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Wprowadzenie 

 

Celem opracowania planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań 

niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, czyli 

zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono ten obszar, 

nie zostaną utracone, ani ich stan nie ulegnie pogorszeniu. 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 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).  

Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu regulują:   

a) art. 28 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220, z późniejszymi zmianami); 

b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z 

późniejszymi zmianami); 

c) art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami).  

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku rozpoczęcie prac nad 

opracowaniem planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach” zostało 

ogłoszone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 

w dniu 9 lipca 2010 r.  
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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

“Murawy w Haćkach” PLH200015 w województwie podlaskim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Murawy w Haćkach 

Kod obszaru PLH200015 

Opis granic obszaru w załączonych pliku *.shp  

SDF w załączonym pliku *.pdf   

Położenie  województwo podlaskie, powiat bielski, gmina Bielsk 

Podlaski 

Powierzchnia obszaru (w ha) 157,3 

Status prawny Obszar zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję 

Europejską na podstawie dokumentu przyjętego przez Radę 

Ministrów dn. 28.10.2009 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

09-07-2010 

Termin zatwierdzenia Planu Data wydania zarządzenia RDOŚ  

Koordynator Planu Dan Wołkowycki (d.wolkowycki@pb.edu.pl, 85 746 96 53) 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, 

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15−554 Białystok,  

tel. 85 74 06 981, fax. 85 74 06 982 

 

1.2 Weryfikacja terenu objętego Planem 

L.p. Typ i nazwa 

krajowej formy 

ochrony przyrody 

pokrywającej się z 

Planem 

Typ dokumentu 

planistycznego 

Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu z obszaru 

1. − − Nie stwierdzono przesłanek 

określonych w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody, które 

uzasadniałyby nieobejmowanie 

jakiejkolwiek części obszaru 

projektem Planu, a mianowicie: 

dla obszaru Natura 2000 nie 

ustanowiono planu ochrony; 

obszar nie pokrywa się z innymi 

obszarowymi formami ochrony 

przyrody i nie znajduje się w 

obszarach morskich. 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

 

Granice obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach”. Arkusz 1. Haćki 

1:10 000 
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Granice obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach”. Arkusz 2. Proniewicze 

1:10 000 
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1.4. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Przedmiot ochrony w obszarze Ocena Powierzchnia 

/liczebność 

Aktualność, kompletność i stopień 

wiarygodności danych 
SDF Po 

weryfikacji 

Siedliska 

przyrodnicze 

 

6210 Murawy 

kserotermiczne 
B B 2,89 ha siedlisko kluczowe dla obszaru; dane 

zaktualizowane w 2010 r. w trakcie prac 

nad planem zadań ochronnych, 

georeferencyjne, kompletne 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

B B 1,77 ha dane zaktualizowane w 2010 r. w trakcie 

prac nad planem zadań ochronnych, 

georeferencyjne, kompletne 

 

W granicach obszaru występują także inne gatunki i siedliska Natura 2000, które jednak nie stanowią formalnie przedmiotów ochrony: 

 

Przedmiot  Ocena Powierzchnia 

/liczebność 

Aktualność, kompletność i stopień 

wiarygodności danych 
SDF Po 

weryfikacji 

Siedliska 

przyrodnicze 

5130 Zarośla jałowcowe 
− 

(reprezenta-

tywność: D) 

− 

(reprezenta-

tywność: D) 

0,16 ha dane zaktualizowane w 2010 r. w trakcie 

prac nad planem zadań ochronnych, 

georeferencyjne, kompletne  

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk  

− 

(reprezenta-

tywność: D) 

− 

(reprezenta-

tywność: D) 

1,41 ha dane zaktualizowane w 2010 r. w trakcie 

prac nad planem zadań ochronnych, 

georeferencyjne, kompletne 
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91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

− 

(reprezenta-

tywność: D) 

− 

(reprezenta-

tywność: D) 

3,41 ha dane zaktualizowane w 2010 r. w trakcie 

prac nad planem zadań ochronnych, 

georeferencyjne, kompletne 

Gatunki 

zwierząt 

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

− (brak  

danych) 
D brak danych pierwszego stwierdzenia gatunku 

dokonano w trakcie prac nad planem 

zadań ochronnych, brak dokładnych 

danych na temat wielkości populacji 

 

 

Dane o występowaniu czerwończyka nieparka Lycaena dispar uzyskano dopiero w efekcie badań terenowych przeprowadzonych w ramach 

przygotowania planu zadań ochronnych w 2010 r. Biologia gatunku i termin realizacji prac uniemożliwiły ocenę stanu populacji. 
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1.5. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar Natura 2000 „Murawy w Haćkach” położony jest na Równinie Bielskiej, około 5 km 

na północ od Bielska Podlaskiego, obejmuje powierzchnię 157,3 ha i składa się z trzech 

części. Dwie z nich przylegają do zabudowań wsi Haćki od południowego zachodu i 

północnego wschodu, a trzecia położona jest pomiędzy wsiami Proniewicze i Hryniewicze 

Duże. Pod względem administracyjnym obszar „Murawy w Haćkach” znajduje się w gminie 

Bielsk Podlaski powiatu bielskiego w województwie podlaskim.  

Szata roślinna ostoi „Murawy w Haćkach” wyróżnia się dużym bogactwem i 

różnorodnością na tle sąsiednich obszarów Równiny Bielskiej, o zdecydowanie rolniczym 

charakterze i równinnym krajobrazie. Najcenniejszy składnik roślinności tego obszaru i 

główny przedmiot ochrony to kwieciste murawy kserotermiczne. Bogate florystycznie 

murawy tego typu mogły rozwinąć się tu ze względu na występowanie drobnoziarnistych 

utworów zawierających węglan wapnia, urozmaiconą rzeźbę terenu, korzystny mikroklimat i 

trwające ponad dwa tysiące lat oddziaływania człowieka. W wyniku badań archeologicznych 

potwierdzono ślady obecności człowieka w tym rejonie sięgające schyłku epoki kamienia i 

odnaleziono pozostałości osiedli otwartych oraz grodziska, użytkowanych w kilku fazach 

osadniczych, od okresu lateńskiego aż do wczesnego średniowiecza. Od lat 70. XX wieku 

obserwuje się stopniowe wyludnianie się wsi i zanik tradycyjnej gospodarki rolnej: 

zmniejszanie się powierzchni pól ornych, spadek pogłowia zwierząt, zaniechanie wypasu na 

większości gruntów zajętych przez murawy kserotermiczne. Część porzuconych gruntów 

użytkowanych dawniej rolniczo, wraz z cennymi przyrodniczo zboczami obniżenia 

terenowego, została obsadzona drzewami, głównie sosną, świerkiem i modrzewiem, co ma 

niekorzystny wpływ na światło- i ciepłolubne rośliny muraw kserotermicznych.  

Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach” są kwieciste murawy 

kserotermiczne (6210-3) i świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510). W granicach obszaru 

występują także zarośla jałowcowe (5130), torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk (7230), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0) oraz 

populacje i siedliska czerwończyka nieparka Lycaena dispar (1060). 

Mimo niewielkiej powierzchni ostoja „Murawy w Haćkach” odgrywa kluczową rolę w 

ochronie muraw kserotermicznych w północno-wschodniej Polsce obok obszarów Doliny 

Górnej Rospudy, Przełomowej Doliny Narwi i Ostoi Nadbużańskiej. Obszar „Murawy w 

Haćkach” jest izolowany od położonych w sąsiedztwie innych ostoi Natura 2000, takich jak 

Dolina Górnej Narwi, Jelonka, Dolina Górnego Nurca i Puszcza Białowieska.  
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Głównym zagrożeniem dla walorów szaty roślinnej obszaru jest zarzucanie tradycyjnego, 

ekstensywnego użytkowania gruntów i spontaniczne wkraczanie zarośli i zadrzewień na 

nieużytkowane pola i łąki, a także zalesienia sztuczne nieużytków. Inne ważne zagrożenia to 

eksploatacja kruszywa (rozkopywanie pagórków kemowych), zmiany stosunków wodnych 

oraz intensyfikacja rolnictwa, powodująca nadmierną chemizację i eutrofizację siedlisk, a 

także ubożenie składu gatunkowego łąk.  

Obszar „Murawy w Haćkach” ma złożoną strukturę własności gruntów. Mimo, że ok. 

74% powierzchni obszaru stanowią grunty prywatne, to olbrzymia większość płatów siedlisk, 

które są głównymi przedmiotami ochrony znajduje się na działkach należących do gminy 

Bielsk Podlaski, a jedynie ok. 1 ha tych siedlisk, czyli 0,6% powierzchni obszaru to własność 

rolników indywidualnych. Prywatna własność gruntów, na których znajdują się przedmioty 

ochrony dominuje w części ostoi położonej przy wsiach Proniewicze i Hryniewicze Duże. 

Główne uwarunkowania wpływające na możliwości ochrony siedlisk przyrodniczych i 

gatunków występujących w ostoi „Murawy w Haćkach” to: 

 izolacja i niewielka powierzchnia obszaru, 

 specyficzne warunki geologiczne i geomorfologiczne, 

 odwieczne osadnictwo, poświadczone unikalnymi zabytkami archeologicznymi, 

 krajobraz i siedliska przyrodnicze ukształtowane w wyniku długotrwałego, 

ekstensywnego użytkowania rolniczego, 

 duży udział gruntów należących do Skarbu Państwa oraz samorządów i lokalizacja w 

ich obrębie większości płatów siedlisk stanowiących główny przedmiot ochrony, 

 niekorzystne procesy demograficzne, prowadzące do wyludniania się wsi, 

 przeciwstawne procesy w rolnictwie – zanik użytkowania rolnego gruntów, w tym 

zanik wypasu na najcenniejszych fragmentach siedlisk, a z drugiej strony 

intensyfikacja rolnictwa, 

 plany inwestycji drogowych, 

 obecność miejscowych stowarzyszeń społecznych czynnie zaangażowanych w 

ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wy-

nika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 880 ze zm.). Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest jak 

najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000, 

czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono ob-
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szar, nie zostaną utracone, ani ich stan nie ulegnie pogorszeniu. Plan zadań ochronnych to 

„projekt najpilniejszych działań na rzecz ochrony obszaru” możliwych do osiągnięcia w ciągu 

10 lat. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia regionalny dyrektor ochro-

ny środowiska w formie zarządzenia. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą dotyczyć orga-

nów administracji samorządowej i terenowych organów administracji rządowej, a także wła-

ścicieli i użytkowników gruntów rolnych i leśnych, w obrębie których występują przedmioty 

ochrony obszaru oraz wpływać na prowadzenie gospodarki leśnej i wodnej. Plan zadań 

ochronnych może formułować wnioski do zmian istniejących studiów i planów zagospodaro-

wania przestrzennego, a także zawierać wniosek o potrzebie sporządzenia i ustanowienia pla-

nu ochrony. W efekcie zatwierdzenia planu zadań ochronnych będzie możliwe zastosowanie 

w razie potrzeby zapisów art. 37 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody: „jeżeli działania na ob-

szarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych, regio-

nalny dyrektor ochrony środowiska nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w 

wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu da-

nego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków” i siedlisk. Przyjęcie planu zadań 

ochronnych ułatwi wdrażanie programów rolno-środowiskowych, które musi przebiegać w 

zgodzie z zapisami planu (zgodność interpretuje i poświadcza RDOŚ). Stanie się także moż-

liwe kontrolowanie wszelkich ewentualnych uchybień wobec tzw. zasady wzajemnej zgodno-

ści oraz stosowanie sankcji w zakresie płatności bezpośrednich, w przypadku gdy podjęto 

działania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych. 

Reasumując, projekt planu zadań ochronnych służy zapewnieniu skutecznej ochrony 

obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, jest opracowany w odniesieniu do całej jego 

powierzchni, a jego ustalenia powinny być zrealizowane w ciągu 10 lat.  

 

 

1.6. Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Utworzono Zespół Lokalnej Współpracy będący grupą roboczą skupiającą przedstawicieli 

zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 „Murawy w 

Haćkach”. Zorganizowano trzy spotkania dyskusyjne Zespołu, w dniach 2 sierpnia, 3 września 

i 17 października, których celem było wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 

2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę 

naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów 
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korzystających z obszaru. Dwa spotkania odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy w Bielsku 

Podlaskim, a trzecie w Rajsku w pobliżu wsi Haćki. Spotkania miały charakter otwarty dla 

wszystkich zainteresowanych. Listy uczestników spotkań oraz raporty z ich przebiegu dostępne 

są w siedzibie RDOŚ w Białymstoku. 

Wszelkie materiały dotyczące przebiegu i postępów prac nad planem zadań ochronnych 

publikowane były sukcesywnie na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku, przez którą 

można było zgłaszać uwagi oraz wnioski podczas całego procesu planistycznego.  

Do wszystkich właścicieli gruntów prywatnych rozesłano także informację o pracach nad 

planem zadań ochronnych pocztą. Tych z właścicieli gruntów, którzy wyrazili taką wolę, 

informowano następnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną o przebiegu prac i o kolejnych 

spotkaniach dyskusyjnych.  

Projekt Planu udostępniono w celu składania uwag i wniosków przez wszystkich 

zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski oraz na stronie internetowej i w 

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa 

Podlaskiego 

polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu 

województwa podlaskiego, udostępnianie 

informacji w tym zakresie 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 1 

15−888 Białystok 

 

85 74 85 101 

kancelaria@umwp-podlasie 

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku 

Podlaskim 

zarządzanie gospodarką przestrzenną i 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze powiatu, 

udostępnianie informacji w tym zakresie, 

nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

prywatnych 

ul. Mickiewicza 46 

17−100 Bielsk Podlaski 

 

85 83 32 616 

starostwo@powiatbielski.pl 

Gmina Bielsk Podlaski zarządzanie gospodarką przestrzenną i 

planowanie przestrzenne, realizacja zadań z 

zakresu ochrony środowiska na obszarze 

gminy, udostępnianie informacji o 

planowaniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy  

ul. Mickiewicza 46 

17−100 Bielsk Podlaski 

85 730 68 51 

jmomotko@bielskpodlaski.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Białymstoku 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

obszarze województwa, nadzór nad 

obszarami sieci Natura 2000, promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Dojlidy Fabryczne 23 

15−554 Białystok 

85 74 06 981 

biuro@rdos.eu 
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Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Białymstoku 

nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 

udostępnianie informacji w zakresie ochrony 

przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze 

Lasów Państwowych 

ul. Lipowa 51 

15−424 Białystok 

               

 

85 74 818 

00  rdlp@bialystok.lasy.gov.pl 

  

Nadleśnictwo Bielsk  realizacja gospodarki leśnej w Lasach 

Państwowych 

ul. Studziwodzka 39 

17−100 Bielsk Podlaski 

 

85 730 26 52 

bielsk@bialystok.lasy.gov.pl 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń wodnych i melioracyjnych 

ul. Handlowa 6,  

15−399 Białystok 

85 74 81 200 

sekretariat.wzmiuw@ 

wzmiuw.wrotapodlasia.pl 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego  

w Bielsku Podlaskim 

prowadzenie doradztwa rolniczego 

obejmującego działania w zakresie 

rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz 

wiejskiego gospodarstwa domowego, w 

szczególności bezpośrednie wsparcie 

rolników w ramach wspólnej polityki rolnej  

w zakresie zarządzania gospodarstwem w 

obszarach: zdrowie publiczne, zdrowie zwie-

rząt oraz zdrowotność roślin, ochrona śro-

dowiska, dobrostan zwierząt; upowszech-

nianie programów rolno-środowiskowych 

ul. Studziwodzka 37 

17−100 Bielsk Podlaski 

 

85 730 28 91 

studziwody@neostrada.pl 

Podlaska Izba Rolnicza działalność na rzecz rozwiązywania 

problemów rolnictwa, reprezentowanie 

interesów rolników, działania m.in. na rzecz 

ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, w szczególności 

kształtowania świadomości ekologicznej 

producentów rolnych 

Porosły 36D  

16−070 Choroszcz 

 

85 67 60 862 

arsart@wp.pl 
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Filia Agencji Nieruchomości 

Rolnych w Suwałkach 

zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 

ul. Sportowa 22 

16−400 Suwałki 

87 56 51 296 

Towarzystwo „Haj” działalność na rzecz wszechstronnego 

rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej w 

gminie Bielsk Podlaski, w tym m.in. w 

zakresie ochrony, zagospodarowania i 

prezentacji miejscowych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

zachowania dziedzictwa kulturowego wsi 

Haćki nr 33 

17−100 Bielsk Podlaski 

85 73 17 272  

janmordan@wp.pl 

 

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 

 

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Wojciech 

Adamowski 

ekspert ds. siedlisk przyrodniczych i 

gatunków roślin 

wykonawca, Białowieska Stacja Geobotaniczna 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Arseniusz 

Artysiewicz 
przedstawiciel  Izby Rolniczej Podlaska Izba Rolnicza w Białymstoku 

Beata Bezubik Regionalny Konserwator Przyrody 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Białymstoku 

Barbara Gołowacz przedstawiciel RDLP 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Tomasz Hryciuk przedstawiciel wykonawcy Planu Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat" 

Marek  Jadeszko przedstawiciel WZMiUW 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Białymstoku 

Bogdan Jaroszewicz ekspert przyrodnik 
Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu 

Warszawskiego 
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Andrzej Kamocki moderator Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat" 

Bogusław Kretowicz 
przedstawiciel Agencji Nieruchomości 

Rolnych 
Filia Agencji Nieruchomości Rolnych, Suwałki 

Justyna Momotko przedstawiciel Urzędu Gminy Urząd Gminy Bielsk Podlaski 

Iwona  Naliwajek przedstawiciel RDOŚ 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Białymstoku 

Sebastian 

Ostaszewski 
przedstawiciel Nadleśnictwa Nadleśnictwo Bielsk  

Paweł Pawlikowski ekspert przyrodnik 
Uniwersytet Warszawski, Centrum Ochrony 

Mokradeł 

Grzegorz Piekarski przedstawiciel RDOŚ 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Białymstoku 

Ewa Pirożnikow ekspert przyrodnik Uniwersytet w Białymstoku 

Aleksander 

Siemieniuk 

przedstawiciel organizacji pozarządowej 

działającej na rzecz rozwoju lokalnej 

społeczności wiejskiej w gminie Bielsk 

Podlaski 

Towarzystwo "Haj" 

Bernadeta Tołwińska przedstawiciel Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 

Wawrzyniec 

Wichrowski 

przedstawiciel ośrodka doradczego dla 

rolników 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Bielsk 

Podlaski 

Dan Wołkowycki 
koordynator Planu, ekspert ds. siedlisk 

przyrodniczych i gatunków roślin 

wykonawca, Towarzystwo Ochrony Siedlisk 

"ProHabitat" 

Stanisław  Wróbel przedstawiciel Nadleśnictwa Nadleśnictwo Bielsk  
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

Typ informacji Dane referencyjne Biblioteka 

Materiały publikowane 
Adamowski W., Kwiatkowska-Falińska A. J., Sondej I., Wołkowycki D. 2010. 

Haćki i Jelonka – ślady historycznych i współczesnych przekształceń 

roślinności przedpola Puszczy Białowieskiej. – W: A. Obidziński (red.), Z 

Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty 

roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. 237−249. 

Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. 

− 

Bernacki L., Adamowski W. 2001. Orchis coriophora L. Storczyk cuchnący. – 

W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska Czerwona Księga Roślin, 

558–560. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody 

PAN, Kraków. 

− 

Faliński J. B. 1972a. Antropogeniczne zagrożenie i program ochrony muraw 

kserotermicznych na kemach w północnej części Równiny Bielskiej. – 

Phytocoenosis 1(4): 287–305. 

− 

Faliński J. B. 1972b. Potencjalna roślinność naturalna Wysoczyzny Bielskiej. – 

Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 

24: 1–23 + mapa. 

− 

Faliński J. B., Ber A., Kobyliński Z., Kwiatkowska-Falińska A. J. (red.) 2005. 

Haćki. Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej. BSG 

UW, PIG w Warszawie, IAiE PAN w Warszawie, ZEiOP UW. 

− 
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Perzanowska J., Kujawa-Pawlaczyk J. 2004. Murawy kserotermiczne (Festuco-

Brometea). – W: J. Herbich (red.), Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, 

zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. T. 3: 117–139. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.  

http://natura2000.gdos.gov.p

l/natura2000/pl/poradnik/To

m_3_Murawy_Laki/6210_

Murawy_kserotermiczne.pdf 

 
Mróz W., Bąba W. 2008. 6210* Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). 

Przewodnik metodyczny. GDOŚ, Warszawa. 

http://www.gios.gov.pl/siedli

ska/pdf/przewodnik_metody

czny_6210.pdf 

Materiały niepublikowane 
Raport w sprawie projektu obszaru sieci Natura 2000 w woj. podlaskim, 

opracowany przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny przy Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, 2008, RDOŚ w Białymstoku 

− 

Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, 

2008 

− 

Koncepcja ochrony i wykorzystania walorów przyrodniczych do celów 

turystycznych i edukacyjnych pt. „Chrońmy niezwykłą urodę Haciek”, 2007, 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” 

− 

Plany/programy/strategie/projekty Zaczkiewicz W. 2008. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Bielsk Podlaski. http://ug-

bielsk.pbip.pl/?event=inform

acja&id=1554 

Zaczkiewicz W. 2008. Mapa rejonizacji warunków ekofizjograficznych gminy 

Bielsk Podlaski.  

http://ug-

bielsk.pbip.pl/?event=inform

acja&id=1554 

Zaczkiewicz W. 2008. Mapa warunków gruntowych gminy Bielsk Podlaski. http://ug-

bielsk.pbip.pl/?event=inform

acja&id=1554 

Zaczkiewicz W. 2008. Mapa warunków wodnych gminy Bielsk Podlaski. http://ug-

bielsk.pbip.pl/?event=inform

acja&id=1554 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_3_Murawy_Laki/6210_Murawy_kserotermiczne.pdf
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_3_Murawy_Laki/6210_Murawy_kserotermiczne.pdf
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_3_Murawy_Laki/6210_Murawy_kserotermiczne.pdf
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_3_Murawy_Laki/6210_Murawy_kserotermiczne.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_6210.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_6210.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_6210.pdf
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1554
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielsk Podlaski. 1997. 

http://ug-

bielsk.pbip.pl/?event=katego

ria&id=242 

Gładkowska-Chocian B., Chocian G. 2004. Program Ochrony Środowiska dla 

gminy Bielsk Podlaski na lata 2004−2011. 

http://ug-

bielsk.pbip.pl/?event=inform

acja&id=1239 

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Bielsk Podlaski do 2020 roku. Bielsk 

Podlaski 2003. 

http://ug-

bielsk.pbip.pl/?event=inform

acja&id=1240 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2008-2011. Bielsk 

Podlaski 2008 

http://bip.st.bielsk.wrotapodl

asia.pl/progr_zadp.htm 

 Leniec H., Ilkowska U., Magrel E. 2007. Program Ochrony Środowiska woj. 

podlaskiego na lata 2007-2010. 

http://bip.umwp.wrotapodlas

ia.pl/wojewodztwo/urzad_m

ar/programy_dzialania/progr

amy/pr_srod_06.htm 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Bielsk na okres 2009-2018 − 

Koncepcja programowa wstępna budowy obwodnicy południowej Białegostoku 

wraz z budową drogi S-19. Transprojekt Gdański Sp. z o.o., 2008. 

Aneks. Załącznik 1 

Raporty i niepublikowane wyniki 

badań terenowych 

Sielezniew M. 2010. Raport z badań terenowych nad fauną motyli na obszarze 

ostoi „Murawy w Haćkach”. 

− 

Adamowski W., Wołkowycki D. 2010. Wyniki weryfikacji terenowej 

rozmieszczenia siedlisk Natura 2000 na obszarze ostoi „Murawy w Haćkach”. 

− 

Adamowski W., Wołkowycki D. 2010. Wyniki oceny stanu siedlisk Natura 2000 

na obszarze ostoi „Murawy w Haćkach”. 

− 

 

http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=kategoria&id=242
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=kategoria&id=242
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=kategoria&id=242
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1239
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1239
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1239
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1240
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1240
http://ug-bielsk.pbip.pl/?event=informacja&id=1240
http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/progr_zadp.htm
http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/progr_zadp.htm
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_dzialania/programy/pr_srod_06.htm
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_dzialania/programy/pr_srod_06.htm
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_dzialania/programy/pr_srod_06.htm
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_dzialania/programy/pr_srod_06.htm
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W trakcie prac nad przygotowaniem Planu w 2010 r. uzupełniono i uaktualniono dane na 

temat rozmieszczenia, powierzchni, zróżnicowania i stanu siedlisk przyrodniczych Natura 

2000 na obszarze ostoi „Murawy w Haćkach”, dzięki czemu są to obecnie informacje 

kompletne i georeferencyjne. Uzupełnienia wymagają dane o rozmieszczeniu i liczebności 

motyla czerwończyka nieparka Lycaena dispar, którego populacja została odkryta w wyniku 

prac nad Planem. 

 

 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

 

Obszar Natura 2000 „Murawy w Haćkach” położony jest na Równinie Bielskiej w obrębie 

Niziny Północnopodlaskiej. Obszar cechuje się urozmaiconą, bardzo specyficzną rzeźbą 

terenu i krajobrazem o charakterze rolno-leśnym. Główna część ostoi obejmuje nieckę 

wytopiskową wraz z pagórkami kemowymi oraz przyległe grunty orne. W podłożu dominują 

wodnolodowcowe utwory zastoiskowe i wytopiskowe: piaski, żwiry, iły i mułki. Obszar 

przecinają niewielkie, uregulowane cieki. W kilku miejscach znajdują się powierzchniowe 

wysięki wód podskórnych.  

Różnorodność przyrodnicza okolic Haciek jest efektem wielowiekowego 

współoddziaływania szczególnych warunków siedliskowych, mikroklimatu i działalności 

człowieka. Występowanie ciepłolubnych roślin i muraw w okolicach Haciek związane jest z 

rzeźbą terenu, ukształtowaną w znacznym stopniu u schyłku zlodowacenia Warty, przeszło 

100 tysięcy lat temu. W tym czasie lądolód stopniowo zanikał, rozpadając się na odrębne 

bryły martwego lodu. W szczelinach tych brył i w ich zagłębieniach wypełnionych wodą 

gromadziły się i nawarstwiały drobnoziarniste cząstki materii, które po całkowitym 

wytopieniu się lodu dały początek pagórkom kemowym o wysokości względnej sięgającej 10 

m. Na rozwój muraw kserotermicznych miały też wpływ długotrwałe oddziaływania 

gospodarki człowieka, umożliwiające bytowanie na odsłoniętych zboczach kemów światło- i 

ciepłolubnych gatunków roślin. Jako relikt lasostepu, murawy te przetrwały wyłącznie dzięki 

przemianom dokonanym w krajobrazie przez ludzi, takim jak odlesianie i wypas zwierząt. 

Najstarsze ślady obecności człowieka w tym rejonie sięgają schyłku epoki kamienia. W 

wyniku badań archeologicznych prowadzonych od roku 1967 odnaleziono w Haćkach 

pozostałości osiedli otwartych oraz grodziska, użytkowanych w kilku fazach osadniczych, od 

okresu lateńskiego aż do wczesnego średniowiecza.  
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Flora ostoi w Haćkach liczy przeszło 400 gatunków roślin kwiatowych i paprotników. To 

ponad 1/4 wszystkich gatunków tych grup występujących w całym północno-wschodnim 

regionie Polski. Wśród nich występują rośliny zagrożone wyginięciem w województwie 

podlaskim – goryczka krzyżowa Gentiana cruciata i oleśnik górski Libanotis pyrenaica oraz 

sześć gatunków objętych ochroną ścisłą w kraju: wspomniana już goryczka krzyżowa, 

centuria nadobna Centaurium pulchellum, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, 

podkolan biały Platanthera bifolia, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata i zawilec 

wielkokwiatowy Anemone sylvestris. Do początku lat 70. XX w. w Proniewiczach 

występował także storczyk cuchnący Orchis coriophora, gatunek krytycznie zagrożony w 

Polsce, objęty ochroną ścisłą i do niedawna uważany za wymarły w całym kraju.  

Znaczna część gruntów wsi Haćki w ostatnich dekadach przestała być użytkowana 

rolniczo. Zaniechanie orki, wykaszania i wypasu rozpoczęło sukcesję wtórną, prowadzącą do 

stopniowego odtwarzania się zarośli i lasów, umożliwiło także sztuczne zalesienia gruntów 

porolnych. Spontaniczny powrót lasu, a zwłaszcza zalesienia sztuczne to zjawiska bardzo 

niekorzystne z punktu widzenia potrzeb ochrony ciepłolubnej flory i roślinności. 

Niewypasane murawy na pagórkach kemowych stopniowo zanikają, zmniejsza się w nich 

udział ciepło- i światłolubnych gatunków roślin, które ustępują wraz ze wzrastającym 

zacienieniem, a także w wyniku rozrastania się takich gatunków, jak jeżyna popielica Rubus 

caesius i trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. 

Obszar „Murawy w Haćkach” jest izolowany od położonych w sąsiedztwie innych ostoi 

Natura 2000, takich jak Dolina Górnej Narwi, Jelonka, Dolina Górnego Nurca i Puszcza 

Białowieska.  

W granicach obszaru znajduje się pomnik przyrody nieożywionej, obejmujący pagórek 

kemowy położony przy północno-wschodnim skraju wsi Haćki, a także „strefa ochrony 

archeologicznej i przyrodniczo-geologicznej” ustanowiona uchwałą Rady Gminy Bielsk 

Podlaski. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

 

Typy użytków 

gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia 

użytków w ha 

% powierzchni w 

obszarze 

Lasy Skarb Państwa 8,29 5,27 

Własność komunalna 5,86 3,73 

Własność prywatna 9,15 5,81 

Grunty orne Skarb Państwa 2,75 1,75 

Własność komunalna 5,15 3,27 

Własność prywatna 85,28 54,21 

Łąki i pastwiska 

trwałe 

Skarb Państwa 1,41 0,90 

Własność komunalna 14,70 9,34 

Własność prywatna 15,13 9,62 

Grunty pod stawami Skarb Państwa − − 

 Własność komunalna − − 

 Własność prywatna 0,20 0,13 

Nieużytki Skarb Państwa 0,64 0,41 

 Własność komunalna 3,01 1,91 

 Własność prywatna 4,62 2,94 

Inne Skarb Państwa − − 

 Własność komunalna 0,51 0,33 

 Własność prywatna 0,59 0,38 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia 

objęta 

dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Aktualna liczba beneficjentów 

objętych dopłatami  i 

dynamika udziału 

beneficjentów 

Lasy Lasy Państwowe − − − 

Lasy komunalne − − − 

Lasy prywatne − − − 

Sady  

obecnie w granicach obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach” stosowane są jedynie dopłaty bezpośrednie do 

produkcji rolnej, 

brak natomiast beneficjentów programów rolno-środowiskowych  

Trwałe użytki zielone  

Wody 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

Inne 
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2.5. Istniejące plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenie 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Działania 

minimalizujące/kompensacja 

przyrodnicza 

Studium uwarunko-

wań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy Bielsk 

Podlaski, z 

późniejszymi 

zmianami 

Gmina Bielsk Podlaski ustanowienie „strefy 

ochrony archeologicznej i 

przyrodniczo-geologicznej” 

6210 Murawy 

kserotermiczne, 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

zbędne (wpływ pozytywny) 

Plan urządzania lasu Nadleśnictwo Bielsk  wyłączenie niektórych 

wydzieleń z pozyskania 

drewna; w innych: cięcia 

pielęgnacyjne i sanitarne 

6210 Murawy 

kserotermiczne  

zbędne (wpływ pozytywny lub 

obojętny) 

Koncepcja budowy 

obwodnicy 

południowej 

Białegostoku wraz z 

budową drogi S-19 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jeden z wariantów 

(zachodni) przebiega na 

pewnym odcinku przez 

obszar Natura 2000 

„Murawy w Haćkach” 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

 

wybór wariantu przebiegu 

drogi nie przecinającego 

obszaru Natura 2000 „Murawy 

w Haćkach” 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem oraz o pozostałych siedliskach i gatunkach Natura 2000 wraz z zakresem prac 

terenowych 
  

Przedmiot  Ocena 

ogólna 

Powierzchnia/

liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze  

5130 Zarośla jałowcowe 
− (reprezenta-

tywność: D) 

0,16 ha, 2 płaty Aneks. Załącznik 2 
bardzo dobry prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

dwu płatach w sierpniu 2010 r. 

6210 Murawy 

kserotermiczne 
B 2,89 ha, 16 

płatów 

Aneks. Załącznik 2 bardzo dobry prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

16 płatach w sierpniu 2010 r. 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

B 1,77 ha, 2 płaty 
Aneks. Załącznik 2 bardzo dobry prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

jednym płacie w sierpniu 2010 r. 

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk  

− (reprezenta-

tywność: D) 

1,41 ha, 1 płat 
Aneks. Załącznik 2 bardzo dobry prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

jednym płacie w sierpniu 2010 r. 
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91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe  

− (reprezenta-

tywność: D) 

3,41 ha, 3 płaty 
Aneks. Załącznik 2 bardzo dobry prace terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska przeprowadzono w 

jednym płacie w sierpniu 2010 r. 

 

 

 

Gatunki zwierząt  

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

D 
brak danych Aneks. Załącznik 2 

uzupełnienia 

wymagają dane 

o liczebności i 

stanie  

gatunek na obszarze ostoi odkryto w 

wyniku prac nad Planem w lipcu  

2010 r.; ze względu na termin prac nad 

Planem i biologię gatunku ocena 

liczebności i stanu populacji była 

niemożliwa 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

5130 Zarośla jałowca występują jedynie na pagórku kemowym położonym przy północno-

wschodnim skraju wsi Haćki w dwóch niewielkich, ale bogatych florystycznie płatach o 

łącznej powierzchni 0,16ha. Jałowcowi, który tworzy tego typu zarośla towarzyszą inne 

gatunki krzewów, takie jak głogi, kalina, róże, szakłak, a także ciepłolubne rośliny zielne. 

Zarośla jałowca to zbiorowiska bardzo słabo poznane w Polsce, dla których niemal brak 

danych literaturowych. W północno-wschodniej części kraju wykształcają się zwykle w 

wyniku sukcesji na murawach napiaskowych, bliźniczkowych i wrzosowiskach. Nie dotyczy 

to jednak okolic Haciek, gdzie zarośla te rozwinęły się na murawach kserotermicznych. 

Zagrożeniem dla ich struktury i funkcjonowania jest ekspansja drzew. Ogólna ocena tego 

typu siedlisk wypadła na obszarze ostoi niezadawalająco. Zarośla jałowcowe nie stanowią 

formalnie przedmiotu ochrony obszaru „Murawy w Haćkach”. 

 

 

 

Fot. 1. Zarośla jałowca na pagórku kemowym przy północno-wschodnim skraju wsi Haćki 

(fot. D. Wołkowycki 2010). 

 

 



 

30 

 

6210 Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea to główny przedmiot ochrony na 

obszarze ostoi. Tak jak w całej północno-wschodniej Polsce ze względu na surowy klimat 

cechują się tu zubożałym zestawem gatunków. Okolice Haciek i Proniewicz to jednak obszar 

występowania najlepiej wykształconych muraw tego typu między doliną Bugu a 

Suwalszczyzną, który z tego względu pełni kluczową rolę dla ich ochrony w północno-

wschodniej Polsce. Swoim składem gatunkowym murawy w Haćkach i Proniewiczach 

nawiązują do zbiorowisk ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati, stanowiących w 

warunkach środkowej Europy odpowiednik stepów łąkowych wschodniej części kontynentu. 

 

 

Fot. 2. Widok na pagórek Zamok od południowego wschodu.  

Na pierwszym planie murawa z goździkiem kartuzkiem i żebrzycą roczną  

(fot. D. Wołkowycki 2010). 

 

Zbiorowiska te zajmują dobrze nasłonecznione zbocza o glebach bogatych w węglan wapnia 

i charakteryzują się darnią trawiastą budowaną przez stokłosę bezostną Bromus inermis i 

tymotkę Boehmera Phleum phleoides z udziałem takich gatunków jak chabry driakiewnik 

Centaurea scabiosa i nadreński C. stoebe, czosnek zielonawy Allium oleraceum, driakiew 

żółtawa Scabiosa ochroleuca, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, goździk kartuzek 
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Dianthus carthusianorum, len przeczyszczający Linum catharticum, lucerna sierpowata 

Medicago falcata, oleśnik górski Libanotis pyrenaica, posłonek rozesłany Helianthemum 

nummularium, poziomka twardawa Fragaria viridis, przetacznik pagórkowy Veronica 

teucrium, ślaz zygmarek Malva alcea, turzyca sina Carex flacca, wiązówka bulwkowata 

Filipendula vulgaris, zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris i żebrzyca roczna Seseli 

annuum. Najlepiej wykształcone murawy kserotermiczne występują na pagórkach Zamok i 

Betłah, a także pod Proniewiczami.  

 

 

Fot. 3. Widok na pagórek Zamok od północnego zachodu. 

 Na pierwszym planie murawa kserotermiczna (fot. D. Wołkowycki 2010). 

 

Murawy w granicach obszaru występują w 16 płatach o łącznej powierzchni 2,89 ha. Stan 

zachowania na połowie stanowisk oceniono jako zły, a na połowie jako niezadawalający. 

Głównym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych jest zarzucanie tradycyjnego, 

ekstensywnego użytkowania gruntów, zwłaszcza wypasu i spontaniczne wkraczanie zarośli i 

zadrzewień na nieużytkowane pola i łąki, a także zalesienia sztuczne nieużytków. 

Niewypasane murawy na pagórkach kemowych stopniowo zanikają, zmniejsza się w nich 

udział ciepło- i światłolubnych gatunków roślin, które ustępują wraz ze wzrastającym 
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zacienieniem, a także w wyniku rozrastania się takich gatunków, jak jeżyna popielica Rubus 

caesius i trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. 

 

 

Fot. 4. Zarastająca murawa kserotermiczna z tymotką Boehmera w wydzieleniu nr 20 koło 

wsi Haćki (fot. D. Wołkowycki 2010). 

 

6510 Ekstensywnie użytkowane łąki świeże ze związku Arrhenatherion były do niedawna 

rozpowszechnione na całym obszarze Europy o klimacie umiarkowanym. Są często 

spotykane w Polsce, jednak poza północno-wschodnią częścią kraju, gdzie grunty mineralne 

na wysoczyznach tylko sporadycznie użytkuje się jako łąki. Zbiorowiska te zanikają z jednej 

strony wraz z intensyfikacją gospodarki rolnej (podsiewaniem wysokoprodukcyjnych 

mieszanek traw, intensywnym nawożeniem, zwiększaniem liczby pokosów w roku), a z 

drugiej – w wyniku zaniechania koszenia. W Haćkach zajmują część dna niecki 

wytopiskowej o powierzchni 1,77 ha. Są to zbiorowiska budowane głównie przez trawy 

(kostrzewy łąkową Festuca pratensis i czerwoną F. rubra, kupkówkę pospolitą Dactylis 

glomerata, rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, wyczyniec łąkowy Alopecurus 
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pratensis) z udziałem licznych ziół dwuliściennych (chabra łąkowego Centaurea jacea, 

gwiazdnicy trawiastej Stellaria graminea, jaskra ostrego Ranunculus acris, kozibroda 

wschodniego Tragopogon orientalis, koniczyny łąkowej Trifolium pratense, szczawiu 

rozpierzchłego Rumex thyrsiflorus i in.). Ocena ogólna ich stanu jest zła. Przy utrzymaniu 

tradycyjnej gospodarki możliwe jest jednak utrzymanie tego typu łąk przez bardzo długi 

czas.  

 

Fot. 5. Łąki kośne między pagórkami Zamok i Betłah k. wsi Haćki (fot. D. Wołkowycki 2007). 

 

7230 Torfowisko o charakterze młaki mszysto-turzycowej występuje jedynie pod wsią 

Proniewicze, gdzie zajmuje 1,41 ha w górnej części dość szerokiej dolinki pomiędzy 

pagórkami kemowymi, w miejscu, gdzie na powierzchnię wydostają się wody podskórne. 

Polska północno-wschodnia to jeden z regionów o kluczowym znaczeniu dla ochrony tego 

siedliska w kraju. Największe i najlepiej zachowane torfowiska tego typu występują w 

dolinach Biebrzy i Rospudy. W okolicach Proniewicz zbiorowisko ma postać typową dla 

niewielkich młak zachowanych w krajobrazie rolniczym obszaru staroglacjalnego. Dominują 

tu gatunki niskich turzyc – łuszczkowata Carex lepidocarpa, odległokłosa C. distans, 

pospolita C. nigra i prosowata C. panicea, którym bardzo licznie towarzyszy stoplamek 

krwisty Dactylorhiza incarnata, a także świbka błotna Triglochin palustre i wełnianka 

wąskolistna Eriophorum angustifolium. Ogólna ocena tego siedliska jest niezadawalająca. 
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Młaka mszysto-turzycowa występuje na podłożu dobrze uwilgotnionym i jest stale 

wykaszana, istnieją więc dogodne warunki do skutecznej ochrony tego siedliska. Torfowisko 

o charakterze młaki mszysto-turzycowej nie stanowi formalnie przedmiotu ochrony obszaru 

„Murawy w Haćkach”. 

 

 

Fot. 6. Młaka mszysto-turzycowa k. wsi Proniewicze i Hryniewicze Duże  

(fot. D. Wołkowycki 2010). 

 

91E0 Łęgi jesionowo-olchowe to lasy zajmujące w okolicach Haciek 3,41 ha w dolinach 

niewielkich strumieni, a także u podnóża zboczy południowo-wschodniej części niecki 

wytopiskowej. W drzewostanie dominuje tu olcha, której towarzyszy jesion, a gdzieniegdzie 

wiązy. W runie występują liczne gatunki azoto- i wilgociolubne, takie jak bodziszek 

cuchnący Geranium robertianum, czworolist Paris quadrifolia, kuklik zwisły Geum rivale i 

pępawa błotna Crepis paludosa. Łęgi wzbogacają szatę roślinną ostoi o elementy leśne, 

mimo, że jak wszędzie w krajobrazie rolniczym ich skład gatunkowy jest odkształcony. 

Głównym zagrożeniem są zmiany stosunków wodnych. Ocena ogólna stanu siedliska jest 

niezadawalająca. Lasy tego typu są obecnie użytkowane przerębowo, nie wymagają 

specjalnych zabiegów i powinny być zagospodarowane jako obszary wodochronne, zgodnie 
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z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej. Łęgi jesionowo-olchowe nie stanowią formalnie 

przedmiotu ochrony obszaru „Murawy w Haćkach”. 

 

 

Fot. 7. Łęg jesionowo-olchowy u podnóża zboczy niecki wytopiskowej k. wsi Haćki  

(fot. D. Wołkowycki 2010). 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

brak 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
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1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar to gatunek szeroko rozprzestrzeniony na 

Podlasiu. To motyl higrofilny, ale bywa spotykany także w suchszych miejscach z uwagi na 

małą specyficzność w stosunku do roślin pokarmowych, którymi są różne gatunki szczawiu, 

głównie lancetowaty Rumex hydrolapathum, kędzierzawy R. crispus, tępolistny R. 

obtusifolius i wodny R. aquaticus. W okolicach Haciek siedliskami lęgowymi gatunku są 

nieużytkowane zbiorowiska ziołorośli znajdujące się w źródłowym odcinku niewielkiego 

strumienia. Czerwończyk nieparek odkryty został w granicach obszaru w 2010 r. i  

obserwowany był tu w stadium jaja. Gatunkowi nie sprzyja intensywne użytkowanie kośne 

siedlisk. 

 

 

Fot. 8. Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  

(fot. T. Hryciuk 2010, wykonana poza obszarem Natura 2000 „Murawy w Haćkach”). 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem oraz pozostałych siedlisk i gatunków Natura 2000 występujących w granicach 

obszaru 
 

Typ siedliska 

przyrodniczego 

Ocena 

ogólna 

Parametr Ocena stanu  

ochrony 

Ogólna ocena stanu 

ochrony 

Uzasadnienie 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

B 
Powierzchnia 

siedliska 

U2 U2 wskaźniki kardynalne przesądzające o przyjętej 

ocenie: ekspansywne byliny (U2), ekspansja 

gatunków drzew i krzewów (U2); ocena ogólna 

dla obszaru przeprowadzona na podstawie ocen 

poszczególnych wydzieleń (płatów) – Aneks. 

Załącznik 3 

Struktura i 

funkcje 

U1 

Szanse 

zachowania 

U1 

5130 Zarośla 

jałowcowe 
− 

Powierzchnia 

siedliska 
FV 

U1 

wskaźniki kardynalne przesądzające o przyjętej 

ocenie: gatunki charakterystyczne (U1), ekspansja 

drzew (U1); ocena ogólna dla obszaru 

przeprowadzona na podstawie ocen 

poszczególnych wydzieleń (płatów) – Aneks. 

Załącznik 3 

 

Struktura i 

funkcje 
U1 

Szanse 

zachowania FV 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

−  
Powierzchnia 

siedliska 
U1 

U2 

wskaźniki kardynalne przesądzające o przyjętej 

ocenie: gatunki charakterystyczne (U1), gatunki 

dominujące (U2); ocena ogólna dla obszaru 

przeprowadzona na podstawie ocen 

poszczególnych wydzieleń (płatów) – Aneks. 

Załącznik 3 

 

Struktura i 

funkcje 
U2 

Szanse 

zachowania U1 
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7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk  

−  
Powierzchnia 

siedliska 
U1 

U1 

wskaźniki przesądzające o przyjętej ocenie: 

gatunki charakterystyczne (FV), uwodnienie (FV), 

melioracje odwadniające (U2), zmiany 

powierzchni (U1); ocena ogólna dla obszaru 

przeprowadzona na podstawie ocen 

poszczególnych wydzieleń (płatów) – Aneks. 

Załącznik 3 

 

Struktura i 

funkcje 
U1 

Szanse 

zachowania 
FV 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

− 
Powierzchnia 

siedliska 
FV 

U1 

wskaźniki przesądzające o przyjętej ocenie: 

gatunki charakterystyczne w runie (U1), stosunki 

wodne (U1), wiek drzewostanu (U1), martwe 

drewno (U1); ocena ogólna dla obszaru 

przeprowadzona na podstawie wyrywkowych 

badań terenowych – Aneks. Załącznik 3 

 

Struktura i 

funkcje 
U1 

Szanse 

zachowania U1 

Gatunki  roślin i 

zwierząt 

     

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

− Parametry 

populacji 

XX, prawdo-

podobnie U1 

XX,  

prawdopodobnie U1 

ocena stanu populacji nie była możliwa ze 

względu na termin prac nad Planem i biologię 

gatunku Parametry 

siedliska 

XX, prawdo-

podobnie U1 

Szanse 

zachowania 

XX, prawdo-

podobnie FV 
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Oceny stanu siedlisk muraw kserotermicznych, zarośli jałowcowych, ekstensywnie 

użytkowanych łąk świeżych oraz torfowisk zasadowych dokonano na podstawie badań 

przeprowadzonych we wszystkich płatach tych typów. W przypadku łęgów jesionowo-

olchowych wybrano trzy stanowiska reprezentatywne dla stanu i zróżnicowania siedliska w 

obszarze. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną standardowo dla potrzeb 

monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN (GIOŚ 2007−2009). Lokalizację 

stanowisk ustalano przy pomocy urządzeń GPS. Na wybranych do badań stanowiskach 

dokonano oceny szeregu wskaźników i parametrów, charakteryzujących właściwości i stan 

siedlisk przyrodniczych, a także występujące lokalnie zagrożenia. Część z tych wskaźników 

ma charakter ilościowy, a część jakościowy, opisowy. W odniesieniu do każdego z 

uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano oceny stanu siedlisk 

przyrodniczych stosując trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, 

niezadawalający, U2 – stan niewłaściwy, zły). Identyfikowano także czynniki oddziałujące na 

stan populacji i siedliska, zarówno obecnie, jak i zagrażające im w przyszłości.  

Oceniano następujące wskaźniki: 

 zmiany powierzchni; szacowano wielkość ewentualnego ubytku siedlisk na podstawie 

zaawansowania sukcesji w sąsiedztwie płatów; 

 cenne składniki flory; określano liczbę gatunków i liczebność (pokrycie) gatunków ro-

ślin chronionych i zagrożonych wyginięciem wymienionych w następujących źró-

dłach:  

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków 

dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz.1764);  

2. Polska Czerwona Księga Roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001); 

3. Lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce (Zarzycki, Szeląg 2006);  

 ekspansja krzewów i drzew; na podstawie stopnia pokrycia przez gatunki drzewiaste; 

oceny tej dokonywano łącznie, jak i dla każdego gatunku drzewa lub krzewu z osob-

na; 

 gatunki charakterystyczne; na podstawie liczby gatunków charakterystycznych dla 

konkretnych syntaksonów; przy ocenie brano również pod uwagę ilościowość tych ga-

tunków w płacie siedliska; 
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 gatunki dominujące; przy ocenie tego wskaźnika brano pod uwagę ilościowość po-

szczególnych gatunków w płacie oraz to, czy w zbiorowisku dominują gatunki wskaź-

nikowe dla danego typu siedliska; 

 gatunki ekspansywne roślin zielnych; określano, jaki procent powierzchni stanowiska 

zajmują ekspansywne gatunki zielne, przede wszystkim byliny klonalne o bardzo du-

żych zdolnościach konkurencyjnych; oceny pokrycia dokonywano osobno dla każde-

go gatunku ekspansywnego; 

 martwa materia organiczna; określano, czy na stanowisku występuje nierozłożona, 

nadkładowa warstwa materii organicznej, a jeśli tak, to jakie jest pokrycie tej warstwy 

i jej grubość (na podstawie minimum 5 pomiarów); 

 obecność obcych gatunków inwazyjnych; ustalono, czy na stanowisku występują eks-

pansywne, obce geograficznie gatunki roślin, a jeśli tak, to z jakim pokryciem; 

 zachowanie płatów lokalnie typowych; szacowano, jaką część stanowiska zajmują pła-

ty z typowym, pełnym i charakterystycznym składem gatunkowy, a jaką te w jakikol-

wiek sposób odkształcone.  

 zachowanie strefy ekotonowej; określano charakter wykształcenia się strefy przejścia 

między zbiorowiskami murawowymi a znajdującymi się w ich otoczeniu; 

 odnowienie jałowca; szacowano udział osobników młodocianych; 

 stan zdrowotny krzewów jałowca; udział krzewów z pędami uszkodzonymi, zamiera-

jącymi, z oznakami porażenia przez patogeny itp. 

 uwodnienie i stosunki wodne; określano opisowo stopień uwodnienia i charakter prze-

kształceń stosunków wodnych; 

 pokrycie warstwy mchów; 

 martwe drewno; szacowano udział masy martwych drzew stojących i leżących; 

 naturalne odnowienie drzewostanu. 

 

Uogólnienie danych uzyskanych w przypadku poszczególnych wskaźników pozwoliło na 

ocenę parametrów stanu populacji i siedliska, ocenę ogólną, a także określenie perspektyw 

ochrony. 

Waloryzacji parametrów i wskaźników dokonano zgodnie z metodyką monitoringu sie-

dlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007−2009). Oceny wskaźników i parametrów opisujących stan 

głównego przedmiotu ochrony, muraw kserotermicznych przeprowadzono zgodnie z poniż-

szym zestawieniem (Tab. 1; wg Mróz W., Bąba W., 2008. 6210 Murawy  kserotermiczne). 
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Tab. 1. Waloryzacja wskaźników i parametrów stanu muraw kserotermicznych (wg Mróz W., 

Bąba W. 2008). 

 

Parametr  Wskaźniki  Właściwy FV  Niezadowalający 

U1  

Zły U2  

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku  

Nie podlega 

zmianom lub 

zwiększa się  

Inne kombinacje  Wyraźny spadek 

powierzchni 

siedliska w 

porównaniu z 

wcześniejszymi 

badaniami  

Specyficzna 

struktura i 

funkcje  

  

Gatunki 

charaktery-

tyczne  

występuje co 

najmniej 5 

gatunków 

charakterystycz-

nych  

występuje co 

najmniej 2 do 5 

gatunków roślin 

charakterys- 

tycznych  

występuje 1 

gatunek 

charakterys- 

tycznych lub brak 

ich w ogóle  

Gatunki 

ekspansyw-

nych roślin 

zielnych  

brak, ewentualnie 

1 gatunek 

występujący 

pojedynczo  

obecne 1−2 

gatunki, 

występujące w 

rozproszeniu  

powyżej 2 

gatunków, 

tworzących 

zwarte płaty  

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew  

brak lub 

niewielkie 

pokrycie drzew i 

krzewów poniżej 

10% powierzchni, 

występujących 

sporadycznie  

pokrycie drzew i 

krzewów od 10 

do 25 % 

powierzchni 

(krzewy nie 

tworzą zwartych 

zarośli), 

występujących w 

rozproszeniu  

pokrycie drzew i 

krzewów powyżej 

25 % powierzchni 

(tworzą zwarte 

zarośla), 

występujących w 

skupieniach  

Obce gatunki 

inwazyjne  

brak  występują 

pojedynczo i nie 

zajmują więcej 

niż 5% 

powierzchni (do 2 

gatunków)  

występują licznie, 

zajmując powyżej 

5% powierzchni 

(więcej niż 2 

gatunki)  

Zachowanie 

strefy 

ekotonowej  

murawy 

przechodzą  

stopniowo w inne 

naturalne  

murawa 

częściowo 

graniczy  

ze zbiorowiskami  

ostra granica 

pomiędzy  

murawami i 

zbiorowiskami  
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i półnaturalne  

zbiorowiska 

roślinne  

antropogeniczny-

mi lub też  

brak stopniowego 

przejścia  

do innych 

zbiorowisk  

naturalnych i 

półnaturalnych  

antropogeniczny-

mi  

(głównie pola 

orne),  

wyznaczona 

zasięgiem  

działalności 

człowieka  

(np. orki)  

Liczba 

gatunków 

storczykowa-

tych  

Występuje 

powyżej 3 

gatunków  

1-2 gatunki  brak  

Perspektywy ochrony  Perspektywy 

zachowania 

siedliska dobre lub 

doskonałe, nie 

przewiduje się 

znacznego 

oddziaływania 

czynników 

zagrażających 

Inne kombinacje  Perspektywy 

zachowania 

siedliska złe, 

obserwowany 

silny  

wpływ czynników 

zagrażających, 

nie można 

zagwarantować 

przetrwania 

siedliska w 

dłuższej 

perspektywie 

czasowej  

Ocena ogólna  Wszystkie FV lub 

dwa FV i jeden 

U1  

Dwa lub trzy U1, 

brak U2  

 Jeden lub więcej 

U2 

 

 

 

Ubytek powierzchni połowy płatów muraw kserotermicznych oceniono jako 

niezadawalający. W przypadku trzech z nich zmiany powierzchni były na tyle zaawansowane, 

że określono to jako stan zły. Jedynie w przypadku 31% płatów muraw nie zaobserwowano 

ubytku powierzchni lub były one znikome, co oceniono jako stan właściwy (Fig. 1, Załącznik 

4).  
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.Fig. 1. Rozkład ocen zmian powierzchni płatów muraw kserotermicznych. 

 

W płatach muraw kserotermicznych występowało od 3 do 13 gatunków 

charakterystycznych, średnio ponad 7. Najczęstsze z nich to goździk kartuzek Dianthus 

carthusianorum, żebrzyca roczna Seseli annuum i tymotka Boehmera Phleum phleoides (Tab. 

2). Zestaw gatunków charakterystycznych to najlepiej oceniony wskaźnik stanu struktury i 

funkcji tego typu siedlisk, co dobrze rokuje ich ochronie. W przypadku 13 płatów muraw 

oceniono to jako sytuację właściwą, a w przypadku 3 jako złą (Fig. 2, Załącznik 5). 

 

 

Fig. 2. Rozkład ocen zestawu gatunków charakterystycznych w płatach muraw 

kserotermicznych. 

 

Na stanowiskach muraw stwierdzono od (0)1 do 5 ekspansywnych gatunków rodzimych 

roślin zielnych, średnio 2,6. Najczęściej były to jeżyna popielica Rubus caesius i kostrzewa 
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czerwona Festuca rubra (Tab. 3). W przypadku 10 płatów (63%) oceniono to jako sytuację 

niezadawalającą, pięciu – jako złą, a tylko na jednym stanowisku jako stan właściwy (Fig. 3, 

Załącznik 6). W wyniku postępującej sukcesji wtórnej na nieużytkowanych murawach 

pojawiają się drzewa i krzewy. Notowano od (0)1 do 6 rodzimych gatunków drzewiastych na 

stanowisku, średnio 2,6. W przypadku ośmiu płatów proces ten jednak jeszcze nie występuje 

w ogóle, albo jest na tyle słabo zaawansowany, że ich stan pod tym względem można było 

ocenić jako właściwy. Stan czterech stanowisk oceniono jednak jako niezadawalający, a 

czterech kolejnych jako zły (Fig. 4, Załącznik 7).  

 

 

Fig. 3. Rozkład ocen zestawu ekspansywnych rodzimych gatunków roślin zielnych w płatach 

muraw kserotermicznych. 

 

 

Fig. 4. Rozkład ocen zestawu ekspansywnych rodzimych gatunków drzew i krzewów w płatach 

muraw kserotermicznych. 
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Fig. 5. Rozkład ocen zestawu obcych gatunków roślin w płatach muraw kserotermicznych. 

 

Wśród obcych gatunków inwazyjnych również dominują drzewa i krzewy. W sześciu płatach 

muraw nie stwierdzono ich w ogóle, co oceniono jako stan właściwy, a w pozostałych 1 lub 2 

gatunki (Tab. 4, Fig. 5). Najczęściej były to jabłoń Malus domestica i śliwa ałycza Prunus 

cerasifera. Przedstawicieli rodziny storczykowatych nie odnotowano w żadnym przypadku, 

co jest sytuacją typową dla północno-wschodniej Polski i z tego względu nie stanowi 

symptomu złego stanu siedliska. W latach 70. XX w. w murawie kserotermicznej pod 

Proniewiczami występował jednak storczyk cuchnący Orchis coriophora. Należy rozważyć 

zasadność, możliwości realizacji i szanse powodzenia reintrodukcji tego gatunku ze 

stanowiska odkrytego niedawno w dolinie Narwi pod Wizną (Głowacki i in. 2004). 

Strefa ekotonowa 37% płatów była wykształcona w sposób właściwy, a pozostałych – 

niezadawalający.  

Strukturę i funkcje siedlisk muraw kserotermicznych oceniono w połowie przypadków 

jako niezadawalające, a w połowie – jako złe (Załącznik 8). Identycznie wypadła ocena 

ogólna płatów tego typu siedlisk (Załącznik 10). Perspektywy ochrony określano przy 

założeniu, że ustalenia planu zadań zostaną zrealizowane. W przypadku sześciu płatów 

ocenione je jako właściwe, a dla pozostałych 10 jako niezadawalające (Załącznik 9).  

Szczegółowe zestawienia dotyczące wyników oceny stanu zarówno muraw 

kserotermicznych, jak i pozostałych typów siedlisk zamieszczone są w Załączniku 3. 
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Tab.2. Gatunki charakterystyczne występujące na stanowiskach muraw kserotermicznych. 

Nr wydz. siedliskowego 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 24 
Liczba  

wystąpień 

Achillea cfr. collina 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 

Acinos arvensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Allium oleraceum 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

Anthyllis vulneraria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Artemisia campestris 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 

Bromus inermis 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 9 

Campanula glomerata 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Carex caryophyllea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Carlina vulgaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Centaurea scabiosa 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 

Centaurea stoebe 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Dianthus carthusianorum 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 

Filipendula vulgaris 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 

Gentiana cruciata 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

Helianthemum  

nummularium 
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

Libanotis pyrenaica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Phleum phleoides 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Poa compressa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Scabiosa ochroleuca 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

Seseli annuum 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 

Veronica spicata 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9 

Liczba gatunków  

na stanowisku 
6 5 13 3 12 8 6 3 7 5 9 4 6 9 9 9  
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Tab. 3. Ekspansywne rodzime gatunki zielne występujące na stanowiskach muraw kserotermicznych. 

Nr wydz. siedliskowego 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 24 

Liczba  

wystąpień 

Bromus inermis 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Calamagrostis epigejos 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

Cirsium arvense 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Elymus repens 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Festuca rubra 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 9 

Rubus caesius 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 

Rubus idaeus 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Urtica dioica 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 

Liczba gatunków  

na stanowisku 
1 4 5 4 4 4 2 0 2 3 2 1 2 2 2 3  

 

Tab. 4. Ekspansywne rodzime gatunki drzew i krzewów występujące na stanowiskach muraw kserotermicznych. 

Nr wydz. siedliskowego 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 24 
Liczba 

wystąpień 

Alnus glutinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Betula pendula 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7 

Crataegus spp. 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 

Euonymus europaea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Frangula alnus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fraxinus excelsior 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Juniperus communis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pinus sylvestris 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7 

Populus tremula 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Prunus padus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Pyrus pyraster 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

Quercus robur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Rosa spp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Salix caprea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sambucus nigra 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Sorbus aucuparia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Ulmus minor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Liczba gatunków  

na stanowisku 
0 2 3 3 5 6 0 1 4 2 4 1 5 1 1 4  

 

Tab. 5. Obce gatunki roślin występujące na stanowiskach muraw kserotermicznych. 

Nr wydz. siedliskowego 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 24 
Liczba  

wystąpień 

Fraxinus pennsylvanica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lactuca serriola 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Ligustrum vulgare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Malus domestica 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

Prunus cerasifera 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 

Prunus mahaleb 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Prunus serotina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Symphoricarpos alba 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Liczba gatunków  

na stanowisku 
0 0 2 1 1 2 0 1 2 0 2 2 0 0 1 2  
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4. Analiza  zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony Zagrożenia 

istniejące potencjalne 

1. 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

zaprzestanie wypasu, 

sukcesja wtórna i zalesianie, 

eksploatacja kopalin, 

intensyfikacja rolnictwa 

sukcesja wtórna, 

intensyfikacja rolnictwa 

2. 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

intensyfikacja rolnictwa 

(chemizacja, podsiewanie) 

intensyfikacja rolnictwa 

(chemizacja, 

podsiewanie) 

 

L.p. Pozostałe siedliska i 

gatunki Natura 2000 

Zagrożenia 

istniejące potencjalne 

3. 5130 Zarośla 

jałowcowe 
sukcesja wtórna sukcesja wtórna 

4. 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk  

zmiany stosunków wodnych intensyfikacja rolnictwa 

(chemizacja, 

podsiewanie) 

5. 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

zmiany stosunków wodnych − 

6. 1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

zmiany stosunków wodnych intensyfikacja rolnictwa 

 

Głównym zagrożeniem dla siedlisk Natura 2000 obszaru „Murawy w Haćkach” jest 

zarzucanie tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania gruntów. Znaczna część gruntów wsi 

Haćki w ostatnich dekadach przestała być użytkowana rolniczo. Zaniechanie orki, wykaszania 

i wypasu rozpoczęło sukcesję wtórną, prowadzącą do stopniowego odtwarzania się 

roślinności zaroślowej i leśnej, umożliwiło także sztuczne zalesienia gruntów porolnych. W 

okolicach Haciek proces zarzucania wypasu muraw rozpoczął się ok. 30–40 lat temu. 

Stopniowo porzucano również kośne użytkowanie części łąk i uprawę niektórych pól ornych. 

Niewypasane murawy na pagórkach kemowych stopniowo zarastają krzewami, zmniejsza się 

w nich udział ciepło- i światłolubnych gatunków roślin, które ustępują wraz z rozrastaniem 

się takich roślin, jak jeżyna popielica Rubus caesius i trzcinnik piaskowy Calamagrostis 

epigejos. Najbardziej zaawansowane zmiany obserwuje się na zboczach niecki wytopiskowej, 

obsadzonych gatunkami drzewiastymi zapewne już na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. 

Drzewa osiągają tu do 15 m wysokości i 50–90% zwarcia koron. Pod ich okapem szybko 

zanikają ciepło- i światłolubne gatunki murawowe, a nawet umiarkowanie cienioznośne 
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rośliny okrajkowe, gwałtownie zaś wzrasta liczba i pokrycie cienioznośnych gatunków 

drzewiastych, co prowadzi do rozwoju wtórnych, ubogich gatunkowo leśnych zbiorowisk 

zastępczych. Siedliska hydrogeniczne, torfowiska i łęgi jesionowo-olchowe, zagrożone są w 

wyniku zmian stosunków wodnych polegających przede wszystkim na regulacji cieków i 

wykonaniu rowów melioracyjnych bez urządzeń regulujących odpływ. Inne zagrożenia dla 

siedlisk przyrodniczych i gatunków ostoi w Haćkach to eksploatacja kruszywa (rozkopywanie 

pagórków kemowych) oraz intensyfikacja rolnictwa, powodująca nadmierną chemizację i 

eutrofizację siedlisk, a także ubożenie składu gatunkowego łąk. Zależności przyczynowo-

skutkowe między najważniejszymi czynnikami stanowiącymi zagrożenie a stanem siedlisk 

przyrodniczych przedstawiają poniższe diagramy. 

 

 

Związki przyczynowo-skutkowe między zagrożeniami  

a stanem siedlisk Natura 2000 
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5. Cele działań ochronnych 

 

Ogólne cele wszelkich działań ochronnych na obszarze Natura 2000 „Murawy w Haćkach” 

to: 

 utrzymanie powierzchni siedlisk Natura 2000 stanowiących przedmioty ochrony, a w 

przypadkach, w których to będzie możliwe nawet ich zwiększenie; 

 zachowanie lub odtworzenie podstawowych ekologicznych cech, struktury i funkcji 

siedlisk przyrodniczych, stanowiących przedmioty ochrony;  

 zachowanie, a nawet zwiększenie różnorodności biologicznej związanej z siedliskami 

Natura 2000 stanowiącymi przedmioty ochrony, utrzymanie i wzrost liczby gatunków 

charakterystycznych, specyficznych dla typu siedliska oraz cennych składników flory;  

 ograniczenie udziału ekspansywnych roślin zielnych, gatunków obcych oraz drzew i 

krzewów na siedliskach nieleśnych, a nawet ich wyeliminowanie; 

 trwałe zapewnienie takich form użytkowania rolniczego, które sprzyjają zachowaniu 

właściwego stanu nieleśnych siedlisk przyrodniczych, stanowiących przedmioty 

ochrony; 

 minimalizacja lub wyeliminowanie wszystkich czynników pogarszających stan sie-

dlisk stanowiących przedmioty ochrony. 

W efekcie realizacji wyznaczonych celów w ciągu 10 lat powierzchnia muraw kseroter-

micznych powinna wzrosnąć, a pozostałych typów siedlisk Natura 2000 przynajmniej utrzy-

mać się na dotychczasowym poziomie. Różnorodność gatunkowa muraw kserotermicznych, 

przede wszystkim udział gatunków charakterystycznych i cennych w poszczególnych płatach 

powinny się zwiększyć, a w przypadku innych typów siedlisk nie ulec zmniejszeniu. W każ-

dym płacie muraw kserotermicznych powinno występować co najmniej 5 gatunków charakte-

rystycznych. Z większości płatów siedlisk Natura 2000 powinny zostać usunięte ekspansywne 

gatunki roślin zielnych, obcych geograficznie, a w przypadku muraw kserotermicznych także 

rodzime ekspansywne drzewa i krzewy. Na nieleśnych siedliskach Natura 2000 będzie stale 

prowadzona ekstensywna gospodarka rolna, sprzyjająca utrzymaniu ich właściwego stanu.  

Przy planowaniu celów działań kierowano się przede wszystkim potrzebami ochrony sie-

dlisk Natura 2000. Uwzględniano jednak realne szanse powodzenia tych działań, na które 

wpływ ma m.in. obecny stan siedlisk, będących przedmiotami ochrony. 
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Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

6210 Murawy kserotermiczne: 

wydzielenia siedliskowe nr 6−17, 20, 

22−24  

 

oraz potencjalne miejsca 

występowania: 

wydzielenia siedliskowe nr  26−28, 

30 (w części), 31 

U2 

przywrócenie minimum 75% powierzchni muraw 

kserotermicznych do stanu właściwego przez 

odtworzenie odpowiedniej struktury i funkcji, w 

szczególności charakterystycznego składu gatunkowego 

w efekcie użytkowania kośnego i pasterskiego; 

utrzymanie pozostałych płatów w stanie 

niepogorszonym; 

 

wzrost ogólnej powierzchni muraw kserotermicznych 

minimum o 0,5 ha, głównie kosztem istniejących obecnie 

zadrzewień 

5 lat 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie: 

wydzielenia siedliskowe nr 18 i 19 

U2 

zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie co 

najmniej w niepogorszonym stanie; odtworzenie 

właściwego stanu na minimum 50% powierzchni 

4 lata 
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Moduł C 

 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Z punktu widzenia potrzeb ochrony muraw kserotermicznych, głównego przedmiotu ochrony 

ostoi, kluczowe znaczenie ma przywrócenie ich wypasu, który był prowadzony na ich siedli-

skach przynajmniej do lat 70. XX w. Wypasem należy objąć w miarę możliwości wszystkie 

nieużytkowane obecnie płaty muraw kserotermicznych. Priorytetowe w tym względzie jest 

przywrócenie użytkowania pasterskiego płatów położonych na pagórkach Zamok i Betłah w 

obrębie niecki wytopiskowej przy wsi Haćki (wydzielenia siedliskowe nr 7−11 na działce 

ewidencyjnej 11-438/4, własność gminy Bielsk Podlaski), w uroczysku Kołyska (wydzielenia 

nr 15, 16 na działce 11-417/1, własność gminy), na południowy wschód od wsi Haćki (wy-

dzielenie 20 na działkach 11-380 i 11-381, w olbrzymiej większości w zarządzie Agencji Nie-

ruchomości Rolnych) oraz między wsiami Proniewicze i Hryniewicze Duże (wydzielenia 22, 

23, własność prywatna i Skarbu Państwa, na działkach 13-176/1  i 13-180/2). Najbardziej 

korzystny ze względu na sposób oddziaływania na roślinność i glebę jest wypas owiec, ale 

możliwy jest także wypas krów i innych zwierząt hodowlanych, jednak przy obsadzie nie 

przekraczającej 0,4−0,6 DJP/ha/rok, co odpowiada 4−6 sztuk owiec, 0,4−0,6 sztuk krów lub 

0,33−0,5 sztuk koni/ha/rok, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP ha, czyli do 

2,5 t/ha (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 r., 

Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24 lutego 

2009 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 55). Wypas należy prowadzić w sezonie pastwiskowym 

trwającym od 1 maja do 15 października, w systemie kwaterowym, wygradzając i pozosta-

wiając bez użytkowania pasterskiego i kośnego przynajmniej 15% każdego z wydzieleń sie-

dliskowych w danym roku (przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzch-

ni). Dopuszczalne jest koszenie muraw kserotermicznych w terminie od 15 lipca do 30 wrze-

śnia w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, przy nie więcej niż jednym 

pokosie w roku i wysokości koszenia do 10 cm, połączone z usuwaniem biomasy. W przy-

padku braku możliwości wypasu wykaszanie i usuwanie biomasy należy traktować jako al-

ternatywny sposób czynnej ochrony muraw. Przed rozpoczęciem zabiegów należy opracować 

plan wypasu, który powinien zostać zatwierdzony przez RDOŚ. Wpływ wypasu na roślinność 

i siedliska przyrodnicze powinien być objęty monitoringiem przyrodniczym. 

W celu przygotowania do wypasu nieużytkowanych obecnie płatów muraw kseroter-

micznych należy je jednorazowo wykosić na całej powierzchni i usunąć pozyskaną biomasę. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042572573
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/Legislacja-krajowa
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Należy także usunąć większość drzew i krzew obecnych w obrębie wymienionych wyżej wy-

dzieleń. Dopuszczalne jest pozostawienie pojedynczych drzew i krzewów, przede wszystkim 

owocowych, takich jak głogi, grusze, róże itp., a także jałowce. 

W celu odtworzenia siedlisk muraw kserotermicznych należy częściowo usunąć sztuczne 

zadrzewienia wprowadzone na zboczach niecki wytopiskowej koło wsi Haćki (wydzielenia 

siedliskowe nr 26 i 27 na działce ewidencyjnej 11-438/4 własności gminy Bielsk Podlaski), w 

uroczysku Kołyska (wydzielenie nr 28 w granicach działki 11-417/1 stanowiącej również wła-

sność gminy) oraz między wsią Proniewicze i Hryniewicze Duże (wydzielenie siedliskowe nr 

31, w granicach działki ewidencyjnej 13-176/1 stanowiącej własność prywatną. Zadrzewienia 

te o zróżnicowanym drzewostanie (z brzozą, osiką, modrzewiem, sosną i świerkiem) powinny 

być stopniowo przerzedzane i usuwane w ramach trzebieży oraz cięć gniazdowych. Zabiegi 

przerzedzania i usuwania drzewostanu powinny być prowadzone w ten sposób, aby nie odsła-

niać jednorazowo fragmentów gruntu o szerokości przekraczającej podwójną wysokość 

drzewostanu ponieważ może to doprowadzić do gwałtownego rozwoju jeżyn i agregacji 

trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos lub innych gatunków silnie ograniczających 

wzrost ciepłolubnych roślin murawowych. W pierwszej kolejności należy usuwać zadrzewie-

nia ze świerkiem. Zadrzewienia na te powinny być stopniowo usunięte przynajmniej z 25–

30% obecnie zajmowanej powierzchni w wydzieleniach nr 26−28 i 31. Na pozostałym obsza-

rze tych wydzieleń wskazana jest przebudowa składu gatunkowego zadrzewień zmierzająca 

do zwiększenia udziału dębu szypułkowego kosztem przede wszystkim świerka oraz redukcja 

zwarcia drzewostanu do ok. 75%. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę możliwości poza 

okresem wegetacyjnym. Po usunięciu drzewostanu w powstałych lukach i gniazdach należy 

wykaszać rośliny zielne oraz pojawiające się młode drzewa i krzewy 1−2 razy w ciągu roku 

przez pierwsze trzy lata i obejmować te odsłonięte fragmenty wypasem. Przerzedzanie i czę-

ściowe usuwanie drzewostanu należy przeprowadzić zwłaszcza w miejscach, gdzie obecnie 

zachowały się jeszcze stanowiska ciepłolubnych gatunków roślin, takich jak zawilec wielko-

kwiatowy, Anemone sylvestris. Zabiegi te należy podjąć tylko i wyłącznie w przypadku moż-

liwości utrzymania stałego wypasu lub wykaszania w powstałych lukach, w przeciwnym razie 

może doprowadzić to do rozwoju ekspansywnych bylin. 

Wszystkie wydzielenia muraw kserotermicznych oraz łąk świeżych powinny być zago-

spodarowane jako trwałe, ekstensywne użytki zielone. Niedopuszczalne jest w ich obrębie 

wprowadzanie zabudowy, stosowanie orki, wałowania, nawożenia, środków ochrony roślin, 

podsiewania mieszanek traw, ani stosowanie ścieków i osadów ściekowych. W obrębie tych 

wydzieleń należy wprowadzić także zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 
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1 września. Przy pracach na użytkach zielonych nie należy używać sprzętu powodującego 

zniszczenie górnych warstw gleby. Dotyczy to w szczególności całości obszaru działki ewi-

dencyjnej nr 11-438/4 własności gminy, a także wydzieleń 15 i 30 na działce nr 11-417/1 w 

uroczysku Kołyska, także własności gminy. Koszenie należy wykonywać w sposób nie nisz-

czący runi roślinnej i pokrywy glebowej. Ścięta biomasa powinna być usunięta lub złożona w 

stogi w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie (w uzasadnionych przypadkach w 

terminie dłuższym, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które spowodowały opóźnienie). 

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże należy kosić w terminie od 15 czerwca do 30 

września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż dwa razy w 

roku, przy wysokości koszenia 5−15 cm. 

W celu ograniczenia spływu nawozów i innych substancji chemicznych oraz eutrofizacji 

siedlisk przyrodniczych należy pozostawić strefę buforową szerokości 2−5 m w postaci pasa 

darni na granicy gruntów intensywnie użytkowanych rolniczo w obrębie działki ewidencyjnej 

11-438/5 (wydzielenie siedliskowe nr 29). Pas ten nie powinien być użytkowany jako grunt 

orny, lecz jako trwały użytek zielony. Nie należy w jego obrębie stosować nawozów, ani pod-

siewania mieszanek traw.  

Nie należy zalesiać żadnych fragmentów nieużytkowanych obecnie gruntów rolnych w 

granicach obszaru.  

Na pagórkach kemowych stanowiących siedliska muraw kserotermicznych i zarośli 

jałowcowych nie należy wydobywać kopalin. 

W granicach obszaru nie należy lokalizować żadnych składowisk śmieci, odpadów, gruzu 

itp., a istniejące dzikie wysypiska zlikwidować. 

Oprócz zabiegów ochronnych opisanych wyżej należy rozważyć zasadność, możliwości 

realizacji i szanse powodzenia reintrodukcji storczyka cuchnącego Orchis coriophora ze 

stanowiska odkrytego niedawno w dolinie Narwi pod Wizną (Głowacki i in. 2004). Ten 

krytycznie zagrożony gatunek występował w latach 70. XX w. w murawie kserotermicznej 

pod Proniewiczami.  

W sąsiedztwie obszaru stwierdzono występowanie płatów muraw kserotermicznych o 

dużych walorach. W celu objęcia ich ochroną konieczna jest korekta granic Natura 2000 

„Murawy w Haćkach”. 

Należy podkreślić, że ekstensywna gospodarka rolna zgodna z prawidłami dobrej prakty-

ki nie tylko nie stanowi zagrożenia dla przyrody ostoi, ale jest jednym z czynników, które 

ukształtowały jej różnorodność i które są niezbędne do jej skutecznej ochrony.  
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Poza wymienionymi wyżej nie ma żadnych przeciwwskazań dla innych dotychczaso-

wych form wykorzystania gruntów w granicach obszaru. W tym zakresie nie ma żadnych 

przesłanek do ograniczania lub zmiany m.in. dotychczasowych dróg komunikacji pieszej i 

kołowej, pozyskiwania drewna, grzybów, jagód, roślin zielarskich, ani wprowadzania jakich-

kolwiek innych ograniczeń. Nie ma żadnych przeciwwskazań ograniczających gospodarkę 

rolną i leśną poza fragmentami gruntów wymienionymi wyżej. Tak jak wszędzie, gospodarka 

rolna powinna być prowadzona zgodnie ze zwykłą dobrą praktyką. 

 

Lokalizacja zabiegów ochronnych zestawionych w poniższej tabeli zapisana jest w 

załączonym pliku *.shp oraz przedstawiona w Załączniku 11.  
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Przedmiot 

ochrony 
Działania ochronne Obszar wdrażania 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

 6210 Murawy 

kserotermicz-

ne 

 Wydzielenia 

siedliskowe nr: 

6−17, 20, 

22−24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną oraz z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

(obligatoryjne) 

 1 Zachowanie siedliska 

przyrodniczego, położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno- pastwiskowe lub 

pastwiskowe.  

Terminy i częstotliwość działań: 

stale. 

 

 

Działki ewidencyjne (w częściach 

odpowiadających wydzieleniom 

siedliskowym 6−17, 20, 22−24):  

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działki ewidencyjne nr: 380 (własność: 

Agencja Nieruchomości Rolnych); 381 

(własność prywatna); 200, 417/1, 438/4 

(własność: gmina Bielsk Podlaski); 

438/2, 414/1 (własność: Nadleśnictwo 

Bielsk); 

Obręb ewidencyjny nr 0013 

(Hryniewicze Duże), działki 

ewidencyjne nr: 180/2 (własność: 

Agencja Nieruchomości Rolnych); 

176/1 (własność prywatna); 182/1 

(własność: Nadleśnictwo Bielsk) 

Właściciel lub zarządca 

terenu. 

Właściwy nadleśniczy 

samodzielnie wykonuje 

zadania związane 

z gospodarką leśną po 

wprowadzeniu odpowiednich 

zapisów w planie urządzenia 

lasu. Działania niezwiązane 

z gospodarką leśną 

wykonuje właściwy 

nadleśniczy po uzyskaniu 

środków z funduszy 

zewnętrznych. 

Działania związane z ochroną czynną oraz z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania (fakultatywne) 

 2  Jednorazowo usunąć istniejące 

drzewa i krzewy do roku 2015; 

usunąć pozyskaną biomasę.  

 Dopuszczalne jest pozostawienie 

Działki ewidencyjne (w częściach 

odpowiadających wydzieleniom 

siedliskowym 7−12, 14−17, 20, 

22−24):  

Właściciel lub zarządca 

terenu. 

Właściwy nadleśniczy 

samodzielnie wykonuje 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pojedynczych drzew i krzewów 

owocowych. 
Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działki ewidencyjne nr: 380 (własność: 

Agencja Nieruchomości Rolnych); 381 

(własność prywatna); 417/1, 438/4 

(własność: gmina Bielsk Podlaski); 

438/2, 414/1 (własność: Nadleśnictwo 

Bielsk); 

Obręb ewidencyjny nr 0013 

(Hryniewicze Duże),  działki 

ewidencyjne nr: 180/2 (własność: 

Agencja Nieruchomości Rolnych); 

176/1 (własność prywatna); 182/1 

(własność: Nadleśnictwo Bielsk) 

zadania związane 

z gospodarką leśną po 

wprowadzeniu odpowiednich 

zapisów w planie urządzenia 

lasu. Działania niezwiązane 

z gospodarką leśną 

wykonuje właściwy 

nadleśniczy po uzyskaniu 

środków z funduszy 

zewnętrznych. 

 

 

 

 

 3  Przywrócić i utrzymywać wypas w 

systemie kwaterowym.  

 Wypas przy obsadzie nie 

przekraczającej 0,4−0,6 DJP/ha/rok; 

przy maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 5 DJP ha, czyli do 

2,5 t/ha; w sezonie pastwiskowym od 

1 maja do 15 października; w 

systemie kwaterowym, wygradzając i 

pozostawiając bez użytkowania 

pasterskiego i kośnego przynajmniej 

15% każdego z wydzieleń 

siedliskowych w danym roku (przy 

czym w każdym roku powinno to 

dotyczyć innej powierzchni).  

Działki ewidencyjne (w częściach 

odpowiadających wydzieleniom 

siedliskowym 7−12, 14−17, 20, 

22−24):  

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działki ewidencyjne nr: 380 (własność: 

Agencja Nieruchomości Rolnych); 381 

(własność prywatna); 417/1, 438/4 

(własność: gmina Bielsk Podlaski); 

414/1, 438/2 (własność: Nadleśnictwo 

Bielsk); 

Obręb ewidencyjny nr 0013 

(Hryniewicze Duże), działki 

ewidencyjne nr: 180/2 (własność: 

Agencja Nieruchomości Rolnych); 

Właściciel lub zarządca 

terenu. 

 Właściwy nadleśniczy 

samodzielnie wykonuje 

zadania związane 

z gospodarką leśną po 

wprowadzeniu odpowiednich 

zapisów w planie urządzenia 

lasu. Działania niezwiązane 

z gospodarką leśną 

wykonuje właściwy 

nadleśniczy po uzyskaniu 

środków z funduszy 

zewnętrznych. 
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 Dopuszczalne jest koszenie muraw 

kserotermicznych w terminie od 15 

lipca do 30 września w sposób 

nieniszczący runi roślinnej i pokrywy 

glebowej, przy nie więcej niż jednym 

pokosie w roku i wysokości koszenia 

do 10 cm, połączone z usuwaniem 

biomasy. 

176/1 (własność prywatna); 182/1 

(własność: Nadleśnictwo Bielsk) 
 

 

  

 4  Utrzymywać jako trwały użytek 

zielony. 

Terminy i częstotliwość działań: 

stale. 

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działki ewidencyjne: 417/1, 438/4 (w 

całości poza wydzieleniami 

siedliskowymi 26, 27; własność: gmina 

Bielsk Podlaski),  

Właściciel lub zarządca 

terenu  

 

 5  Zakaz stosowania nawożenia oraz 

środków ochrony roślin. 

 Zakaz stosowania orki ani 

podsiewania mieszanek traw. 

Terminy i częstotliwość działań: 

stale. 

 

Działki ewidencyjne (w częściach 

odpowiadających wydzieleniom 

siedliskowym 6−17, 20, 22−24):  

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działki ewidencyjne nr: 380 (własność: 

Agencja Nieruchomości Rolnych); 381 

(własność prywatna); 200, 417/1, 438/4 

(własność: gmina Bielsk Podlaski); 

438/2, 414/1 (własność: Nadleśnictwo 

Bielsk); 

Obręb ewidencyjny nr 0013 

(Hryniewicze Duże), działki 

ewidencyjne nr: 180/2 (własność: 

Agencja Nieruchomości Rolnych); 

176/1 (własność prywatna); 182/1 

Właściciel lub zarządca 

terenu. 

Właściwy nadleśniczy 

samodzielnie wykonuje 

zadania związane 

z gospodarką leśną po 

wprowadzeniu odpowiednich 

zapisów w planie urządzenia 

lasu. Działania niezwiązane 

z gospodarką leśną 

wykonuje właściwy 

nadleśniczy po uzyskaniu 

środków z funduszy 

zewnętrznych. 
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(własność: Nadleśnictwo Bielsk) 
 

 

 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 6  Nie wydobywać kopalin. Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działka ewidencyjna nr 200 (własność: 

gmina Bielsk Podlaski) 

Właściciel lub zarządca 

terenu  

 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 7  Przeprowadzić inwentaryzację 

muraw kserotermicznych 

zachowanych w sąsiedztwie obszaru 

w celu objęcia ich ochroną przez 

korektę granic obszaru Natura 2000.  

Terminy i częstotliwość działań: 

jednorazowo do 2014r. 

Grunty przyległe do obszaru, m.in. wsi 

Proniewicze, Hryniewicze Duże i 

Hryniewicze Małe 

RDOŚ w Białymstoku 

 

6210 Murawy 

kserotermicz-

ne 

− potencjalne 

miejsca 

występowania 

Wydzielenia 

Działania związane z ochroną czynną oraz z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania (obligatoryjne) 

8 Zachowanie siedliska 

przyrodniczego, położonego na 

trwałych użytkach zielonych.  

Wypas lub wykaszanie z usuwaniem 

biomasy. 

Działki ewidencyjne (w częściach 

odpowiadających wydzieleniom 

siedliskowym 26−28, 30, 31):  

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działki ewidencyjne nr: 350/5 

(własność: Nadleśnictwo Bielsk); 

Właściciel lub zarządca 

terenu. 

Właściwy nadleśniczy 

samodzielnie wykonuje 

zadania związane 

z gospodarką leśną po 
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siedliskowe nr:  

26−28, 30, 31 
Terminy i częstotliwość działań: 

wykonywać stale - po wykonaniu 

działania nr 9. 

417/1, 438/4, (własność: gmina Bielsk 

Podlaski);  

Obręb ewidencyjny nr 0013 

(Hryniewicze Duże), działka 

ewidencyjna nr 176/1 (własność: 

prywatna) 

wprowadzeniu odpowiednich 

zapisów w planie urządzenia 

lasu. Działania niezwiązane 

z gospodarką leśną 

wykonuje właściwy 

nadleśniczy po uzyskaniu 

środków z funduszy 

zewnętrznych. 

Działania związane z ochroną czynną oraz z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania (fakultatywne) 

9 

 

 Usunąć drzewa i krzewy.  

 Na 25−30% powierzchni wydzieleń 

siedliskowych całkowicie usunąć 

drzewa i krzewy – w terminie do 

2017 roku. Następnie w powstałych 

gniazdach i lukach usuwać młode 

drzewa i krzewy nie rzadziej niż raz 

na 5 lat. Na pozostałej powierzchni 

wydzieleń przerzedzić drzewostan i 

utrzymywać go w zwarciu do ok. 

75%.  

Działki ewidencyjne (w częściach 

odpowiadających wydzieleniom 

siedliskowym 26−28, 31):  

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działki ewidencyjne nr: 350/5 

(własność: Nadleśnictwo Bielsk); 

417/1, 438/4, (własność: gmina Bielsk 

Podlaski);  

Obręb ewidencyjny nr 0013 

(Hryniewicze Duże), działka 

ewidencyjna nr 176/1 (własność: 

prywatna) 

Właściciel lub zarządca 

terenu. 

Właściwy nadleśniczy 

samodzielnie wykonuje 

zadania związane 

z gospodarką leśną po 

wprowadzeniu odpowiednich 

zapisów w planie urządzenia 

lasu. Działania niezwiązane 

z gospodarką leśną 

wykonuje właściwy 

nadleśniczy po uzyskaniu 

środków z funduszy 

zewnętrznych. 

10 Utrzymywać jako trwały użytek 

zielony bez stosowania orki, 

nawożenia oraz podsiewania 

mieszanek traw.  

Terminy i częstotliwość działań: 

stale. 

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki): 

działka ewidencyjna nr 417/1 w części 

odpowiadającej wydzieleniu 

siedliskowemu nr 30 (uroczysko 

Kołyska, własność: gmina Bielsk 

Podlaski); działka ewidencyjna nr 

438/5 w pasie szerokości 2−5 m w 

Właściciel lub zarządca 

terenu 
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granicach wydzielenia siedliskowego 

29;  

Obręb ewidencyjny nr 0013 

(Hryniewicze Duże), działka 

ewidencyjna nr 176/1 w całości poza 

istniejącym zadrzewieniem (właściciel 

prywatny) 

 

 

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Wydzielenia 

siedliskowe nr: 

18 i 19 

Działania związane z ochroną czynną oraz z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania (obligatoryjne) 

11 Zachowanie siedliska 

przyrodniczego, położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno- pastwiskowe lub 

pastwiskowe. 

Terminy i częstotliwość działań: 

stale. 

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działka ewidencyjna nr 438/4 w części 

odpowiadającej wydzieleniom 

siedliskowym nr 18 i 19 (własność: 

gmina Bielsk Podlaski) 

Właściciel lub zarządca 

terenu 

 

Działania związane z ochroną czynną oraz z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania (fakultatywne) 

12 Koszenie w terminie od 15 czerwca 

do 30 września w sposób 

nieniszczący runi roślinnej i pokrywy 

glebowej, nie więcej niż dwa razy w 

roku, przy wysokości koszenia 

5−15 cm. 

 Zakaz stosowania orki, nawożenia 

ani podsiewania mieszanek traw. 

Obręb ewidencyjny nr 0011 (Haćki), 

działka ewidencyjna nr 438/4 w części 

odpowiadającej wydzieleniom 

siedliskowym nr 18 i 19 (własność: 

gmina Bielsk Podlaski) 

Właściciel lub zarządca 

terenu 
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Terminy i częstotliwość działań: 

stale. 

 

 

 

 

 

Pozostałe typy siedlisk przyrodniczych  i gatunków  – nie będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Murawy w Haćkach 

W celu ochrony bioróżnorodności całego obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, a w szczególności zachowania siedlisk i gatunków Natura 

2000, które nie stanowią formalnie przedmiotów ochrony należy wziąć pod uwagę sugestie i zalecenia przedstawione poniżej. Nie należy ich 

jednak traktować jako obligatoryjnych, a jedynie jako wskazówki dotyczące sposobów gospodarowania zgodnych z potrzebami ochrony 

przyrody.  

Młaki mszysto-turzycowe powinny być zagospodarowane jako trwałe, ekstensywne użytki zielone. Nie należy w ich obrębie wprowadzać 

zabudowy, stosować orki, wałowania, nawożenia, środków ochrony roślin, podsiewania mieszanek traw, ani stosować ścieków i osadów 

ściekowych. Nie należy wprowadzać żadnych zmian stosunków wodnych, takich jak pogłębianie rowów melioracyjnych czy kopanie stawów, 

które oddziaływałyby negatywnie na siedliska hydrogeniczne, czyli łęgi jesionowo-olchowe i młakę mszysto-turzycową. Łęgi jesionowo-

olchowe w wydzieleniach siedliskowych nr 1, 2 i 5 powinny być użytkowane zgodnie ze standardowymi zasadami gospodarki leśnej jako lasy 

wodochronne, przy rębni przerębowej i odnowieniu naturalnym. Nie należy usuwać w nich martwych drzew stojących ani leżących. 

 

Przedmiot Zalecane działania 
Zalecane miejsca 

realizacji 

Zalecane terminy i 

częstotliwość realizacji 

Wskazania 

dotyczące 

Szacun

kowe 

Możliwe 

źródła 
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podmiotów 

odpowiedzialnych 

koszty 

(w tys. 

zł) 

finansowania 

5130 Zarośla 

jałowcowe: 

wydzielenia 

siedliskowe nr 

3 i 4 

Działania związane z ochroną czynną 

13 usunąć 

drzewa 

działki ewidencyjne 11-200, 

11-201 w częściach 

odpowiadających 

wydzieleniom 

siedliskowym nr 3, 4  

 

własność: gmina Bielsk 

Podlaski, właściciel 

prywatny 

co 5 lat gmina Bielsk 

Podlaski 

 

nadzór: RDOŚ w 

Białymstoku 

ok. 

0,4/ter-

min 

WFOŚiGW 

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk: 

wydzielenia 

siedliskowe nr 

21 

Działania związane z utrzymaniem lub  modyfikacją metod gospodarowania 

14 utrzymywać 

jako trwały 

użytek 

zielony bez 

stosowania 

orki, 

nawożenia 

ani 

podsiewania 

mieszanek 

traw 

działka ewidencyjna 13-

176/1 w części 

odpowiadającej wydzieleniu 

siedliskowemu nr 21 

 

własność prywatna 

stale właściciel gruntu 

 

nadzór: RDOŚ w 

Białymstoku  

 

 

 

 

ok. 0,6-

1,3/ha/ 

rok 

fundusze 

Programu 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 
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15 utrzymywać 

niezmienione 

stosunki 

wodne 

działka ewidencyjna 13-

176/1 

 

własność prywatna 

 

stale właściciel gruntu 

 

nadzór: RDOŚ w 

Białymstoku  

 

 

 

− − 

 Działania związane z utrzymaniem lub  modyfikacją metod gospodarowania 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe: 

wydzielenia 

siedliskowe nr 

1, 2 i 5  

16 prowadzić 

gospodarkę 

zgodną z 

postępowa-

niem w 

lasach wodo-

chronnych, 

stosować 

rębnię 

przerębową i 

odnowienie 

naturalne; 

pozostawiać 

martwe 

drzewa 

liściaste, 

stojące i 

leżące 

działki ewidencyjne w 

części odpowiadającej 

wydzieleniom siedliskowym 

nr 1, 2 i 5: 

11-198/1, 11-199, 11-320/2, 

11-329/2, 11-332, 11-337,  

11-343, 11-348, 11-350/3, 

11-379/2, 11-380, 11-381,  

11-382, 11-414/1, 11-415,  

11-416 

 

w całości: 

11-384, 11-385, 11-388, 11-

389/1, 11-391, 11-393/1, 11-

396, 11-397/1, 11-399, 11-

400, 11-401, 11-402, 11-

403, 11-404, 11-405, 11-

406, 11-407, 11-408, 11-

409, 11-410, 11-412, 11-413 

 

własność: Nadleśnictwo 

stale właściciele 

gruntów 

 

nadzór: RDOŚ w 

Białymstoku (poza 

gruntami Lasów 

Państwowych) 

 

 

 

− − 
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Bielsk, Agencja 

Nieruchomości Rolnych 

oraz właściciele prywatni 

17 utrzymywać 

niezmienione 

stosunki 

wodne 

działki ewidencyjne w 

części odpowiadającej 

wydzieleniom siedliskowym 

nr 1, 2 i 5: 

11-198/1, 11-199, 11-320/2, 

11-329/2, 11-332, 11-337,  

11-343, 11-348, 11-350/3, 

11-379/2, 11-380, 11-381,  

11-382, 11-414/1, 11-415,  

11-416 

 

w całości: 

11-384, 11-385, 11-388, 11-

389/1, 11-391, 11-393/1, 11-

396, 11-397/1, 11-399, 11-

400, 11-401, 11-402, 11-

403, 11-404, 11-405, 11-

406, 11-407, 11-408, 11-

409, 11-410, 11-412, 11-413 

 

własność: Nadleśnictwo 

Bielsk, Agencja 

Nieruchomości Rolnych 

oraz właściciele prywatni 

utrzymywać stale 

właściwe stosunki 

wodne  

właściciele 

gruntów 

 

nadzór: RDOŚ w 

Białymstoku (poza 

gruntami Lasów 

Państwowych) 

 

 

 

 

− − 

1060 

Czerwończyk 

Działania związane z utrzymaniem lub  modyfikacją metod gospodarowania 

18 utrzymywać działki ewidencyjne w stale właściciele − − 
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nieparek 

Lycaena 

dispar: 

wydzielenia 

siedliskowe nr 

25 

niezmienione 

stosunki 

wodne 

części odpowiadającej 

wydzieleniu siedliskowemu 

nr 25: 11-350/3, 11-438/4 

 

własność prywatna, gmina 

Bielsk Podlaski 

gruntów 

 

nadzór: RDOŚ w 

Białymstoku 

 

 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

19 przeprowa-

dzić badania 

nad stanem 

populacji i 

siedlisk 

gatunku 

cały obszar ostoi jednorazowo RDOŚ w 

Białymstoku 

ok. 

1,0 

GDOŚ w 

ramach 

monitoringu 

siedlisk i 

gatunków 

Natura 2000 

lub 

WFOŚiGW 

 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu 

Właściwy stan wskaźników dla muraw kserotermicznych podany jest w Tab. 1.  

Numer  

działania 

Parametr Wskaźnik / pożądany 

stan 

Zakres prac Terminy/częst

otliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Koszt 

(w tys. zł) 

1−10 

Powierzchnia 

siedliska 

Zmiany powierzchni: 

bez zmian lub większa 

niż w 2010 r. 

przeprowadzić 

badania zgodnie z 

opisaną wyżej 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

co 3 lata, 

badania 

wykonać w 

miesiącu VII 

E 23:10:28,3;  
N 52:50:10,2 
 
E 23:10:46,7;  
N 52:50:05,9 
 

RDOŚ w 

Białymstoku 

 

ok. 

2,5/jeden 

termin 

Struktura i funkcje 
Gat. charakterystyczne: 

co najmniej 5 w płacie 
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Obce gat. inwazyjne: 

brak 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

E 23:10:48,6;  
N 52:50:06,0 
 
E 23:10:52,7;  
N 52:50:05,1 
 
E 23:10:48,2;  
N 52:50:02,1 
 

Rodzime gat. 

ekspansywne roślin 

zielnych: brak 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew: brak 
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Perspektywy ochrony  

E 23:10:55,2;  
N 52:49:59,0 
 
E 23:10:54,2;  
N 52:49:58,7 
 
E 23:10:59,1;  
N 52:49:55,3 
 
E 23:11:00,1;  
N 52:49:52,3 
 
E 23:11:02,6;  
N 52:49:51,4 
 
E 23:11:18,9;  
N 52:49:56,8 
 
E 23:11:43,4;  
N 52:50:13,9 
 
E 23:11:26,3;  
N 52:49:48,2 
 
E 23:12:28,0;  
N 52:48:19,0 
 
E 23:12:38,8;  
N 52:48:14,0 
 
E 23:12:37,8;  
N 52:48:21,4 
oraz w trzech 

dodatkowych punktach 

wyznaczonych w 

wydzieleniach 26 i 27  
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11-12 

Powierzchnia 

siedliska Zmiany powierzchni 
przeprowadzić 

badania zgodnie z 

opisaną wyżej 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

co 5 lat, 

badania 

wykonać w 

VI, przed 

pokosem 

E 23:10:55,6; 
N 52:50:04,3 
 

RDOŚ w 

Białymstoku 

ok. 

0,4/jeden 

termin 

Struktura i funkcje 

Gat. charakterystyczne 

Obce gat. inwazyjne 

Rodzime gat. 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Ekspansja gat. 

drzewiastych 

Gat. dominujące 

Cenne składniki flory 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

Perspektywy ochrony  
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W miarę możliwości należy przeprowadzić okresowy monitoring także siedlisk i gatunków Natura 2000, które nie stanowią formalnie przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach”: 

Numer  

działania 

Parametr Wskaźnik / 

pożądany stan 

Zakres prac Terminy/czę

stotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Koszt 

(w tys. zł) 

13 

Powierzchnia 

siedliska Zmiany powierzchni 
przeprowadzić 

badania zgodnie z 

opisaną wyżej 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

co 5 lat, 

badania 

wykonać w 

VII 

E 23:11:41,1;  
N 52:50:12,6 

RDOŚ w 

Białymstoku 

 

ok. 

0,4/jeden 

termin 

Struktura i funkcje 

Gat. charaktery-tyczne 

Obce gat. inwazyjne 

Rodzime gat. 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Ekspansja drzew 

Odnowienie jałowca 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

Stan zdrowotny 

jałowców 
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Perspektywy ochrony 

14−15 

Powierzchnia 

siedliska Zmiany powierzchni 
przeprowadzić 

badania zgodnie z 

opisaną wyżej 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

co 5 lat, 

badania 

wykonać w 

VI, przed 

pokosem 

 
E 23:12:43,5;  
N 52:48:26,0 
 

RDOŚ w 

Białymstoku 

ok. 

0,4/jeden 

termin 

Struktura i funkcje 

Gat. charakterystyczne 

Gat. inwazyjne i 

ekspansywne 

Uwodnienie 

Pokrycie warstwy 

mchów 

Pozyskanie torfu 

Ekspansja drzew i 

krzewów 

Melioracje 

odwadniające 

Perspektywy ochrony 
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16−17 Powierzchnia 

siedliska Zmiany powierzchni 
przeprowadzić 

badania zgodnie z 

opisaną wyżej 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

co 5 lat, 

badania 

wykonać w VI 

 
E 23:11:13,5;  
N 52:49:48,4 
 
E 23:11:09,7;  
N 52:49:47,4 
 
E 23:11:11,4;  
N 52:49:45,2 

 

RDOŚ w 

Białymstoku 

ok. 

0,4/jeden 

termin 

Struktura i funkcje 
Gat. charakterystyczne 

w runie 

Struktura warstwowa 

Obce gatunki inwazyjne 

Ekspansywne gatunki 

zielne 

Martwe drewno 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

Wiek drzewostanu 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Stosunki wodne 
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Pozyskanie drewna 

Perspektywy ochrony 

18 

Parametry siedliska gatunku 
przeprowadzić 

badania zgodnie z 

opisaną wyżej 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

co 5 lat, 

badania 

wykonać w VI 

 
E 23:11:02,0;  
N 52:49:57,8 
 

RDOŚ w 

Białymstoku 

ok. 

0,4/jeden 

termin 

Parametry populacji 

Perspektywy ochrony 

 

Planowany monitoring pozwoli ocenić skuteczność realizowanych zabiegów ochronnych i ewentualnie modyfikować ich zakres i lokalizację w 

zależności od aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych. 

 

 

8. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Sporządzenie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach” nie jest konieczne, mimo że istnieją ku temu pewne przesłanki, takie 

jak stwierdzenie w trakcie prac nad planem zadań ochronnych: 

1) populacji motyla czerwończyka nieparka Lycaena dispar, gatunku wcześniej stąd nie znanego, 

2) cennych płatów muraw kserotermicznych stanowiących główny przedmiot ochrony obszaru, a występujących w pobliżu jego granic, m.in. na 

gruntach wsi Proniewicze i Hryniewicze Duże. 
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 Z tego względu konieczne jest jednak przeprowadzenie dodatkowych, szczegółowych badań nad rozmieszczeniem oraz stanem siedlisk i populacji 

czerwończyka nieparka na całym obszarze ostoi, szczegółowych badań nad rozmieszczeniem i stanem muraw kserotermicznych w sąsiedztwie 

obszaru, a także korekta jego granic, która pozwoli na objęcie ochroną płatów muraw kserotermicznych położonych obecnie poza ostoją. 

Narzędziem planistycznym wystarczającym do zapewnienia ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 jest plan zadań ochronnych. Opracowanie 

kolejnego planu zadań ochronnych powinno być wykonane do końca 2020 r. Powinien on uwzględniać także potrzeby ochrony siedlisk muraw 

kserotermicznych położonych obecnie poza granicami obszaru.  
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9. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumentacja planistyczna Wskazania 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

podlaskiego, uchwalony 27 .06. 2003 r. 

( uchwała n r  I X / 8 0 / 0 3  

Sejmiku Województwa Podlaskiego) 

w możliwie krótkim czasie wprowadzić informację 

o lokalizacji i granicach obszaru Natura 2000 

„Murawy w Haćkach” oraz zapis „żadne 

przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu 

użytkowania gruntów planowane w granicach 

obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 

mogą wpływać negatywnie na powierzchnię, 

liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i 

gatunków będących przedmiotem ochrony”; w 

szczególności konieczne jest wprowadzenie 

zapisów gwarantujących, że po przewidzianej w 

planie modernizacji drogi S-19 nie będzie ona 

przebiegała przez obszar Natura 2000 „Murawy w 

Haćkach” 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bielsk Podlaski, z 15.11.1997 r. 

(uchwała nr XXV/139/97 Rady Gminy 

w Bielsku Podlaskim, z późniejszymi 

zmianami) 

w możliwie krótkim czasie wprowadzić informację 

o lokalizacji i granicach obszaru Natura 2000 „Mu-

rawy w Haćkach” oraz zapis „żadne przedsięwzię-

cia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania 

gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać nega-

tywnie na powierzchnię, liczebność ani stan sie-

dlisk przyrodniczych i gatunków będących przed-

miotem ochrony”  

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Bielsk na lata 2009−2018 

dostosować zapisy do wskazań dotyczących 

ochrony siedlisk wynikających z ustaleń planu 

podanych w pkt. 6 

Poza tym należy także rozważyć konieczność wprowadzenia odpowiednich zapisów do 

innych dokumentów planistycznych, wymienionych niżej: 

Strategia zrównoważonego rozwoju 

gminy Bielsk Podlaski do 2020 roku 

w możliwie krótkim czasie wprowadzić informację 

o lokalizacji i granicach obszaru Natura 2000 

„Murawy w Haćkach” oraz zapis „żadne 

przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu 

użytkowania gruntów planowane w granicach 

obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 

mogą wpływać negatywnie na powierzchnię, 

liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i 

gatunków będących przedmiotem ochrony” 
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Program Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Bielskiego na lata 2008−2011  

podczas aktualizacji istniejącego programu 

wprowadzić informację o lokalizacji i granicach 

obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach” oraz 

zapis „żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub 

zmiany sposobu użytkowania gruntów planowane 

w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 

powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk 

przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 

ochrony” 

Program Ochrony Środowiska woj. 

podlaskiego 

podczas aktualizacji istniejącego programu 

wprowadzić informację o lokalizacji i granicach 

obszaru Natura 2000 „Murawy w Haćkach” oraz 

zapis „żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub 

zmiany sposobu użytkowania gruntów planowane 

w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 

powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk 

przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 

ochrony” 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

W odniesieniu do SDF  

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do 

zmiany 

1 w pkt. 3.1:  

procent pokrycia siedlisk w obszarze 

5130: 0,20 

6210: 2,50 

6510: 5,00 

7230: 0,10 

91E0: 5,00 

 

 

5130: 0,10 

6210: 1,84 

6510: 1,13 

7230: 0,90 

91E0: 2,17 

korekta w wyniku 

zmiany powierzchni 

obszaru w wersji 

przekazanej do KE 

oraz uwzględnienia 

danych z dokładnego 

kartowania 

terenowego siedlisk 

Natura 2000 w 2010 

r.; w 2008 r. ich 

powierzchnię 

oceniano szacunkowo 

2 w pkt. 3.2:  

− 

A113 Coturnix coturnix,  

populacja lęgowa: P, ocena: D 

A249 Riparia riparia,  

populacja lęgowa: P, ocena: D 

uzupełnienie danych o 

gatunkach ptaków 

występujących w 

obszarze 

3 w pkt. 3.2:  

− 

1060 Lycaena dispar,  

populacja osiadła: P, ocena: D 

uzupełnienie danych o 

gatunku motyla 

odkrytym w trakcie 

prac nad Planem 

4 w pkt. 3.3: 

− 

Centaurium pulchellum,  

populacja: R, motywacja: D 

Epipactis helleborine,  

populacja: R, motywacja: D 

Hyla arborea, 

populacja: P, motywacja: D 

uzupełnienie danych o 

gatunkach płazów i 

roślin chronionych 

prawnie, odkrytych w 

trakcie prac nad 

Planem 
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5 w pkt. 3.3: 

Dactylorhiza incarnata, populacja: R 

Gentiana cruciata, populacja: R 

Primula veris, populacja: R 

 

Dactylorhiza incarnata, populacja: > 100 

Gentiana cruciata, populacja: < 100 

Primula veris, populacja: > 100 

uwzględnienie 

aktualnie dostępnych 

danych o wielkości 

populacji 

6 w pkt. 4.1: 

Inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, 

kopalnie, tereny przemysłowe) 1% 

Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 6% 

Siedliska rolnicze (ogólnie) 93% 

 

grunty orne 63,5% 

łąki, pastwiska 18,5% 

lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian 9,5% 

lasy liściaste 6% 

murawy i pastwiska naturalne 2% 

tereny antropogeniczne 0,5% 

lasy iglaste 0,1% 

cieki < 0,1% 

wody stojące < 0,1% 

 

uwzględnienie 

aktualnie dostępnych 

danych 

7 w pkt. 4.1: 

Wysoczyźnie Bielskiej 

 

Równinie Bielskiej 

ujednolicenie 

nomenklatury 

regionów fizyczno-

geograficznych 

8 w pkt. 4.2: 

Rejon Haciek to obszar występowania najlepiej 

wykształconych muraw kserotermicznych między 

doliną Bugu a Suwalszczyzną. O bogactwie szaty 

roślinnej świadczy występowanie na niewielkiej 

powierzchni ostoi (164 ha) aż pięciu typów siedlisk 

Natura 2000: jałowczysk (5130), wspomnianych już 

muraw kserotermicznych (6210), ekstensywnie 

użytkowanych łąk (6510), torfowisk przepływowych 

(7230) oraz łęgów (91E0). Najlepiej zachowały się 

murawy kserotermiczne; łąki kośne podlegają 

stopniowej degradacji w wyniku intensyfikacji 

gospodarki rolnej, podczas gdy obszar torfowiska 

przepływowego został wyłączony z użytkowania i 

 

Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Murawy w 

Haćkach” są kwieciste murawy kserotermiczne (6210-3) 

oraz świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510). W 

granicach obszaru występują także zarośla jałowcowe 

(5130), torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk (7230), łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (91E0) oraz populacje i 

siedliska czerwończyka nieparka Lycaena dispar 

(1060). Mimo niewielkiej powierzchni ostoja „Murawy 

w Haćkach” odgrywa kluczową rolę w ochronie muraw 

kserotermicznych w północno-wschodniej Polsce obok 

obszarów Doliny Górnej Rospudy, Przełomowej Doliny 

Narwi i Ostoi Nadbużańskiej. Obszar „Murawy w 

 

uwzględnienie 

aktualnie dostępnych 

danych, dostosowanie 

tego punktu SDF do 

obowiązujących 

obecnie wymagań 
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szybko zarasta. Łęgi charakteryzują się młodymi 

drzewostanami i uproszczonym składem 

gatunkowym runa. Szata roślinna projektowanej 

ostoi "Murawy w Haćkach" wyróżnia się 

niezwykłym bogactwem i różnorodnością na tle 

sąsiednich obszarów Równiny Bielskiej o 

zdecydowanie rolniczym charakterze i równinnym 

krajobrazie. Jak dotąd stwierdzono tu występowanie 

około 400 gatunków roślin naczyniowych. Okolice 

Haciek wysokie walory przyrodnicze zawdzięczają w 

głównej mierze obecności licznych gatunków 

ciepłolubnych roślin, związanych z murawami 

kserotermicznymi. Wśród nich na szczególną uwagę 

zasługują: goryczka krzyżowa Gentiana cruciata i 

oleśnik górski Libanotis pyrenaica, zagrożone 

wyginięciem w województwie podlaskim 

(SOKOŁOWSKI, WOŁKOWYCKI 2006) oraz 

objęte ochroną ścisłą w Polsce: wspomniana już 

goryczka krzyżowa i zawilec wielkokwiatowy 

Anemone sylvestris. Ten ostatni gatunek tworzy tu 

populacje liczące łącznie przeszło 10 000 osobników. 

Warto dodać, że do początku lat 70-tych XX wieku 

pod Proniewiczami utrzymywało się stanowisko 

storczyka cuchnącego Orchis coriophora, gatunku 

krytycznie zagrożonego w Polsce, objętego ochroną 

ścisłą i do niedawna uważanego za wymarły w całym 

kraju (BERNACKI, ADAMOWSKI 2001). 

Zachowanie w dobrym stanie siedliska w którym 

występował ten gatunek daje możliwość jego 

ewentualnej reintrodukcji, a tym samym 

zmniejszenia jego zagrożenia w skali kraju. 

Obserwowano tu również 5 gatunków płazów, w tym 

Haćkach” jest izolowany od położonych w sąsiedztwie 

innych ostoi Natura 2000, takich jak Dolina Górnej 

Narwi, Jelonka, Dolina Górnego Nurca i Puszcza 

Białowieska.  

5130 Zarośla jałowca występują jedynie na 

pagórku kemowym położonym przy północno-

wschodnim skraju wsi Haćki w dwóch niewielkich, ale 

bogatych florystycznie płatach o łącznej powierzchni 

0,1ha. Jałowcowi, który tworzy tego typu zarośla 

towarzyszą inne gatunki krzewów, takie jak głogi, 

kalina, róże, szakłak, a także ciepłolubne rośliny zielne. 

Zarośla jałowca to zbiorowiska bardzo słabo poznane w 

Polsce, dla których niemal brak danych literaturowych. 

W północno-wschodniej części kraju wykształcają się 

zwykle w wyniku sukcesji na murawach napiaskowych, 

bliźniczkowych i wrzosowiskach. Nie dotyczy to jednak 

okolic Haciek, gdzie zarośla te rozwinęły się na 

murawach kserotermicznych. Zagrożeniem dla ich 

struktury i funkcjonowania jest ekspansja drzew. Ogólna 

ocena tego typu siedlisk wypadła na obszarze ostoi 

niezadawalająco (Adamowski W., Wołkowycki D. 

2007−2010 npbl.). 

6210 Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-

Brometea to główny przedmiot ochrony na obszarze 

ostoi. Tak jak w całej północno-wschodniej Polsce ze 

względu na surowy klimat cechują się tu zubożałym 

zestawem gatunków. Okolice Haciek i Proniewicz to 

jednak obszar występowania najlepiej wykształconych 

muraw tego typu między doliną Bugu a Suwalszczyzną, 

który z tego względu pełni kluczową rolę dla ich 

ochrony w północno-wschodniej Polsce. Swoim 

składem gatunkowym murawy w Haćkach i 
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dwa umieszczone w Załączniku IV Dyrektywy Rady 

92/43/EWG oraz dwa gatunki gadów (MORDAŃ 

2008). Znaczenie ostoi Murawy w Haćkach dla 

ochrony przedstawicieli tych grup może mieć jedynie 

znaczenie lokalne, ze względu na jej niewielką 

powierzchnię. Grygoruk (2008) stwierdził 

występowanie w ostoi około 50 gatunków ptaków, w 

tym 14 wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 

Rady 79/409/EWG. 

 

Proniewiczach nawiązują do zbiorowisk ze związku 

Cirsio-Brachypodion pinnati, stanowiących w 

warunkach środkowej Europy odpowiednik stepów 

łąkowych wschodniej części kontynentu. Zbiorowiska te 

zajmują dobrze nasłonecznione zbocza o glebach 

bogatych w węglan wapnia i charakteryzują się darnią 

trawiastą budowaną przez stokłosę bezostną Bromus 

inermis i tymotkę Boehmera Phleum phleoides z 

udziałem takich gatunków jak chabry driakiewnik 

Centaurea scabiosa i nadreński C. stoebe, czosnek 

zielonawy Allium oleraceum, driakiew żółtawa Scabiosa 

ochroleuca, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, 

goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, len 

przeczyszczający Linum catharticum, lucerna 

sierpowata Medicago falcata, oleśnik górski Libanotis 

pyrenaica, posłonek rozesłany Helianthemum 

nummularium, poziomka twardawa Fragaria viridis, 

przetacznik pagórkowy Veronica teucrium, ślaz 

zygmarek Malva alcea, turzyca sina Carex flacca, 

wiązówka bulwkowata Filipendula vulgaris, zawilec 

wielkokwiatowy Anemone sylvestris i żebrzyca roczna 

Seseli annuum. Najlepiej wykształcone murawy 

kserotermiczne występują na pagórkach Zamok i Betłah, 

a także pod Proniewiczami. Murawy w granicach 

obszaru występują w 16 płatach o łącznej powierzchni 

2,89 ha. Stan zachowania na połowie stanowisk 

oceniono jako zły, a na połowie jako niezadawalający. 

Stan zachowania określono jako B, na podstawie 

następujących ocen cząstkowych: stopień zachowania 

struktury − średnio zachowana lub zdegradowana (III), 

stopień zachowania funkcji  − dobry (III), możliwość 

renaturyzacji/odtworzenia  − możliwa przy średnim 
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nakładzie sił i środków (II). Głównym zagrożeniem dla 

muraw kserotermicznych jest zarzucanie tradycyjnego, 

ekstensywnego użytkowania gruntów, zwłaszcza 

wypasu i spontaniczne wkraczanie zarośli i zadrzewień 

na nieużytkowane pola i łąki, a także zalesienia sztuczne 

nieużytków. Niewypasane murawy na pagórkach 

kemowych stopniowo zanikają, zmniejsza się w nich 

udział ciepło- i światłolubnych gatunków roślin, które 

ustępują wraz ze wzrastającym zacienieniem, a także w 

wyniku rozrastania się takich gatunków, jak jeżyna 

popielica Rubus caesius i trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos (Adamowski W., Wołkowycki 

D. 2007−2010 npbl.). 

6510 Ekstensywnie użytkowane łąki świeże ze 

związku Arrhenatherion były do niedawna 

rozpowszechnione na całym obszarze Europy o klimacie 

umiarkowanym. Są często spotykane w Polsce, jednak 

poza północno-wschodnią częścią kraju, gdzie grunty 

mineralne na wysoczyznach tylko sporadycznie 

użytkuje się jako łąki. Zbiorowiska te zanikają z jednej 

strony wraz z intensyfikacją gospodarki rolnej 

(podsiewaniem wysokoprodukcyjnych mieszanek traw, 

intensywnym nawożeniem, zwiększaniem liczby 

pokosów w roku), a z drugiej – w wyniku zaniechania 

koszenia. W Haćkach zajmują część dna niecki 

wytopiskowej o powierzchni 1,73 ha. Są to zbiorowiska 

budowane głównie przez trawy (kostrzewy łąkową 

Festuca pratensis i czerwoną F. rubra, kupkówkę 

pospolitą Dactylis glomerata, rajgras wyniosły 

Arrhenatherum elatius, wyczyniec łąkowy Alopecurus 

pratensis) z udziałem licznych ziół dwuliściennych 

(chabra łąkowego Centaurea jacea, gwiazdnicy 
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trawiastej Stellaria graminea, jaskra ostrego Ranunculus 

acris, kozibroda wschodniego Tragopogon orientalis, 

koniczyny łąkowej Trifolium pratense, szczawiu 

rozpierzchłego Rumex thyrsiflorus i in.). Ocena ogólna 

ich stanu jest zła. Przy utrzymaniu tradycyjnej 

gospodarki możliwe jest jednak utrzymanie tego typu 

łąk przez bardzo długi czas (Adamowski W., 

Wołkowycki D. 2007−2010 npbl.).  

7230 Torfowisko o charakterze młaki 

mszysto-turzycowej występuje jedynie pod wsią 

Proniewicze, gdzie zajmuje 1,42 ha w górnej części 

dość szerokiej dolinki pomiędzy pagórkami kemowymi, 

w miejscu, gdzie na powierzchnię wydostają się wody 

podskórne. Polska północno-wschodnia to jeden z 

regionów o kluczowym znaczeniu dla ochrony tego 

siedliska w kraju. Największe i najlepiej zachowane 

torfowiska tego typu występują w dolinach Biebrzy i 

Rospudy. W okolicach Proniewicz zbiorowisko ma 

postać typową dla niewielkich młak zachowanych w 

krajobrazie rolniczym obszaru staroglacjalnego. 

Dominują tu gatunki niskich turzyc – łuszczkowata 

Carex lepidocarpa, odległokłosa C. distans, pospolita C. 

nigra i prosowata C. panicea, którym bardzo licznie 

towarzyszy stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, a 

także świbka błotna Triglochin palustre i wełnianka 

wąskolistna Eriophorum angustifolium. Ogólna ocena 

tego siedliska jest niezadawalająca. Młaka mszysto-

turzycowa występuje na podłożu dobrze uwilgotnionym 

i jest stale wykaszana, istnieją więc dogodne warunki do 

skutecznej ochrony tego siedliska (Adamowski W., 

Wołkowycki D. 2007−2010 npbl.). 

91E0 Łęgi jesionowo-olchowe to lasy zajmujące 
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w okolicach Haciek 2,91 ha w dolinach niewielkich 

strumieni, a także u podnóża zboczy południowo-

wschodniej części niecki wytopiskowej. W 

drzewostanie dominuje tu olcha, której towarzyszy 

jesion, a gdzieniegdzie wiązy. W runie występują liczne 

gatunki azoto- i wilgociolubne, takie jak bodziszek 

cuchnący Geranium robertianum, czworolist Paris 

quadrifolia, kuklik zwisły Geum rivale i pępawa błotna 

Crepis paludosa. Łęgi wzbogacają szatę roślinną ostoi o 

elementy leśne, mimo, że jak wszędzie w krajobrazie 

rolniczym ich skład gatunkowy jest odkształcony. 

Głównym zagrożeniem są zmiany stosunków wodnych. 

Ocena ogólna stanu siedliska jest niezadawalająca. Lasy 

tego typu są obecnie użytkowane przerębowo i powinny 

być zagospodarowane jako obszary wodochronne, 

zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej 

(Adamowski W., Wołkowycki D. 2007−2010 npbl.). 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar to 

gatunek szeroko rozprzestrzeniony na Podlasiu. To 

motyl higrofilny, ale bywa spotykany także w suchszych 

miejscach z uwagi na małą specyficzność w stosunku do 

roślin pokarmowych, którymi są różne gatunki 

szczawiu, głównie lancetowaty Rumex hydrolapathum, 

kędzierzawy R. crispus, tępolistny R. obtusifolius i 

wodny R. aquaticus. W okolicach Haciek siedliskami 

lęgowymi gatunku są nieużytkowane zbiorowiska 

ziołorośli znajdujące się w źródłowym odcinku 

niewielkiego strumienia. Czerwończyk nieparek odkryty 

został tu w 2010 r., kiedy to zaobserwowano go w 

stadium jaja. Gatunkowi nie sprzyja intensywne 

użytkowanie kośne siedlisk (Sielezniew M. 2010 npbl.). 

Flora ostoi w Haćkach liczy przeszło 400 
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gatunków roślin kwiatowych i paprotników. To ponad 

1/4 wszystkich gatunków tych grup występujących w 

całym północno-wschodnim regionie Polski. Wśród 

nich występują rośliny zagrożone wyginięciem w 

województwie podlaskim – goryczka krzyżowa 

Gentiana cruciata i oleśnik górski Libanotis pyrenaica 

oraz sześć gatunków objętych ochroną ścisłą w kraju: 

wspomniana już goryczka krzyżowa, centuria nadobna 

Centaurium pulchellum, kruszczyk szerokolistny 

Epipactis helleborine, podkolan biały Platanthera 

bifolia, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata i 

zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris. Ten 

ostatni gatunek tworzy tu populacje liczące łącznie 

przeszło 10 000 osobników. Do początku lat 70. XX w. 

w Proniewiczach występował także storczyk cuchnący 

Orchis coriophora, gatunek krytycznie zagrożony w 

Polsce, objęty ochroną ścisłą i do niedawna uważany za 

wymarły w całym kraju. Zachowanie w dość dobrym 

stanie siedliska w którym występował ten gatunek daje 

możliwość jego ewentualnej reintrodukcji, a tym samym 

zmniejszenia jego zagrożenia w skali kraju (Adamowski 

W., Wołkowycki D. 2007−2010 npbl.). Duże populacje 

tworzą ciepłolubne gatunki roślin, stosunkowo rzadko 

spotykane w północno-wschodniej części kraju: 

Dianthus carthusianorum, Filipendula vulgaris, Phleum 

phleoides, Scabiosa ochroleuca i Seseli annuum. 

Występuje tu także przynajmniej sześć gatunków 

płazów objętych ochroną ścisłą w Polsce, a także dwa 

gatunki gadów. Stanowiska lęgowe w granicach ostoi 

mają m.in. bocian biały, brzegówka, derkacz, dzięcioł 

czarny, gąsiorek, lerka i przepiórka (Adamowski, 

Wołkowycki 2007−2010 npbl., Grygoruk 2008 npbl., 
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Mordań 2008 npbl.). Fauna ostoi jest jednak poznana 

niedostatecznie. 

9 w pkt. 4.3: 

Głównym zagrożeniem dla szaty roślinnej Haciek 

jest zarzucanie tradycyjnego, ekstensywnego 

użytkowania gruntów i spontaniczne wkraczanie 

zarośli, zadrzewień i trzcinnika piaskowego na 

nieużytkowane pola i łąki, a także zalesienia sztuczne 

nieużytków. Inne zagrożenia przyrody okolic Haciek 

to eksploatacja kruszywa (rozkopywanie pagórków 

kemowych) oraz intensyfikacja rolnictwa, 

powodująca nadmierną chemizację siedlisk i 

ubożenie składu gatunkowego łąk. Potencjalnie w 

przyszłości negatywną rolę odgrywać może 

wzmożony ruch turystyczny i eksploracja 

archeologiczna. W przypadku muraw 

kserotermicznych i łąk największe znaczenie wydaje 

się mieć zarzucanie użytkowania pól, łąk i pastwisk, 

a przez to postępująca sukcesja wtórna i zakładanie 

sztucznych nasadzeń, ocieniających stanowiska 

światło- i ciepłolubnych gatunków murawowych. W 

przypadku torfowisk i wilgotnych lasów bardzo 

niekorzystnie może wpłynąć odwodnienie terenu i 

dalsze kopanie stawów na dnie niecki 

wytopiskowej. Mniejsze znaczenie ma obserwowane 

zaśmiecanie terenu, rozprzestrzenianie się 

synantropijnych ziołorośli z dominacją pokrzywy i 

wkraczanie obcego geograficznie jesionu 

pensylwańskiego w murawy. 

 

 

 

Głównym zagrożeniem dla siedlisk Natura 2000 obszaru 

„Murawy w Haćkach” jest zarzucanie tradycyjnego, 

ekstensywnego użytkowania gruntów. Znaczna część 

gruntów wsi Haćki w ostatnich dekadach przestała być 

użytkowana rolniczo. Zaniechanie orki, wykaszania i 

wypasu rozpoczęło sukcesję wtórną, prowadzącą do 

stopniowego odtwarzania się roślinności zaroślowej i 

leśnej, umożliwiło także sztuczne zalesienia gruntów 

porolnych. W okolicach Haciek proces zarzucania 

wypasu muraw rozpoczął się ok. 30–40 lat temu. 

Stopniowo porzucano również kośne użytkowanie 

części łąk i uprawę niektórych pól ornych. Niewypasane 

murawy na pagórkach kemowych stopniowo zarastają 

krzewami, zmniejsza się w nich udział ciepło- i 

światłolubnych gatunków roślin, które ustępują wraz z 

rozrastaniem się takich roślin, jak jeżyna popielica 

Rubus caesius i trzcinnik piaskowy Calamagrostis 

epigejos. Najbardziej zaawansowane zmiany obserwuje 

się na zboczach niecki wytopiskowej, obsadzonych 

gatunkami drzewiastymi zapewne już na przełomie lat 

60. i 70. XX wieku. Drzewa osiągają tu do 15 m 

wysokości i 50–90% zwarcia koron. Pod ich okapem 

szybko zanikają ciepło- i światłolubne gatunki 

murawowe, a nawet umiarkowanie cienioznośne rośliny 

okrajkowe, gwałtownie zaś wzrasta liczba i pokrycie 

cienioznośnych gatunków drzewiastych, co prowadzi do 

rozwoju wtórnych, ubogich gatunkowo leśnych 

zbiorowisk zastępczych. Siedliska hydrogeniczne, 

torfowiska i łęgi jesionowo-olchowe, zagrożone są w 

 

uwzględnienie 

aktualnie dostępnych 

danych, dostosowanie 

tego punktu SDF do 

obowiązujących 

obecnie wymagań 
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wyniku zmian stosunków wodnych polegających przede 

wszystkim na regulacji cieków i wykonaniu rowów 

melioracyjnych bez urządzeń regulujących odpływ. Inne 

zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych i gatunków ostoi 

w Haćkach to eksploatacja kruszywa (rozkopywanie 

pagórków kemowych) oraz intensyfikacja rolnictwa, 

powodująca nadmierną chemizację i eutrofizację 

siedlisk, a także ubożenie składu gatunkowego łąk. 

10 w pkt. 4.4: 

Brak ochrony. Projektowany zespół przyrodniczo-

krajobrazowy 

 

W granicach obszaru znajduje się pomnik przyrody 

nieożywionej, obejmujący pagórek kemowy położony 

przy północno-wschodnim skraju wsi Haćki. 

 

Korekta informacji o 

formach ochrony 

prawnej. 

11 w pkt. 4.5: 

Teren projektowanej ostoi jest w około 90% własno-

ścią Agencji Nieruchomości Rolnych. Niewielkie 

powierzchnie należą do Nadleśnictwa Bielsk Podla-

ski, gminy Bielsk Podlaski, wsi Haćki i osób prywat-

nych. 

 

Większość obszaru (74%) zajmują grunty prywatne, 

pozostałe części należą do Skarbu Państwa (8%) i 

samorządów (18%). Siedliska przyrodnicze i gatunki 

Natura 2000 w olbrzymiej większości występują na 

gruntach należących do gminy Bielsk Podlaski. 

 

Aktualizacja danych o 

strukturze własności, 

która uległa dużym 

zmianom w wyniku 

sprzedaży i 

przekazania działek. 

12 w pkt. 4.6: 

ADAMOWSKI W. 1990−2008. Dane 

niepublikowane. 

− 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAMOWSKI W. 1990−2010. Dane niepublikowane. 

 

ADAMOWSKI W., KWIATKOWSKA-FALIŃSKA A. 

J., SONDEJ I., WOŁKOWYCKI D. 2010. Haćki i 

Jelonka – ślady historycznych i współczesnych 

przekształceń roślinności przedpola Puszczy 

Białowieskiej. – W: A. Obidziński (red.), Z 

Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. 

Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza 

Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. 

237−249. Polskie Towarzystwo Botaniczne, 

Warszawa. 

 

Aktualizacja i 

uzupełnienie źródeł 

danych 



 

89 

 

− 

 

 

 

 

 

− 

 

 

 

− 

 

 

 

 

− 

WOŁKOWYCKI D. 1998−2008. Materiały 

niepublikowane. 

BERNACKI L., ADAMOWSKI W. 2001. Orchis 

coriophora L. Storczyk cuchnący. – W: R. 

Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska 

Czerwona Księga Roślin, 558–560. Instytut 

Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony 

Przyrody PAN, Kraków. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

„Murawy w Haćkach” (PLH200015) w 

województwie podlaskim na lata 2011−2020. 

Opracowanie na zlecenie RDOŚ w Białymstoku. 

Raport w sprawie projektu obszaru sieci Natura 2000 w 

woj. podlaskim, opracowany przez Wojewódzki 

Zespół Specjalistyczny przy Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku, 2008, RDOŚ 

w Białymstoku 

SIELEZNIEW M. 2010. Materiały niepublikowane. 

WOŁKOWYCKI D. 1998−2010. Materiały 

niepublikowane. 

13 w pkt. 6.1: 

220 Wędkarstwo, intensywność − C, % obszaru – 1, 

wpływ 0 

 

− 

 

Aktualizacja danych o 

działalności człowieka 

W zaktualizowanej wersji SDF uzupełniono także opis dokumentacji fotograficznej w pkt. 8. 

Wprowadzono również drobne poprawki stylistyczne i interpunkcyjne. 
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W odniesieniu do granic obszaru 

L.p. Proponowany przebieg 

granicy na tle 

istniejących granic 

obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1 − Mimo, że korekta granic obszaru jest niezbędna, to 

badania przeprowadzone w trakcie przygotowania planu 

zadań ochronnych nie pozwalają na sformułowanie 

ostatecznej propozycji nowego ich przebiegu. Powinno to 

być poprzedzone możliwie szeroko zakrojonymi pracami 

terenowymi, pozwalającymi na zebranie pełnych danych o 

rozmieszczeniu i stanie muraw kserotermicznych w 

sąsiedztwie obecnych granic obszaru. Wykraczało to 

znacznie poza zakres prac w ramach projektu planu zadań 

ochronnych i powinno być przeprowadzone przed 

opracowaniem kolejnej jego wersji, do roku 2020 r. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia 

Etap I i Etap II. Moduł A 

1 W tytule oraz dalej powinno być – obszar 

Natura 2000 „Murawy w Haćkach” 

(PLH200015) – najpierw nazwa obszaru, a 

potem kod, analogicznie jak w 

rozporządzeniu w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany  

2 Zgodnie z obecnym stanem prawnym 

proponuje się używać na potrzeby planu 

wyrażenia: obszar Natura 2000 „Murawy 

w Haćkach”, zamiast obszar specjalnej 

ochrony siedlisk „Murawy w Haćkach”. 

Należy stosować skróty OSO i SOO 

zamiast OSOP i SOOP. 

Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany  

3 Należy zwrócić uwagę na konsekwentne 

podejście do przedmiotów ochrony. W 

związku z tym, że przedmiotem ochrony są 

[jedynie] murawy kserotermiczne (6210) i 

łąki świeże (6510) – oba siedliska z ogólną 

oceną B, zmiana oceny nie jest możliwa na 

etapie powstawania PZO. 

Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany. 

Uwzględniono dane także dla mniej typowo 

wykształconych fragmentów siedliska 6510 i 

przywrócono dotychczasowe oceny. W 

odpowiednich miejscach dokumentu (także w 

modułach B i C) jako przedmioty ochrony ujęto 

jedynie siedliska 6210 i 6510. 
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4 Wykonawcy planu zaproponowali ponadto 

włączenie jako przedmiotu ochrony 

czerwończyka nieparka (Lycaena dispar). 

Stwierdzenie gatunku na podstawie 

inwentaryzacji przeprowadzonej poza 

optymalnym dla gatunku sezonem 

rozrodczym nie stanowi podstaw do 

uznania go za przedmiot ochrony. Gatunek 

należy umieścić w SDF jako jeden z 

występujących na liście gatunków 

naturowych, a w PZD wskazać potrzebę 

dalszych badań prowadzących do oceny 

populacji. 

Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany. 

5 Nadleśnictwo Bielsk nie może być 

odpowiedzialne za nadzór nad gospodarką 

leśną w lasach prywatnych. Zadanie to 

należy do kompetencji starosty. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Białymstoku 

Wprowadzono sugerowane zmiany. 

6 Niezbędna jest korekta nazwy własnej z 

Nadleśnictwo Bielsk Podlaski na 

Nadleśnictwo Bielsk. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Białymstoku, 

Nadleśnictwo Bielsk 

Wprowadzono sugerowaną zmianę 

7 Należy przeanalizować miejscowe 

uwarunkowania społeczne, gospodarcze i 

kulturowe. 

Towarzystwo „Haj” Sugerowana analiza miejscowych uwarunkowań, 

w zakresie, w jakim mogą one wpływać na stan 

przedmiotów ochrony i możliwości ich ochrony, 

została przeprowadzona, uwzględniona w Planie i 

zrelacjonowana na spotkaniach ZLW. 

8 Należy odroczyć zamknięcie prac nad PZO Towarzystwo „Haj” Propozycja nie mogła być uwzględniona z 
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do lutego 2011 r. przyczyn formalnych, nie istniały także żadne 

przesłanki merytoryczne wskazujące na 

konieczność odroczenia ustanowienia Planu zadań 

ochronnych. 

9 W Planie zadań ochronnych brak 

wzmianki o wieloletnich zaniechaniach w 

zakresie ochrony obszaru, dewastacji i 

zniszczeń na obszarze, stwierdzanych 

przez Towarzystwo „Haj”, zwłaszcza w 

latach 2008−2009, a związanych m.in. z 

intensyfikacją rolnictwa, karczowaniem i 

wycinaniem drzew.  

Towarzystwo „Haj” W Planie zadań ochronnych przewidziano szereg 

zabiegów mających na celu tak przywrócenie 

właściwego stanu siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony, jak i zapobieganie jego 

pogarszaniu się w przyszłości. Plan zadań 

ochronnych z założenia nie jest dokumentem 

obejmującym całość zagadnień związanych z 

gospodarką przestrzenną i kształtowaniem 

środowiska w granicach obszaru.  

10 Opracowanie Planu zadań ochronnych 

odbywało się bez poszanowania 

miejscowego dziedzictwa społeczno-

gospodarczego i kulturowego, z 

lekceważeniem miejscowych 

mieszkańców, a szczególnie rolników. 

Towarzystwo „Haj” W opinii wykonawców projektu Planu zadań 

ochronnych uwaga nie znajduje uzasadnienia. 

Olbrzymia większość siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony znajduje się na gruntach 

należących do Skarbu Państwa lub samorządów. 

Zapewniono także współpracę ze strony głównego 

prywatnego właściciela najcenniejszych 

fragmentów siedlisk Natura 2000 i uzgodniono 

przeprowadzenie działań ochronnych na 

należących do niego działkach. 

Etap II. Moduł B 

11 Perspektywę osiągnięcia właściwego stanu 

ochrony zapisano na 10 lat dla wszystkich 

przedmiotów ochrony, co nie wydaje się 

Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Zmieniono ocenę perspektyw osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony siedlisk będących 
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właściwe. przedmiotami ochrony. 

Etap II. Moduł C 

12 Działania ochronne i ich koszty należy 

zaprojektować tylko dla przedmiotów ochrony. 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany. Zalecenia 

ochronne dla pozostałych typów siedlisk Natura 

2000 uwzględniono jedynie jako nieobligatoryjne 

wskazówki.  

13 Należy rozważyć, czy konieczne jest ustanawianie 

Planu Ochrony? 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Zmieniono odpowiednie zapisy, uznając, że 

wystarczającym dokumentem planistycznym 

pozostaje plan zadań ochronnych. 

14 Wskazania do dokumentów planistycznych 

wykraczają poza zakres ustawowy, w których 

mowa jest o konkretnych dokumentach 

planistycznych. 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Zmieniono odpowiednie zapisy, dostosowując je 

do zakresu przewidzianego ustawowo. 

15 Warunkiem przystąpienia do realizacji ochrony 

czynnej muraw powinien być plan wypasu 

uzgodniony z RDOŚ 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany. 

16 W opisie zadań ochronnych zastąpić zwrot 

„program rolnośrodowiskowy” określeniem 

fundusze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany. 

17 Uwzględnić wykaszanie jako alternatywny sposób 

czynnej ochrony muraw kserotermicznych. 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany. 
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18 Uszczegółowić zapisy dotyczące realizacji zadań 

ochrony czynnej w tabeli w pkt. 6. Działania 

ochronne skierowane do rolników gospodarujących 

na siedliskach cennych przyrodniczo powinny być 

określone w sposób jasny, zarówno dla właścicieli i 

użytkowników grunt6w (nr działek ewidencyjnych, 

terminy koszenia i wypasu, obsada i obciążenie łąk 

i pastwisk, posiadanie planu wypasu uzgodnionego 

z RDOŚ). 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Wprowadzono sugerowane zmiany. 

19 
Plan zadań ochronnych powinien w jasny sposób 

określać działania ochronne wraz z informacją o ich 

wykonawcy. Bezzasadne jest wskazywanie RDOŚ 

w Białymstoku jako podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonanie wszystkich działań ochronnych, tym 

bardziej, że podmioty odpowiedzialne za 

wykonanie poszczególnych działań powinny być 

wyłonione w cyklu spotkań Zespołu Lokalnej 

Współpracy (ZLW). Propozycja nałożenia na 

RDOŚ wykonania wszystkich działań (szczególnie 

bez uzyskania zgody urzędu) może spowodować, że 

właściciele gruntów i ich dzierżawcy nie będą 

przywiązywać wagi do ustalonych działań 

ochronnych. RDOŚ należy zatem traktować jako 

organ nadzorujący wykonanie działań ochronnych, 

a nie wykonawcę tych działań. 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

RDOŚ w Białymstoku w projekcie PZO został 

wskazany jako organ odpowiedzialny za 

inicjowanie zadań ochronnych, a nie za ich 

bezpośrednie wykonanie. Przesłanką do tego był 

fakt, że to Państwo Polskie, a nie inne podmioty, 

jest odpowiedzialne za zachowanie i stan siedlisk 

Natura 2000. W szczególności dotyczy to typowej 

dla obszaru sytuacji, kiedy to pogorszenie stanu 

siedlisk może nastąpić nie w wyniku 

jakichkolwiek działań, a w wyniku utrzymującego 

się braku użytkowania rolniczego. Inicjatywa 

wszczynania zabiegów ochronnych nie powinna 

być w takiej sytuacji cedowana na właścicieli lub 

zarządców gruntów. Wprowadzono jednak 

sugerowane zmiany, wskazując RDOŚ jako organ 

nadzorujący wykonanie działań ochronnych. 

20 Nadleśnictwo Bielsk nie może być odpowiedzialne 

za zadanie 2 i 9: przywrócenie i utrzymanie wypasu 

w systemie kwaterowym ze względu na bark 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku, 

Nie wprowadzono sugerowanych zmian, 

wskazując na możliwość realizacji ochrony przez 

dzierżawę gruntów, a także przez wykaszanie, 

jako alternatywną wobec wypasu formę 
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możliwości technicznych i organizacyjnych. Nadleśnictwo Bielsk przeprowadzenia zadań ochronnych, którą 

uwzględniono po sugestiach GDOŚ. 

21 Realizacja zadania 1 wiąże się z wyłączeniem 

gruntu leśnego z produkcji w granicach dwóch 

działek ewidencyjnych: 11-438/2 i 13-182/1 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku, 

Nadleśnictwo Bielsk 

W przypadku działki w obrębie 11 wskazano, że 

chodzi tylko o jej niewielki fragment pozbawiony 

obecnie drzewostanu. Zapisy dotyczące działki 

13-182/1 wykreślono z dokumentu. 

22 Proponuje się rozbudowanie zapisu dotyczącego 

rodzaju działań ochronnych [w obrębie wydzieleń 

łęgów jesionowo-olchowych]. 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Nie wprowadzono sugerowanych zmian. Po 

uwzględnieniu zmian proponowanych przez 

GDOŚ wszelkie zapisy dotyczące ochrony siedlisk 

łęgów, jako nie będących przedmiotami ochrony, 

podano tylko jako nieobligatoryjne wskazówki. 

23 Zwraca się uwagę, iż w przypadku racjonalnej 

gospodarki leśnej po wykonaniu rębni [gniazdowej, 

proponowanej w zabiegach] należy przeprowadzić 

odnowienie. 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Zastąpiono zwrot „rębnia gniazdowa” przez 

„cięcia gniazdowe” w tekście dokumentu. 

24 W Standardowym Formularzu Danych pagórek 

kemowy zakwalifikowano jako użytek ekologiczny, 

podczas gdy jest to pomnik przyrody. 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Skorygowano błędny zapis SDF. 

25 Niezbędne jest określenie z jakich środków 

finansowych będą realizowane poszczególne 

zadania i kto jest odpowiedzialny za składanie 

wniosków do CKPŚ. 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Szacunkowe koszty zabiegów ochronnych podane 

zostały jedynie w dokumentacji Planu, podczas 

gdy takiej informacji nie zawiera Zarządzenie 

RDOŚ. Informacja o finansowaniu zabiegów m.in. 

ze środków CKPŚ pojawiła się w związku ze 

złożeniem wniosku dotyczącego ochrony czynnej 

na obszarze „Muraw w Haćkach” przez 
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organizację pozarządową. 

26 Zasadnym byłoby w załączniku nr 5 projektu 

zarządzenia RDOŚ przyporządkowanie 

poszczególnych nr działek do ich właścicieli lub 

zarządców. 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Wprowadzono sugerowane zmiany. 

27 Program zadań ochronnych powinien zawierać 

także koncepcję udostępnienia turystycznego 

terenu. 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku, 

Nadleśnictwo Bielsk 

Nie stwierdzono zagrożeń dla przedmiotów 

ochrony ze strony ruchu turystycznego ani 

obecnie, ani w dającej się przewidzieć przyszłości. 

W związku z tym nie było potrzeby zamieszczania 

w planie zadań jakichkolwiek regulacji w tej 

kwestii. Sprawom zagospodarowania 

turystycznego obszaru poświęcone jest istniejące 

opracowanie  − Koncepcja ochrony i 

wykorzystania walorów przyrodniczych do celów 

turystycznych i edukacyjnych „Chrońmy 

niezwykłą urodę Haciek”. 

28 Realizacja zadań ochronnych na gruntach Lasów 

Państwowych wymagać będzie zmian w 

obowiązującym planie urządzania lasu na lata 

2009−2018. 

Nadleśnictwo Bielsk Przewidziano konieczność takiej zmiany w 

dokumentacji Planu. 

 

Uwagi i wnioski zgłoszone podczas ponownych konsultacji społecznych (23 października – 13 listopada 2012r.) 

1 

 

W związku z tym, iż w niektórych przypadkach 

podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie działań 

ochronnych będzie Nadleśnictwo Bielsk oraz obo-

wiązujące w tej kwestii przepisy prawne: 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwaga została uwzględniona w PZO poprzez 

wprowadzenie zapisu w odniesieniu do gruntów 

Nadleśnictwa Bielsk: 

„Właściwy nadleśniczy samodzielnie wykonuje 
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- Art. 32 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody - na 

terenie zarządzanym przez PGL LP, na którym 

znajduje się obszar Natura 2000, zadania w zakresie 

ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejsco-

wy Nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu urzą-

dzenia lasu, 

- Art. 39 ustawy o ochronie przyrody - źródłem 

finansowania kosztów związanych z wdrożeniem 

funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 są 

środki Wspólnoty, budżetu państwa, budżetów  

jednostek samorządu terytorialnego oraz środków 

NFOŚiGW i WFOSiGW (nie zostały wymienione 

środki własne LP), 

- Ań. 54 pkt 5 ustawy o lasach - LP otrzymują dota-

cje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 

przez administrację rządową, m.in. na 

sprawowanie nadzoru nad obszarami wchodzącymi 

w skład sieci N2000, nie ma możliwości finanso-

wania tych zabiegów ze środków własnych nadle-

śnictwa (nie są elementami gospodarki leśnej) oraz 

nie są możliwe do 

finansowania ze środków funduszu leśnego (wykra-

czają poza katalog celów możliwych do finansowa-

nia określonych w art. 58 ustawy o lasach) przy 

działaniach ochronnych (nr 1, 2, 3, 5, B, 9) nie 

związanych z gospodarką leśną (np. koszenie, od-

krzaczanie, powstrzymywanie sukcesji, itp.) wnio-

skuje się o wprowadzenie w załączniku nr 3 do za-

rządzenia Dyrektora RDOŚ w Białymstoku stosow-

nych zapisów dotyczących potrzeby zapewnienia 

przez organy ochrony przyrody środków finanso-

wych na realizację zadań ochronnych. 

zadania związane z gospodarką leśną po 

wprowadzeniu odpowiednich zapisów w planie 

urządzenia lasu. Działania niezwiązane 

z gospodarką leśną wykonuje właściwy 

nadleśniczy po uzyskaniu środków z funduszy 

zewnętrznych’. 
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Proponuje się zapis: Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie: ,,właściciel lub zarządca terenu po za-

pewnieniu środków finansowych przez organ nad-

zorujący” 
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2 
Bardziej precyzyjnego zdefiniowania wymaga 

sformułowanie „ekstensywne użytkowanie'' (np. 

działanie nr 1 w załączniku nr 3). 

 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Określenie  „ekstensywne użytkowanie” odnosi 

się do działań obligatoryjnych. Natomiast  

doprecyzowanie wymogów użytkowania może 

odnosić się tylko do działań fakultatywnych. 

Poza tym, nie zachodzi potrzeba doprecyzowania 

definicji na potrzeby dokumentacji PZO, 

ponieważ jest to termin powszechnie używany i 

właściwie interpretowany przez właścicieli 

użytków zielonych. 

Ponadto należy zauważyć iż definicja: 

,,ekstensywne użytkowanie” jest sprecyzowana 

m.in. na stronie internetowej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również 

w broszurach informacyjnych dotyczących 

Programów Rolnośrodowiskowych. 

3 
W przypadku działania nr 8: ,,Wypas  

w systemie kwaterowym lub wykaszanie z usuwa-

niem biomasy” zasadnym jest dokonanie zmiany z 

działania obligatoryjnego na fakultatywne. Nato-

miast na działce nr 414/1 proponuje się dodatkowo 

zaplanowanie koszenia muraw kserotermicznych 

jako działania fakultatywnego. Da to możliwość 

ubiegania się o dopłaty rolnośrodowiskowe na ten 

cel. 

 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwagi zostały rozpatrzone w sposób następujący. 

Odnośnie działania nr 8, uwaga została 

uwzględniona poprzez zmianę zapisu „Wypas w 

systemie kwaterowym lub wykaszanie z 

usuwaniem biomasy” na zapis w brzmieniu: 

„Wypas lub wykaszanie z usuwaniem biomasy”. 

Natomiast działka nr 414/1, w granicach której 

występuje wydzielenie nr 17 – została dopisana do 

działania fakultatywnego nr 3. 

4 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 

kwietnia 2012 r. jedynie w §3 w pkt. 6 lit., a dodaje 

zapis „a dla obszaru znajdującego się na terenie 

gospodarstwa rolnego lub jego części z podziałem 

na działania: -obligatoryjne- fakultatywne”. W 

Towarzystwo „Haj” 
Uwaga nie została uwzględniona. 

Celem przedmiotowych zmian Rozporządzenia 

Ministra Środowiska była konieczność ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
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świetle tego zapisu działania ustalone w 

poprzednim Zarządzeniu (z dnia 27 maja 2011) 

powinny zostać dostosowane do jego wymogów. 

Natomiast w nowym projekcie zmieniono zapisy 

poszczególnych działań ochronnych a nie 

wskazano, które z tych działań dotyczą terenu 

gospodarstw rolnych. Przedstawiony projekt 

działań ochronnych (załącznik nr 3) znacząco uległ 

zmianom w porównaniu do Zarządzenia nr 15/2011 

RDOŚ w Białymstoku z dnia 27 maja 2011 r. oraz 

do działań ochronnych opracowywanych w 2010 

roku (tabela na stronach 58-68). 

zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 

ochrony w obszarach Natura 2000 objętych 

planami zadań ochronnych. Podstawowym celem 

opracowania projektu PZO jest jak najszybsze 

podjęcie działań, które zapewnią że stan siedlisk 

przyrodniczych i gatunków, dla ochrony których 

wyznaczono obszar Natura 2000, nie zostanie 

pogorszony. Działania ochronne dla przedmiotów 

ochrony w obszarze Natura 2000 prowadzone na 

terenach rolniczych w dużej mierze mogą 

pokrywać się z działaniami, za realizację których 

zapewnione jest finansowanie w ramach programu 

rolnośrodowiskowego. Od 2009r. rolników 

obowiązują wymogi wzajemnej zgodności, 

których zadaniem jest m.in. zapewnienie ochrony 

przyrody na gruntach użytkowanych rolniczo 

włączonych do sieci obszarów Natura 2000. 

Wymogi wzajemnej zgodności nie mogą być 

rekompensowane w ramach płatności 

bezpośrednich lub programu 

rolnośrodowiskwoego, który jest działaniem 

dobrowolnym. Dlatego konieczne jest 

wyodrębnienie w planach zadań ochronnych 

działań obligatoryjnych i fakultatywnych. 

 Działania obligatoryjne mają na celu utrzymanie 

gospodarki łąkowo-pastwiskowej na siedliskach 

stanowiących przedmioty ochrony i podlegają 

kontroli wymogów wzajemnej zgodności 

prowadzonej przez ARiMR na terenie 

gospodarstwa rolnika, który jest beneficjentem 

płatności rolniczej. Działania fakultatywne 

dotyczą uszczegółowienia wymogów użytkowania 
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siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami 

ochrony i nie wchodzą w zakres wymogów 

wzajemnej zgodności. Na chwilę obecną nie został 

stworzony katalog działań fakultatywnych, 

ponieważ uszczegółowiony zestaw wymogów 

użytkowania może różnić się w zależności od typu 

siedliska oraz stanu jego zachowania.  

Mając powyżej na uwadze, poddany konsultacjom 

projekt zmiany działań ochronnych jest zasadny. 
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5 
Zamienione planowane działania ochronne nie 

spełniają warunków zapisanych w §3 w pkt. 6 

Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 17 

lutego w sprawie sporządzenia projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru NATURA 2000, a 

mianowicie: 

 

- zakres prac przewidzianych do realizacji 

określono zbyt ogólnikowo „zachowanie siedliska”, 

„ekstensywne użytkowanie”, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mało zrozumiałe (w formie numeracji wydzieleń) 

wskazanie miejsc realizacji,  

 

 

 

 

 

 

 

- nie określono terminów oraz częstotliwości 

realizacji (jedynie podano termin „stale”, 

 

 

Towarzystwo „Haj” Uwagi zostały rozpatrzone w sposób następujący. 

 

 

 

 

 

Określenia „zachowanie siedliska 

przyrodniczego” i „ekstensywne użytkowanie” 

odnoszą się do działań obligatoryjnych. Natomiast 

uszczegółowienie wymogów użytkowania może 

odnosić się tylko do działań fakultatywnych. Poza 

tym, nie zachodzi potrzeba doprecyzowania 

definicji „ekstensywne użytkowanie” na potrzeby 

dokumentacji PZO, ponieważ jest to termin 

powszechnie używany i właściwie interpretowany 

przez właścicieli użytków zielonych.  

 

 

Miejsca realizacji działań ochronnych zostały 

wskazane w sposób jasny i czytelny – zarówno w 

formie numerów wydzieleń oraz numerów działek 

ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych 

(załącznik nr 3 do zarządzenia), jak też lokalizacja 

działań ochronnych została pokazana na mapie 

(załącznik nr 5 do zarządzenia). 

 

 

Plan zadań ochronnych ustanawiany jest na okres 

10 lat. W związku z tym realizacja działań 

ochronnych została zaplanowana na okres 

obowiązywania Planu. W przypadku działań 
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- wskazanie przedmiotu odpowiedzialnego 

„właściciel, lub zarządca terenu” jest ogólnikowe i 

w rzeczywistości nie zostało wskazane i nie 

wskazano podmiotu odpowiedzialnego za 

monitoring, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- brak szacowanych kosztów poszczególnych 

działań ochronnych,  

 

 

 

 

 

- nie wskazano żadnych podmiotów, których 

współdziałanie przy realizacji działań ochronnych 

jest niezbędne. 

obligatoryjnych termin i częstotliwość realizacji 

może być określony tylko w formie zapisu „stale”. 

Uszczegółowienie terminów i częstotliwości 

realizacji może być wskazane tylko w przypadku 

działań fakultatywnych. 

 

 

W załączniku nr 3 do zarządzenia przedmiot 

odpowiedzialny za wykonanie działań ochronnych 

został określony jako „właściciel lub zarządca 

terenu”. Natomiast w kolumnie „obszar 

wdrażania”  konkretnie określono własność 

działek, na których zlokalizowane są zabiegi 

ochronne. Ujęty w PZO zapis dotyczący podmiotu 

odpowiedzialnego jest więc wystarczająco 

czytelny. Natomiast podmiot odpowiedzialny za 

monitoring został wskazany w załączniku nr 4 do 

zarządzenia. 

 

 

Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest aktem 

prawa miejscowego i nie reguluje mechanizmów 

finansowania działań ochronnych. Nie powinno 

więc wskazywać ani kosztów działań, ani źródeł 

finansowania. 

 

Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 nie jest 

aktem prawnym, który określa zasady 

współdziałania podmiotów przy realizacji działań 

ochronnych.  
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6 
Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

„Murawy w Haćkach” opracowano w 2010 roku i 

we wprowadzeniu zapisano: „Celem opracowania 

planu zadań ochronnych jest jak najszybsze 

rozpoczęcie działań niezbędnych  dla skutecznej 

ochrony obszaru Natura 200 „Murawy w 

Haćkach”, czyli zapewnienie, że siedliska 

przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, których 

wyznaczono ten obszar, nie zostaną utracone, ani 

ich stan nie ulegnie pogorszeniu.” 

Podczas trzeciego spotkania w ramach 

przygotowania Planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 20 „Murawy w Haćkach” w dniu 17 

października 2010 roku Zarząd Towarzystwa „Haj” 

złożył na piśmie wnioski o przeanalizowanie 

miejscowych uwarunkowań społecznych, 

gospodarczych i kulturowych, podjęcie w 

najbliższych miesiącach, do lutego 2011r., 

rzeczywistej współpracy z zainteresowanymi 

podmiotami oraz opracowanie i uzupełnienie Planu 

w taki sposób, aby był on skutecznym narzędziem i 

środkiem wdrożenia ochrony obszaru „Murawy w 

Haćkach”. Niestety, ale „Propozycja nie mogła być 

uwzględniona z przyczyn formalnych, nie istniały 

także żadne przesłanki merytoryczne wskazujące na 

konieczność odroczenia ustanowienia Planu zadań 

ochronnych.” (zapisano w zestawieniu uwag i 

wniosków Planu zadań ochronnych str. 91-92). 

Na skutek „przyczyn formalnych” i przy braku 

rzeczywistych działań ochronnych zapisanych w 

poprzednich „Zarządzeniach” (20 grudnia 2010 i 27 

maja 2011) oraz niewłaściwego użytkowania w 

Towarzystwo „Haj” 
Uwaga nie została uwzględniona. 

Zgłoszone wnioski nie dotyczą kwestii 

merytorycznych będących przedmiotem 

ponownych konsultacji społecznych PZO, jak też 

w ogóle nie odnoszą się do konkretnych zapisów 

w Planie. 
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latach 2011-2012 i niewłaściwego nadzoru, murawy 

ksenotermiczne wraz z innymi cennymi walorami 

przyrodniczymi na obszarze „Murawy w Haćkach” 

ulegają postępującej degradacji 
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7 
Podjęcie działań administracyjnych zgodnie z 

uregulowaniami prawnymi i ustawowymi 

zadaniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska celem powstrzymania degradacji 

cennych siedlisk i gatunków na obszarze „Murawy 

w Haćkach” i zgodnie ze stwierdzeniem 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- 

Michała Kiełszni: 

„Podejmujemy wszelkie starania, aby zrealizować 

główny cel europejskiej sieci ekologicznej Natura 

2000, czyli zapewnić właściwy poziom ochrony 

naszej przyrodzie przy poszanowaniu potrzeb 

społeczeństwa. Kluczem do realizacji tak 

określonego celu jest odpowiednie zarządzanie 

obszarami, poprzez dobranie odpowiednich 

narzędzi a także wprowadzenie skutecznego systemu 

kontroli oraz monitoringu, który jest podstawowym 

sposobem sprawdzania skuteczności 

podejmowanych działań. Właściwe zastosowanie 

instrumentów do zarządzania obszarem, 

uwzględniającym specyfikę Natura 2000, jako 

formy ochrony, gwarantuje osiągnięcie 

kompromisu, między potrzebami przyrody oraz 

lokalnym rozwojem społeczno- gospodarczym. 

Niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów jest 

przede wszystkim zaangażowanie społeczności, 

które żyją na tych terenach i pozostają z nimi we 

wzajemnej zależności. Naszym celem jest 

„uspołecznienie” Natury 2000 w taki sposób, aby 

mieszkańcy utożsamiali się z nią i czerpali korzyści 

z tego, że chronią nasze wspaniałe dziedzictwo 

przyrodnicze.” 

Towarzystwo „Haj” 
Uwaga nie została uwzględniona. 

Zgłoszone wnioski nie dotyczą kwestii 

merytorycznych będących przedmiotem 

ponownych konsultacji społecznych PZO, jak też 

w ogóle nie odnoszą się do konkretnych zapisów 

w Planie. 
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Aneks 

 

Załącznik 1. Warianty przebiegu drogi S-19 zgodnie z „Koncepcją programową wstępną 

budowy obwodnicy południowej Białegostoku wraz z budową drogi S-19”. Transprojekt 

Gdański Sp. z o.o., 2008. 
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Załącznik 2. Mapa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt w 

granicach obszaru Natura 2000 „Muarwy w Haćkach” 
 

Arkusz 1. Haćki 
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Arkusz 2. Proniewicze 
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Załącznik 3. Zestawienie wyników oceny stanu poszczególnych wskaźników i parametrów dla typów siedlisk. 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodni-

cze 

Kod 

Na-

tura 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatun

ku wg skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Murawy 

ksero-

termiczne 

6210 Powierzchnia 

siedliska 
Zmiany 

powierzchni 
− 

U1 

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

31%, U1 50%, U2 19%; 

Załącznik 4) 

U2 

(rozkład ocen 

dla 

poszczególnych 

płatów – FV 

0%, U1 50%, 

U2 50%; 

Załącznik 10) 

Wskaźnik liczby 

gatunków 

storczykowa-

tych nie był 

brany pod 

uwagę przy 

ocenie ogólnej 

poszczególnych 

płatów, 

ponieważ 

storczykowate 

nie występują w 

ogóle na tego 

typu siedliskach 

Struktura i 

funkcje 
Gat. 

charakterystyczne 
− 

FV  

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

81%, U1 19%, U2 0%; 

Załącznik 5) 

Obce gat. 

inwazyjne 
− 

U1  

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

31%, U1 69%, U2 0%) 
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Rodzime gat. 

ekspansywne 

roślin zielnych 

− 

U2  

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

6%, U1 63%, U2 31%; 

Załącznik 6) 

w północno-

wschodniej 

Polsce 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

− 

U2  

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

50%, U1 25%, U2 25%; 

Załącznik 7) 

Liczba gat. 

storczyków  
− 

U2  

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

0%, U1 0%, U2 100%) 

Zachowanie 

strefy ekotonowej 
− 

U1  

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

38%, U1 62%, U2 0%) 

Struktura i 

funkcje łącznie 
− 

U2  

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

0%, U1 50%, U2 50%; 

Załącznik 8) 

Perspektywy ochrony − 

U1  

(rozkład ocen dla 

poszczególnych płatów – FV 

38%, U1 62%, U2 0%; 

Załącznik 9) 
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Świeże łąki 

użytkowane 

ekstensyw-

nie 

6510 Powierzchnia 

siedliska 

Zmiany 

powierzchni 
− U1 

U2 − 

Struktura i 

funkcje 

Gat. 

charakterystyczne 
− U1 

Obce gat. 

inwazyjne 
− FV 

Rodzime gat. 

ekspansywne 

roślin zielnych 

− FV 

Ekspansja gat. 

drzewiastych 
− FV 

Gat. dominujące − U2 

Cenne składniki 

flory 
− U2 

Zachowanie 

płatów lokalnie 

typowych 

− U2 

Wojłok (martwa 

materia 

organiczna) 

− FV 

Struktura i 

funkcje łącznie 
− U2 

Perspektywy ochrony − U1 
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Pozostałe siedliska i gatunki Natura 2000 

Siedliska 

przyrodni-

cze 

Kod 

Na-

tura 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu ochrony po 

weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatun

ku wg skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Zarośla 

jałowcowe 
5130  Powierzchnia 

siedliska 

Zmiany 

powierzchni 
− FV 

U1 − 

Struktura i 

funkcje 

Gat. 

charakterystyczne 
− U1 

Obce gat. 

inwazyjne 
− U1 

Rodzime gat. 

ekspansywne 

roślin zielnych 

− FV 

Ekspansja drzew − U1 

Odnowienie 

jałowca 
− FV 

Zachowanie 

strefy ekotonowej 
− FV 

Stan zdrowotny 

jałowców 
− U2 

Struktura i 

funkcje łącznie 
− U1 

Perspektywy ochrony − FV 
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Torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzyco-

wisk i 

mechowisk 

7230 Powierzchnia 

siedliska 

Zmiany 

powierzchni 
− U1 

U1 − 

Struktura i 

funkcje 

Gat. 

charakterystyczne 
− FV 

Gat. inwazyjne i 

ekspansywne 
− FV 

Uwodnienie − FV 

Pokrycie warstwy 

mchów 
− FV 

Pozyskanie torfu − FV 

Ekspansja drzew i 

krzewów 
− FV 

Melioracje 

odwadniające 
− U2 

Specyficzna 

struktura i funkcje 

ogółem 

− U1 

Perspektywy ochrony 
− FV 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe  

91E

0 

Powierzchni

a siedliska 

Zmiany 

powierzchni 
− FV 

U1 − 

Struktura i 

funkcje 

Gat. 

charakterystyczne 

w runie 

− U1 

Struktura 

warstwowa 
− FV 
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Obce gatunki 

inwazyjne 
− FV 

Ekspansywne 

gatunki zielne 
− FV 

Martwe drewno − U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
− U2 

Wiek drzewostanu − U1 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

− FV 

Stosunki wodne − U1 

Pozyskanie drewna − FV 

Specyficzna 

struktura i funkcje 

ogółem 

− U1 

Perspektywy ochrony − U1 

Gatunki 

Czerwoń-

czyk 

nieparek 

Lycaena 

1060 Parametry siedliska gatunku 
− 

b.d., prawdopodobnie U1 

b.d., 

prawdopodobnie 

U1 

gatunek odkryty 

w wyniku prac 

nad Planem; 

ocena stanu 
Parametry populacji 

− 
b.d., prawdopodobnie U1 
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dispar Perspektywy ochrony 

− 

b.d., prawdopodobnie FV populacji i 

siedlisk nie była 

możliwa ze 

względu na 

termin prac i 

biologię gatunku 
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Załącznik 4.  
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Załącznik 5.  
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Załącznik 6. 
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Załącznik 7. 
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Załącznik 8. 
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Załącznik 9. 
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Załącznik 10.  
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Załącznik 11. Rozmieszczenie wydzieleń siedliskowych i działek ewidencyjnych, w 
których zlokalizowane są zabiegi ochronne. 
 

Arkusz 1. Haćki 
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Arkusz 2. Proniewicze 

 


