
 
 

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 Gołobórz PLH140028 
 

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 2013 poz. 627). 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 zostanie sporządzony przez 

wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – Biuro Badań, Monitoringu i 

Ochrony Przyrody „EcoFalk” Michał Falkowski, 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”, którego beneficjentem jest Uniwersytet 

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

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Gołobórz PLH140028 (zwany dalej „obszarem Natura 

2000”), o powierzchni 186,5 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 składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu normatywnego C(2010) 9669), opublikowaną  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2011 r. 

 

Gołobórz PLH 140028 to jeden z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych pod względem 

przyrodniczym i krajobrazowym obszarów na terenie Niziny Południowopodlaskiej. O jego 

wartości świadczy miedzy innymi występowanie siedlisk przyrodniczych reprezentujących bardzo 

różne wymagania ekologiczne. Skrajnie ubogie i skrajnie suche piaszczyste gleby porasta mozaika 

roślinności związanej z naturalnym procesem utrwalania wydm śródlądowych. Do największych 

pod względem powierzchni należą murawy szczotlichowe Spergulo vernalis-Corynephoretum 

(2330) reprezentujące różne stadia rozwojowe. Towarzyszą im suche wrzosowiska (4030)  

z dominującym wrzosem zwyczajnym Calluna vulgaris, nawiązujące swoją fizjonomią i składem 

gatunkowym do wrzosowisk knotnikowych Pohlio-Callunetum. Osobliwością przyrodniczą tego 

terenu są malownicze zarośla jałowca pospolitego Juniperus communis (5130), stanowiące jedyne 



znane miejsce występowania tego siedliska przyrodniczego w makroregionie. Ostatnie stadium 

sukcesji na wydmach stanowi suchy bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum (91T0), zajmujący 

najwyżej położone fragmenty wydmy. W runie występują chronione gatunki roślin - goździk 

piaskowy Dianthus arenarius i paprotka zwyczajna Polypodium vulgare. Taras nadzalewowy rzeki 

Muchawki zdominowany jest przez roślinność leśną. Na uwagę zasługują dobrze zachowane grądy 

subkontynentalne Tilio-Carpinetum (9170) reprezentujące odmianę Mazowiecko-Poleską, 

zróżnicowaną w obrębie Obszaru na dwa podzespoły: trzcinnikowy Tilio-Carpinetum 

calamagrostietosum i typowy Tilio-Carpinetum typicum. Lokalne wyniesienia w obrębie grądów 

porośnięte są przez różnej wielkości płaty ciepłolubnej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum 

(91I0*). Spośród wielu rosnących na tym terenie gatunków chronionych, rzadkich regionalnie, 

związanych z mezofilnymi lasami liściastymi, warto wymienić buławnika czerwonego 

Cephalanthera rubra (PCK) oraz pluskwię europejską Cimicifuga europaea, lilię złotogłów Lilium 

martagon i miodownika melisowatego Melittis melissophyllum. Z gatunków zwierząt 

występujących w obrębie Obszaru na uwagę zasługuje liczna populacja jaszczurki zwinki Lacerta 

agilis. 

 

Przedmiotami ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze: 

 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

 5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-

Pinetum) 

 

Zastrzega sie jednak, że lista przedmiotów ochrony będzie podlegała 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 (Dz.U Nr 34, poz. 186 ze zm.), 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, planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego oraz innych dokumentów planistycznych. 

 

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 zostanie informacja o miejscu, sposobie i terminie składania przez wszystkich 

zainteresowanych uwag i wniosków do powstającego, a następnie ukończonego projektu planu 

zadań ochronnych. 


