
 
  

 

 

Projekt POIS.05.03.00-00-285/10 pn: „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”  

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007 – 2013, działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony” 

 

Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu PZO  

dla obszaru Natura 2000 PLH140022 Bagna Celestynowskie.  

 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, który to 

obowiązek wynika z art. 6 (1) dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z 

dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – 

Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). Dokument ten tworzy ramy prawne do działania 

wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z 

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, 

poz. 1220, ze zm.). Wyżej wymieniony Plan, ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego, w 

formie zarządzenia, właściwy terytorialnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na 

okres 10 lat. W przypadku przedmiotowego obszaru Natura 2000, za ustanowienie PZO 

odpowiedzialny jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt 

dokumentacji planu zadań ochronnych, w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 

„Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie 

województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego” opracowany zostanie przez 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.  

 

Obszar Natura 2000 PLH140022 Bagna Celestynowskie (zwany dalej „obszarem Natura 

2000”), o powierzchni 1037 ha, został po raz pierwszy zatwierdzony Decyzją Komisji 



Europejskiej z dnia 10.01.2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składającego się na kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu normatywnego C(2010) 

9669), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2011 r. 

 

Obszar PLH140022 Bagna Celestynowskie znajduje się na terenie Niziny 

Środkowomazowieckiej, na zachodnim skraju Równiny Garwolińskiej i stanowi fragment 

ponad 100 km pasa wydmowego ciągnącego się równolegle do Wisły. Wydmy osiągające 

nierzadko wysokość ok.20m, często łącząc się ze sobą, tworzą wały wydmowe o długości 

dochodzącej do 8km (w granicach proponowanego obszaru wydmy zajmują ok. 40% 

powierzchni). W licznych misach deflacyjnych, jakie powstały pomiędzy wydmami oraz 

lokalnych zagłębieniach terenu, wykształciły się liczne, zróżnicowane pod względem 

powierzchni i kształtu torfowiska otoczone nierzadko borami bagiennymi. Obszar stanowi 

najlepiej zachowaną część dawnej Puszczy Osieckiej, zwanej współcześnie Lasami 

Celestynowskimi i wchodzi w skład Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dominuje tu 

roślinność torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae 

(7140), reprezentująca różne stadia rozwojowe. Do najczęstszych należą zbiorowiska: turzycy 

dzióbkowatej Carici rostratae-Sphagnetosum apiculati (Sphagno-Caricetum rostratae) i 

wełnianki wąskolistnej Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi. Towarzyszą im 

zazwyczaj płaty turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae, występujące w dwóch postaciach: 

płaskiego, dywanowego mszaru oraz pływających wysepek. Interesujące pod względem 

syntaksonomicznym są fitocenozy ze znacznym udziałem przygiełki białej Rhynchospora 

alba nawiązujące pod względem składu gatunkowego i struktury do przygiełkowisk ze 

związku Rhynchosporion albae. Osobliwością pod względem biogeograficznym jest 

występowanie roślinności nawiązującej pod względem składu gatunkowego i struktury do 

zbiorowisk związanych z torfowiskami wysokimi: wełnianki pochwowatej i torfowca 

kończystego Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi oraz bagna zwyczajnego i torfowca 

magellańskiego Ledo-Sphagnetum magellanici. Obrzeża torfowisk, jak i lokalne niecki terenu 

porastają różne pod względem fazy rozwojowej, jak również stopnia zachowania bory 

bagienne Vaccnio uliginosi-Pinetum (91D0*) Dużą wartość przyrodniczą tego terenu 

podkreśla masowe występowanie: żurawiny błotnej Oxyccocus palustris i modrzewnicy 

zwyczajnej Andromeda polifolia. Wśród przedstawicieli świata zwierząt na wyróżnienie 

zasługuje występowanie licznej i stabilnej populacji łosia Alces alces oraz żmii zygzakowatej 

Vipera berus.  



 

 

Przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000 są następujące siedliska przyrodnicze: 

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

Caricetea nigrae)  

 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino 

 

Lista przedmiotów ochrony może jednak ulec weryfikacji w toku prac nad PZO. 

 

Projekt planu zadań ochronnych, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawierał będzie: opis granic obszaru, ocenę stanu 

ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń  

dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których 

wyznaczono obszar, cele działań ochronnych – konieczność zachowania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, wykaz działań ochronnych wraz  

z podaniem obszarów ich wdrażania oraz określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich 

wykonanie, wskazania do istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. 

 

W celu umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w 

obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar 

udziału w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, zorganizowane będą warsztaty 

lokalne dotyczące przedmiotowego obszaru.  

 

Z dniem ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zdań ochronnych podana 

będzie informacja o miejscu, sposobie i terminie składania przez wszystkich 

zainteresowanych uwag i wniosków do powstającego, a następnie ukończonego projektu 

planu zadań ochronnych.  

 


