
Opis założeń do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

„Wydmy Lucynowsko – Mostowieckie PLH 140013”. 

 

Obszar Natura 2000 „Wydmy Lucynowsko – Mostowieckie PLH 140013” został zatwierdzony 

decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE. L 12/383). 

Obszar położony jest w środkowej części woj. mazowieckiego (większość obszaru należy do gminy 

Wyszków, a niewielka część południowo - wschodnia do gminy Zabrodzie). Całkowita powierzchnia 

obszaru wynosi 435,2 ha. Są to zarówno tereny leśne, jak i nieużytki i niewielkie płaty gruntów 

rolniczych. Między Mostówką, a Lucynowem rozciąga się kompleks wydm porośniętych murawami 

psammofilnymi, wrzosowiskami oraz różnymi zbiorowiskami borowymi. Pożar w 1993 r. zniszczył 

znaczną część lasów, jednocześnie spowodował bardzo silną ekspansję mącznicy lekarskiej 

Arctostaphylos uva-ursi (gatunku chronionego), której płaty osiągają powierzchnię 100 - 200 m
2
. 

Stanowisko to można zaliczyć do największych znanych stanowisk w Polsce. Na omawianym terenie 

obok wrzosowisk mącznicowych występują także murawy szczotlichowe, wrzosowiska oraz 

zróżnicowane troficznie zbiorowiska borowe. Przedmiotami ochrony w obszarze są następujące 

siedliska: 

1. Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (2330), 

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

3. Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) (91 

TO). 

Zaznacza się, iż lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prowadzenia prac przy 

opracowywaniu projektu planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 

151, poz. 1220 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa 

miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się 

koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań 

ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub 

gatunków roślin i zwierząt.  

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych wynika z art. 28 ust.1 ww. ustawy o 

ochronie przyrody. 

W myśl art. 28 ust. 1 ww. ustawy projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 sporządza 

sprawujący nadzór nad obszarem, w tym wypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Warszawie. 


