wierzby, klony, inne)
Przy wspPrzy wspóółłczesnej gospodarce leczesnej gospodarce leśśnej cznej częśęściej spotykany poza lasami (aleje, grupy ciej spotykany poza lasami (aleje, grupy 
pomnikowych drzew, parki) nipomnikowych drzew, parki) niżż w lasachw lasach
Pokarm:  larwy Pokarm:  larwy –– prpróóchno; doroschno; dorosłłe e –– soki drzew, owocsoki drzew, owocóóww
Stan wiedzy o populacji w Ostoi : dobryStan wiedzy o populacji w Ostoi : dobry
Stan ochrony w ostoi: dobry (FV)Stan ochrony w ostoi: dobry (FV)
Rozmieszczenie w ostoi:Rozmieszczenie w ostoi:

KilkanaKilkanaśście znacznych stanowisk (m.in. rezerwat Sztynort, aleje w Sztynocie znacznych stanowisk (m.in. rezerwat Sztynort, aleje w Sztynorcie, lasy na rcie, lasy na 
popołłudnie od Doby)udnie od Doby)

ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 
Usuwanie starych, zamierajUsuwanie starych, zamierająących drzewcych drzew
Stopniowe kurczenie siStopniowe kurczenie sięę puli starych dpuli starych dęębbóów sztynorckichw sztynorckich
Nie znane skutki zwoNie znane skutki zwożżenia do rezerwatu kenia do rezerwatu kłłóód d 
z wycinki alei przydroz wycinki alei przydrożżnychnych

DziaDziałłania:ania:
PePełłna ochrona znanych stanowiskna ochrona znanych stanowisk
Ochrona alei przydroOchrona alei przydrożżnychnych
Pozostawianie w lasach dorodnych drzew liPozostawianie w lasach dorodnych drzew liśściastychciastych
Nasadzenia uzupeNasadzenia uzupełłniajniająące przy drogach ce przy drogach 
gatunkami dogatunkami dośćść szybko rosnszybko rosnąącymi (wierzba, lipa)cymi (wierzba, lipa) Fot. D. Doktór



1083 1083 –– Jelonek rogacz Jelonek rogacz Lucanus cervusLucanus cervus

ChrzChrząąszcz, niezwykle rzadki, zagroszcz, niezwykle rzadki, zagrożżony w skali ony w skali śświatowejwiatowej
Siedlisko: sprSiedlisko: spróóchniachniałłe de dęęby, rzadziej inne drzewa liby, rzadziej inne drzewa liśściaste lub ich fragmenty leciaste lub ich fragmenty leżążące na ce na 
ziemi, najchziemi, najchęętniej w miejscach przetniej w miejscach prześświetlonychwietlonych
Przy wspPrzy wspóółłczesnej gospodarce leczesnej gospodarce leśśnej cznej częśęściej spotykany poza lasami (aleje, grupy ciej spotykany poza lasami (aleje, grupy 
pomnikowych drzew, parki) nipomnikowych drzew, parki) niżż w lasachw lasach
Pokarm:  larwy Pokarm:  larwy –– prpróóchno; doroschno; dorosłłe e –– soki drzewsoki drzew
Stan wiedzy o populacji w Ostoi : Stan wiedzy o populacji w Ostoi : śśredniredni
Rozmieszczenie w ostoi:Rozmieszczenie w ostoi:

Pojedyncze stwierdzenia w rejonie SztynortuPojedyncze stwierdzenia w rejonie Sztynortu
ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 

Usuwanie starych, zamierajUsuwanie starych, zamierająących drzewcych drzew
Stopniowe kurczenie siStopniowe kurczenie sięę puli starych dpuli starych dęębbóów sztynorckichw sztynorckich
KolekcjonerstwoKolekcjonerstwo

DziaDziałłania:ania:
Dalsze badaniaDalsze badania
PePełłna ochrona znanych stanowiskna ochrona znanych stanowisk
Ochrona alei przydroOchrona alei przydrożżnychnych
Pozostawianie w lasach dorodnych drzew liPozostawianie w lasach dorodnych drzew liśściastychciastych
Nasadzenia uzupeNasadzenia uzupełłniajniająące przy drogach ce przy drogach 
gatunkami dogatunkami dośćść szybko rosnszybko rosnąącymi (wierzba, lipa)cymi (wierzba, lipa) Fot. S.A. Eugster



1086 1086 –– Zgniotek cynobrowy Zgniotek cynobrowy 
Cucujus cinnaberinusCucujus cinnaberinus

ChrzChrząąszcz, gatunek bliski zagroszcz, gatunek bliski zagrożżenia (NT) w skali enia (NT) w skali śświatowejwiatowej
Siedlisko: gnijSiedlisko: gnijąące ce łłyko martwych drzew (pod koryko martwych drzew (pod korąą) li) liśściastych stojciastych stojąących lub lecych lub leżążących, w cych, w 
miejscach przemiejscach prześświetlonych, w pierwotnych lasach bogatych w martwe drewnowietlonych, w pierwotnych lasach bogatych w martwe drewno
Przy wspPrzy wspóółłczesnej gospodarce leczesnej gospodarce leśśnej bardzo trudno mu utrzymanej bardzo trudno mu utrzymaćć sisięę w lasachw lasach
Pokarm:  larwy i dorosPokarm:  larwy i dorosłłe e –– gnijgnijąące ce łłykoyko
Stan wiedzy o populacji w Ostoi : Stan wiedzy o populacji w Ostoi : śśredniredni
Rozmieszczenie w ostoi:Rozmieszczenie w ostoi:

Pojedyncze stwierdzenia w rejonie SztynortuPojedyncze stwierdzenia w rejonie Sztynortu
ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne): enia (rzeczywiste i potencjalne): 

Usuwanie martwych drzew stojUsuwanie martwych drzew stojąących i lecych i leżążącychcych
Gospodarka leGospodarka leśśna ogna ogóólnielnie

DziaDziałłania:ania:
Dalsze badaniaDalsze badania
Ochrona rezerwatowa siedlisk (Sztynort)Ochrona rezerwatowa siedlisk (Sztynort)
Pozostawianie martwego drewnaPozostawianie martwego drewna
Pozostawianie duPozostawianie dużżych kych kęęp do naturalnego rozpadup do naturalnego rozpadu
Prowadzenie w grProwadzenie w grąądach i dach i łęłęgach gospodarki mogach gospodarki możżliwieliwie
wiernie imitujwiernie imitująącej naturalny rozwcej naturalny rozwóój lasuj lasu



PRZEDMIOTY OCHRONY PRZEDMIOTY OCHRONY 
(OSOP)(OSOP)

Kryteria uznania za przedmiot ochrony:Kryteria uznania za przedmiot ochrony:
> 1% krajowej populacji l> 1% krajowej populacji lęęgowej gatunkugowej gatunku
> 1% przelotnej populacji gatunku> 1% przelotnej populacji gatunku
> 20 000 osobnik> 20 000 osobnikóów gatunkw gatunkóów wodnow wodno--bbłłotnych podczas otnych podczas 
wwęędrdróówek lub zimowania wek lub zimowania 
>5000 bocian>5000 bocianóów lub >3000 w lub >3000 żżurawi lub >3000 ptakurawi lub >3000 ptakóów w 
drapiedrapieżżnych podczas wnych podczas węędrdróówekwek
obszar jest 1 z 10 najwiobszar jest 1 z 10 najwięększych krajowych obszarkszych krajowych obszaróów w 
gniazdowania gatunku zagrogniazdowania gatunku zagrożżonego  w UEonego  w UE
w obszarze gniazduje gatunek zagrow obszarze gniazduje gatunek zagrożżony w skali ony w skali śświatowej wiatowej 



Przedmioty ochrony OSOP Jezioro DobskiePrzedmioty ochrony OSOP Jezioro Dobskie

0,1%0,0%0,2%0,0%2161ZimorodekA229

0,1%0,0%0,1%0,0%2151Rybitwa rzecznaA193

0,5%0,5%0,8%0,6%75687568ŻurawA127

0,1%0,0%0,1%0,0%26212620DerkaczA122

0,8%0,5%1,3%0,5%109159ZielonkaA120

0,0%0,0%0,4%0,0%1110KropiatkaA119

0,0%0,0%0,0%0,0%11JarząbekA104

0,5%0,3%0,8%0,6%11111511Orlik krzykliwyA089

0,0%0,0%0,2%0,1%0032Błotniak łąkowyA084

0,2%0,2%0,2%0,1%1413148Błotniak stawowyA081

0,4%0,3%0,8%0,4%5553Bielik A075

0,4%0,2%1,3%0,5%2242Kania czarnaA073

0,1%0,0%0,1%0,0%2121Trzmielojad A072

0,0%0,0%0,1%0,0%10103010Bocian białyA031

0,3%0,2%0,3%0,3%4433Bocian czarnyA030

0,2%0,2%0,2%0,1%8885Bąk A021

MaxMinMaxMinMaxMinMaxMin

Udział w pop. kraj. -
nowe dane

Udział w pop. kraj. - stare 
dane

Populacja - nowy 
SDF

Populacja -
stary SDFNazwa polskaKod

Ptaki wymienione w Załączniku I - SDF



Przedmioty ochrony OSOP Jezioro DobskiePrzedmioty ochrony OSOP Jezioro Dobskie

0,1%0,1%0,0%0,0%101000Czapla siwaA392

2,6%2,3%3,5%3,0%700700700670Kormoran czarnyA391

2,0%1,6%2,0%1,6%24242424GągołA067

13,3%10,0%13,3%0,0%2220HełmiatkaA058

Regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I

0,3%0,1%0,0%0,0%231900Muchołówka małaA320

0,0%0,0%0,0%0,0%9500JarzębatkaA307

0,0%0,0%0,0%0,0%262100LerkaA246

0,0%0,0%0,0%0,0%1100LelekA224

0,2%0,0%0,0%0,0%5100Rybitwa czarnaA197

0,0%0,0%0,0%0,0%0065OrtolanA379

0,0%0,0%0,0%0,0%63566040GąsiorekA338

1,7%1,3%4,0%2,7%161616Dzięcioł białogrzbietyA239

0,3%0,1%0,5%0,1%50365025Dzięcioł średniA238

0,1%0,0%0,1%0,0%22222210Dzięcioł czarnyA236



DziDzięęciociołł biabiałłogrzbiety ogrzbiety 
Dendrocopos leucotosDendrocopos leucotos

Tereny lTereny lęęgowe: stare lasy ligowe: stare lasy liśściaste z bardzo duciaste z bardzo dużążą iloilośściciąą
martwych drzew i kmartwych drzew i kłłóódd
ŻŻerowiska: jw. (zwerowiska: jw. (zwłłaszcza miaszcza mięękkie drewno: olsza, brzoza, osika)kkie drewno: olsza, brzoza, osika)
Pokarm: larwy owadPokarm: larwy owadóów wydw wydłłubywane ze zbutwiaubywane ze zbutwiałłego drewnaego drewna
Zimowiska: gatunek osiadZimowiska: gatunek osiadłłyy
Populacja w OSOP: ok. 16 p. Populacja w OSOP: ok. 16 p. 
UdziaUdziałł w populacji krajowej: 1,3w populacji krajowej: 1,3--1,7%1,7%
Rozmieszczenie w OSOP:Rozmieszczenie w OSOP:

Lasy na poLasy na połłudnie od j. Dobskiego udnie od j. Dobskiego 
i na zachi na zachóód od Dejgun, obfitujd od Dejgun, obfitująące ce 
w zatopione olszyny i brzezinyw zatopione olszyny i brzeziny



DziDzięęciociołł biabiałłogrzbiety ogrzbiety 
Dendrocopos leucotosDendrocopos leucotos c.dc.d

Stan ochrony gatunku w OSOP:Stan ochrony gatunku w OSOP:
Populacja: FV (populacja maPopulacja: FV (populacja małła, ale prawdopodobnie stabilna)a, ale prawdopodobnie stabilna)
Siedlisko: FV (duSiedlisko: FV (dużżo martwego drewna zwio martwego drewna zwiąązanego z zatopionymi zanego z zatopionymi 
olszynami i brzezinami) olszynami i brzezinami) 
Szanse zachowania gatunku: U1 (obecne Szanse zachowania gatunku: U1 (obecne żżerowiska berowiska bęęddąą sisięę
stopniowo wyczerpywastopniowo wyczerpywaćć))
OgOgóółłem: U1em: U1

ZagroZagrożżenia:enia:
Stopniowe uboStopniowe ubożżenie istniejenie istniejąących cych żżerowisk, problematyczna kwestia erowisk, problematyczna kwestia 
odnowieodnowieńń olszy i brzozy w tych miejscacholszy i brzozy w tych miejscach
Usuwanie martwego drewna, drzew obumierajUsuwanie martwego drewna, drzew obumierająących i dziuplastychcych i dziuplastych
ZrZręęby zupeby zupełłne w olsach i ne w olsach i łęłęgachgach

Cele: Zachowanie dobrego stanu populacji przez zapewnienie na Cele: Zachowanie dobrego stanu populacji przez zapewnienie na 
ddłłuużższsząą metmetęę bazy pokarmowejbazy pokarmowej



DziDzięęciociołł biabiałłogrzbiety ogrzbiety 
Dendrocopos leucotosDendrocopos leucotos c.dc.d

DziaDziałłania ania -- uzupeuzupełłnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony:nienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony:
liczenia co rokuliczenia co roku
ocena zasobnoocena zasobnośści ci żżerowisk, dynamiki odnowieerowisk, dynamiki odnowieńń naturalnych na naturalnych na 
żżerowiskach i ewentualnych moerowiskach i ewentualnych możżliwoliwośści stymulowania odnowieci stymulowania odnowieńń

DziaDziałłania ania -- ochrona czynna:ochrona czynna:
sztuczne odnowienia olszy i brzozy na sztuczne odnowienia olszy i brzozy na żżerowiskach (?)erowiskach (?)
pielpielęęgnacja naturalnych odnowiegnacja naturalnych odnowieńń olszy i brzozy na olszy i brzozy na żżerowiskach (?)erowiskach (?)

DziaDziałłania ania -- utrzymanie/modyfikacja metod gospodarowaniautrzymanie/modyfikacja metod gospodarowania
Pozostawianie zadrzewiePozostawianie zadrzewieńń osikowych, brzozowych i olszowychosikowych, brzozowych i olszowych
PrzejPrzejśście na rcie na ręębnie zbnie złłoożżone o done o dłługim czasie odnowienia w olsachugim czasie odnowienia w olsach
i i łęłęgach i/lub pozostawianie wigach i/lub pozostawianie więększej ilokszej ilośści olsz do naturalnego ci olsz do naturalnego 
rozpadurozpadu
Rezygnacja z pozyskiwania czRezygnacja z pozyskiwania częśęści osiki i brzozyci osiki i brzozy
Pozostawianie drzew martwych, obumierajPozostawianie drzew martwych, obumierająących i dziuplastychcych i dziuplastych

Wskazania do studiWskazania do studióów/planw/planóów zagospodarowania: niepotrzebnew zagospodarowania: niepotrzebne



HeHełłmiatka miatka Netta rufinaNetta rufina
Tereny lTereny lęęgowe: brzegi wgowe: brzegi wóód z bujnd z bujnąą rorośślinnolinnośściciąą
ŻŻerowiska:  perowiska:  płłytkie wody, zwytkie wody, zwłłaszcza aszcza łąłąki ramienicowe na pki ramienicowe na płłyciznachyciznach
Pokarm: ramienice (zwPokarm: ramienice (zwłł. Nitellopsis), inne ro. Nitellopsis), inne rośśliny, takliny, takżże bezkre bezkręęgowcegowce

Zimowiska: basen Morza Zimowiska: basen Morza ŚŚrróódziemnegodziemnego
Populacja w OSOP: 0Populacja w OSOP: 0--2 p. 2 p. 
UdziaUdziałł w populacji krajowej: 10w populacji krajowej: 10--13%13%
Rozmieszczenie w OSOP: stwierdzenia koRozmieszczenie w OSOP: stwierdzenia kołło w rejonie Wyspy Kormorano w rejonie Wyspy Kormoranóów i Zatoki Pilwaw i Zatoki Pilwa
Stan ochrony gatunku w OSOP:Stan ochrony gatunku w OSOP:

Populacja: XX? (populacja bardzo nieliczna, moPopulacja: XX? (populacja bardzo nieliczna, możże niestabilna)e niestabilna)

Siedlisko: FV (wciSiedlisko: FV (wciążąż jeszcze spokojne akweny Dobskiego i Dejgun z dobrymi jeszcze spokojne akweny Dobskiego i Dejgun z dobrymi 
żżerowiskami ) erowiskami ) 
Szanse zachowania gatunku: XX? Szanse zachowania gatunku: XX? 
(obecno(obecnośćść momożże okazae okazaćć sisięę efemerycznaefemeryczna
–– mazurska populacja jest izolowana)mazurska populacja jest izolowana)

OgOgóółłem: XX?em: XX?

Źródło: Wikimedia Commons



HeHełłmiatka miatka Netta rufinaNetta rufina

ZagroZagrożżenia:enia:

Eutrofizacja, prowadzEutrofizacja, prowadząąca do zaniku ca do zaniku łąłąk ramienicowychk ramienicowych

RozwRozwóój turystyki i zabudowy przy brzegach j turystyki i zabudowy przy brzegach –– niszczenie siedlisk lniszczenie siedlisk lęęgowych gowych 
i i łąłąk ramienicowych k ramienicowych 

WWęędkarstwo dkarstwo –– zatrucia ozatrucia ołłowiemowiem

Cele: Utrzymanie obecnoCele: Utrzymanie obecnośści gatunku w sezonie lci gatunku w sezonie lęęgowymgowym

DziaDziałłania:ania:

Coroczne liczenieCoroczne liczenie

PrzeciwdziaPrzeciwdziałłanie eutrofizacji (jak dla 3140, 3150)anie eutrofizacji (jak dla 3140, 3150)

PrzeciwdziaPrzeciwdziałłanie zabudowie brzeganie zabudowie brzegóóww



GGąągogołł Bucephala clangulaBucephala clangula

Tereny lTereny lęęgowe: lasy i zadrzewienia nad wodami (dziuple)gowe: lasy i zadrzewienia nad wodami (dziuple)

ŻŻerowiska:  perowiska:  płłytkie wody, zwytkie wody, zwłłaszcza aszcza łąłąki ramienicowe na pki ramienicowe na płłyciznachyciznach

Pokarm: bezkrPokarm: bezkręęgowce wodne, bardzo rzadko drobne krgowce wodne, bardzo rzadko drobne kręęgowcegowce

Zimowiska: Zimowiska: śśrodkowa, zachodnia i porodkowa, zachodnia i połłudniowa Europa (takudniowa Europa (takżże zachodnia Polska)e zachodnia Polska)

Populacja w OSOP: ok. 24 p. , udziaPopulacja w OSOP: ok. 24 p. , udziałł w populacji krajowej: 1,6w populacji krajowej: 1,6--2,0%2,0%

Rozmieszczenie w OSOP: lasy miRozmieszczenie w OSOP: lasy mięędzy Jeziorami Dobskie i Dejguny, dzy Jeziorami Dobskie i Dejguny, żżerowiska na erowiska na 
jeziorach i mniejszych zbiornikachjeziorach i mniejszych zbiornikach

Stan ochrony gatunku w OSOP:Stan ochrony gatunku w OSOP:

Populacja: FV (doPopulacja: FV (dośćść liczna i stabilna)liczna i stabilna)

Siedlisko: FV (wciSiedlisko: FV (wciążąż jeszcze dujeszcze dużżo o 
starych dziuplastych drzew starych dziuplastych drzew 
w pobliw pobliżżu wu wóód)d)

Szanse zachowania gatunku: FV Szanse zachowania gatunku: FV 
(gatunek ma si(gatunek ma sięę dobrze zardobrze zaróównowno
w OSOP, jak i na Mazurach w ogw OSOP, jak i na Mazurach w ogóóle )le )

OgOgóółłem: FV?em: FV?



GGąągogołł Bucephala clangulaBucephala clangula

ZagroZagrożżenia (rzeczywiste i potencjalne):enia (rzeczywiste i potencjalne):

Usuwanie starych drzew w lasachUsuwanie starych drzew w lasach

Likwidacja starych zadrzewieLikwidacja starych zadrzewieńń

Nasilenie presji turystycznej (pNasilenie presji turystycznej (płłoszenie podczas wodzenia piskloszenie podczas wodzenia piskląąt)t)

Cele: Utrzymanie dobrego stanu ochronyCele: Utrzymanie dobrego stanu ochrony

DziaDziałłania:ania:

Ochrona starszych drzewostanOchrona starszych drzewostanóów i zadrzewiew i zadrzewieńń w pobliw pobliżżu wu wóódd

PrzeciwdziaPrzeciwdziałłanie zabudowie brzeganie zabudowie brzegóóww



Kormoran czarny Kormoran czarny Phalacrocorax carboPhalacrocorax carbo

Tereny lTereny lęęgowe: (w Polsce) zwykle wyspy na jeziorachgowe: (w Polsce) zwykle wyspy na jeziorach

ŻŻerowiska: perowiska: płłytkie i gytkie i głęłębokie wody bokie wody -- wiwięększe jeziora i stawy, takksze jeziora i stawy, takżże morzee morze

Pokarm: wyPokarm: wyłąłącznie rybycznie ryby

Zimowiska: poZimowiska: połłudniowa Europa (takudniowa Europa (takżże Polska)e Polska)

Populacja w OSOP: ok. 700 p. , udziaPopulacja w OSOP: ok. 700 p. , udziałł w populacji krajowej: 2,3w populacji krajowej: 2,3--2,6%2,6%

Rozmieszczenie w OSOP: kolonia na Wyspie KormoranRozmieszczenie w OSOP: kolonia na Wyspie Kormoranóóww

Stan ochrony gatunku w OSOP:Stan ochrony gatunku w OSOP:

Populacja: FV (liczna i stabilna)Populacja: FV (liczna i stabilna)

Siedlisko: FV (rozlegSiedlisko: FV (rozległłe e żżerowiska, erowiska, 
wyspa w rezerwacie)wyspa w rezerwacie)

Szanse zachowania gatunku: FV Szanse zachowania gatunku: FV 
(gatunek ma si(gatunek ma sięę dobrze zardobrze zaróównowno
w OSOP, jak i w Europie w ogw OSOP, jak i w Europie w ogóóle )le )

OgOgóółłem: FVem: FV

Fot. J.M. Garg



Kormoran czarny Kormoran czarny Phalacrocorax carboPhalacrocorax carbo

ZagroZagrożżenia (potencjalne):enia (potencjalne):

PrzePrześśladowania (? )ladowania (? )

Cele: Utrzymanie dobrego stanu ochronyCele: Utrzymanie dobrego stanu ochrony

DziaDziałłania:ania:

ZarzZarząądzanie populacjdzanie populacjąą zgodnie z krajowzgodnie z krajowąą lub regionalnlub regionalnąą strategistrategiąą
zarzzarząądzania populacjdzania populacjąą kormoranakormorana



Monitoring realizacji PZOMonitoring realizacji PZO

Informacje do RDOInformacje do RDOŚŚ od podmiotod podmiotóów odpowiedzialnych za realizujw odpowiedzialnych za realizujęę dziadziałłaańń
ochronnych, ochronnych, npnp..

Sprawozdania podmiotSprawozdania podmiotóów odpowiedzialnych lub (jew odpowiedzialnych lub (jeżżeli podmiotem jest eli podmiotem jest 
RDORDOŚŚ) bezpo) bezpośśrednich wykonawcrednich wykonawcóów dziaw działłaańń z zakresu ochrony czynnejz zakresu ochrony czynnej
Informacje organInformacje organóów publicznych (w publicznych (ARiMRARiMR, Nadle, Nadleśśnictwa, Gminy, nictwa, Gminy, 
stosownie do przypisanego zakresu dziastosownie do przypisanego zakresu działłaańń))

Kontrole Kontrole ARiMRARiMR w ramach kontroli wzajemnej zgodnow ramach kontroli wzajemnej zgodnośści (obligatoryjne ci (obligatoryjne 
i fakultatywne dziai fakultatywne działłania dotyczania dotycząące gospodarki rolnej)ce gospodarki rolnej)



Monitoring stanu Monitoring stanu 
przedmiotprzedmiotóów ochronyw ochrony

Inwentaryzacja siedlisk i gatunkInwentaryzacja siedlisk i gatunkóów bw bęęddąących cych 
przedmiotami ochrony co 1, 3, 5 lub 10 lat, przedmiotami ochrony co 1, 3, 5 lub 10 lat, 
w zalew zależżnonośści od aktualnej oceny stanu siedliska/ ci od aktualnej oceny stanu siedliska/ 
populacjipopulacji



PrzesPrzesłłanki do sporzanki do sporząądzeniadzenia
planu ochronyplanu ochrony

RRóóżżnice minice mięędzy planem ochrony a PZO:dzy planem ochrony a PZO:
Plan ochrony na 20 latPlan ochrony na 20 lat
W planie ochrony moW planie ochrony możżna ustalana ustalaćć powszechnie powszechnie 
obowiobowiąązujzująące reguce regułły zagospodarowania (zabudowa, y zagospodarowania (zabudowa, 
infrastruktura)infrastruktura)

Kwestia planu ochrony do rozwaKwestia planu ochrony do rozważżenia na enia na 
dalszych etapach pracdalszych etapach prac



Zmiany granicZmiany granic

Warto rozwaWarto rozważżyyćć wwłąłączenie lasczenie lasóów w 
w Nadlew Nadleśśnictwie Srokowo do Ostoi nictwie Srokowo do Ostoi 
PPóółłnocnomazurskiej nocnomazurskiej (dobre gr(dobre grąądy)dy)


