
 
 

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 Łękawica PLH140030 
 

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, Łękawica PLH140030 (zwany dalej „obszarem Natura 

2000”), o powierzchni 1 468,9 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. 

 

Łękawica PLH140030 stanowi jedno z rozleglejszych i najlepiej zachowanych mokradeł na lewym 

brzegu Wisły, na terenie Mazowsza. Dominują tu łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum 

(91E0*), którym towarzyszą olsy Ribeso nigri-Alnetum. Bezpośrednie sąsiedztwo wysokich 

krawędzi wysoczyznowych, warunkujących spływ wód powierzchniowych, okresowe wysięki wód 

podskórnych oraz działalność bobrów, powodują fluktuacje pomiędzy łęgowym a olsowym 

charakterem zbiorowisk leśnych. Efektem tego jest obecność pełnego spektrum form 

przejściowych. Istotnym elementem tutejszego krajobrazu są ziołorośla, turzycowiska i łąki. Wśród 

tych ostatnich dominują niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie (6510), reprezentowane 

głównie przez łąki rajgrasowe Arrhenatheretum elatioris i Alopecuro - Polygonetosum bistortae, 

cechujące się udziałem gatunków przechodzących z łąk wilgotnych, m.in.: czarcikęsu łąkowego 



Succisa pratensi i ostrożenia błotnego Cirsium palustre oraz niewielkie płaty fitocenoz z udziałem 

przywrotników Alchemilla. W sąsiedztwie Kanału Trzebińskiego, w strefie przejściowej pomiędzy 

lasami łęgowymi a łąkami świeżymi wykształciły się łąki sitowo-trzęślicowe Junco-Molinietum 

(6410), stanowiące siedlisko życia dla licznej populacji czerwończyka fioletka Lycaena helle 

(4038). Na całym obszarze spotyka się dobrze zachowane i bujne płaty nitrofilnych zbiorowisk 

welonowych ze związku Convolvulion sepium (6430), na które składają się zbiorowiska: pokrzywy 

i kielisznika zaroślowego Urtico-Calystegietum sepium, kielisznika zaroślowego i sadźca 

konopiastego Calystegio-Eupatorietum oraz kanianki pospolitej i kielisznika zaroślowego Cuscuto-

Calystegietum sepium. Należy zaznaczyć, iż Obszar stanowi również ostoję dla bobra europejskiego 

Castor fiber (1337), natomiast z odbywających tu lęgi ptaków na uwagę zasługują, m.in.: bocian 

czarny Ciconia nigra, żuraw Grus grus, derkacz Crex crex i dzięcioł średni Dendrocopos medius. 

 

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierzat: 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion) 

 4038 Czerwończyk fioletek (Lycaena helle) 

 

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. 


