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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200010 „Ostoja w Dolinie Górnej Narwi” 
w województwie podlaskim 

 
1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Ostoja w Dolinie Górnej Narwi 

Kod obszaru PLH200010 

Opis granic obszaru Plik *.shp w układzie współrzędnych PUWG 1992 (EPSG: 2180)”  

SDF Plik PDF aktualnego Standardowego Formularza Danych (załącznik nr 1) 

PołoŜenie Obszar połoŜony jest w województwie podlaskim, w powiatach: białostockim, bielskim, hajnowskim, w 
gminach: CzyŜe, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, SuraŜ, Zabłudów, Bielsk Podlaski, 
m. Wyszki, Narew, Narewka 

Powierzchnia obszaru (w ha) 20 306,80 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 
10.01.2011 r. (decyzja przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, 
notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669 - Dz.U.UE L33 z dnia 08.02.2011 r.) 

Termin przystąpienie do 
sporządzenia Planu 

7.03.2011 r. 

Koordynator Planu Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, falenckm@ibles.waw.pl, 22 715 04 13 

Planista Regionalny Iwona Naliwajek 85 74 069 81 w. 47, iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl 

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  
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

Lp. Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody pokrywaj ącej się z 

obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu 
ze sporządzania PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym 
dokumentem 

planistycznym 
   Nie stwierdzono przesłanek określonych 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 
przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 
obszaru projektem Planu 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 – załącznik nr 2 

 

1.4. Opis załoŜeń do sporządzenia Planu 

ZałoŜeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony danego 

Obszaru Natura 2000. Obowiązek ten wynika z art.6(1) dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory -Dz.U.UE.L.206/7 z dnia 22 lipca 1992 r. ze zm.). 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1. ustawy o ochronie przyrody z 

dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220 ze zm.). Podstawą prawną projektu PZO jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 

2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Celem opracowania PZO jest ocena stanu zachowania siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków, które mają znaczenie dla ochrony róŜnorodności biologicznej. Dokumentacja projektu PZO zestawiana jest w kolejnych 

etapach prac w formie elektronicznej. Zapoznanie się ze zgromadzonymi materiałami oraz projektem planu jest moŜliwe za pomocą strony internetowej 

RDOŚ Białystok, w zakładce „Plany zadań ochronnych NATURA 2000”. 

Zespół ekspertów realizujący projekt PZO wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku zorganizują trzy serie spotkań 

dyskusyjnych z udziałem przedstawicielami zainteresowanych podmiotów prowadzących działalność na terenie obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja 

w Dolinie Górnej Narwi oraz lokalnej społeczności i władz samorządowych. 

Obszar ten ma znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10.01.2011 r. (decyzja przyjmująca na 

mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny, notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669 - Dz.U.UE L33 z dnia 08.02.2011 r.) 

 Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt: 

- z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

• 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 
• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion  
• 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)  
• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
• 6510 NiŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
• 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
• 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino) 
• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion) 
• 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
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- z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

• 1337 Bóbr europejski (Castor fiber) 
• 1355 Wydra (Lutra lutra) 
• 1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 
• 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina) 
• 2482 Minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae) 
• 1134 RóŜanka (Rhodeus sericeus amarus) 
• 1145 Piskorz (Misgurnus fossilis) 

 Lista przedmiotów ochrony moŜe ulec zmianie w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych. 

 Proces planistyczny prowadzący do sporządzenia projektu Planu składa się z następujących etapów: 

ETAP I 
Wstępny: przygotowanie do prac nad projektem planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy. 

ETAP II 
Opracowanie projektu PZO (zgromadzenie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, ocena stanu ochrony, ustalenie i identyfikacja zagroŜeń, 

harmonogram przeprowadzonych prac). 

ETAP III 
Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

W toku prowadzenia prac nad projektem PZO bieŜące informacje o ich postępach i przebiegu będą publikowane na stronie internetowej RDOŚ 

Białystok http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/ oraz udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom w siedzibach jednostek administracji 

samorządowej (gminy, starostwa). UmoŜliwi to ścisłą współpracę wykonawców projektu PZO z lokalnymi społecznościami, instytucjami oraz 

potencjalnymi inwestorami. 

PołoŜenie - powiaty: białostocki, bielski, hajnowski; teren gmin: CzyŜe, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, SuraŜ, Zabłudów, Bielsk 

Podlaski, m. Wyszki, Narew, Narewka; województwo podlaskie. 

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 

• organy administracji leśnej; 

• organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; 

• właścicieli i uŜytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód a takŜe właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, 

• przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi.  



 

 
8 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Pop. 
osiadł. 

Pop. 
lęgowa 

Populacj
a migr. 

Ocena 
pop./Względ

na 
powierzchni

a 

Ocena 
st. zach. 

Ocena 
izol./St
opień 
reprez
entaty
wności 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

S1 6120 

Ciepłolubne, 
śródlądowe 
murawy 
napiaskowe  

Koelerion 
glaucae 0,02    C C B C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 

S2 2330 

Wydmy 
śródlądowe z 
murawami 
napiaskowymi 

Corynephori
on 
canescentis 

0,01    C C B C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 

S3 3150 

Starorzecza i 
naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki wodne. 
ze zbiorowiskami 
z Nympheion, 
Potamion 

Nympheion, 
Potamion 

0,01    B B B B 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 

S4 6410 
Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe  

Molinion 0,03    B B C C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 
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S5 6510 

NiŜowe i górskie 
świeŜe łąki 
uŜytkowane 
ekstensywnie  

Arrhenatheri
on elatioris 

0,12    C B B C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 

S6 7230 

Górskie i nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

 0,04    C B B C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) – 
siedliska nie 
stwierdzono 
w ramach 
weryfikacji 
terenowych 
2011 r. 

S7 9170 

Grąd 
środkowoeuropejs
ki i 
subkontynentalny 

Tilio-
Carpinetum 2,00    - - D - 

Nie uznano 
za przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) – pod 
tabelą zostało 
przedstawion
e stosowne 
uzasadnienie 

S8 91D0 
Bory i lasy 
bagienne 

Vaccinio 
uliginosi-
Pinetum, 
Sphagno 
girgensohnii
- Piceetum, 
Thelypteridi-

0,04    C C B C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 
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Betuletum 
pubescentis 

S9 91E0 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

Fraxino-
Alnetum 1,12    B B B B 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 

S10 91F0 

Łęgowe lasy 
dębowo-
wiązowo-
jesionowe- 

Ficario-
Ulmetum -    - - - - 

Nie uznano 
za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikow
ane) – pod 
tabelą 
zostało 
przedstawio
ne stosowne 
uzasadnieni
e 

Z1 1337 Bóbr europejski Castor fiber  P   C B C B 
Uznano za 
przedmiot 
ochrony 

Z2 1355 Wydra Lutra lutra  P   C B C B 
Uznano za 
przedmiot 
ochrony 

Z3 1188 Kumak nizinny 
Bombina 
bombina  P   C B C B 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
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Z4 1166 Traszka 
grzebieniasta 

Triturus 
cristatus  P   C B C C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 

Z5 1145 Piskorz 
Misgurnus 
fossilis 

 P   C B C C 

1991 dane 
publikowane, 
2011 - 
aktualne, 
niepublikowa
ne badania 
terenowe 

Z6 1134 RóŜanka 
Rhodeus 
sericeus 
amarus 

 P   C B C C 

1991 dane 
publikowane, 
2011 - 
aktualne, 
niepublikowa
ne badania 
terenowe 

Z7 1098 Minóg ukraiński 
Eudontomyz
on mariae 

 P   B B C C 

1991 dane 
publikowane, 
2011- 
aktualne, 
niepublikowa
ne badania 
terenowe 

Siedliska przyrodnicze - nowe przedmioty ochrony, nie wykazane w SDF 

pS1 6230 

Bogate 
florystycznie 
górskie i niŜowe 
murawy 
bliźniczkowe  

Nardion XX    C C C C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowan
e – badania 
terenowe 
2011) 
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pS2 91T0 
Sosnowy bór 
chrobotkowy  

Cladonio-
Pinetum 0,00    - - D - 

Nie uznano 
za przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) – pod 
tabelą zostało 
przedstawion
e stosowne 
uzasadnienie 

Gatunki zwierząt - nowe przedmioty ochrony, nie wykazane w SDF 

pZ1 1149 Koza 
Cobitis 
taenia 

 P   C B C C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 

pZ2 1130 Boleń 
Aspius 
aspius 

 P   C B C C 

Uznano za 
przedmiot 
ochrony 
(dane 
zweryfikowa
ne) 

 
pS – gatunek siedliska nie wykazany w SDF obszaru, propozycja nowego przedmiotu ochrony 
pZ – gatunek nie wykazany w SDF obszaru, propozycja nowego przedmiotu ochrony 
 
9170 - badania terenowe przeprowadzone w 2011 r. potwierdziły stopień reprezentatywności D. Jednak stopień wykształcenia 9170 odbiega 
znacznie od wzorca syntaksonomicznego. Są to płaty z panującym drzewostanem sosnowym i często występujące na gruntach porolnych. W 
większości wyróŜnionych wydzieleń siedliskowych brakuje szeregu gatunków uznawanych za typowe dla siedliska. 

91F0 - siedlisko wykazywane w SDF, ale nie potwierdzono jego występowania w trakcie badań terenowych w 2011 r. W związku z powyŜszym 
proponuje się nie uwzględniać tego siedliska jako przedmiot ochrony w SDF. Wszystkie płaty łęgów odpowiadają pod względem składu 
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florystycznego, jak i zajmowanego biotopu siedlisku 91E0-3. Łęgi jesionowo-olszowe zajmują brzegi zatorfionej doliny Narwi. RównieŜ na 
mapie potencjalnej roślinności naturalnej nie wyróŜniono 91F0 na obszarze Ostoi (Matuszkiewicz W. i in. 1995). 

 
91T0 - siedlisko niewykazywane w SDF. W trakcie badań terenowych w 2011 r. dodatkowo stwierdzono występowanie siedliska boru 
chrobotkowego 91T0 o stopniu reprezentatywności D. 
 
6230 Bogate florystycznie górskie i niŜowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie) - siedlisko nie wykazane w SDF 
obszaru, propozycja nowego przedmiotu ochrony. 
 
1149 – gatunek ryby nie wykazany w SDF. Występowanie gatunku w obszarze potwierdzają publikacje [Penczak T. i inni, 1990, „Ichtiofauna 
dorzecza Narwi. Cz. I „Narw. Rocz. Nauk. PZW, 3; Penczak T. i inni, 1991, „Ichtiofauna dorzecza Narwi. Cz. IV, LewobrzeŜne dopływy Narwi, 
„Narw. Rocz. Nauk. PZW, 4]. Dane niepubl.: Wyniki odłowów kontrolnych prowadzonych przez rybackiego uŜytkownika na rzece Narew i 
dopływach: Narewka, Orlanka, Łoknica, Mieńka, Ruda, Czarna, Małynka, Strabelka w 2011, PZW Białystok. W trakcie badań terenowych w 
2011 r. stwierdzono jego występowanie w ramach prac nad projektem Planu. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z róŜnymi grupami interesu 

Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku została utworzona podstrona dotycząca projektu POIS.05.03.00-00-

186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”  (http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo). Na 

stronie tej zamieszczane są bieŜące dane z prac nad projektem PZO dla obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi. Uwagi do projektu 

PZO moŜna zgłaszać pisemnie na adres siedziby RDOŚ w Białymstoku, a takŜe elektronicznie na adres email: iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl. 

W ramach prac nad projektem Planu został utworzony Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW), składający się z przedstawicieli kluczowych grup interesu, tj. 

zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu, a takŜe 

eksperci przyrodnicy.  

Członkowie ZLW pracowali nad projektem Planu w ciągu trzech spotkań dyskusyjnych, których celem było wypracowanie wspólnej wizji ochrony 

obszaru Natura 2000 – uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat 

obszaru oraz potrzeby i dąŜenia osób i podmiotów korzystających z obszaru. 

Spotkania dyskusyjne odbyły się w następujących terminach: 5 V 2011 r. – w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, 22 VIII 2011 r. – w 

siedzibie Urzędu Gminy Narew oraz 19 IX 2011 r. – w Zajeździe „Pod Akacją” w Narwi. Na drugim spotkaniu wszyscy uczestnicy wzięli udział w ankiecie 

przeprowadzonej przez przedstawicieli IOŚ-PIB w ramach realizacji projektu badawczego Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu 

Badawczego pt. „Modele konfliktów społecznych związanych z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 w Polsce”. Zbiorcze wyniki tego sondaŜu dla 

całego województwa podlaskiego zostaną opublikowane na stronie internetowej IOŚ-PIB http://www.ios.edu.pl na przełomie 2011/2012 r. Informacje o 

spotkaniach ZLW były przekazywane zainteresowanym osobom i podmiotom listownie oraz drogą elektroniczna, zaproszenia na spotkania były takŜe 

publikowane na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku. Dodatkowo, w prasie lokalnej publikowane było obwieszczenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku o przystąpieniu do opracowania projektu Planu. Ponadto, obwieszczenie to zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń 

urzędów gmin i starostw właściwych ze względu na miejsce i przedmiot postępowania. 

Po zamieszczeniu projektu Planu na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku w ciągu 21 dni od daty opublikowania istnieje moŜliwość składania 

uwag i wniosków w formie pisemnej lub ustnej do przedstawionego dokumentu na adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok 

lub drogą elektroniczną na adres: iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl 
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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 St. Wyszyńskiego 1 
15−888 Białystok  

85 74 85 101  
kancelaria@umwp-
podlasie.pl 

Starostwo Powiatowe w 
Hajnówce 

zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Aleksego Zina 1  
17-200 Hajnówka 

85 682 27 18 
starostwo@powiat.hajnowka
.pl 

Starostwo Powiatowe w 
Białymstoku 

zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Borsucza 2  
15-569 Białystok 

85 740-39-51 
starosta@powiatbialostocki.
pl 

Urząd Gminy Juchnowiec 
Kościelny 

zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Lipowa 10 
16-061 Juchnowiec Kościelny 

85 713 28 80 
sekretariat@juchnowiec.gmi
na.pl 

Urząd Gminy Narewka zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Białowieska 1,  
17-220 Narewka 

85 682-98-80  
gmina@narewka.pl 

Urząd Miejski w Zabłudowie zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

ul. Rynek 8  
16-060 Zabłudów 

85 718-81-00 
um@zabludow.pl 

Urząd Miejski w SuraŜu zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

ul. 11-go listopada 16 
18-105 SuraŜ 

85 650 31 84 
umsuraz@zetobi.com.pl 
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Urząd Gminy CzyŜe zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

17-207 CzyŜe 98 85 681-89-90 
ugczyze@ugczyze.pl 

Urząd Gminy Michałowo zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Wąska 1,  
16-050 Michałowo 

85 713 17 74 
ugmich@michalowo.ug.gov.
pl 

Urząd Gminy Wyszki zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Piórkowska 2,  
17-132 Wyszki 

85 730 58 90 
ug_wyszki@post.pl 

Urząd Gminy Narew zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

ul. Mickiewicza 101,  
17-210 Narew 

85 681-60-16 
narew@narew.gmina.pl 

Urząd Gminy Poświętne zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

Poświętne 21,  
18-112 Poświętne 

85 650-13-14 
sekretariat@ug.poswietne.w
rotapodlasia.pl 

Urząd Miejski w Łapach zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24,  
18-100 Łapy 

85 715 22 51 
sekretariat@lapy.podlasie.pl 

Urząd Gminy Bielsk Podlaski zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 

85 730-68-51 
gmina@bielskpodlaski.pl 

Sołectwo Klejniki II zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

Klejniki 131  
17-207 Klejniki 

603 443 174 
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Sołectwo Klejniki I zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

Klejniki 8  
17-207 Klejniki 

85 681 30 96 

Sołectwo Iwanki, Rohozy zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

Iwanki  
17-210 Narew 

85 681-62-74 

Sołectwo Trześcianka zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

Trześcianka  
17-210 Narew 

85 681-55-82 

Sołectwo Tyniewicze DuŜe zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

Tyniewicze DuŜe 
17-210 Narew 

85 681-62-00 

Sołectwo Doratynka, 
Skaryszewo, Nowosiółki 

zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

Skaryszewo 31 
17-210 Narew 

604-675-304 

Narew (sołectwo Osiedle) zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

ul. Białowieska 29 
17-210 Narew 

85 681-61-07 

Sołectwo Waniewo zarządzanie gospodarką przestrzenną i 
planowanie przestrzenne, realizacja polityki 
ochrony środowiska na obszarze powiatu, 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

Waniewo 2 
17-210 Narew 

85 681-60-66 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

sporządzanie identyfikacji znaczących 
oddziaływań antropogenicznych i ocen ich 
wpływu na stan wód powierzchniowych i 
podziemnych, w regionie wodnym, 

ul. Zarzecze 13B 
03-194 Warszawa 

22 587-02-00 
sekretariat@warszawa.rzgw.
gov.pl 
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opracowywanie warunków korzystania z 
wód regionu wodnego, sporządzanie i 
prowadzenie wykazów obszarów 
chronionych na podstawie przepisów ustawy 
oraz przepisów odrębnych, 

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  
 

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  

85 740 69 81 
biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 

realizacja polityki ochrony środowiska na 
obszarze województwa, nadzór nad 
obszarami sieci Natura 2000, promocja i 
udostępnianie informacji w tym zakresie  

ul. Wawelska 52/54,  
00-922 Warszawa 

22 579 29 00 
kancelaria@gdos.gov.pl 

Nadleśnictwo śednia nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 
udostępnianie informacji w zakresie ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej  

śednia 5 
16-050 Michałowo 

85 717 52 51 
zednia.biuro@bialystok.lasy.
gov.pl 

Nadleśnictwo Rudka nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 
udostępnianie informacji w zakresie ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej  

ul. Olendzka 31 
17-123 Rudka 

85 730 58 00 
rudka.biuro@bialystok.lasy.
gov.pl 

Nadleśnictwo Browsk nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 
udostępnianie informacji w zakresie ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej 

Gruszki 10 
17-220 Narewka 

85 685 83 44 
browsk@bialystok.lasy.gov.
pl 

Nadleśnictwo Bielsk realizacja gospodarki leśnej w Lasach 
Państwowych, nadzór nad gospodarką leśną w 
lasach prywatnych  

ul. Studziwodzka 39  
17−100 Bielsk Podlaski 

85 730 26 52  
bielsk@bialystok.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Dojlidy nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 
udostępnianie informacji w zakresie ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej 

Al. 1000-lecia P.P. 75 
15-111 Białystok 

85 743-68-75 
dojlidy@bialystok.lasy.gov.
pl 
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Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w 
Hajnówce 

Nadzór nad realizacją programów rolno-
środowiskowych oraz strukturą własności 

ul. Piłsudskiego 10  
17-200 Hajnówka 

85 682 64 66 

Agencja Nieruchomości 
Rolnych GSP Michałowo 

zarządzanie gruntami rolnymi własności 
Skarbu Państwa  

16-050 Michałowo 85 717-90-00 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Białymstoku 

nadzór nad zgodnością realizacji 
przedsięwzięć związanych z budowa dróg i 
autostrad z wymogami ochrony środowiska i 
statusem ochrony. 

ul. Zwycięstwa 2 
Białystok 15-703  

85 664 58 00 
sekretariat.bialystok@gddki
a.gov.pl 

Polski Związek Wędkarski 
 Okręg w Białymstoku 

nadzór nad gospodarką zasobami wód i 
zgodnością jej z wymogami ochrony wód i 
środowiska i statusem ochrony. 

ul. Jurowiecka 33,  
15-101 Białystok 

85 675 25 26 
pzwzobial@wp.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  
bialystok@pirol.pl 

Usługi InŜynierskie Jan 
Kowalewski 

Usługi inŜynierskie górniczo-geologiczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia 
i przeróbki torfu 

ul. A. Mickiewicza 42/3,  
15-232 Białystok  

85 7327403 

Stowarzyszenie Dziedzictwo 
Podlasia 

działalność na rzecz wszechstronnego 
rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej w 
województwie podlaskim, w tym m.in. w 
zakresie ochrony, zagospodarowania i 
prezentacji miejscowych walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
zachowania dziedzictwa kulturowego wsi 

Puchły 62,  
17-210 Narew 

602 430 772 
stepaniukm@poczta.onet.pl 

Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej 

sporządzenie map tematycznych z 
wykorzystaniem systemu informacji 
przestrzennej GIS oraz danych 

Sękocin Stary,  
ul. Leśników 21, 
05-090 Raszyn 

22 825 90 79 
sekretariat@warszawa.buligl
.pl 
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ewidencyjnych i i kategorii uŜytkowania 
gruntów. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Białystok 

Zarządzanie infrastrukturą systemów 
zagospodarowania wód i zgodności jej z 
wymogami prawa wodnego i ochrony 
przyrody. 

ul. Handlowa 6,  
15-399 Białystok 

85 748 12 00 
sekretariat.wzmiuw@wzmiu
w.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 
zwierząt oraz zdrowotność roślin, ochrona 
środowiska, dobrostan zwierząt; 
upowszechnianie programów rolno-
środowiskowych 

ul. Studziwodzka 37  
17−100 Bielsk Podlaski 

85 730 28 91  
bpododr@zetobi.com.pl 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Hajnówce 

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 
zwierząt oraz zdrowotność roślin, ochrona 
środowiska, dobrostan zwierząt; 
upowszechnianie programów rolno-
środowiskowych 

ul. 11 Listopada 22/1 
17-200 Hajnówka 

85 682 20 10 
hajodr@zetobi.com.pl 

Stowarzyszenie „Nasze 
Zawyki” 

Wspieranie społecznej aktywności 
obywateli, integrowanie społeczności 

Zawyki 60/1 
18-105 SuraŜ 

697 936 796 
snz@zawyki.org 
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lokalnej, działania na rzecz rozwoju 
ekonomicznego mieszkańców wsi, 
inicjowanie i prowadzenie działań 
edukacyjnych, ekologicznych, kulturalnych, 
turystycznych, ochrona walorów 
przyrodniczych i kulturowych na terenie 
gminy SuraŜ, opiniowanie aktów prawnych 
dotyczących waŜnych kwestii społecznych; 

Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie 
Oddział Białystok 

Wspieranie inicjatyw społecznych w 
zakresie programów rolno-środowiskowych 
oraz pomoc w realizacji przez 
indywidualnych właścicieli gruntów oraz 
podmioty gospodarcze zasad 
zrównowaŜonego rozwoju w gospodarce 
rolnej regionu. 

ul. Nowowarszawska 32 
15-206 Białystok 

86 740 20 54 
biaodr@zetobi.com.pl 
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1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 

Imi ę i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt  

Iwona Naliwajek Przedstawiciel RDOŚ 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

85 74 069 81 w. 47 

iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov
.pl 

Dr Małgorzata 
Falencka- Jabłońska 

Koordynator Planu Wykonawca, ZEL IBL 
falenckm@ibles.waw.pl, 22 715 04 
13 

Mirosław Stepaniuk 
Przedstawiciel Stowarzyszenia 
Dziedzictwo Podlasia 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia stepaniukm@poczta.onet.pl 

Adam Kwiatkowski 
Przedstawiciel RDLP w 
Białymstoku 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

adam.kwiatkowski@bialystok.lasy.g
ov.pl 

Barbara Gołowacz 
Przedstawiciel RDLP w 
Białymstoku 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

85 7481821 

b.golowacz@bialystok.lasy.gov.pl 

Małgorzata Sakowska 
Przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
85 682 50 19 

msakowska@op.pl 

Mariusz Matwiejczyk 
Przedstawiciel Urzędu Gminy 
Juchnowiec Kościelny 

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny planowanie@juchnowiec.gmina.pl 

Mikołaj Pawilcz Wójt gminy Narewka Urząd Gminy Narewka 
85 682-98-86 

gmina@narewka.pl 

Anna Sajewska Sołtys wsi Klejniki I Sołectwo Klejniki I 
aniasajewska@wp.pl 

85 681 30 96 

Jarosław Szut Mieszkaniec sołectwa Ciełuszki Mieszkaniec sołectwa Ciełuszki 
jaroslaw.szut@plusnet.pl 

605 612 111 

Jan Kowalewski Przedstawiciel Usług InŜynierskich Usługi InŜynierskie Jan Kowalewski 85 7327403 
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Jan Kowalewski jank.uslugi@op.pl 

Janusz Czerepko ekspert ZEL IBL j.czerepko@ibles.waw.pl 

Karol Sokołowski ekspert ZEL IBL k.sokolowski@ibles.waw.pl 

Grzegorz Piekarski Przedstawiciel RDOŚ Białystok 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

gpiekarski@rdos.gov.pl 

Joanna Radkiewicz Przedstawiciel RDOŚ Białystok 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

jradkiewicz@rdos.gov.pl 

Jerzy Ługowoj 
Przedstawiciel Nadleśnictwa 
Browsk 

Nadleśnictwo Browsk 85 6858344 

Krzysztof Radziszewski Przedstawiciel Nadleśnictwa Rudka Nadleśnictwo Rudka 
85-7305805 
k.radziszewski@bialystok.lasy.gov.p
l 

Marek Chilimoniuk Przedstawiciel Nadleśnictwa śednia Nadleśnictwo śednia 
508 032 472 

m.chilimoniuk@ 
bialystok.lasy.gov.pl 

Andrzej Szwarc 
Przedstawiciel ARiMR BP w 
Hajnówce 

ARiMR BP w Hajnówce 
85 682 64 66 

andrzej.szwarc@interia.pl 

Jan Balcerzak Przedstawiciel GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
22 579 21 39 

jan.balcerzak@gdos.gov.pl 

Marek Jadeszko Przedstawiciel WZMiUW Białystok 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Białystok 

85 748 12 23 

marek.jadeszko@wzmiuw.wrotapodl
asia.pl 

Ewa Chmielewska-
Nowik 

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w 
Zabłudowie 

Urząd Miejski w Zabłudowie 
85 718 81 00 

chmielewska.nowik@gmail.com 

Mirosław Maksymiuk Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Urząd Miejski w Zabłudowie 85 718 81 00 
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Zabłudowie vburmistrz@zabludow.pl 

Aleksander Bondaruk 
Przedstawiciel Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Bielsku Podlaskim 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Bielsku Podlaskim 

85 730 28 91 

bpododr@zetobi.com.pl 

Hieronim Poniatowski 
Przedstawiciel Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w 
Hajnówce 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Hajnówce 

85 682 20 10 

hponiatowski.podr@odr.net.pl 

Jolanta Den 
Wicestarosta Powiatu 
Białostockiego 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku 
85 740 39 56 

wicestarosta@powiatbiałostocki.pl 

Monika Ratyńska 
Dyrektor Wydziału Rolnictwa, 
Środowiska, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Promocji 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku 
85 740 39 59 

m.ratynska@powiatbialostocki.pl 

Piotr Stocki Przedstawiciel PIR Podlaska Izba Rolnicza Piotrstocki99@wp.pl 

Anna Utko GDDKiA Oddział Białystok 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Białymstoku 

85 664 58 15 

autko@gddkia.gov.pl 

Mieczysław Białczak 
Przedstawiciel Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

22 587 02 11 

Stanisław Wróbel 
Przedstawiciel Nadleśnictwa Bielsk 
Podlaski 

Nadleśnictwo Bielsk Podlaski 
85 731-28-63 

s.wrobel@bialystok.lasy.gov.pl 

Małgorzata Łupińska Przedstawiciel “Nasze Zawyki” Stowarzyszenie “Nasze Zawyki” snz@zawyki.org 

Stanisław Puziuk Przedstawiciel “Nasze Zawyki” Stowarzyszenie “Nasze Zawyki” snz@zawyki.org 

Mirosław Danilczuk Przedstawiciel “Nasze Zawyki” Stowarzyszenie “Nasze Zawyki” snz@zawyki.org 

Beata Bezubik Przedstawiciel RDOŚ Białystok 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

85 740 69 81 

bbezubik@bialystok.rdos.gov.pl 
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Krzysztof Furmanek 
Przedstawiciel BULiGL Sękocin 
Stary 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
759 435 361 

krzysztof.furmanek@zarzad.buligl.p
l 

Monika Pietruczuk Ekspert Instytut Biologii Ssaków BiałowieŜa monikapiet@poczta.onet.pl 

Sławomir Niedźwiecki Ekspert Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków mszarny@poczta.fm 

Ewa Krasicka-
Korczyńska 

Ekspert 
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w 
Bydgoszczy 

krasicka-korczynska@wp.pl 

Grzegorz Pul 
Przedstawiciel PZW Okręg 
Białystok 

Polski Związek Wędkarski 

Okręg w Białymstoku 

85 675 25 26 

pzwzobial@wp.pl 

Jacek Bejm Przedstawiciel Nadleśnictwa Dojlidy Nadleśnictwo Dojlidy jacek.bejm@bialystok.lasy.gov.pl 

Małgorzata Rudnicka Przedstawiciel Urzędu Gminy SuraŜ Urząd Gminy SuraŜ umsuraz@zetobi.com.pl 

Krzysztof Mauryc 

Przedstawiciel Podlaskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w 
Szepietowie 

Oddział Białystok 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Szepietowie Oddział Białystok 

krzys_131@wp.pl 

Justyna Momotko 
Przedstawiciel Urzędu Gminy 
Bielsk Podlaski 

Urząd Gminy Bielsk Podlaski jmomotko@bielskpodlaski.pl 

Piotr Stocki 
Przedstawiciel Podlaskiej Izby 
Rolniczej 

Podlaska Izba Rolnicza bialystok@pirol.pl 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A  

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do 
danych 

Materiały 
publikowane 

Penczak T. i In. 1990. Ichtiofauna 
dorzecza Narwi. Część I. Narew. Rocz. 
Nauk. PZW,3, 81-94. 

Gatunkowy skład 
ichtiofauny w rzece Narew 
i dopływach 

Aktualne Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

Penczak T. I inni. 1991. Ichtiofauna 
dorzecza Narwi. Część IV. LewobrzeŜne 
dopływy Narwi. Rocz. Nauk. PZW, 4, 
83-99. 

Gatunkowy skład 
ichtiofauny w rzece Narew 
i dopływach 

Aktualne Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

Danielewska A., Kondratiuk P. 1996. 
Geologia, rzeźba i hydrografia - czynniki 
warunkujące zróŜnicowanie siedliskowe 
w dolinie Górnej Narwi. Zesz. Probl. 
Post. Nauk Rol. 428: 15-23. 

Geomorfologia doliny 
Określenie zróŜnicowania 
roślinności 

Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

Dembek W., Danielewska A. 1996. 
ZróŜnicowanie siedliskowe doliny 
Górnej Narwi od zbiornika Siemianówka 
do SuraŜa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 
428: 25-38 

Czynniki abiotyczne 
warunkujące siedliska w 
Górnej Narwi 

Określenie zróŜnicowania 
roślinności 

Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

Dembek W., Okruszko H. 1996. Zasady 
ekorozwoju doliny Górnej Narwi. Zesz. 
Probl. Post. Nauk Rol. 428: 195-201. 

Polityka ekologiczna 
Ocena czynników 
decydujących o 
zróŜnicowaniu siedlisk 

Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

Oświt J. 1973. Naturalne łąki 
mozgowo-mannowe na tle zbiorowisk 
roślinnych w dolinie Górnej Narwi. 

Charakterystyka 
zbiorowisk łąk mozgowych 

Ocena roli naturalnych 
łąk mozgowych 

Wydawnictwo 
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Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 134: 
149-164. 

Materiały 
publikowane 

Oświt J. 1996. Roślinność, wartość 
rolnicza i produkcyjność łąk łęgowej 
części doliny Górnej Narwi. Zesz. Probl. 
Postęp. Nauk Rol. 428: 51-78. 

Produkcyjność łąk 
Informacje gospodarcze o 
wartości paszowej łąk 

Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

Oświt J., Dembek W., Wszoła A. 1996. 
Walory przyrodnicze i krajobrazowe 
doliny Górnej Narwi od zbiornika 
Siemianówka do SuraŜa oraz podstawy 
ich ochrony. Zesz. Probl. Postęp. Nauk 
Rol. 428: 103-112. 

Ocena walorów 
przyrodniczych zbiorowisk 
nieleśnych 

Wartościowa prezentacja 
siedlisk o największej 
róŜnorodności 
biologicznej 

Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

Prokopowicz J. 1996. Perspektywy 
rozwojowe gospodarstw rolnych 
uŜytkujących łąki w dolinie Górnej 
Narwi w warunkach ograniczeń 
wynikających z ochrony przyrody. Zesz. 
Probl. Postęp. Nauk Rol. 428: 141-154. 

Perspektywy gospodarcze 

Uwarunkowania 
uŜytkowania łąk przy 
określonym statusie 
ochrony przyrody 

Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

Prończuk J. 1973. Zmiany hydrologiczne 
i cenotyczne w dolinie Narwi na 
przestrzeni 33 lat - jako podstawa 
rozwaŜań melioracyjnych. Zesz. Probl. 
Postęp. Nauk Rol. 134: 131-148. 

Zakres prac melioracyjnych 
Istotna w aspekcie 
historii rozwoju tego 
obszaru 

Wydawnictwo 

Materiały 
publikowane 

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 – podr. metod. T. 3: 117–139. 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 

Diagnostyka siedliska, 
zalecenia ochronne, 
metodyka monitoringu. 

Istotna. Decydujące o 
kwalifikacji do danego 
siedliska Natura 2000. 
Bez wpływu na stan 
wiedzy o rozmieszczeniu 
i stanie zachowania 
przedmiotów ochrony w 
obszarze. 

PDF 

http://natura2000.gdos.gov.
pl/natura2000/pl/poradnik/T
om_3_Murawy_Laki/6120_
Cieplolubne_srodladowe_m
urawy_napiaskowe.pdf 
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Materiały 
publikowane 

Klimaszyk P. 2004. Starorzecza i 
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion. – W: Wody słodkie i 
torfowiska Poradniki ochrony siedlisk 
i gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. T. 2: 59-71. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. 

Diagnostyka siedliska, 
zalecenia ochronne, 
metodyka monitoringu. 

Istotna. Decydujące o 
kwalifikacji do danego 
siedliska Natura 2000. 
Bez wpływu na stan 
wiedzy o rozmieszczeniu 
i stanie zachowania 
przedmiotów ochrony w 
obszarze. 

PDF 

http://natura2000.gdos.gov.
pl/natura2000/pl/poradnik/T
om_2_Wody_slodkie_i_torf
owiska/3150_Starorzecza_i
_naturalne_eutroficzne_zbi
orniki_wodne_ze_zbiorowis
kami_z_Nympheion.pdf 

Materiały 
publikowane 

Kujawa-Pawlaczyk J. 6120 
Śródlądowe murawy napiaskowe. 
Przewodnik metodyczny. GDOŚ, 
Warszawa. 

Waloryzacja wskaźników 
stanu siedliska (FV, U1, 
U2). Metodyka 
monitoringu.  

Istotna dla oceny stanu 
zachowania przedmiotów 
ochrony. Bez wpływu na 
stan wiedzy o 
rozmieszczeniu i stanie 
zachowania przedmiotów 
ochrony w obszarze. 

PDF 

http://www.gios.gov.pl/siedl
iska/pdf/przewodnik_metod
yczny_6120.pdf 

Materiały 
publikowane 

Matuszkiewicz W. 2006; Przewodnik 
do oznaczania zbiorowisk roślinnych 
Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa.  

Diagnostyka 
fitosocjologiczna siedlisk.  

Bez wpływu na stan 
wiedzy o rozmieszczeniu 
i stanie zachowania 
przedmiotów ochrony w 
obszarze. 

Wydawnictwo 

Materiały 
niepublikowane 

Wyniki odłowów kontrolnych 
prowadzonych przez rybackiego 
uŜytkownika na rz. Narew i 
dopływach: Narewka, Orlanka, 
Łoknica, Mieńka, Ruda, Czarna, 
Małynka, Strabelka w 2011 r. 

Dane dotyczące składu i 
liczebności ichtiofauny w 
rzekach 

Informacje bieŜące Materiały PZW Białystok 

Materiały 
niepublikowane 

Baza „Invent” – 2007; Inwentaryzacja 
PGL LP – inwentaryzacja siedlisk i 
gatunków wykonana przez Lasy 
Państwowe na gruntach w zarządzie 
LP 

Baza danych „Invent” z 
inwentaryzacji 
przyrodniczej na terenach 
PGL Lasy Państwowe 

Dostępne w jednostkach 
PGL LP, nadleśnictwa: 
Browsk, Bielsk, Rudka, 
Dojlidy, śednia 

Pliki w formacie DBF 
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Materiały 
niepublikowane 

Baza SILP – aktualna na okres 
sporządzania projektu PZO 

Opisy taksacyjne 
drzewostanów z bazy SILP 
dla lasów w zarządzie PGL 
LP, nadleśnictwa: Browsk, 
Bielsk, Rudka, Dojlidy, 
śednia 

Dostępne w jednostkach 
PGL LP, nadleśnictwa: 
Browsk, Bielsk, Rudka, 
Dojlidy, śednia 

Pliki w formacie DBF 

Materiały 
niepublikowane 

Inwentaryzacja BULiGL 2007 – 
inwentaryzacja siedlisk i gatunków 
wykonana przez BULiGL poza 
gruntami Lasów Państwowych, 

Baza danych 
inwentaryzacji 
przyrodniczej na terenach 
poza PGL LP 

Dostępne w Urzędzie 
Wojewódzkim Białystok 

Pliki w formacie DBF 

Plany/programy/stra
tegie/projekty 

Wiśniewolski W., Pul G.: Operat 
rybacki rz. Narew Nr 2, wrzesień 2004 
r. 

Obejmuje dane dotyczące 
obwodu rybackiego 

Dane porównawcze dla 
przedmiotów ochrony 
obszaru Natura 2000 

PZW Białystok 

Waloryzacja 
przyrodnicza 
(województwa, 
gminy) 

Kwiatkowski W., Wołkowycki M. 
2009: Inwentaryzacja roślinności. 
Obszar Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi – 
okolice Zalewu Siemianówka. 
Białystok. 

Ocena typów siedlisk z 
Załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej 

Weryfikacja granic 
obszaru Natura 2000 

Maszynopis 

Waloryzacja 
przyrodnicza 
(województwa, 
gminy) 

Wołkowycki M. 2010: Inwentaryzacja 
roślinności. Obszar Natura 2000 
PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej 
Narwi – okolice Starego Lewkowa. 
Hajnówka 

Opis zbiorowisk roślinnych 
oraz rzadkich i 
chronionych gatunków 
roślin i grzybów 

Weryfikacja granic 
obszaru Natura 2000 

Maszynopis 

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Pietruczuk M. 2011: Dokumentacja 
siedliskowa wykonana na potrzeby 
programu rolnośrodowiskowego 
2007-2013 

Informacja o stanie 
roślinności i jej 
rozmieszczeniu na obszarze 
kilku działek 
ewidencyjnych. 

Mało istotne z punktu 
widzenia przedmiotu 
ochrony. 

Maszynopis 



 

 
30 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

PołoŜenie: 

Obszar Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi połoŜona jest na terenie prowincji NiŜu Wschodniobałtycko-Białoruskiego, 
podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej, w makroregionie Niziny Północnopodlaskiej i mezoregionie Doliny Górnej Narwi. 

Według podziału geobotanicznego zgodnie z klasyfikacją Matuszkiewicza naleŜą one do IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. 

Powierzchnia i granice: 

Obszar Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi obejmuje powierzchnię – 20306,8 ha. Jest to jeden z najlepiej zachowanych w 
Polsce fragmentów doliny rzecznej o reŜimie kształtowanym przez regularne wylewy. Koryto rzeki ma tu naturalny charakter z 
charakterystycznymi starorzeczami. WzdłuŜ koryta Narwi występują zakrzewienia oraz zarośla wierzbowe. Ponad połowę - 54% powierzchni 
stanowią tu łąki i pastwiska, tereny rolnicze i działki - 23%, lasy ogółem - 22% (w tym 15% - lasy iglaste, 4% - lasy liściaste, 2% - mieszane, 
1% - lasy w trakcie procesu przebudowy). [Dane SDF] 

Geologia i gleby: 

Ostoja w Dolinie Górnej Narwi kształtowana była w czwartorzędzie. Obszar jej leŜy na wysokości 118-158 mn.p.m. Jej dno jest 
charakterystycznie zabagnione i wysłane osadami mineralnymi (mułki, piaski, Ŝwiry) i organicznymi (torfy, mursze).Gleby powstały tu na 
utworach polodowcowych, materiałem na którym powstały były: piaski, Ŝwiry i gliny zwałowe i holoceńskie utwory w postaci torfu, namułów, 
utworów aluwialnych i deluwialnych oraz piasków eolicznych. PrzewaŜają gleby brunatne i bagienne. 

Hydrologia: 

Tereny podmokłe kształtowane są przez regularne wylewy rzeki i uznawane za siedliska o największej róŜnorodności biologicznej w strefie 
klimatu umiarkowanego. 

Klimat: 

Krótki okres wegetacyjny i długi okres zalegania pokrywy śnieŜnej. Charakteryzuje go późna wiosna (ostatnie przymrozki początek maja) i 
wczesna jesień (pierwsze przymrozki początek października). Średnie opady roczne ok.600 mm, maksimum ich przypada na VI-VIII, a 
minimum występuje w lutym (Górniak 2000). 

Struktura krajobrazu: 

Większość powierzchni doliny zajmują zbiorowiska szuwarowe, których występowanie uzaleŜnione jest od corocznych wylewów rzeki. 
Dominują tu turzycowiska i szuwary mannowe, a wokół starorzeczy – trzcinowiska. WzdłuŜ rzeki występują zakrzewienia i zadrzewienia 
wierzbowe; lasy pokrywają niewielką część doliny. Około 60% obszaru jest uŜytkowane rolniczo (przewaŜają pastwiska i łąki kośne). 
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Usytuowany koło SuraŜa kompleks „Stawów Pietkowskich” sąsiaduje od zachodu i południa z rozległymi lasami mieszanymi i liściastymi, od 
północy i wschodu z doliną Narwi. Stawy są silnie zarośnięte roślinnością szuwarową.. 

Szata roślinna, fauna i wartość przyrodnicza: 

Obszar Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi stanowi jeden z najlepiej zachowanych na niŜu środkowoeuropejskim 
fragmentem doliny rzecznej, a naturalny charakter z meandrami i starorzeczami kształtowany jest tu przez wylewy rzeki. Występuje tu 11 typów 
siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Rady 92/43/EWG i 10 gatunków zwierząt z Załącznika II tej Dyrektywy. 

Obszar w przewaŜającej części połoŜony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, a fragment jego znajduje się w 
granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy Białowieskiej. 

ZagroŜeniem dla istnienia kompleksu mokradeł jest obniŜanie się poziomu wód gruntowych oraz zanik uŜytkowania pastwiskowo-
łąkarskiego. W kompleksach stawowych zagroŜeniem jest zarówno zaniechanie, jak i intensyfikacja uŜytkowania stawowego. 

 
Siedliska leśne 
Obszar Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi w zatorfionej dolinie rzecznej zajmują głównie siedliska łęgów jesionowo-

olszowych, natomiast na skrajach terasy odciętej od zalewów często występują olsy porzeczkowe (Matuszkiewicz i in. 1995). Dominującym 
typem siedliska na wyniesieniach terasy zalewowej są siedliska borów sosnowych, zarówno w typie boru świeŜego, jak i częściej w typie boru 
mieszanego świeŜego. W większości są to drzewostany występujące na gruntach porolnych. W zachodniej części obszaru w okolicach ”Stawów 
Pietkowskich”, oprócz łęgów jesionowo-olszowych i olsów porzeczkowych, występują znaczne obszary grądów subkontynentalnych. W 
pozostałej części obszaru lasy grądowe stanowią fragmentaryczne płaty na których dominuje drzewostan sosnowy z podszytem leszczyny. 
Zbiorowiska grądów są silnie antropogeniczne przekształcone, gdyŜ często równieŜ są to grunty porolne, a tym samym udział gatunków 
typowych dla siedliska 9170 jest znikomy. Na terenie obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja Doliny Górnej Narwi występują siedliska 
przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, które ze względu na stopień reprezentatywności D nie są przedmiotami ochrony. Jest to 
siedlisko 9170 i 91T0. Dla tych siedlisk równieŜ wykonano ocenę ich stanu ochrony zgodnie z metodyką PMŚ/IOP, jak i wykonano opis 
florystyczny w postaci zdjęć fitosocjologicznych, które są odrębnych załącznikiem do PZO. PoniŜej została przedstawiona charakterystyka ww. 
siedlisk wraz z podaniem najczęściej występujących gatunków roślin oraz strukturą zbiorowiska. 

 
91T0-1 
Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 
Podtyp: bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum) 

Płat sosnowego boru chrobotkowego połoŜony jest wśród sosnowych borów świeŜych. Jest to niewielka enklawa w oddziale 50 z sosną III 
bonitacji w wieku 23 lat i wysokości 8 metrów. Płat jest pochodzenia antropogenicznego, który powstał na zalesionych gruntach porolnych o 
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marginalnym znaczeniu dla gospodarki rolnej. Wielkość płatu wynosi 0,05 ha. Drzewostan o zwarciu 40% tworzy sosna zwyczajna, natomiast 
na obrzeŜach siedliska w podszycie (20% pokrycia) występuje brzoza brodawkowata. Podszyt oprócz sosny i brzozy tworzy jałowiec. W runie o 
zwarciu 10% dominuje wrzos zwyczajny, jako gatunek typowy dla 91T0-1, a w warstwie mszysto-porostowej o pokryciu 60% dominuje 
chrobotek leśny. Skład florystyczny zespołu na powierzchni zdjęcia fitosocjologicznego 100 m2 przedstawia się następująco: 
 

Wykaz gatunków drzew i krzewów według malejącej ilościowości: 
nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 
Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  3 a1 
Betula pendula Brzoza brodawkowata + a1 
Juniperus communis Jałowiec pospolity 2 b 
Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  2 b 

 
Wykaz gatunków roślin zielnych według malejącej ilościowości z uwzględnieniem drzew i krzewów w warstwie c: 

 

nazwa łacińska nazwa pollska ilościowość warstwa 

Calluna vulgaris Wrzos zwyczajny 2 c 
Quercus rubra Dąb czerwony + c 
Corynephorum canescens Szczotlicha siwa + c 
Festuca ovina Kostrzewa owcza  + c 
Melampyrum pratense Pszeniec zwyczajny  + c 
Rumex acetosella Szczaw polny + c 
Frangula alnus Kruszyna pospolity  + c 
Juniperus communis Jałowiec pospolity + c 
Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  + c 
Quercus robur  Dąb szypułkowy  + c 
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Wykaz gatunków warstwy mchów według malejącej ilościowości: 
 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 
Cladonia arbuscula Chrobotek leśny 3 d 
Cetraria islandica Płucnica islandzka + d 
Ceratodon urpureus Zęboróg purpurowy + d 
Cladonia rangiferina Chrobotek reniferowy + d 
Cladonia ciliata Chrobotek smukły + d 
Cladonia chlorophaea Chrobotek kieliszkowaty + d 
Cladonia uincialis Chrobotek gwiazdkowaty + d 
Dicranum polysetum Widłoząb kędzierzawy + d 
Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity + d 
Polytrichum juniperinum Płonnik jałowcowaty + d 
Ptilidium ciiare Rzęsiak pospolity + d 

 
Ogółem stwierdzono w płacie 22 gatunki roślin, w tym 6 gatunków porostów. Płat podlega sukcesji gatunków z otaczających świeŜych 

borów sosnowych m.in. brzozy, dębu, jak i postępującemu zwarciu drzewostanu. Zaleca się usuwanie nalotów brzozy i utrzymanie 
prześwietlenia drzewostanu poprzez trzebieŜ 2 razy/10 lat. 

 
Stan zachowania w obszarze: U2 
ZagroŜenia: gospodarka leśna, sukcesja roślinności poprzez ekspansję brzozy i gatunków charakterystycznych dla borów sosnowych świeŜych. 
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Fot. 1. Sosnowy bór chrobotkowy w Nadleśnictwie Bielsk (J. Czerepko, 2011) 
 

 
9170-2 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
Podtyp: Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) 

 
Grąd subkontynentalny jest najczęstszym leśnym siedliskiem przyrodniczym, który dominuje w szczególności w zachodniej części obszaru 

Ostoi Doliny Górnej Narwi. Na terenie Nadleśnictwa Rudka w okolicach Gabrysina i Pietkowa wraz z siedliskiem łęgu jesionowo-olszowego 
(91E0-3) stanowi podstawowy zespół roślinny wśród roślinności leśnej. Łącznie zajmuje powierzchnię 407,42 ha i stwierdzono go w 24 płatach. 
Są to płaty w odmianie środkowopolskiej (część Nadleśnictwa Rudka i Bielsk), jak i subborealnej ze świerkiem i skrzypem łąkowym oraz 
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Ŝywcem cebulkowym i zachyłką trójkątną (Nadleśnictwo Browsk i część Nadleśnictwa Bielsk). Zespół reprezentuje pełne zróŜnicowanie 
Ŝyznościowo-wilgotnościowe na podzespół typowy, który wystąpił najczęściej na obszarze Ostoi w Dolinie Górnej Narwi. Ponadto rzadziej 
wystepujący jest podzespół grądu wysokiego w podzespole calamagrostietosum i typie LMśw oraz grąd niski z kostrzewą olbrzymią w typie Lw 
lub Lśw. Na siedlisku przyrodniczym grądu subkontynentalnego często dominuje sosna, co było głównym czynnikiem obniŜającym stan 
ochrony siedliska. Ponadto zasoby martwego drewna rzadko przekraczaja wielkość 5 m3. Na terenie obszaru Ostoi w Dolinie Górnej Narwi 
powierzchnia stanów ochrony siedlisk przedstawia sie następująco: FV – 0,52 ha, U1 – 92,55 ha, U2 – 314 ha. Łącznie na załoŜonych w płatach 
zespołu 9 zdjęciach fitosocjologicznych stwierdzono występowanie 22 gatunków drze i krzewów, 75 gatunków roślin zielnych, jak i 11 
gatunków mchów. Skład florystyczny płatów zespołu z podaniem największej uzyskanej przez dany gatunek ilościowości w 9 zdjęciach 
fitosocjologicznych podaje poniŜsze zestawienie: 
 

Wykaz gatunków drzew i krzewów według malejącej ilościowości: 
 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Quercus robur  Dąb szypułkowy  4 a1 
Acer platanoides Klon zwyczajny  3 a1 
Alnus glutinosa Olsza czarna  3 a1 
Carpinus betulus Grab zwyczajny  3 a1 
Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  3 a1 
Picea abies Świerk pospolity 3 a1 
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 a1 
Carpinus betulus Grab zwyczajny  4 a2 
Tilia cordata Lipa drobnolistna 4 a2 
Padus avium Czeremcha zwyczajna 3 a2 
Acer platanoides Klon zwyczajny   a2 
Picea abies Świerk pospolity 2 a2 
Quercus robur Dąb szypułkowy  2 a2 
Alnus glutinosa Olsza czarna  1 a2 
Corylus avellana  Leszczyna pospolita 3 b 
Carpinus betulus Grab zwyczajny  2 b 
Frangula alnus Kruszyna pospolita 2 b 
Padus avium Czeremcha zwyczajna 2 b 
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Tilia cordata Lipa drobnolistna 2 b 
Acr platanoides Klon zwyczajny  1 b 
Picea abies Świerk pospolity 1 b 
Ribes spicatum Porzeczka czerwona 1 b 
Alnus glutinosa Olsza czarna  + b 
Euonymus europaeus  Trzmielina zwyczajna + b 
Euonymus verrucosus  Trzmielina brodawkowata  + b 
Lonicera xylostum Wiciokrzew suchodrzew + b 
Quercus robur  Dąb szypułkowy  + b 
Sambucus nira Bez czarny + b 
Sorbus aucuparia Jarząb pospolity + b 

 
Wykaz gatunków roślin zielnych według malejącej ilościowości z uwzględnieniem drzew i krzewów w warstwie c: 

 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Oxalis acetosella Szczawik zajęczy 3 c 
Anemone nemorosa Zawilec gajowy  2 c 
Stellaria holostea Gwiazdnica wielkokwiatowa 2 c 
Galebdolon luteum Gajowiec Ŝółty 2 c 
Maianthemum bifolium Konwalijka dwulistna  2 c 
Rubus idaeus Malina właściwa 2 c 
Convallaria majalis Konwalia majowa  2 c 
Asarum europaeum Kopytnik pospolity 2 c 
Vaccinium myrtillus Borówka czarna 2 c 
Ajuga reptans Dąbrówka rozłogowa 1 c 
Calamagrostis arundinacea Trzcinnik leśny  1 c 
Hepatica nobilis Przylaszczka pospolita 1 c 
Melampyrum pratense Pszeniec zwyczajny  1 c 
Milium effusum Prosownica rozpierzchła  1 c 
Polygonatum multiflorum Kokoryczka wielokwiatowa   c 
Pteridium aquilinum Orlica pospolita  1 c 
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Pulmonaria obscura Miodunka ćma  c 
Adoa moschatellina PiŜmaczek wiosenny + c 
Aegopodium podagraria Podagrycznik pospolity + c 
Agrostis capillaris Mietlica pospolita + c 
Aquilegia vulgaris Orlik pospolity   c 
Carex digitata Turzyca palczasta + c 
Carex pilulifera Turzyca pigułkowata + c 
Camaenerion angustifolium Wierzbówka kiprzyca + c 
Chelidonium majus  Glistnik jaskółcze ziele + c 
Cirsium oleraceum OstroŜeń warzywny + c 
Dactylis polygama Kupkówka aschersona  + c 
Daphne mezereum Wawrzynek wilczełyko + c 
Deschampsia caespitosa  Śmiałek darniowy  + c 
Dryopteris carthusiana Nerecznica krótkoostna + c 
Dryopteris filix-mas Nerecznica samcza  + c 
Equisetumarvense Skrzyp polny  + c 
Equisetum pratens Skrzyp łąkowy  + c 
Equisetum sylvaticum Skrzyp leśny  + c 
Festuca gigantea Kostrzewa olbrzymia  + c 
Festuca ovina Kostrzewa owcza  + c 
Filipendula ulmaria Wiązówka błotna + c 
Fragaria vesca Poziomka pospolita + c 
Galeopsis tetrahit Poziewnik szorstki + c 
Galium aparine Przytuuia czepna  + c 
Galium mollugo Przytulia pospolita  + c 
Galum palustre Przytulia błotna + c 
Geranium robertianum Bodziszek cuchnący + c 
Geum urbanum Kuklik pospolity + c 
Glechoma hederacea Bluszczyk kurdybanek + c 
Hypericum perforotum Dziurawiec zwyczajny + c 
Impatiens noli-tangere Niecierpek pospolity  + c 
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Lathyrus vernus Groszek wiosenny  + c 
Lilium martagon Lilia złotogłów  + c 
Luzula multiflora Kosmatka licznokwiatowa + c 
Luzula pilosa Kosmatka owłosiona + c 
Lycopus europeus Karbieniec pospolity + c 
Lysimachia vulgaris Tojeść pospolita + c 
Melampyrm nemorosum Pszeniec gajowy  + c 
Melica nutans Perłówka zwisła + c 
Melittis melissophyllum  Miodownik melisowaty  + c 
Moehringia trinervia  MoŜylinek trójnerwowy + c 
Molinia caerulea Trzęślica modra + c 
Mycelis muralis Sałatnik leśny  + c 
Paris quadifolia Czworolist pospolity  + c 
Phyteuma spicatum Zerwa kłosowa + c 
Rannculus repens Jaskier rozłogowy + c 
Rubus plicatus JeŜyna fałdowana + c 
Rubus saxatilis Malina kamionka + c 
Scrophularia nodosa Trędownik bulwiasty  + c 
Scutellaria galariculata Tarczyca pospolita + c 
Solidago virgaurea Nawłoć pospolita + c 
Trientalis europaea Siódmaczek leśny + c 
Veronica chamaedrys Przetacznik oŜankowy  + c 
Viola mirabilis Fiołek przedziwny + c 
Viola reichenbachiana Fiołek leśny + c 
Acer platanoides Klon wyczajny  1 c 
Carpinus betulus Grab zwyczajny  1 c 
Euonymus europaus  Trzmielina zwyczajna 1 c 
Alnus glutinosa Olsza czarna  + c 
Betula pendula Brzoza brodawkowata + c 
Corylus avllna  Leszczyna pospolita + c 
Euonymus verrucosus  Trzmielina brodawkowata  + c 
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Frangula alnus Kruszyna pospolita  + c 
Fraxinus excelsior Jesion wyniosły  + c 
Lonicera xylosteum Wiciokrzew suchodrzew + c 
Malus sylvestris Jabłoń dzika + c 
Padus aviu Czeremcha zwyczajna + c 
Populus tremula Topola osika + c 
Quercus robur  Dąb szypułkowy  + c 
Ribes spicatum Porzeczka czerwona + c 
Sorbus ucuparia Jarząb pospolity + c 
Tilia cordata Lipa drobnolistna + c 
Ulmus minor Wiąz pospolity + c 
Viburnum opuus Kalina koralowa + c 

 
Wykaz gatunków mchów według malejącej ilościowości: 

 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Eurhynchium angutirete Dzióbkowiec Zetterstedta 2 d 
Plagiomnium affine Płaskomerzyk pokrewny 1 d 
Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 2 d 
Atrichum undulatum śurawiec falisty + d 
Climacium dendroides Drabik drzewkowaty + d 
Dicranum polysetum Widłoząb kędzierzawy  d 
Dicranum scoparium Widłoząb miotlasty + d 
Hypnum cupressiforme Rokiet cyprysowaty + d 
Oxyrrhynchium hian Dzióbek rozwarty + d 
Plagiomnium undulatum Płaskomerzyk kędzierzawy + d 
Polytrichastrum formosum Złotowłos strojny + d 

 
Podstawowym zagroŜeniem dla zachowania siedliska grądu jest gospodarka leśna. Prezentowany stan ochrony wynika przede wszystkim z 

okresów przeszłych, kiedy to dosyć powszechnie wprowadzano sosnę zwyczajną na siedliska grądów. Obecnie naleŜy mieć na uwadze 
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przebudowę drzewostanów rębnych z dominacją sosny, jak i popieranie w ramach trzebieŜy gatunków grądowych, m.in. lipy drobnolistnej, 
grabu zwyczajnego, klonu zwyczajnego, jesiona wyniosłego, dębu szypułkowego, jabłoni, gruszy, jarzębu oraz wiązu. Ponadto zaleca sie 
pozostawianie martwego drewna, szczególnie w starszych klasach wieku. 
 

 
 

Fot. 2. Grąd subkontynentalny trzcinnikowy z drzewostanem sosnowym w Nadleśnictwie Browsk (J. Czerepko, 2011) 
 
Stan zachowania w obszarze: U2 
ZagroŜenia: gospodarka leśna, zaśmiecanie, pozyskanie martwego drewna 
 



 

 
41 

 
 

Fot. 3. Grąd subkontynentalny we właściwym stanie ochrony  
na terenie Nadleśnictwa Rudka (J. Czerepko, 2011) 
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2.3. Struktura własności i uŜytkowania gruntów 

Typy uŜytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia uŜytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Skarb Państwa 

Własność komunalna Lasy 

Własność prywatna 

7205,51905 

 

Tereny mieszkaniowe B 4,13732  

Tereny przemysłowe Ba 0,80794  

Inne tereny zabudowane Bi 19,66920  

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane Bp 2,88723 

 

Grunty rolne zabudowane Br 92,19699  

Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe Bz 18,42186 

 

Drogi dr 386,76180  

UŜytki kopalne K 39,81498  

Lasy i grunty leśne Ls 3206,20350  

Grunty zadrzewione i 
zakrzewione Lz 189,34347 

 

Łąki trwałe Ł 4322,39580  

NieuŜytki N 306,55611  

Pastwiska trwałe Ps 1430,23450  

Grunty orne R 2527,86503  
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Sady S 3,29701  

Koleje Tk 9,82908  

Tereny róŜne Tr 0,78957  

Rowy W 45,63885  

Wody śródlądowe płynące Wp 302,17700  

Wody śródlądowe stojące Ws 3,76119  

Grunty pod stawami Wsr 188,49252  

RAZEM  20306,80000  
 
2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

Typy uŜytków  
 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 
w ha 

Rodzaj dopłaty,  
działania/priorytetu/programu 

  

BRAK  DANYCH 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdraŜanie 
projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty 
ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizuj ących lub 

kompensujących 

Program Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Białostockiego - Uchwała Nr 
XIII/102/2003 Rady Powiatu 
Białostockiego z dnia 18 
grudnia 2003 r. Aktualizacja: 
Uchwała nr XI/89/07 Rady 
Powiatu Białostockiego z 
dnia 27 września 2007 r. 

Starostwo Powiatu 
Białostockiego  

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów 
Programu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000  

 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Białostockiego na lata 2011-
2020 - Uchwała nr L/455/10 
Rady Powiatu Białostockiego 
z dnia 30 września 2010 r. 

Starostwo Powiatu 
Białostockiego  

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Strategii 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Program Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Bielskiego na lata 2008-2011 
- Uchwała nr XX/144/08 
Rady Powiatu w Bielsku 
Podlaskim z dnia 30 września 
2008 r. 

Starostwo Powiatu 
Bielskiego 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów 
Programu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Program Rozwoju Lokalnego 
„Plan rozwoju Lokalnego 
2007-2013, Powiat 
Hajnowski” - uchwała nr 

Starostwo Powiatu 
Hajnowskiego 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 

Brak sprzeczności 
zapisów 
Programu z 
przedmiotami 
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XXXV/240/06 Rady Powiatu 
Hajnowskiego z dnia 26 
października 2006 r. (z późn. 
zm.) 

gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

ochrony obszaru 
Natura 2000 

Strategia ZrównowaŜonego 
Rozwoju Powiatu 
Hajnowskiego do 2015 roku 

Starostwo Powiatu 
Hajnowskiego 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Strategii 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Strategia Rozwoju Gminy 
Juchnowiec Kościelny na lata 
2009-2025. 

Urząd Gminy Juchnowiec 
Kościelny 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Strategii 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Prognoza oddziaływania na 
środowiska dla Strategii 
Rozwoju Gminy Juchnowiec 
Kościelny na lata 2009-2025 
- Uchwała Rady Gminy z dn. 
25 sierpnia 2009 r. 

Urząd Gminy Juchnowiec 
Kościelny 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów 
Prognozy z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Program Ochrony 
Środowiska na lata 2008-
2011 z perspektywą na lata 
2012-2015 dla Gminy 
Juchnowiec Kościelny -
uchwalony przez Radę 
Gminy Juchnowiec 
Kościelny w czerwcu 2004 r. 

Urząd Gminy Juchnowiec 
Kościelny 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów 
Programu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

Urząd Gminy Juchnowiec 
Kościelny 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
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przestrzennego w części 
dotyczącej wsi Wojszki 
Gminy Juchnowiec 
Kościelny - Uchwała nr 
XXI/143/08 Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny 30 
kwietnia 2008 r. 

ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i 
Gminy Łapy - Uchwała Nr 
XI/85/11 Rady Miejskiej w 
Łapach z dn. 24 czerwca 
2011 r. 

Urząd Miasta i Gminy Łapy Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Zmiana miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i 
Gminy Łapy -Uchwała nr 
XLV/633/09 Rady Miejskiej 
w Łapach z dn. 26 listopada 
2009 r. 

Urząd Miasta i Gminy Łapy Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego części Gminy 
Łapy, obejmującego tereny 
połoŜone w obrębie gruntów 
wsi Płonka Kościelna - 
Uchwała nr XLV/631/09 
Rady Miejskiej w Łapach z 
dn. 26 listopada 2009 r. 

Urząd Miasta i Gminy Łapy Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Miejscowy plan Urząd Miasta i Gminy Łapy Zalecenia odnośnie działań Brak sprzeczności  
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zagospodarowania 
przestrzennego części Gminy 
Łapy, obejmującego tereny 
połoŜone w obrębie gruntów 
wsi Uhowo - Uchwała nr 
XLVI/643/09 Rady Miejskiej 
w Łapach z dn. 30 grudnia 
2009 r. 

ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego części gminy 
Łapy, obejmującego tereny 
połoŜone w obrębie gruntów 
wsi Łapy-Szołajdy i Łapy-
Dębowina oraz miasta Łapy - 
Uchwała nr XLVI/642/09 
Rady Miejskiej w Łapach z 
dn. 30 grudnia 2009 r. 

Urząd Miasta i Gminy Łapy Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Studium Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Michałowo - Uchwała nr 
XXI/115/2000 Rady Gminy 
w Michałowie z dnia 30 
listopada 2000 r. 

Urząd Gminy Michałowo Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Zmiana Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Michałowo do Strategii 

Urząd Gminy Michałowo Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 
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Rozwoju Gminy Michałowo 
do 2015 r. - Uchwała nr 
V/42/11 Rady Miejskiej w 
Michałowie z dnia 3 lutego 
2011 r. 

lokalizacji przyszłych inwestycji 

Zmiana Miejscowego Planu 
Ogólnego Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Michałowo (podlaskie 
Lotnisko Regionalne) - 
Uchwała nr XXXIX/201/02 
Rady Gminy Michałowo z 
dnia 9 października 2002 r. 
(Dz. Urz. W.P. Nr 70 poz. 
1409 z dnia 23 listopada 
2002 r.) 

Urząd Gminy Michałowo Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Zespołu 
Rekreacyjnego „BONDARY 
– RYBAKI” nad zbiornikiem 
wodnym Siemianówka - 
Uchwała nr XXXI/212/05 
Rady Gminy Michałowo z 
dnia 10 czerwca 2005 roku 
(Dz. Urz. W.P. Nr 171 poz. 
1956 z dnia 18 lipca 2005 r.). 

Urząd Gminy Michałowo Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości 
Michałowo - Uchwała nr 

Urząd Gminy Michałowo Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
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XXXIV/234/05 Rady Gminy 
Michałowo z dnia 17 
listopada 2005 roku (Dz. Urz. 
W.P. Nr 269 poz. 3155 z dnia 
24 grudnia 2005 r.). 

gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Natura 2000 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego części 
obszaru wsi Nowa Wola - 
Uchwała nr VI/55/11 Rady 
Miejskiej w Michałowie z 
dnia 29 marca 2011 (Dz. Urz. 
W.P. Nr 108 poz. 1246 z dnia 
15.04. 2011 r.). 

Urząd Gminy Michałowo Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Program Ochrony 
Środowiska Gminy 
Poświętne na lata 2009-2012 
- Uchwała Rady Gminy 
Poświętne nr XXIX/141/10 z 
dnia 25 marca 2010 r. 

Urząd Gminy Poświętne Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów 
Programu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Plan rozwoju lokalnego 
Gminy Poświętne na lata 
2007-2013 – Uchwała Rady 
Gminy Poświętne nr 
XI/58/07 z dnia 20 grudnia 
2007 r. 

Urząd Gminy Poświętne Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego - Uchwał 
Rady Gminy Poświętne nr 
III/12/98 z dn. 29 grudnia 

Urząd Gminy Poświętne Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 
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1998 r. lokalizacji przyszłych inwestycji 
Strategia Rozwoju Miasta i 
Gminy SuraŜ do roku 2019 - 
Uchwała Rady Miejskiej z 
dn. 7.09.2004 r. 

Urząd Miasta i Gminy SuraŜ Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Strategii 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i 
Gminy SuraŜ – Uchwała 
Rady Miejskiej z dn. 26 
lutego 2001 r. 

Urząd Miasta i Gminy SuraŜ Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Raport z badań ptaków i 
nietoperzy w rejonie 
miejscowości: Doktorce, 
Zimnochy-Susły, Czerweki i 
Bogdanki - dokument 
opracowany na potrzeby 
farmy wiatrakowej na 
granicy Gminy SuraŜ i 
Gminy Juchnowiec 
Kościelny 

Urząd Miasta i Gminy SuraŜ Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych iwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów Raportu 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Opracowanie 
ekofizjologiczne do projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta SuraŜ 
z 2003 r. 

Urząd Miasta i Gminy SuraŜ Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 
przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów 
Opracowania z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Plan Rozwoju Lokalnego na 
lata 2007-2013 Gminy 
Zabłudów – Uchwała Rady 

Urząd Miasta i Gminy 
Zabłudów 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być brane pod uwagę 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
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Miejskiej nr XIII/77/08 z dn. 
1 lutego 2008 r. 

przy realizacji zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji 

ochrony obszaru 
Natura 2000 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Zabłudów - Uchwała nr 
IX/69/2011 z dnia 30 sierpnia 
2011 r.  

Urząd Miasta i Gminy 
Zabłudów 

Odniesienia do Natury 2000 w 
tekście Studium: pkt. 1.10.1. 
Podstawowa struktura funkcjonalno 
– przyrodnicza gminy - str 26; pkt. 
10. 1. Zadania słuŜące realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych - 
str. 114 
2.1.1. Sieć dolin rzecznych - str. 
132; 2.1.4. Obszary i obiekty do 
objęcia szczególną formą ochrony 
przyrody oraz zasady ochrony 
krajobrazu - str. 134 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego z 
przeznaczeniem pod 
zabudowę letniskową w 
Ciełuszkach (Gmina 
Zabłudów) 

Urząd Miasta i Gminy 
Zabłudów 

Dz. geod. Nr 841/2, 841/3, 841/4, 
841/6, 843/2, 843/3, 843/4, obręb 
Ciełuszki. Łączna powierzchnia 
terenu 0,6438 ha. 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Studium zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bielsk 
Podlaski - Uchwała nr 
XXV/139/97 Rady Gminy 
Bielsk Podlaski z dn. 15 
listopada 1997 r., ze zm. 
zatwierdzone uchwałą nr 
XVII/87/08 Rady Gminy 
Bielsk Podlaski z dn. 16 
kwietnia 2008 r. 

Urząd Gminy Bielsk 
Podlaski 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 
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Strategia ZrównowaŜonego 
Rozwoju Gminy Bielsk 
Podlaski do 2020 roku - 
Uchwała nr XI/57/03 Rady 
Gminy Bielsk Podlaski z dn. 
10 października 2003 r. 

Urząd Gminy Bielsk 
Podlaski 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów Strategii 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy 
Bielsk Podlaski na lata 2004-
2011 - Uchwała nr 
XXII/106/04 Rady Gminy 
Bielsk Podlaski z dn. 29 
września 2004 r. 

Urząd Gminy Bielsk 
Podlaski 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów 
Programu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Studium Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Wyszki – Uchwała nr 
XXVI/234/05 Rady Gminy 
Wyszki z dn. 20 września 
2005 r. 

Urząd Gminy Wyszki Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Wyszki na lata 2004-
2013 – Uchwała nr 
XXIV/224/05 Rady Gminy 
Wyszki z dn. 5 czerwca 2005 
r. 

Urząd Gminy Wyszki Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego - Uchwała nr 
VII/66/1999 Rady Gminy 
Narewka z dnia 31 sierpnia 

Urząd Gminy Narewka Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 

Brak sprzeczności 
zapisów Studium 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 
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1999 r. z późn. zm. na obszarze Natura 2000 
Strategia rozwoju Gminy 
Narewka na lata 2000 – 2015 
– Uchwała nr XV/135/2000 
Rady Gminy Narewka z dn. 
31.10.2000 r. 

Urząd Gminy Narewka Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów Strategii 
z przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Plan Rozwoju Lokalnego na 
lata 2004-2013 - Uchwała 
Rady Gminy nr XIV/134/04 z 
dnia 21 czerwca 2004 r. 

Urząd Gminy Narewka Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Wniosek skierowany do 
Komisji Europejskiej 
dotyczący wyłączenia z 
obszaru Natura 2000 ponad 
1000 ha (okolice Starego 
Lewkowa i Zalewu 
Siemianówka), na podstawie 
ekspertyz – inwentaryzacji 
roślinności (2009, 2010) 

Urząd Gminy Narewka Wyłączone obszary z Natury 2000 
nie spełniały wymogów 
przedmiotów ochrony określonych 
dla Europejskiej Sieci Natura 2000 

  

Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Wyszki na lata 2004-
2013 – Uchwała nr 
XXIV/224/05 Rady Gminy 
Wyszki z dn. 5 czerwca 2005 
r.- Uchwała nr 
XXXII/194/06Rady Gminy 
Narew z dn. 25 października 
2006 r. 

Urząd Gminy Narew Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla przedmiotów 
ochrony winny być wzięte pod 
uwagę przy ocenie oddziaływania na 
środowisko planowanych inwestycji 
na obszarze Natura 2000 

Brak sprzeczności 
zapisów Planu z 
przedmiotami 
ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwo Bielsk, Analizy zapisów zawarte we 91E0, 91D0 Prognoza oddziaływania 
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Nadleśnictwa Bielsk na okres 
01.01.2009 - 31.12. 2018 r. 

wykonawca BULiGL 
O/Białystok opr. 2008, Zatw. 
Decyzją Ministra 
Środowiska 8.04.2009 r. 
Została wykonana prognoza 
oddziaływania na 
środowisko projektu planu 
urządzania lasu dla 
Nadleśnictwa Bielsk w roku 
2010 przez BULiGL 
O/Białystok 

wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony. NaleŜy 
przede wszystkim uwzględnić 
zapisy z PZO odnośnie wydzielenia 
z uŜytkowania płatów siedliska 
91D0. Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla siedliska 91E0 
winne być brane pod uwagę przy 
realizacji zadań z zakresu 
gospodarki leśnej w najbliŜszym 
dziesięcioleciu. 

na środowisko planu 
urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Bielsk, 
wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu 
analizowanego 
dokumentu na 
środowisko, w tym 
równieŜ na cele ochrony 
i integralność obszarów 
Natura 2000. 

Plan urządzania lasu 
Nadleśnictwa Rudka na okres 
01.01.2009 -31.12.2018 r. 

Nadleśnictwo Rudka – 
wykonawca BULiGL 
O/Białystok opr. 2007, Zatw. 
Decyzją Ministra 
Środowiska 12.03.2008 r. 
Została wykonana prognoza 
oddziaływania na 
środowisko projektu planu 
urządzania lasu dla 
nadleśnictwa Rudka w roku 
2010 przez BULiGL 
O/Białystok 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla siedliska 91E0 
winne być brane pod uwagę przy 
realizacji zadań z zakresu 
gospodarki leśnej w najbliŜszym 
dziesięcioleciu. 

91E0 Prognoza oddziaływania 
na środowisko planu 
urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Rudka, 
wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu 
analizowanego 
dokumentu na 
środowisko, w tym 
równieŜ na cele ochrony 
i integralność obszarów 
Natura 2000. 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa śednia na 
okres 01.01.2009 -31.12.2018 
r. 

Nadleśnictwo śednia - 
wykonawca BULiGL 
O/Białystok opr. 2008, Zatw. 
Decyzją Ministra 
Środowiska 8.04.2009 r. 
Została wykonana prognoza 
oddziaływania na 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla siedliska 91E0 
winne być brane pod uwagę przy 
realizacji zadań z zakresu 
gospodarki leśnej w najbliŜszym 
dziesięcioleciu. 

91E0 Prognoza oddziaływania 
na środowisko planu 
urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa śednia, 
wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu 
analizowanego 



 

 
55 

środowisko projektu planu 
urządzania lasu dla 
nadleśnictwa śednia w roku 
2010 przez BULiGL 
O/Białystok 

dokumentu na 
środowisko, w tym 
równieŜ na cele ochrony 
i integralność obszarów 
Natura 2000. 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Dojlidy na 
okres 01.01.2007 -31.12.2016 

Nadleśnictwo Dojlidy – 
wykonawca BULiGL 
O/Białystok opr. 2006, Zatw. 
Decyzją Ministra 
Środowiska 12.03.2007 r. 
Została wykonana prognoza 
oddziaływania na 
środowisko projektu planu 
urządzania lasu dla 
nadleśnictwa Dojlidy w roku 
2010 przez BULiGL 
O/Białystok 

Zalecenia odnośnie działań 
ochronnych dla siedliska 91E0 
winne być brane pod uwagę przy 
realizacji zadań z zakresu 
gospodarki leśnej w najbliŜszym 
dziesięcioleciu. 

91E0 Prognoza oddziaływania 
na środowisko planu 
urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Dojlidy, 
wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu 
analizowanego 
dokumentu na 
środowisko, w tym 
równieŜ na cele ochrony 
i integralność obszarów 
Natura 2000. 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Browsk na 
okres 01.01.2003 -31.12.2012 

Nadleśnictwo Browsk – 
wykonawca BULiGL 
O/Białystok opr. 2002, Zatw. 
Decyzją Ministra 
Środowiska 10.06.2003 r.  
Trwają prace nad 
opracowaniem projektu 
planu urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Browsk na 
2013-2022. 
Jest w trakcie opracowania 
równieŜ prognoza 
oddziaływania na 
środowisko projektu planu 
urządzania lasu dla 

Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony. NaleŜy 
przede wszystkim uwzględnić 
zapisy z PZO odnośnie wydzielenia 
płatów siedliska 91D0. Zalecenia 
odnośnie działań ochronnych dla 
siedliska 91E0 winne być brane pod 
uwagę przy realizacji zadań z 
zakresu gospodarki leśnej w 
najbliŜszym dziesięcioleciu. 

91E0, 91D0  
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nadleśnictw LKP Puszcza 
Białowieska, w tym równieŜ 
dla Nadleśnictwa Browsk, 
której wykonawcą jest 
BULiGL O/Białystok. 

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Samułki DuŜe i 
Małe na okres 1.01.02-
31.12.11 

Starosta Bielski Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 

91E0  

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Odrynki na 
okres 1.01.2002-31.12.2011 

Starosta Hajnowski Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 

91E0  

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Strabla Łyse na 
okres 1.01.10-31.12.19 

Starosta Bielski, zatw. 
7.09.2010 r. 

Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 

  

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Deniski na 
okres 1.01.02-31.12.11 

Urząd Wojewódzki w 
Białymstoku, Zatw. 
18.06.2002 r.  

Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 

  

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Falki na okres 
1.01.06-31.12.15 

Urząd Wojewódzki, Zatw. 
13.12.2005 r. 

Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 

  

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Filipy na okres 

Starosta Bielski, Zatw. 
7.09.2010 r.  

Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
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1.01.10-31.12.19 wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Ancuty na 
okres 1.01.2004-31.12.2013 

Wojewoda Podlaski, Zatw. 
21.01.2004 r. 

Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 

  

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Gorodczyno na 
okres 1.01.02-31.12.11 

brak danych o dacie 
zatwierdzenia 

Analizy zapisów zawarte we 
wskazaniach gospodarczych 
wydzieleń leśnych nie mają wpływu 
na pogorszenie stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 

  

Uproszczony plan urządzenia 
lasu gromady Koźliki - w 
trakcie opracowania 

w trakcie opracowania w trakcie opracowania   
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 
 

Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna 

Powierzchnia Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie 
w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ 
Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska nieleśne 
2330 Wydmy śródlądowe z 
murawami napiaskowymi 

C 1,33 ha 2 Mapa, załącznik 
nr 3 

Dobry Badania terenowe nad rozmieszczeniem i 
stanem siedliska, dokumentację fotograficzną 
wykonano w maju, lipcu i sierpniu 2011 r. 
Zebrano dane o gatunkach, fitocenozach. 
Wszystkie płaty siedliska maja określoną 
pozycje GPS. Wykonano ocenę struktury i 
funkcji według wskaźników monitoringu 
siedlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007-2009). 

3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami 
Nymphenion, Potamion 
 
3150-2 Eutroficzne 
starorzecza i drobne zbiorniki 
wodne  

C 1.31 ha 1 Mapa, załącznik 
nr 3 

Fragmentaryc
zny 

Lustrację płatów siedliska, zebranie danych o 
gatunkach, fitocenozach, wodzie, ocenę 
dynamiki szaty roślinnej, ocenę stanu 
zachowania starorzeczy, dokumentację 
fotograficzną wykonano w maju, lipcu i 
sierpniu 2011 r. Płaty siedliska mają określoną 
pozycję GPS. 

6120 Murawy kserotermiczne C 4,68 ha 7 Mapa, załącznik 
nr 3 

Dobry Badania terenowe nad rozmieszczeniem i 
stanem siedliska, dokumentację fotograficzną 
wykonano w maju, lipcu i sierpniu 2011 r. 
Zebrano dane o gatunkach, fitocenozach. 
Wszystkie płaty siedliska mają określoną 
pozycje GPS. Wykonano ocenę struktury i 
funkcji według wskaźników monitoringu 
siedlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007-2009). 

6230 Bogate florystycznie 
górskie i niŜowe murawy 
bliźniczkowe (Nardion – 
płaty bogate florystycznie) 

C - 1 Mapa, załącznik 
nr 3 

Fragmentaryc
zny 

Badania terenowe nad rozmieszczeniem i 
stanem siedliska, dokumentację fotograficzną 
wykonano w maju, lipcu i sierpniu 2011 r. 
Zebrano dane o gatunkach, fitocenozach. 
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6230-4 NiŜowe murawy 
bliźniczkowe 
 

Wszystkie płaty siedliska maja określoną 
pozycję GPS. Wykonano ocenę struktury i 
funkcji według wskaźników monitoringu 
siedlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007-2009). 

6410 Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) 
 
6410-1 Łąki olszewnikowo-
trzęślicowe Selino 
carvifoliae-Molinietum 

C - 4 Mapa, załącznik 
nr 3 

Fragmentaryc
zny 

Badania terenowe nad rozmieszczeniem i 
stanem siedliska, dokumentację fotograficzną 
wykonano w maju, lipcu i sierpniu 2011 r. 
Zebrano dane o gatunkach, fitocenozach. 
Wszystkie płaty siedliska mają określoną 
pozycję GPS. Wykonano ocenę struktury i 
funkcji według wskaźników monitoringu 
siedlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007-2009). 

6510 NiŜowe i górskie świeŜe 
łąki uŜytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 
 
6510-1 Łąka rajgrasowa 
(Arrhenatheretum elatioris) 

C - 1 Mapa, załącznik 
nr 3 

Fragmentaryc
zny 

Badania terenowe nad rozmieszczeniem i 
stanem siedliska, dokumentację fotograficzną 
wykonano w maju, lipcu i sierpniu 2011 r. 
Zebrano dane o gatunkach, fitocenozach. 
Wszystkie płaty siedliska maja określoną 
pozycję GPS. Wykonano ocenę struktury i 
funkcji według wskaźników monitoringu 
siedlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007-2009). 

Siedliska leśne 

91E0-3 Łęg jesionowo-
olszowy 

B 226,89 ha 34 Mapa, załącznik 
nr 3 

Bardzo dobry 
- 100% 
rozpoznania 

Wykonano szczegółową inwentaryzację płatów 
i ocenę stanów ochrony zgodnie z metodyką 
GIOŚ/IOP. ZałoŜono 22 powierzchnie zdjęć 
fitosocjologicznych zgodnie z metodą Braun-
Blanqueta, które będą słuŜyły do dalszego 
monitoringu. Wszystkie powierzchnie 
posiadają określoną pozycje GPS.  

91D0-2 Bór sosnowy 
bagienny 

B 3,45 ha 1 Mapa, załącznik 
nr 3 

Bardzo dobry 
- 100% 
rozpoznania 

Szczegółowo zinwentaryzowano płat i 
oceniono stan ochrony oraz załoŜono jedno 
zdjęcie fitosocjologiczne z podaniem 
lokalizacji GPS. 



 

 
60 

91D0-5 Borealna 
świerczyna bagienna 

B 1,46 ha 1 Mapa, załącznik 
nr 3 

Bardzo dobry 
- 100% 
rozpoznania 

Szczegółowo zinwentaryzowano płat i 
oceniono stan ochrony oraz załoŜono jedno 
zdjęcie fitosocjologiczne z podaniem 
lokalizacji GPS. 

91D0-6 Sosnowo-brzozowy 
las bagienny 

B 3,38 ha 1 Mapa, załącznik 
nr 3 

Bardzo dobry 
- 100% 
rozpoznania 

Szczegółowo zinwentaryzowano płat i 
oceniono stan ochrony oraz załoŜono jedno 
zdjęcie fitosocjologiczne z podaniem 
lokalizacji GPS. 

Gatunki zwierząt 
1337 Bóbr europejski Castor 

fiber 

B XX XX XX XX W ramach prac nad PZO nie przeprowadzono 
weryfikacji terenowej występowania gatunku. 
Konieczność wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji. 

1355 Wydra Lutra lutra B XX XX XX XX W ramach prac nad PZO nie przeprowadzono 
weryfikacji terenowej występowania gatunku. 
Konieczność wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji. 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 

C XX XX XX XX W ramach prac nad PZO nie przeprowadzono 
weryfikacji terenowej występowania gatunku. 
Konieczność wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji. 

1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

B XX XX XX XX W ramach prac nad PZO nie przeprowadzono 
weryfikacji terenowej występowania gatunku. 
Konieczność wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji. 

1149 Koza Cobitis taenia C Rzeki: 
Mieńka,Czarna, 
Małynka, 
Narewka, 
Narew 

6 Mapa, załącznik 
nr 3 

100% na 
danym 
stanowisku w 
2011 r., 
rozpoznanie 
całego 
obszaru ok. 
50% 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą 
jednokrotnego elektropołowu, Wszystkie 
stanowiska mają określoną pozycję GPS. 

1145 Piskorz Misgurnus C Rzeki: Mieńka, 
Strabelka, 

6 Mapa, załącznik 
nr 3 

100% na 
danym 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą 
jednokrotnego elektropołowu, Wszystkie 
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fossilis Czarna, 
Małynka, 
Łoknica, 
Narew - 
starorzecze 

stanowisku w 
2011 r., 
rozpoznanie 
całego 
obszaru ok. 
50% 

stanowiska mają określoną pozycję GPS. 

1134 RóŜanka Rhodeus 

sericeus amarus 

C Strabelka, 
Łoknica, 
Narew - 
starorzecze, 

3 Mapa, załącznik 
nr 3 

100% na 
danym 
stanowisku w 
2011 r., 
rozpoznanie 
całego 
obszaru ok. 
50% 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą 
jednokrotnego elektropołowu, Wszystkie 
stanowiska mają określoną pozycję GPS. 

1130 Boleń Aspius aspius C Narew 2 Mapa, załącznik 
nr 3 

100% na 
danym 
stanowisku w 
2011 r., 
rozpoznanie 
całego 
obszaru ok. 
50% 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą 
jednokrotnego elektropołowu, Wszystkie 
stanowiska mają określoną pozycję GPS. 

1098 Minóg ukraiński 

Eudontomyzon mariae 

C Czarna, 
Małynka 

2 Mapa, załącznik 
nr 3 

100% na 
danym 
stanowisku w 
2011 r., 
rozpoznanie 
całego 
obszaru ok. 
50% 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą 
jednokrotnego elektropołowu, Wszystkie 
stanowiska mają określoną pozycję GPS. 
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2.6.1. Siedliska przyrodnicze i gatunki z Załącznika I i II Dyrektywy Siedliskowej nie będące przedmiotami ochrony  
 na obszarze Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi 
 

Siedliska 
przyrodnicze/gat

unki 

Ocena 
ogólna 

Powierzchnia Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w 
obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

9170-2 Grąd 
subkontynentaln
y 

D 407,42 ha 24 Największe płaty 
siedliska znajdują 
się w Nadleśnictwie 
Rudka, a dokładnie 
w okolicach 
Stawów 
Pietkowskich w 
zachodniej części 
Ostoi w Dolinie 
Górnej Narwi.  

Bardzo dobry. 
100% 
rozpoznania - 
szczegółowa 
inwentaryzacj
a płatów w 
roku 2011 w 
ramach prac 
nad PZO na 
całym 
obszarze 
Ostoi w 
Dolinie 
Górnej Narwi 

Wykonano szczegółową inwentaryzacje 
płatów. ZałoŜono 9 powierzchni zdjęć 
fitosocjologicznych zgodnie z metodą 
Braun-Blanqueta, które mogą 
ewentualnie słuŜyć do dalszego 
monitoringu. Wielkość powierzchni 
zdjęć fitosocjologicznych wynosiła 400 
m2 i miała kształt koła. Wszystkie 
powierzchnie maja określoną pozycje 
GPS. Na powierzchniach szacowano 
wartości wskaźników i parametrów 
PMŚ zgodnie z metodyką zalecaną 
przez GIOŚ 
http://www.gios.gov.pl/siedliska/. 
Wskaźniki kardynalne: 
charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa, gatunki dominujące 
w poszczególnych warstwach 
fitocenozy, udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez wczesno 
sukcesyjnych), udział graba, gatunki 
obce geograficznie w drzewostanie, 
martwe drewno (łączne zasoby), a 
ponadto rejestrowano ilość drzew 
grubych > 50 cm pierśnicy, jak i 
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dziuplastych oraz gatunków roślin 
podlegających ochronie. 

91T0-1 Sosnowy 
bór chrobotkowy 
(Cladonio-
Pinetum i 
chrobotkowa 
postać 
Peucedano-
Pinetum) 

D 0,05 ha 1 Oddział 50 w 
Nadleśnictwie 
Bielsk. 

Bardzo dobry. 
100% 
rozpoznania - 
szczegółowa 
inwentaryzacj
a płatów w 
roku 2011 w 
ramach prac 
nad PZO na 
całym 
obszarze 
Ostoi w 
Dolinie 
Górnej Narwi 

Szczegółowo zinwentaryzowano płat i 
oceniono stan ochrony oraz wykonano 
jedno zdjęcie fitosocjologiczne z 
podaniem lokalizacji GPS. 
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2.6.2. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

2330-1 Wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi 
Siedlisko stwierdzone w okolicy wsi: Gradoczno, Rybaki i Cimochy. W okolicach wsi Gradoczno wykształca się zespół Spergulo vernalis 

Corynephoretum. Na badanym obszarze stwierdzono 3 płaty tych siedlisk o łącznej powierzchni 1,33 ha. Pokrycie roślinnością stanowi do 70%, miejscami 
warstwa gleby w zasadzie nie jest pokryta przez roślinność. Gleba to luźne piaski, podłoŜe jest wybitnie suche, nasłonecznione. Dominują: porosty z rodzaju 
Cladina i Cladonia, mech płonnik włosisty Polytrychum piliferum. Częste są: szczotlicha siwa Corynephorus canescens, strzęplica sina Koeleria glaca, 
macierzanka piaskowa Thymus serpyllum. Pojedynczo pojawiają się niskie turzyce Carex: zajęcza Carex ovalis, owłosiona Carex hirta. We wszystkich 
płatach siedliska wskaźnik kardynalny „gatunki charakterystyczne” oceniony został w stopniu U1 niezadawalający. „Obce gatunki inwazyjne” oceniony 
został w 2 płatach na FV właściwy, w 1 na U1 niezadawalający. W 2 płatach siedliska w wyniku postępującej sukcesji wtórnej wkraczają drzewa i krzewy. 
Proces ekspansji drzew i krzewów oceniono jako U1 (1 płat) i jako U2 (1 płat). W płacie w okolicach wsi Gradoczno proces ten nie zachodzi, względem 
wskaźnika „ekspansja drzew i krzewów” stan siedliska jest właściwy FV. Wszystkie płaty siedliska 2330 oceniono jako U2 zły. Siedlisko zagroŜone jest 
poprzez zaprzestanie uŜytkowania, czego następstwem jest sukcesja naturalna – wkraczanie drzew i krzewów. Płat siedliska w Gradocznie jest uszczuplany 
poprzez pozyskiwanie piasku. Poza tym w jego obrębie składowane są bele siana. Cel ochrony: zapewnienie trwałej ochrony czynnej. 

   

Fot. 4-6. Wydmy śródlądowe (fot. M. Pietruczuk, 2011) 
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3150-2 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphenion i Potamion. 

Siedlisko to ma bardzo liczne płaty występujące w całe Dolinie Górnej Narwi. Typowa i najlepiej wykształcona roślinność występuje w duŜych 
starorzeczach. Płaty roślinności są bardzo podobne, zaznacza się niewielkie zróŜnicowanie. Zwykle występują następujące zbiorowiska: Nupharo-
Nymphaeetum, Hydrocharitetum morsus-ranae, Spirodeletum polyrhize, Ceratophylletum demersi, Potametum natantis, Myriophylletum verticilati i 
Elodeetum canadensis. Małe starorzecza naraŜone są na zamulanie i zarastanie trzciną pospolitą Phragmites australis – większość z nich juŜ zarosła. Cel 
ochrony: zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem chemicznym, utrzymanie właściwych stosunków wodnych, uregulowanie zasad wędkarskiego 
wykorzystania starorzeczy.  

   

Fot. 7-8. Eutroficzne starorzecza (fot. M. Pietruczuk, 2011) 
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6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae). 

Na badanym obszarze stwierdzono 7 płatów tych siedlisk o łącznej powierzchni 4,68 ha. W płatach muraw napiaskowych stwierdzono od 2 do 7 
gatunków charakterystycznych. Najczęstsze z nich to: szczotlicha siwa Corynephorus canescens, strzęplica sina Koeleria glaca, zawciąg pospolity 
Armeria maritima subsp. elongata, kocanki piaskowe Helichrysum arenaria, macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, rozchodnik ostry Serum acre. W 
przypadku 3 płatów na 7 wskaźnik ten oceniono na U1 niezadawalający, a przy pozostałych 4 na U2 zły. Wskaźnik „obce gatunki inwazyjne” oceniony 
został najlepiej. W 2 płatach na 7 jako FV właściwy, w 3 jako U1 niezadawalający i w 2 jako U2 zły. W wyniku postępującej sukcesji wtórnej na 
nieuŜytkowanych murawach pojawiają się drzewa i krzewy. Stwierdzono od 1 do 4 rodzimych gatunków drzewiastych na stanowisku. Stan wszystkich 7 
płatów siedliska oceniono jako U2 zły. Wszystkie płaty są w degeneracji, struktura niskich traw z barwnie kwitnącymi dwuliściennymi jest zaburzona. 
UŜytkowanie zostało porzucone; zarastają gatunkami łąkowymi i ruderalnymi. Kserotermiczne trawy kępowe są wypierane przez ekspansywne trawy 
takie jak tomka wonna Anthoxanthum odoratum, śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, stokłosa dachowa Bromus tectorum. Płat bardziej 
przypomina siedlisko łąkowe niŜ murawowe. Strukturę roślinności zaburzają teŜ gatunki ruderalne: dziewanna pospolita Verbascum nigrum, farbownik 
lekarski Anchusa officinalis, bylica polna Artemisia campestris. Zachodzi sukcesja naturalna – wkraczanie drzew i krzewów. ZagroŜone poprzez 
zaprzestanie uŜytkowania. Cel ochrony: zapewnienie trwałej ochrony czynnej. 

   

Fot. 9-10. Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (fot. M. Pietruczuk, 2011) 
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6230 Bogate florystycznie górskie i niŜowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie) 

6230-4 NiŜowe murawy bliźniczkowe 

Wprawdzie bliźniczka psia trawka Nardus stricta na badanym obszarze występuje dość często to zwykle nie tworzy płatów spełniających wymogi 
siedliska Natura 2000. Jedynie koło miejscowości Doratynka, w przestrzennym sąsiedztwie z łąkami trzęślicowymi, napotkano płat bogaty florystycznie o 
powierzchni około 1 ha. Poza bliźniczką występuje tam wrzos pospolity Calluna vulgaris, izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens, fiołek psi Viola 
canina, krzyŜownica zwyczajna Polygala vulgaris, pięciornik kurze ziele Potentilla erecta, tomka wonna Anthoxanthum odoratum. Obserwuje się 
nieznacznie nadmierny udział śmiałka darniowego Deschampsia ceaspitosa. Ruń łąkowa jest okresowo spasana, co daje szansę na przetrwanie siedliska. 
Stan zachowania siedliska oceniono jako U1 niezadawalający. Wskaźnik kardynalny „gatunki charakterystyczne” jest na poziomie średnim – U1 
niezadowalający. Właściwie jako FV oceniono „ekspansję drzew i krzewów” oraz „obecność inwazyjnych gatunków obcych”. ZagroŜeniem siedliska jest: 
zmiana sposobu uprawy (w warunkach intensyfikacji rolnictwa siedliska są zaorywane i obsiewane pastewnymi mieszankami traw lub teŜ podsiewane), 
nawoŜenie, nawozy sztuczne (zwiększenie trofii siedliska), ewolucja biocenotyczna (sukcesja w przypadku zaniechania uŜytkowania pasterskiego). 

 

Fot. 11. NiŜowe murawy bliźniczkowe (fot. E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 
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6410 Zmiennowilgotne łąki trz ęślicowe (Molinion ) 

6410-1 Łąki olszewnikowo-trzęślicowe (Selino carvifoliae-Molinietum) 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) są na badanym obszarze reprezentowane głównie przez łąki olszewnikowo-trzęślicowe 6410-1. 
Jest to wprawdzie cenne siedlisko przyrodnicze, ale na badanym obszarze wykształcone nietypowo i występujące nielicznie. Typowe łąki trzęślicowe są 
bogate gatunkowo z licznymi gatunkami rzadkimi, chronionymi. 

Perspektywy ochrony siedliska oceniono na poziomie średnim U1 niezadawalające. Wskaźnik kardynalny „gatunki charakterystyczne” na poziomie 
U2 zły. Najgorszy U1 zły – jest stan takich cech siedliska jak: ekspansja krzewów i podrostu drzew, gatunki ekspansywne roślin zielnych, gatunki 
dominujące. Najlepszy FV właściwy jest stan takich cech siedliska jak: obce gatunki inwazyjne, struktura przestrzenna płatów siedliska, procent 
powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie. Na analizowanym obszarze zanikają na skutek zaniechania uŜytkowania (większe płaty) lub 
intensyfikacji gospodarowania (małe płaty na niewielkich wyniesieniach śródłąkowych). Zachowaniu łąk trzęślicowych sprzyja ekstensywne 
uŜytkowanie, w tym nieczęste i późne koszenie oraz brak nawoŜenia. 

 

6510 NiŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

6510-1 Łąka rajgrasowa (Arrhenatheretum elatioris) 

NiŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) - 6510 równieŜ siedlisko przyrodnicze wymagające ekstensywnego 
uŜytkowania. Siedliska świeŜych łąk rajgrasowych na badanym obszarze w większości zostało przekształcone na grunty orne lub wprowadzono tam 
intensywne trawy paszowe, stąd zachowały się tylko niewielkie płaty. W stwierdzonym płacie dominuje rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius. 
Gatunki typowe, jak dzwonek rozpierzchły Campanula patula, kozibród łąkowy Tragopogon pratensis występują nielicznie. Ruń łąkowa jest bardzo 
nisko koszona, co eliminuje gatunki kępowe. Zaznacza się duŜy udział babki lancetowatej Plantago lanceolata. 

Perspektywy ochrony siedliska oceniono na poziomie średnim U1 niezadawalające. Wskaźnik kardynalny „gatunki charakterystyczne” na poziomie 
U2 zły. Właściwie oceniono wskaźniki: gatunki dominujące, obce gatunki inwazyjne, gatunki ekspansywne roślin zielnych, ekspansja krzewów i 
podrostu drzew, wojłok (martwa materia organiczna). Zachowanie płatów lokalnie typowych w obszarze jest złe U1. Nie stwierdzono teŜ cennych 
składników flory i wskaźnik ten przyjął wartość najniŜszą U2 zły. ZagroŜenia zachowania stanu siedliska to: zmiana sposobu uprawy (w warunkach 
intensyfikacji rolnictwa siedliska są zaorywane i obsiewane pastewnymi mieszankami traw lub teŜ podsiewane. Tworzy się teŜ na nich grunty orne), 
nawoŜenie, nawozy sztuczne – intensyfikacja produkcji rolniczej. 
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Fot. 12-14. Łąka ragrasowa (fot. M. Pietruczuk, 2011) 
 
91D0-2 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 
 
Podtyp: Sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum) 
 
Występuje na jednym stanowisku o powierzchni 3,45 ha w oddziale 822 Nadleśnictwa Browsk. Siedlisko według raportów GIOŚ jest w stanie U2. W płacie 
zespołu widoczne są ślady pozyskania drewna sprzed ostatnich 2-3 lat. W płacie zespołu na powierzchni zdjęcia fitosocjologicznego o wielkości 400 m2 
stwierdzono następujące gatunki roślin: 
 

Wykaz gatunków drzew i krzewów według malejącej ilościowości: 
 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  2 a1 
Betula pendula Brzoza brodawkowata + a2 
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Picea abies Świerk pospolity + a2 
Quercus robur  Dąb szypułkowy  + a2 
Frangula alnus Kruszyna pospolita  1 b 
Betula pendula Brzoza brodawkowata + b 
Betula pubescens Brzoza omszona + b 
Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  + b 
Picea abies Świerk pospolity + b 
Quercus robur  Dąb szypułkowy  + b 
Sorbus aucuparia Jarząb pospolity + b 

 
Wykaz gatunków roślin zielnych według malejącej ilościowości z uwzględnieniem drzew i krzewów w warstwie c: 

 

nazwa łacińska Nazwa polska ilościowość warstwa 

Vaccinium myrtillus Borówka czarna 2 c 
Vaccinium uliginosum Borówka bagienna 2 c 
Eriophorum vaginatum Wełnianka pochwowata 1 c 
Ledum palustre Bagno zwyczajne 1 c 
Andromeda polifolia Modrzewnica zwyczana + c 
Caltha palustris Knieć błotna  c 
Carex canescens Turzyca siwa + c 
Chamaenerion angustifolium Wierzbówka kiprzyca + c 
Dryopteris carthusiana Nerecznica krótkoostna + c 
Vaccinium vitis-idae Borówka brusznica + c 
Betula pendula Brzoza brodawkowaa + c 
Betula pbescens Brzoza omszona + c 
Frangula alnus Kruszyna pospolita  + c 
Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  + c 
Picea abies Świerk pospolity + c 
Sorbus aucuparia Jarząb pospolity + c 
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Wykaz gatunków warstwy mchów według malejącej ilościowości: 
 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Sphagnum fallax Torfowiec kończysty 4 d 
Aulacomnium palustre Próchniczek błotny 1 d 
Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 1 d 
Polytrichum commune Płonnik pospolity + d 
Dicranum polysetum Widłoząb kędzierzawy + d 
Polytrichum strictum Płonnik cienki + d 
Sphagnum capillifolium Torfowiec ostrolistny + d 
Sphagnum magellanicum Torfowiec magellański + d 
Sphagnum palustre Torfowiec błotny + d 
Tetraphis pellucida Georgia przezroczysta + d 

 
Łącznie w zdjęciu fitosocjologicznym wystąpiło 27 gatunków roślin, w tym 10 gatunków mchów. Pod wzgledem składu florystycznego jest to 
zbiorowisko dobrze wykształcone, gdzie stwierdza się następujące gatunki charakterystyczne z klasy VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939: 
Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, a z klasy OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943 są to: Sphagnum magellanicum, 
Polytrichum strictum, Eriophorum vaginatum, Aulacomnium palustre, Sphagnum capillifolium. Drzewostan tworzy sosna w wieku 90 lat. Ilość 
martwego drewna wynosi około 5 m3/ha. Zespół naleŜy chronić poprzez wyłączenie płatu z uŜytkowania. 
 



 

 
72 

 
Fot. 15. Sosnowy bór bagienny w Nadleśnictwie Browsk (J. Czerepko, 2011). 

 
91D0-5 
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i 
brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 
 
Podtyp: Borealna świerczyna na torfie (Sphagno girgensohnii-Piceetum) 
 
Zespół borealnej świerczyny na torfie jest kolejnym siedliskiem w typie 91D0. Podobnie jak 91D0-2, tak i 91D0-5 występuje na jednym 
stanowisku w obszarze Ostoi Doliny Górnej Narwi (powierzchnia płatu 1,46 ha). Terytorialnie płat połoŜony jest w Nadleśnictwie Bielsk – 
oddz. 92. Zbiorowisko przechodzi właśnie etap odnowienia po usunięciu drzewostanu macierzystego z pozostawieniem pojedynczych sosen w 
wieku 90 lat. Jest to siedlisko wytworzone z torfów przejściowych w typie BMb. Na całym płacie odnowił sie świerk (ok. 20 lat) z pojedynczą 
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brzozą brodawkowatą. Martwe drewno występuje w ilości 10 m3/ha. Runo jest silnie zuboŜone ze względu na zwarcie podrostu, a dominuje w 
nim widłak jałowcowaty, który jest jednocześnie gatunkiem typowym dla zespołu. W warstwie mchów występuje charakterystyczny torfowiec – 
Sphagnum girhensohnii, a ogólnie warstwa mchów pokrywa 70%, gdzie gatunkiem głównym jest rokiet pospolity. W płacie stwierdzono 
występowanie 30 gatunków, a dokładna lista florystyczna przedstawia się następująco: 
 

Wykaz gatunków drzew i krzewów według malejącej ilościowości: 
 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  + a1 
Picea abies Świerk pospolity 3 a2 
Picea abies Świerk pospolity 3 b 
Betula pubescens Brzoza omszona 3 b 

 
Wykaz gatunków roślin zielnych według malejącej ilościowości z uwzględnieniem drzew i krzewów w warstwie c: 

 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Lycopodium annotinum Widłak jałowcowaty  1 c 
Vaccinium myrtillus Borówka czarna 1 c 
Carex canescens Turzyca siwa + c 
Dryopteris carthusiana Nerecznica krótkoostna + c 
Eriophorum vaginatum Wełnianka pochwowata + c 
Rubus plicatus JeŜyna fałdowana + c 
Trientalis europaea Siódmaczek leśny + c 
Vaccinium vitis-idaea Borówka brusznica + c 
Betula pubescens Brzoza omszona + c 
Frangula alnus Kruszyna pospolita  +  
Picea abies Świerk pospolity + c 
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Wykaz gatunków warstwy mchów według malejącej ilościowości: 
 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Pleuroziu schreberi Rokietnik pospolity 3 d 
Dicranum polysetum Widłoząb kędzierzawy 1 d 
Oxyrrhynchium hians Dzióbek rozwarty 1 d 
Polytrichatrum formosum Złotowłos strojny 1 d 
Plagiothecium laetum Dwustronek jasny 1 d 
Sphagnum palstre Torfowiec błotny 1 d 
Teraphis pellucida Georgia przezroczysta 1 d 
Cephalozia bicupidaa Głowiak dwukończysty + d 
Hylocomium splendens Gajnik lśniący + d 
Hypnum cupressiforme Rokiet cyprysowaty + d 
Leucobryum glaucum Bielistka siwa + d 
Lophocolea heterophylla Płozik róŜnolistny + d 
Pohlia nutans Knotnik zwisły + d 
Sphagnum capillifolium Torfowiec ostrolistny + d 
Sphagnum girgensohnii Torfowiec Girgensohna + d 
Sphagnum magellanicum Torfowiec magellański + d 
Thuidium tamariscifolium Tujowiec tamaryszkowaty + d 
Aulacomnium palustre Próchniczek błotny (+) d 
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Fot. 16. Borealna świerczyna w nadleśnictwie Bielsk (J. Czerepko 2011). 

 
Siedlisko borealnej świerczyny ulega przesuszeniu, które ze względu na mały płat połoŜony w niecce, jak i niekorzystne warunki klimatyczne na przestrzeni 
ostatnich dwudziestu lat ulega zanikowi. Płat siedliska naleŜy wyłączyć z uŜytkowania.  
 
91D0-6 
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i 
brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 
Podtyp: Sosnowo-brzozowy las bagienny (Thelypteridi-Betuletum pubescebtis) 
 
Płat sosnowo-brzozowego lasu bagiennego, który jest teŜ znany pod nazwą „biel”, występuje na jednym stanowisku o powierzchni 3,38 ha w oddziale 50 
nadleśnictwa Bielsk. Jest brzeg zatorfionej terasy Narwi. Drzewostan tworzy brzoza omszona i sosna zwyczajna z domieszką olszy czarnej w wieku 47 lat. 
Zespół wytworzył sie na torfach przejściowych podścielonych torfami niskimi w typie BMb i LMb. Skład florystyczny płatu na powierzchni zdjęcia 400 m2 
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przedstawia się następująco: 
Wykaz gatunków drzew i krzewów według malejącej ilościowości: 

 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  3 a1 
Betula pubescens Brzoza omszona 2 a1 
Alnus glutinosa Olsza czarna  1 a1 
Betula pubescens Brzoza omszona 2 a2 
Alnus glutinosa Olsza czarna  1 a2 
Frangula alnus Kruszyna pospolita  2 b 
Alnus glutinosa Olsza czarna  + b 
Betula pubescens Brzoza omszona + b 
Padus avium Czeremcha zwyczajna + b 
Sorbus aucuparia Jarząb pospolity + b 

 
Wykaz gatunków roślin zielnych według malejącej ilościowości z uwzględnieniem drzew i krzewów w warstwie c: 

 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Molinia caerulea Trzęślica modra 3 c 
Vaccinium myrtillus Borówka czarna 1 c 
Carex lasiocarpa Turzyca nitkowata + c 
Carex nigra Turzyca pospolita + c 
Deschampsia caespitosa  Śmiałek darniowy  + c 
Epilobium montanum Wierzbownica górska + c 
Epilobium palustre Wierzbownica błotna + c 
Lycopus europaeus Karbieniec pospolity + c 
Lysimachia vulgaris Tojeść pospolita + c 
Maianthemum bifolium Konwalijka dwulistna  + c 
Peucedanum palustre Gorysz błotny + c 
Poa remota Wiechlina odległokłosa  + c 
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Potentilla erecta Pięciornik kurze ziele  + c 
Ranunculus flammula Jaskier płomiennik + c 
Rubus idaeus Malina właściwa + c 
Thelypteris palustris Zachylnik błotny + c 
Vaccinium vitis-idaea Borówka brusznica + c 
Viola palustris Fiołek błotny + c 
Frangula alnus Kruszyna pospolita  2 c 
Alnus glutinosa Olsza czarna  + c 
Juniperus comunis Jałowiec pospolity + c 
Picea abies Świerk pospolity + c 
Quercus robur  Dąb szypułkowy  + c 

 
Wykaz gatunków warstwy mchów według malejącej ilościowości: 

 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Sphagnum palustre Torfowiec błotny 3 d 
Aulacomnium adrogynum  Próchniczek wąskolistny + d 
Calliergonella cuspidata Mokradłoszka zaostrzona + d 
Dicranum polysetum Widłoząb kędzierzawy + d 
Leucobryum glaucum Bielistka siwa + d 
Lophocolea heterophylla Płozik róŜnolistny + d 
Oxyrrhynchium hian Dzióbek rozwarty + d 
Plagiothecium laetum Dwustronek jasny + d 
Polytrichastrum formosum Złotowłos strojny + d 
Polytrichum strictum Płonnik cienki + d 
Sphagnum squarrosum Torfowiec nastroszony + d 
Tetraphis pellucida Georgia przezroczysta + d 

 
W podszycie dominuje kruszyna wraz z gatunkami występującymi w drzewostanie. Spośród gatunków typowych dla siedliska przyrodniczego 
stwierdzono brzozę omszoną, zachylnik błotny, dzwięciornik błotny oraz torfowiec nastroszony i torfowiec błotny. W zbiorowisku na obszarze 
400 m2 wystąpiło 39 gatunków roślin, w tym 12 gatunków mchów. 
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Fot. 17. Sosnowo-brzozowy las bagienny w nadleśnictwie Bielsk (J. Czerepko, 2011).  
 

W runie dominuje trzęślica modra, która świadczy o odwodnieniu siedliska. Jest ono spowodowane głównie otoczeniem zmeliorowanych łąk w 
dolinie Narwi z gęstą siecią rowów melioracyjnych. Martwe drewno występuje pojedynczo w ilości około 1 m3/ha. Podstawowym zagroŜeniem 
jest postępujący proces odwodnienia poprzez spływ wód do rowów melioracyjnych wykonanych na okolicznych łąkach. Płat naleŜy wyłączyć z 
uŜytkowania. 
 
Stan zachowania 91D0 w obszarze: U2 
ZagroŜenia 91D0: odwodnienie, gospodarka leśna  
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Wyniki monitoringu siedlisk prowadzone przez GIOŚ/IOP w roku 2007 monitoring dotyczą 80 stanowisk w 17 obszarach. Dotychczasowa 
ocena: U2. Liczba badanych stanowisk jest wystarczająca, by podać reprezentatywne wyniki dla regionu biogeograficznego. Wstępna ocena 
ogólna: U1. Najgorzej oceniano parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Badania terenowe nie potwierdzają więc bardzo negatywnej 
diagnozy stanu tego siedliska przyrodniczego. Lepiej oceniono „specyficzna strukturę i funkcje” oraz perspektywy ochrony, które niewątpliwe 
poprawiają się w miarę wdraŜania sieci Natura 2000, a takŜe w wyniku szeregu projektów skoncentrowanych na ochronie czynnej kompleksów 
torfowiskowo-bagiennych. Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej oceniano: wiek drzewostanu, pionowa struktura 
wiekowa, odpowiednie uwodnienie, gatunki torfowców.  
 
91E0-3 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
Podtyp: NiŜowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) 
 
Łęgi jesionowo-olszowe występują dosyć często w Ostoi w Dolinie Górnej Narwi o czym moŜe świadczyć wysoka liczba stanowisk – 34. 
Łącznie zajmują obszar o powierzchni 226,89 ha. Większość wyróŜnionych płatów reprezentuje postać podlasko-mazurską z gatunkiem 
wyróŜniającym Poa remota. Łęgi jesionowo-olszowe występują najczęściej w dwu podzespołach Fraxino-Alnetum urticetosum, który tworzy się 
na styku olsów typowych i grądów na brzegach terasy zalewowej Narwi. Występuje często na glebach murszowych i wyróŜnia sie bujnym 
występowaniem pokrzywy, jak i dobrze zaznaczonym aspektem wiosennym z dominacją geofitów. Kolejnym i bardzo częstym podzespołem jest 
Fraxino-Alnetum ranunculetosum, który obejmuje gleby torfowo-murszowe, mułowo-murszowe o ograniczonym poziomym przepływie wód, a 
roślinność runa wykazuje duŜą mozaikowatość i znaczną domieszkę gatunków olsowych, takich jak: psianka słodkogórz, wiązówka błotna, 
turzyca długokłosa. Podzespół ten występuje często w kontakcie z olsami porzeczkowymi. Na dwu stanowiskach stwierdzono podzespół z 
wiązem górskim i wiązem polnym. Podstawowym gatunkiem tworzącym drzewostan w łęgach jesionowo-olszowych jest olsza czarna. Jesion, 
który zamiera na przestrzeni ostatniej dekady, zdecydowanie ustępuje z drzewostanu i słabo się odnawia naturalnie. Ponadto w drugim piętrze 
występuje czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, wiąz górski, w. pospolity i w. szypułkowy, szakłak, jarząb, dąb szypułkowy, lipa 
drobnolistna. Podstawowym zagroŜeniem obniŜającym stan ochrony siedliska jest zachwianie stosunków wodnych poprzez odwodnienia i 
regulacje cieków, zarówno w płatach siedlisk, jak i poprzez sąsiadujące zmeliorowane kompleksy łąk wilgotnych. Ponadto na stan ochrony ma 
wpływ brak w drzewostanie jesionu i pozostałych gatunków typowych dla łęgu jesionowo-olszowego, m.in. wiązu. Nie występują w tym 
siedlisku duŜe zasobności martwego drewna, które rzadko przekraczają 10 m3/ha. WiąŜę się to głównie z niskim wiekiem drzewostanów.  
Wykonano szczegółową inwentaryzacje wszystkich płatów, gdzie załoŜono 22 powierzchnie zdjęć fitosocjologicznych z podaniem lokalizacji 
GPS zgodnie z metodą Braun-Blanqueta. Zdjęcia fitosocjologiczne będą słuŜyły do dalszego monitoringu. Wielkość powierzchni zdjęcia 
fitosocjologicznego wynosiła od 100 do 400 m2 i miała kształt koła. Na powierzchniach szacowano wartości wskaźników kardynalnych 
parametru struktura i funkcja siedliska, tj. 
• gatunki charakterystyczne 
• gatunki dominujące 
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• obce gatunki inwazyjne 
• martwe drewno 
• reŜim wodny  
A ponadto liczbę drzew grubych (pierśnica >50 cm) i dziuplastych oraz gatunków roślin podlegających ochronie. 
Ponadto w siedlisku łęgu (91E0 -3) załoŜono jedną zintegrowaną powierzchnię monitoringu z transektem 200 m i pomiarem pierśnic oraz 
wysokości oraz martwego drewna według załoŜeń zawartych w opracowaniu Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych – 
Przewodnik Metodyczny Cz. I, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa. 
Powierzchnia poszczególnych stanów ochrony w obszarze Ostoi w Dolinie Górnej Narwi przedstawia się następująco: U1- 43,02 ha, U2 - 
183,87 ha. Zwarte i rozległe płaty łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum W.Mat. 1952 (= Circaeo-Alnetum Oberd. 1953) znajdują się w 
zachodniej części Ostoi w Dolinie Górnej Narwi w okolicach Stawów Pietkowskich. W tej części obszaru pozostają w kontakcie z grądami 
subkontynentalnymi Tilio-Carpinetum Tracz. 1962, jak i olsami porzeczkowymi Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987.  
W pozostałej części obszaru objętego niniejszym opracowaniem są to często niewielkie fragmenty połoŜone na skraju terasy Narwi, często 
kontaktujące się z rozległymi obszarami zmeliorowanych łąk wilgotnych połoŜonych bliŜej koryta rzecznego. 
Podstawowymi zaleceniami dla tego siedliska jest niepogarszanie warunków wodnych, a w miarę moŜliwości spowalnianie odpływu w ciekach 
poprzez budowę progów, jak i ich meandryzację poprzez odtworzenie naturalnych koryt śródleśnych strumieni przez system zastawek. W 
stosunku do gospodarki leśnej zaleca się w miarę moŜliwości w drzewostanach podlegających uŜytkowaniu rębnemu uzupełnianie składu 
gatunkowego o brakujące gatunki łęgowe w drzewostanie, tj. głównie jesiona i wiązu oraz pozostawianie martwego drewna w drzewostanach 
starszych klas wieku. 
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Fot. 18. Łęg jesionowo-olszowy z wiązem górskim na terenie Nadleśnictwa Dojlidy (J. Czerepko, 2011). 
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Fot. 19. Łęg jesionowo-olszowy w podzespole z jaskrem rozłogowym w Nadleśnictwie Rudka (J. Czerepko, 2011). 
 

Na 22. powierzchniach zdjęć fitosocjologicznych załoŜonych na siedlisku łęgu 91E0-3 stwierdzono 130 gatunków roślin, w tym 26 gatunków drzew i 
krzewów, 88 gatunków roślin zielnych oraz 16 gatunków mchów. Skład florystyczny łęgu jesionowo-olszowego z podaniem maksymalnej ilościowości 
gatunków jaka wystąpiła w zdjęciach fitosocjologicznych przedstawia się następująco: 
 

Wykaz gatunków drzew i krzewów według malejącej ilościowości: 
 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Alnus glutinosa Olsza czarna  4 a1 
Populus tremula Topola osika 3 a 
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Fraxinus excelsior Jesion wyniosły  2 a1 
Picea abies Świerk pospolity 2 a1 
Ulmus glabra Wiąz górski 2 a1 
Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 a1 
Betulapubescens Brzoza omszona 1 a1 
Pinus sylvestris Sosna zwyczajna  1 a1 
Quercus robur  Dąb szypułkowy  1 a1 
Acer platanoides Klon zwyczajny  + a1 
Salix triandra Wierzba trójpręcikowa  + a1 
Padus avium Czeremcha zwyczajna 3 a2 
Alnus glutinosa Olsza czarna  2 a2 
Picea abies Świerk pospolity 2 a2 
Ulmus minor Wiąz pospolity 2 a2 
Ulmus glabra Wiąz górski 2 a2 
Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 2 a2 
Betula pubescens Brzoza omszona 1 a2 
Rhamnus catharticus  Szakłak pospolity  1 a2 
Sorbus aucupria Jarząb pospolity 1 a2 
Populus tremula Topola osika + a2 
Tilia cordata Lipa drobnolistna + a2 
Corlus avellana  Leszczyna pospolita 3 b 
Padus avium Czeremcha zwyczajna 3 b 
Picea abies Świerk pospolity 3 b 
Ribes spicatum Porzeczka czerwona 2 b 
Sambucus igra Bez czarny 2 b 
Euonymus europaeus  Trzmielina zwyczajna 1 b 
Frangula alnus Kruszyna pospolita  1 b 
Salix cinerea Wierzba szara 1 b 
Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 1 b 
Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 1 b 
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Alnus glutinosa Olsza czarna  + b 
Betula pbescens Brzoza omszona + b 
Fraxinus excelsior Jesion wyniosły  + b 
Lonicera xylosteum Wiciokrzew suchodrzew + b 
Malus sylvestris Jabłoń dzika + b 
Quercus robur  Dąb szypułkowy  + b 
Ribes nigrum Porzeczka czarna  + b 
Rhamnus catharticus  Szakłak pospolity  + b 
Ulmus minor Wiąz pospolity + b 
Ulmus glabra Wiąz górski + b 

 
Wykaz gatunków roślin zielnych według malejącej ilościowości z uwzględnieniem drzew i krzewów w warstwie c: 

 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Urtica dioca Pokrzywa wyczajna  5 c 
Cardamine amara RzeŜucha gorzka 4 c 
Impatiens noli-tangere Niecierpek pospolity  3 c 
Rubus idaeus Malina właściwa 3 c 
Stellaria nemorum Gwiazdnica gajowa 3 c 
Galeobdolon luteum Gajowiec Ŝółty 3 c 
Mercurialis perennis  Szczyr trwały 3 c 
Chrysosplenium alternifolium Śledziennica skrętolistna 2 c 
Oxalis acetosella Szczawik zajęczy 2 c 
Athyrium filix-femina Wietlica samicza  2 c 
Galium aparine Przytulia czepna  2 c 
Viola palustris Fiołek błotny 2 c 
Ranunculus repens Jaskier rozłogowy 2 c 
Glyceria fluitans Manna jadalna 2 c 
Lamium maculatum  Jasnot plamista 2 c 
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Mentha arvensis Mięta polna 2 c 
Poa remota Wiechlina odległokłosa  1 c 
Crepis paludosa Pępawa błotna  1 c 
Aegopodium podagraria Podagrycznik pospolity 1 c 
Humulus lupulus Chmiel zwyczajny  1 c 
Geum rivale Kuklik zwisły 1 c 
Caltha palustris Knieć błotna 1 c 
Carex reota Turzyca rzadkokłosa 1 c 
Glechoma hederacea Bluszczyk kurdybanek 1 c 
Cirsium oleraceum OstroŜeń warzywny 1 c 
Paris quadrifolia Czworolist pospolity  1 c 
Anemone nemorosa Zawilec gajowy  1 c 
Galium palustre Przytulia błotna 1 c 
Carex acutiformis Turzyca błotna 1 c 
Ficaria verna Ziarnopłon wiosenny 1 c 
Lycopus europaeus Karbieniec pospolity 1 c 
Solanum dulcamara Psianka słodkogórz 1 c 
Aoxa moschatelina PiŜmaczek wiosenny + c 
Agropyron caninum Perz psi + c 
Angelica sylvestris Dzięgiel leśny + c 
Anthriscus sylvestris Trybula leśna + c 
Asarum europaeum Kopytnik pospolity + c 
Carex appropinquata Turzyca tunikowa + c 
Carex cespitosa Turzyca darniowa + c 
Carex elongata Turzyca długokłosa + c 
Carex pseudocyperus Turzyca nibyciborowata + c 
Chelidonium majus  Glistnik jaskółcze ziele + c 
Circaea alpina Czartawa drobna + c 
Cirsium palustre OstroŜeń błotny + c 
Dactylis polygama Kupkówka Aschersona  + c 
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Deschampsia caespitosa  Śmiałek darniowy  + c 
Dryopteris carthusiana Nerecznica krótkoostna  c 
Dryopteris dilatata Nerecznica szerokolistna + c 
Epilobium roseum Wierzbownica bladoróŜowa + c 
Equisetum arvense Skrzyp polny  + c 
Eupatorium cannabinum Sadziec konopiasty + c 
Fallopia dumetorum Rdestówka zaroślowa +  
Festuca gigantea Kostrzewaolbrzymia  + c 
Filipendula ulmaria Wiązówka błotna + c 
Fragaria vesca Poziomka pospolita + c 
Galeopsis speciosa Poziewnik pstry + c 
Galium uliginosum Przytulia bagienna  + c 
Geranium robertianum Bodziszek cuchnący + c 
Geum urbanum Kuklik pospolity + c 
Hepatica nobilis Przylaszczka pospolita + c 
Juncus effusus Sit rozpierzchły + c 
Listera ovata Listera jajowata + c 
Lychnis flos-cuculi Firletka poszarpan + c 
Lysimachia nummularia Tojeść rozesłana + c 
Lysimachia thyrsiflora Tojeść bukietowa + c 
Lysimachia vulgaris Tojeść pospolita + c 
Lythrum salicaria Krwawnica pospolita + c 
Maianthemum bifolium Konwalijka dwulistna  + c 
Milium effusum Prosownica rozpierzchła  + c 
Moehringia trinervia  MoŜylinek trójnerwowy + c 
Micelis muralis Sałatnik leśny  + c 
Myosotis palustris Niezapominajka błotna + c 
Myosoton aquaticum  Kościenica wodna  + c 
Peucedanum palustre Gorysz błotny + c 
Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata + c 
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Phyteum spicatum Zerwa kłosowa + c 
Pimpinella major Biedrzeniec wielki + c 
Polygonatum multiflorum Kokoryczka wielokwiatowa  + c 
Polygonum hydropiper Rdest ostrogorzki + c 
Ranunculus auricomus Jaskier róŜnolistny  + c 
Ranunculus lanuginosus Jaskier kosmaty  + c 
Rubus saxatilis Malina kamionka + c 
Rumex obtusifolius Szczaw tępolistny + c 
Scutellaria galericulata Tarczyca pospolita + c 
Stachys sylvatica Czyściec leśny + c 
Thelypteris palustris Zachylnik błotny + c 
Valeriana offcinalis Kozłek lekarski + c 
Veronica beccabunga Przetacznik bobowniczek  + c 
Frangula alnus Kruszyna pospolita  1 c 
Ribes spicatum Porzeczka czerwona 1 c 
Alnus glutinosa Olsza czarna  + c 
Corylus avellana  Leszczyna pospolita + c 
Euonymus europaeus  Trzmielina zwyczajna + c 
Padus avium Czeremcha zwyczajna + c 
Picea abies Świerk pospolity + c 
Ribes nigrum Porzeczka czarna  + c 
Rhamnus catharticus  Szakłak pospolity  + c 
Sambucus nigra Bez czarny + c 
Sorbus aucuparia Jarząb pospolity + c 
Ulus minor Wiąz pospolity + c 
Ulmus glabra Wiąz górski + c 
Ulmus laevis Wiąz szypułkowy + c 
Viburnum opulus Kalina koralowa + c 
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Wykaz gatunków mchów według malejącej ilościowości: 
 

nazwa łacińska nazwa polska ilościowość warstwa 

Calliergonella cuspidata Mokradłoszka zaostrzona 3 d 
Eurhynchium angustirete Dzióbkowiec Zetterstedta 2 d 
Plagiomnium undulatum Płaskomerzyk kędzierzawy 2 d 
Plagiomnium affine Płaskomerzyk pokrewny 2 d 
Oxyrrhynchium hian Dzióbek rozwarty 2 d 
Plagiomnium cuspidatum Płaskomerzyk koczysty 1 d 
Thuidium delicatulum Tujowiec delikatny 1 d 
Atrichum undulatum śurawiec falisty + d 
Plagiothecium succulentum Dwustronek soczysty + d 
Thuidium tamariscifolium Tujowiec tamaryszkowaty + d 
Climacium dendroides Drabik drzewkowaty + d 
Geocalyx graveolens PłoŜyk wonny + d 
Mnium hornum Merzyk groblowy + d 
Polytrichastrum formosum Złotowłos strojny + d 
Rhizomnium punctatum Merzyk kropkowany + d 
Tetraphis pellucida Georgia przezroczysta + d 

 
Stan zachowania 91E0 w obszarze: U2 
ZagroŜenia 91E0: odwodnienie, gospodarka leśna, wypas, nieuporządkowana wycinka lasu, usuwanie obumierających i martwych drzew, zaśmiecanie 
Wyniki monitoringu siedlisk prowadzone przez GIOŚ/IOP w roku 2007 i 2008.  Monitoring wykonano na następującej liczbie stanowisk: 
 
w 2007 r. monitoring szczegółowy wykonano: 
– w regionie kontynentalnym, 22 stanowiska w 8 obszarach (Puszcza Kozienicka, Dolina Słupi, Uroczyska Puszczy Drawskiej, Lasy 
Suchedniowskie, Puszcza Białowieska, Grądy w Dolinie Odry, Łęgi Odrzańskie, Ostoja Przedborska 
– W regionie alpejskim 3 stanowiska w 1 obszarze (Beskid Sądecki) 
W 2008 r. monitoring szczegółowy lub zintegrowany wykonano: 
– w regionie kontynentalnym, 20 stanowisk w 5 obszarach: 
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– w regionie alpejskim, 8 stanowisk w 2 obszarach. 

Dotychczasowa ocena: U2. Wstępna ocena ogólna: U1/U2. Najgorzej oceniano parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Badania terenowe 
wskazują na nieco lepszy stan tego siedliska przyrodniczego niŜ to zakładano w raporcie z 2007 roku. Pomimo tego nadal blisko ¼ stanowisk 
uzyskała ocenę ogólną złą, wynika to przede wszystkim z zaburzenia „struktury i funkcji siedliska” – w wyniku np. ekspansji gatunków 
obcych w runie, pozyskania drewna, a co za tym idzie - zbytniego odmłodzenia drzewostanu; fragmentacji zadrzewień nadrzecznych i 
nadpotokowych, Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej oceniano: naturalność koryta rzecznego, obce gatunki 
inwazyjne, wiek drzewostanu, naturalne odnowienie, pozyskanie drewna. 
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2.6.3. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Brak gatunków roślin będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi 

 
2.6.4. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1337 Bóbr europejski Castor fiber 
Największy europejski gryzoń o długości ciała dochodzącej do 140 cm i średniej wadze ok. 20 kg. Zwierzęta ziemnowodne; z gałęzi i mułu 

tworzą tamy, dzięki którym mogą bezpiecznie przemieszczać się po zalanych terenach w poszukiwaniu pokarmu (gałęzie, kora, kłącza i liście 
drzew i krzewów). Jako schronienia bobry wykorzystują kopane przez siebie nory lub budowane z gałęzi Ŝeremia (Dzięciołowski 2004). 

Według Oceny stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym (dane GIOŚ) gatunek ten pod względem 
wielkości populacji, siedliska i perspektywy zachowania ma ocenę FV, czyli stan właściwy. Ochrona gatunkowa bobra zadecydowała o tym, Ŝe 
jego liczebność w Polsce w ostatnich latach wzrosła do 18000 osobników, z czego jak twierdzą eksperci 10000 występuje w regionie północno-
wschodnim Polski. Szkody, które wywołuje on są przedmiotem podejmowania przesiedleń, a nawet w skrajnych przypadkach wydawania przez 
Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska zgody na ich odstrzał. 

Na podstawie wniosków z Seminarium Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest wystarczający. 
Nie zaobserwowano bezpośrednich zagroŜeń dla gatunku i jego siedliska. Gatunek ekspansywny, nie wymaga prowadzenia ochrony czynnej. 
Ranga w obszarze – niska. 
 

1355 Wydra Lutra lutra 
DrapieŜny ssak o ziemnowodnym, nocnym trybie Ŝycia. Tułów i ogon wydłuŜone, głowa spłaszczona grzbietowobrzusznie, kończyny 

krótkie, o palcach spiętych błoną pławną. Wierzch i boki ciała brązowe, podgardle i brzuch srebrzystobiałe. Masa ciała dochodzi do ok. 10 kg, a 
długość (łącznie z ogonem) moŜe przekraczać metr. Głównym składnikiem pokarmu są ryby oraz skorupiaki, płazy i mięczaki. Zasiedla 
najchętniej śródleśne rzeki i jeziora, ale takŜe stawy hodowlane; schronieniem jest wykopywana w brzegu nora (Sikora 2004). 

Według Oceny stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym (dane GIOŚ) gatunek ten pod względem 
wielkości populacji, siedliska i perspektywy zachowania ma ocenę FV, czyli stan właściwy. 

Na podstawie wniosków z Seminarium Biogeograficznego (marzec 2010) stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest wystarczający. 

Jej siedlisko w obszarze jest dobrze zachowane. Nie stwierdzono bezpośrednich zagroŜeń dla gatunku i jego siedliska. Gatunek nie wymaga 
prowadzenia ochrony czynnej. Ze względu na jego bazę pokarmową istotne będzie zachowanie właściwego stanu koryt rzecznych. 

Ranga w obszarze – niska. 
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1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  
MoŜe prowadzić wodny lub lądowy tryb Ŝycia. Zasiedla róŜnorodne siedliska, zwłaszcza nie zarybione zbiorniki czystej wody stojącej o 

gęstej roślinności, a takŜe pobliskie lasy. RozmnaŜa się w wodzie. 

Według Oceny stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym (dane GIOŚ) gatunek ten pod względem 
zasięgu ma ocenę FV (stan właściwy), natomiast pod względem populacji, siedliska i ogólnej oceny – U1 (stan zadawalający). Jednak 
perspektywy zachowania ocenia się XX, czyli stan nieznany. 

Działaniami ochronnymi dla zachowania tego gatunku w Ostoi Doliny Górnej Narwi jest: 

- zapewnienie korzystnego układu przestrzennego zbiorników wodnych, 

- odtwarzanie starych i budowanie nowych zbiorników wodnych. 

 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
Jest on gatunkiem nizinnym, preferującym ciepłe i płytkie zbiorniki wodne o bogatej roślinności: starorzecza, zalewane łąki, stawy rybne, 

małe jeziorka i oczka wodne, glinianki, Ŝwirownie, rowy melioracyjne. Unika wody płynącej oraz zimnych i głębokich jezior. Płazy te mogą się 
rozmnaŜać nawet w niewielkich zbiornikach wodnych, jeśli nie są one pokryte rzęsą odcinającą dostęp światła, a presja drapieŜników nie jest 
zbyt wielka. PrzeobraŜone kumaczki przebywają na płyciznach, toteŜ zbiorniki o stromych brzegach są nieodpowiednie. 

Według Oceny stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym (dane GIOŚ) gatunek ten pod względem 
zasięgu i perspektyw zachowania ma ocenę FV (stan właściwy), natomiast pod względem siedliska i ogólnej oceny – U1 (stan zadawalający). 
Natomiast liczebność populacji ocenia się XX, czyli stan nieznany. 

Działaniami ochronnymi dla zachowania tego gatunku w Ostoi Doliny Górnej Narwi są: 

- zapobieganie dewastacji (śmieci, odprowadzanie ścieków) miejsc rozrodu, 

- zapobieganiu osuszaniu terenu (np. w wyniku niewłaściwej melioracji), 

- ograniczanie sukcesji i zarastania zbiorników wodnych, 

- zachowanie łagodnych brzegów i płycizn, gdzie mogłyby Ŝerować młode kumaki,  

- ograniczenie chemizacji gospodarki w sąsiedztwie stanowisk. 
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1149 Koza Cobitis taenia 
Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą jednokrotnego elektropołowu, zgodnie z obowiązującą normą europejską (The European Standard 

EN 14011:2003). Odłowione ryby niezwłocznie przenoszono do izolowanego pojemnika z wodą. Następnie były one określone do gatunku, 
liczone i wypuszczane do wody. Długość odławianego odcinka badawczego ustalano w taki sposób, aby jego długość była nie mniejsza niŜ 
dwudziestokrotność jego średniej szerokości. Niewielkie cieki (średnia szerokość <5,0 m, średnia głębokość <0,6 m) odławiano na całej 
szerokości, brodząc pod prąd wody na odcinku 100-150 m z jednym anodoczerpakiem zasilanym z plecakowego impulsowego urządzenia 
połowowego (RADET IUP-12, 350 V, 3,5 A). Rzeki o średniej głębokości powyŜej 0,6 m i szerokości przekraczającej 5 m odławiano z łodzi 
biernie spływającej z nurtem. Wszystkie stanowiska mają określoną pozycję GPS. 
 
1145 Piskorz Misgurnus fossilis 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą jednokrotnego elektropołowu, zgodnie z obowiązującą normą europejską (The European Standard 
EN 14011:2003). Odłowione ryby niezwłocznie przenoszono do izolowanego pojemnika z wodą. Następnie były one określone do gatunku, 
liczone i wypuszczane do wody. Długość odławianego odcinka badawczego ustalano w taki sposób, aby jego długość była nie mniejsza niŜ 
dwudziestokrotność jego średniej szerokości. Niewielkie cieki (średnia szerokość <5,0 m, średnia głębokość <0,6 m) odławiano na całej 
szerokości, brodząc pod prąd wody na odcinku 100-150 m z jednym anodoczerpakiem zasilanym z plecakowego impulsowego urządzenia 
połowowego (RADET IUP-12, 350 V, 3,5 A). Rzeki o średniej głębokości powyŜej 0,6 m i szerokości przekraczającej 5 m odławiano z łodzi 
biernie spływającej z nurtem. Wszystkie stanowiska mają określoną pozycję GPS. 
 
1134 RóŜanka Rhodeus sericeus amarus 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą jednokrotnego elektropołowu, zgodnie z obowiązującą normą europejską (The European Standard 
EN 14011:2003). Odłowione ryby niezwłocznie przenoszono do izolowanego pojemnika z wodą. Następnie były one określone do gatunku, 
liczone i wypuszczane do wody. Długość odławianego odcinka badawczego ustalano w taki sposób, aby jego długość była nie mniejsza niŜ 
dwudziestokrotność jego średniej szerokości. Niewielkie cieki (średnia szerokość <5,0 m, średnia głębokość <0,6 m) odławiano na całej 
szerokości, brodząc pod prąd wody na odcinku 100-150 m z jednym anodoczerpakiem zasilanym z plecakowego impulsowego urządzenia 
połowowego (RADET IUP-12, 350 V, 3,5 A). Rzeki o średniej głębokości powyŜej 0,6 m i szerokości przekraczającej 5 m odławiano z łodzi 
biernie spływającej z nurtem. Wszystkie stanowiska mają określoną pozycję GPS. 
 
1130 Boleń Aspius aspius 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą jednokrotnego elektropołowu, zgodnie z obowiązującą normą europejską (The European Standard 
EN 14011:2003). Odłowione ryby niezwłocznie przenoszono do izolowanego pojemnika z wodą. Następnie były one określone do gatunku, 
liczone i wypuszczane do wody. Długość odławianego odcinka badawczego ustalano w taki sposób, aby jego długość była nie mniejsza niŜ 
dwudziestokrotność jego średniej szerokości. Niewielkie cieki (średnia szerokość <5,0 m, średnia głębokość <0,6 m) odławiano na całej 
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szerokości, brodząc pod prąd wody na odcinku 100-150 m z jednym anodoczerpakiem zasilanym z plecakowego impulsowego urządzenia 
połowowego (RADET IUP-12, 350 V, 3,5 A). Rzeki o średniej głębokości powyŜej 0,6 m i szerokości przekraczającej 5 m odławiano z łodzi 
biernie spływającej z nurtem. Wszystkie stanowiska mają określoną pozycję GPS. 
 
1098 Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae 

Odłowy przeprowadzono w 2011 r. metodą jednokrotnego elektropołowu, zgodnie z obowiązującą normą europejską (The European Standard 
EN 14011:2003). Odłowione ryby niezwłocznie przenoszono do izolowanego pojemnika z wodą. Następnie były one określone do gatunku, 
liczone i wypuszczane do wody. Długość odławianego odcinka badawczego ustalano w taki sposób, aby jego długość była nie mniejsza niŜ 
dwudziestokrotność jego średniej szerokości. Niewielkie cieki (średnia szerokość <5,0 m, średnia głębokość <0,6 m) odławiano na całej 
szerokości, brodząc pod prąd wody na odcinku 100-150 m z jednym anodoczerpakiem zasilanym z plecakowego impulsowego urządzenia 
połowowego (RADET IUP-12, 350 V, 3,5 A). Rzeki o średniej głębokości powyŜej 0,6 m i szerokości przekraczającej 5 m odławiano z łodzi 
biernie spływającej z nurtem. Wszystkie stanowiska mają określoną pozycję GPS. 
 
Moduł B 
 
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Stanowisko 
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/gat

unku wg 
skali FV, 
UI, U2 

Uwagi 

Powierzchnia siedliska XX U2 

Ogólnie, w tym: XX U2 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX FV 

Wydmy 
śródlądowe 
z murawami 
napiaskowy
mi 

 

Wydmy 
śródlądowe 

2330 

2330-1 

2330-1-1 

ID BUL 45 Specyficzn
a struktura i 
funkcja 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX U1 

U2  
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Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX U2 

Gatunki dominujące XX FV 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX U1 

Martwa materia organiczna 
(wojłok) 

XX FV 

Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX U1 

z murawami 
szczotlichow
ymi 

Perspektywy ochrony XX U2 

Powierzchnia siedliska XX U1 U2 

Ogólnie, w tym: XX  

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U2 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX U2 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX U1 

Wydmy 
śródlądowe 
z murawami 
napiaskowy
mi 

 

Wydmy 
śródlądowe 
z murawami 
szczotlichow
ymi 

2330 

2330-1 

2330-1-2 

ID BUL 44 Specyficzn
a struktura i 
funkcja 

Martwa materia organiczna 
(wojłok) 

XX U2 
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Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX U2 

Perspektywy ochrony XX U2 

Powierzchnia siedliska XX U1 

Ogólnie, w tym: XX U2 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U2 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX U2 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX U1 

Martwa materia organiczna 
(wojłok) 

XX FV 

Specyficzn
a struktura i 
funkcja 

Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX U2 

Wydmy 
śródlądowe 
z murawami 
napiaskowy
mi 

 

Wydmy 
śródlądowe 
z murawami 
szczotlichow
ymi 

2330 

2330-1 

2330-1-2 

Perspektywy ochrony - XX 

U2  

Powierzchnia siedliska - XX 

Ogólnie, w tym: XX U1 

Starorzecza i 
naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki 

3150 

3150-2 

3150-2-1 

ID BUL 38 Struktura i 
funkcje 

Barwa wody XX U1 

U1 brak 
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Charakterystyczna kombinacja 
zbiorowisk w obrębie 
transektu 

XX  U1 

Plankton: fitoplankton XX XX 

Plankton: zooplankton XX XX 

Gatunki inwazyjne i obce dla 
zbiorowisk makrofitów 

XX FV 

Odczyn wody (wskaźnik 
pomocniczy  

XX FV 

Przewodnictwo XX XX 

Przezroczystość XX U1 

wodne ze 
zbiorowiska
mi 
Nymphenion
, Potamion 

 

Eutroficzne 
starorzecza i 
drobne 
zbiorniki 
wodne 

Perspektywy ochrony XX U1 

Powierzchnia siedliska XX FV 

Ogólnie, w tym: XX U1 

Barwa wody XX U1 

Charakterystyczna kombinacja 
zbiorowisk w obrębie 
transektu 

XX  U1 

Plankton: fitoplankton XX XX 

Plankton: zooplankton XX XX 

Gatunki inwazyjne i obce dla 
zbiorowisk makrofitów 

XX FV 

Odczyn wody (wskaźnik 
pomocniczy  

XX FV 

Przewodnictwo XX XX 

Starorzecza i 
naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki 
wodne ze 
zbiorowiska
mi 
Nymphenion
, Potamion 

 

Eutroficzne 
starorzecza i 
drobne 
zbiorniki 
wodne 

3150 

3150-2 

3150-2-2  

Struktura i 
funkcje 

Przezroczystość XX U1 

U1 brak 
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Perspektywy ochrony XX U1 

Powierzchnia siedliska XX U1 

Gat. charakterystyczne XX U1 

Obce gat. inwazyjne XX U1 

Rodzime gat. ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 
muraw 

XX U2 

Struktura i 
funkcje 

Zachowanie strefy ekotnowej XX U2 

Ciepłolubne, 
śródlądowe 
murawy 
napiaskowe 

6120 6120-1 

ID BUL 39 

Perspektywy ochrony XX U2 

U2 Wskaźniki 
kardynalne 
decydujące o 
przyjętej ocenie to: 
gatunki 
charakterystyczne, 

obce gatunki 
inwazyjne, rodzime 
gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych, struktura 
przestrzenna 
płatów muraw, 
zachowanie strefy 
ekotonowej.  

Powierzchnia siedliska XX U1 

Gat. charakterystyczne XX U1 

Obce gat. inwazyjne XX U2 

Rodzime gat. ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 
muraw 

XX U2 

Struktura i 
funkcje 

Zachowanie strefy ekotnowej XX U2 

Ciepłolubne, 
śródlądowe 
murawy 
napiaskowe 

6120 6120-2 

ID BUL 41 

 

Perspektywy ochrony XX U2 

U2 Wskaźniki 
kardynalne 
decydujące o 
przyjętej ocenie to: 
gatunki 
charakterystyczne, 

obce gatunki 
inwazyjne, rodzime 
gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych, struktura 
przestrzenna 
płatów muraw, 
zachowanie strefy 
ekotonowej.  

Ciepłolubne, 6120 6120-3  Powierzchnia siedliska XX U1 U2 Wskaźniki 



 

 
98 

Gat. charakterystyczne XX U1 

Obce gat. inwazyjne XX U2 

Rodzime gat. ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 
muraw 

XX U2 

Struktura i 
funkcje 

Zachowanie strefy ekotnowej XX U2 

śródlądowe 
murawy 
napiaskowe 

ID BUL 42 

Perspektywy ochrony XX U2 

kardynalne 
decydujące o 
przyjętej ocenie to: 
gatunki 
charakterystyczne, 

obce gatunki 
inwazyjne, rodzime 
gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych, struktura 
przestrzenna 
płatów muraw, 
zachowanie strefy 
ekotonowej.  

Powierzchnia siedliska XX U1 

Gat. charakterystyczne XX U1 

Obce gat. inwazyjne XX U1 

Rodzime gat. ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 
muraw 

XX FV 

Struktura i 
funkcje 

Zachowanie strefy ekotnowej XX U2 

Ciepłolubne, 
śródlądowe 
murawy 
napiaskowe 

6120 6120-4 

ID BUL 43 

Perspektywy ochrony XX U2 

U2 Wskaźniki 
kardynalne 
decydujące o 
przyjętej ocenie to: 
gatunki 
charakterystyczne, 

obce gatunki 
inwazyjne, rodzime 
gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych, struktura 
przestrzenna 
płatów muraw, 
zachowanie strefy 
ekotonowej.  

Powierzchnia siedliska XX U1 Ciepłolubne, 
śródlądowe 
murawy 

6120 6120-5 

ID BUL - 46 
Struktura i Gat. charakterystyczne XX U1 

U2 Wskaźniki 
kardynalne 
decydujące o 
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Obce gat. inwazyjne XX FV 

Rodzime gat. ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 
muraw 

XX U2 

funkcje 

Zachowanie strefy ekotnowej XX U2 

napiaskowe 

Perspektywy ochrony XX U2 

przyjętej ocenie to: 
gatunki 
charakterystyczne, 

obce gatunki 
inwazyjne, rodzime 
gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych, struktura 
przestrzenna 
płatów muraw, 
zachowanie strefy 
ekotonowej.  

Powierzchnia siedliska XX U1 

Gat. charakterystyczne XX U1 

Obce gat. inwazyjne XX FV 

Rodzime gat. ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 
muraw 

XX U2 

Struktura i 
funkcje 

Zachowanie strefy ekotnowej XX U2 

Ciepłolubne, 
śródlądowe 
murawy 
napiaskowe 

6120 6120-6  

ID BUL - 47 

Perspektywy ochrony XX U2 

U2 Wskaźniki 
kardynalne 
decydujące o 
przyjętej ocenie to: 
gatunki 
charakterystyczne, 

obce gatunki 
inwazyjne, rodzime 
gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych, struktura 
przestrzenna 
płatów muraw, 
zachowanie strefy 
ekotonowej.  

Powierzchnia siedliska XX U1 

Gat. charakterystyczne XX U1 

Ciepłolubne, 
śródlądowe 
murawy 
napiaskowe 

6120 6120-7 

ID BUL - 40 
Struktura i 
funkcje 

Obce gat. inwazyjne XX U1 

U2 Wskaźniki 
kardynalne 
decydujące o 
przyjętej ocenie to: 
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Rodzime gat. ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 
muraw 

XX U2 

Zachowanie strefy ekotnowej XX U2 

Perspektywy ochrony 
XX U2 

gatunki 
charakterystyczne, 

obce gatunki 
inwazyjne, rodzime 
gatunki 
ekspansywne roślin 
zielnych, struktura 
przestrzenna 
płatów muraw, 
zachowanie strefy 
ekotonowej.  

Powierzchnia siedliska XX U2 

Ogólnie, w tym XX U2 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX U1 

Martwa materia organiczna 
(wojłok) 

XX U1 

Bogate 
florystycznie 
górskie i 
niŜowe 
murawy 
bliźniczkow
e (Nardion – 
płaty bogate 
florystycznie
) 

 

NiŜowe 
murawy 
bliźniczkow
e 

6230  

6230-4 

6230-4-1 

Struktura i 
funkcje 

Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX U1 

U2 brak 
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Perspektywy ochrony XX U2 

Powierzchnia siedliska XX FV 

Ogólnie, w tym: XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U2 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX  U2 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX  FV 

Gatunki dominujące XX U2 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX  FV 

Martwa materia organiczna 
(wojłok) 

XX  U1 

Struktura i 
funkcje 

Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX  U1 

6410-1-1 

Perspektywy ochrony XX U1 

U2 brak 

Powierzchnia siedliska XX FV 

Ogólnie, w tym: XX U2 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U1 

Zmiennowil
gotne łąki 
trzęślicowe 
(Molinion) 

 

Łąki 
olszewniko
wo-
trzęślicowe 
Selino 
carvifoliae-
Molinietum 

6410  

6410-1 

6410-1-2 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX  U1 

U2 brak 
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Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX  U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX  FV 

Martwa materia organiczna 
(wojłok) 

XX  U1 

Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX  U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

Powierzchnia siedliska XX U2 

Ogólnie, w tym:, w tym: XX U2 

Gatunki charakterystyczne XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX U2 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX  U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX  U2 

Gatunki dominujące XX U2 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX  U2 

6410-1-3 

Struktura i 
funkcje 

Martwa materia organiczna 
(wojłok) 

XX  U1 

U2 brak 
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Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX  U2 

Perspektywy ochrony XX U1 

Powierzchnia siedliska XX U1 

Ogólnie, w tym: XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX U1 

Martwa materia organiczna 
(wojłok) 

XX U1 

Specyficzn
a struktura i 
funkcja 

Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX U1 

6410-1-4 

Perspektywy ochrony XX U1 

U1  

Powierzchnia siedliska XX U1 

Ogólnie, w tym: XX U2 

NiŜowe i 
górskie 
świeŜe łąki 
uŜytkowane 
ekstensywni

6510 

6510-1 

6510-1-1 

Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie 

XX U1 

U2 brak 
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Struktura przestrzenna płatów 
siedliska 

XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX U2 

Gatunki dominujące XX FV 

Cenne składniki flory XX U2 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

XX  FV 

Zachowanie płatów lokalnie 
typowych 

XX  U2 

Wojłok (martwa materia 
organiczna) 

XX  FV 

e 
(Arrhenather
ion elatioris) 

 

Łąka 
rajgrasowa 
(Arrhenather
etum 
elatioris 

Perspektywy ochrony XX U1 

Powierzchnia siedliska XX XX 

Ogólnie, w tym: XX XX 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew  

XX XX 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Gatunki dominujące  XX XX 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

XX XX 

Melioracje odwadniające XX XX 

Górskie i 
nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 
młak, 
turzycowis
k i 
mechowisk 

7230  

Struktura i 
funkcje 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

XX  
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Pokrycie i struktura gatunkowa 
mchów  

XX XX 

Pozyskanie torfu  XX XX 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie  

XX XX 

Procent powierzchni zajęty 
przez siedlisko na transekcie  

XX XX 

Stopieo uwodnienia XX XX 

Występowanie trawertynów XX XX 

Zakres pH XX XX 

Perspektywy ochrony XX XX 

 
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 
Oceny stanu siedlisk nieleśnych 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 takŜe występujące lokalnie zagroŜenia. W odniesieniu do kaŜdego 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).  
 
Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330. Oceniano następujące wskaźniki: 
- ekspansja krzewów i podrostu drzew 
- gatunki ekspansywne roślin zielnych 
- obce gatunki inwazyjne 
- struktura przestrzenna płatów siedliska 
- gatunki dominujące 
- procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie 
- martwa materia organiczna (wojłok)Uogólnienie danych uzyskanych w przypadku poszczególnych wskaźników pozwoliło na ocenę parametrów stanu 
populacji i siedliska, ocenę ogólną, a takŜe określenie perspektyw ochrony. 
- waloryzacji parametrów i wskaźników dokonano zgodnie z metodyką monitoringu siedlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007−2009). Oceny wskaźników i 
parametrów opisujących stan głównego przedmiotu ochrony, muraw przeprowadzono zgodnie z poniŜszym zestawieniem. 
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Ciepłolubne murawy napiaskowe 6120. Oceniano następujące wskaźniki: 
 

Parametr/Wskaźnik 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 lub podawanymi w 
literaturze 

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne Występuje co najmniej 5 
gatunków roślin 
naczyniowych spośród 
wymienionych gatunków 
charakterystycznych 

Występuje co najmniej 2 do 5 
gatunków roślin naczyniowych 
spośród wymienionych 
gatunków charakterystycznych 

Występuje jeden gatunek rośliny naczyniowej spośród 
wymienionych gatunków charakterystycznych lub brak 
tych gatunków 

Obce gatunki inwazyjne Brak Gatunki inwazyjne występują 
pojedynczo i nie zajmują więcej 
niŜ 5% powierzchni (do 2 
gatunków) 

Gatunki inwazyjne występują licznie, zajmując 
powyŜej 5% powierzchni (więcej niŜ dwa gatunki) 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

Brak, ewentualnie jeden 
gatunek występujący 
pojedynczo 

Obecny jeden lub dwa gatunki, 
występujące w rozproszeniu 

PowyŜej dwóch gatunków, tworzących zwarte płaty 

Ekspansja krzewów i podrostu 
drzew 

Brak lub niewielkie pokrycie 
drzew i krzewów poniŜej 
10% powierzchni, 
występujących sporadycznie 
i w znacznym rozproszeniu 

Pokrycie drzew i krzewów waha 
się od 10 do 25% powierzchni 
(krzewy nie tworzą zwartych 
zarośli) i występują w 
rozproszeniu 

Pokrycie drzew i krzewów powyŜej 25% powierzchni 
(tworzą zwarte zarośla) i występują w skupieniach 

Struktura przestrzenna płatów 
muraw 

Płaty muraw tworzą mozaikę 
ze zbiorowiskami muraw 
szczotlichowych 
(Corynephorion canescentis) 
lub bliźniczkowych 

Płaty muraw tworzą 
większościową mozaikę ze 
zbiorowiskami łąkowymi ze 
związku Arrhenatherion 
elatioris 

Płaty muraw tworzą mniejszościową mozaikę ze 
zbiorowiskami łąkowymi ze związku Arrhenatherion 
elatioris lub inicjalnymi stadiami lasu 
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(Nardion) 

Zachowanie strefy ekotonowej Brak strefy ekotonowej z 
lasem, najczęściej mozaika z 
innymi płatami muraw lub 
łąk 

Najczęściej jest to ostra granica 
murawa-las, nie sąsiadująca z 
płatami zbiorowisk 
okrajkowych 

Granica murawa-las, lub murawa-łąka nie jest 
wyraźna. Murawa płynnie przechodzi w las, lub inny 
typ zbiorowiska nieleśnego (łąka, zbiorowiska 
okrajkowe itp.) 

Ogólnie struktura i funkcje Wszystkie wskaźniki 
kardynalne oceniono na FV, 
pozostałe wskaźniki 
przynajmniej U1 

Wszystkie wskaźniki 
kardynalne oceniono 
przynajmniej na U1 

Jeden lub więcej wskaźników kardynalnych oceniono 
na U2 

Perspektywy ochrony Perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub 
doskonałe, nie przewiduje się 
znacznego oddziaływania 
czynników zagraŜających 

Inne kombinacje Perspektywy zachowania siedliska złe, obserwowany 
silny wpływ czynników zagraŜających, nie moŜna 
zagwarantować przetrwania siedliska w dłuŜszej 
perspektywie czasowej 

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub więcej parametrów 
oceniono na U1, brak ocen U2 

Jeden lub więcej parametrów oceniono na U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Stano
wisko 

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/ga
tunku wg 
skali FV, 
UI, U2 

Uwagi 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
rośłinności 

XX FV 

Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum 
albo-fragilis, 
Populetum 
albae, 
Alnenion 
glutinoso-
incanae, olsy 
źródliskowe) 
 
Podtyp: 
NiŜowy łęg 
jesionowo-
olszowy 
(Fraxino-
Alnetum) 

91E0-3 1 

struktura i 
funkcje 

rytm zalewów XX U1 

U2 zbyt mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
słabo wykształcona 
kombinacja gatunków 
charakterystycznych 
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stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

2 

struktura i 
funkcje 

pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

U2 zbyt mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
słabo wykształcona 
kombinacja gatunków 
charakterystycznych 
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rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX U2 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

3 

struktura i 
funkcje 

obce gatunki inwazyjne XX U2 

U2 zbyt mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
słabo wykształcona 
kombinacja gatunków 
charakterystycznych 
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pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX U2 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

4 

struktura i 
funkcje 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

U2 bardzo mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
słabo wykształcona 
kombinacja gatunków 
charakterystycznych 
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obce gatunki inwazyjne XX U2 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX U2 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

5 

struktura i 
funkcje 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

U2 bardzo mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
słabo wykształcona 
kombinacja gatunków 
charakterystycznych 
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naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX U2 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

gatunki dominujące XX FV 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX FV 

martwe drewno XX U1 

7 

struktura i 
funkcje 

martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U1 

U1 mała ilość martwego 
drewna 
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naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX FV 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX FV 

perspektywy ochrony XX U1 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX FV 

8 

struktura i 
funkcje 

martwe drewno XX U1 

U1 mała ilość martwego 
drewna 



 

 
115 

martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U1 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX FV 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX FV 

perspektywy ochrony XX U1 

powierzchnia siedliska XX U1 
gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

gatunki dominujące XX FV 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

9 

struktura i 
funkcje 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

U1 niewielki płat z małą ilością 
martwego drewna 
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martwe drewno XX U1 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U1 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX FV 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX FV 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U1 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

gatunki dominujące XX FV 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

10 

struktura i 
funkcje 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

U1 niewielka ilość martwego 
drewna 
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inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX FV 

martwe drewno XX U1 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U1 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX FV 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX FV 

perspektywy ochrony XX U1 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

11 

struktura i 
funkcje 

gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

U2 bardzo mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
jednowarstwowa struktura 
drzewostanu 
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gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

12 

struktura i 
funkcje 

gatunki dominujące XX U1 

U2 brak martwego drewna 
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gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX FV 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX FV 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX FV 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX FV 13 

struktura i 
funkcje 

gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

U2 brak martwego drewna 
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gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX FV 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX FV 

perspektywy ochrony XX U2 
14 powierzchnia siedliska XX FV U2 brak martwego drewna 
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gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 

struktura i 
funkcje 

zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 
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powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 

15 

struktura i 
funkcje 

zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX FV 

U2 zbyt mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
słabo wykształcona 
kombinacja gatunków 
charakterystycznych 
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perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

16 

struktura i 
funkcje 

wiek drzewostanu XX U2 

U2 wąski płat, brak martwego 
drewna 



 

 
124 

zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U1 
gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

gatunki dominujące XX FV 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U1 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 

17 

struktura i 
funkcje 

stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX FV 

U2 brak martwego drewna 
wielkowymiarowego oraz 
zakłócone stosunki wodne 
poprzez odwodnienie 
rowami melioracyjnymi 
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wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX FV 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

18 

struktura i 
funkcje 

rytm zalewów XX U1 

U2 zbyt mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
słabo wykształcona 
kombinacja gatunków 
charakterystycznych 
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stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

19 

struktura i 
funkcje 

pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

U2 zbyt mały płat, brak 
martwego drewna oraz 
słabo wykształcona 
kombinacja gatunków 
charakterystycznych 
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rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

20 

struktura i 
funkcje 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

U2 brak martwego drewna 
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pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U1 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U1 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

22 

struktura i 
funkcje 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

U2 bardzo mały płat 



 

 
129 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U1 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U1 

23 

struktura i 
funkcje 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

U2 powierzchnia odwodniona 
poprzez gęstą sieć rowów 
melioracyjnych 
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naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U1 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 

24 

struktura i 
funkcje 

martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

U2 brak martwego drewna 



 

 
131 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

25 

struktura i 
funkcje 

martwe drewno XX U2 

U2 brak martwego drewna 
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martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

27 

struktura i 
funkcje 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

U2 bardzo mały płat siedliska, 
młody drzewostan i brak 
martwego drewna 
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martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U1 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

28 

struktura i 
funkcje 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

U2 młody drzewostan i brak 
martwego drewna 



 

 
134 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U2 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

29 

struktura i 
funkcje 

gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

U2 młody drzewostan i brak 
martwego drewna 



 

 
135 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 
powierzchni
a siedliska 

 XX  

gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

30 

struktura i 
funkcje 

gatunki dominujące XX U1 

U2 młody drzewostan bez 
martwego drewna 
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gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U1 31 

struktura i 
funkcje 

gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

U2 młody drzewostan bez 
martwego drewna 
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gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 
32 powierzchnia siedliska XX U1 U2 młody drzewostan bez 
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gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

rytm zalewów XX U1 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 

struktura i 
funkcje 

zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

martwego drewna 
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powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 

33 

struktura i 
funkcje 

zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U2 

U2 młody drzewostan bez 
martwego drewna 
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perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U1 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

34 

struktura i 
funkcje 

wiek drzewostanu XX U2 

U2 niewielki płat, brak 
martwego drewna i słabo 
wykształcona kombinacja 
gatunków typowych dla 
siedliska 
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zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U1 
gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U2 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

rytm zalewów XX U2 

35 

struktura i 
funkcje 

stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

U2 niewielki płat, brak 
martwego drewna i słabo 
wykształcona kombinacja 
gatunków typowych dla 
siedliska 
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wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX FV 
gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
pionowa struktura 
roślinności 

XX FV 

36 

struktura i 
funkcje 

rytm zalewów XX U1 

U2 młody drzewostan bez 
martwego drewna 
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stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U1 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy 
ochrony 

 XX U2 

powierzchni
a siedliska 

 XX U2 

gatunki 
charakterystyczne 

XX U1 

gatunki dominujące XX U1 
gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptywanie, 
zaśmiecanie) 

XX U1 

martwe drewno XX U2 
martwe drewno 
wielkowymiarowe 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

naturalność koryta 
rzecznego (brak 
regulacji) 

XX U2 

37 

struktura i 
funkcje 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

U2 wąski płat, brak martwego 
drewna 
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pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 

rytm zalewów XX U2 
stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 
zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U1 

gatunki 
charakterystyczne 

XX FV 

gatunki dominujące XX FV 

gatunki ekspansywne 
Rosin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Bory i lasy 
bagienne 
(Vaccinio 
uliginosi-
Betuletum 
pubescentis, 
Vaccinio 
uliginosi-
Pinetum, Pino 
mugo-
Sphagnetum, 
Sphagno 
girgensohnii-
Piceetum i 
brzozowo-
sosnowe 
bagienne lasy 
borealne) 

 
Podtyp: 

91D0-2 6, 
Powie
rzchni
a 
łączna
: 3,45 
ha 

struktura i 
funkcje 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX FV 

U1 
młody drzewostan o słabo 
zróŜnicowanej strukturze 
pionowej 



 

 
145 

martwe drewno leŜące 
lub stojące >3 m 
długości i >30 cm 
grubości 

XX U1 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

odpowiednie 
uwodnienie 

XX U1 

pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 

stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX FV 

wiek drzewostanu XX U1 

występowanie i stan 
populacji 
charakterystycznych 
krzewinek 

XX FV 

występowanie mchów 
torfowców 

XX FV 

zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U1 

Sosnowy bór 
bagienny 
(Vaccinio 
uliginosi-
Pinetum) 

perspektywy ochrony XX U1   
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powierzchnia siedliska XX U1 

gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX U2 

martwe drewno leŜące 
lub stojące >3 m 
długości i >30 cm 
grubości 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

odpowiednie 
uwodnienie 

XX U1 

Bory i lasy 
bagienne 
(Vaccinio 
uliginosi-
Betuletum 
pubescentis, 
Vaccinio 
uliginosi-
Pinetum, Pino 
mugo-
Sphagnetum, 
Sphagno 
girgensohnii-
Piceetum 
i brzozowo-
sosnowe 
bagienne lasy 
borealne) 
Podtyp: 
Borealna 
świerczyna na 
torfie 
(Sphagno 
girgensohnii-
Piceetum) 

91D0-5 21. 
Powie
rzchni
a 
łączna
: 1,46 
ha 

struktura i 
funkcje 

pionowa struktura 
roślinności 

XX U2 

U2 
brak gatunków 
charakterystycznych, 
drzewostan bez martwego 
drewna 
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stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 

występowanie i stan 
populacji 
charakterystycznych 
krzewinek 

XX U1 

występowanie mchów 
torfowców 

XX U2 

zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX U2 

perspektywy ochrony XX U2 

powierzchnia siedliska XX U1 

gatunki 
charakterystyczne 

XX U2 

gatunki dominujące XX U2 

gatunki ekspansywne 
rośin zielnych 

XX U2 

Bory i lasy 
bagienne 
(Vaccinio 
uliginosi-
Betuletum 
pubescentis, 
Vaccinio 
uliginosi-
Pinetum, Pino 
mugo-
Sphagnetum, 
Sphagno 
girgensohnii-

91D0-6 26. 
Powie
rzchni
a 
łączna
: 3,38 
ha 

struktura i 
funkcje 

gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie 

XX FV 

U2 
brak gatunków 
charakterystycznych, brak 
martwego drewna na 
powierzchni 
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gatunki obce 
geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

inne zniekształcenia 
(rozjeŜdŜanie, 
wydeptanie, 
zaśmiecenie) 

XX U1 

martwe drewno leŜące 
lub stojące >3 m 
długości i >30 cm 
grubości 

XX U2 

naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U2 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

odpowiednie 
uwodnienie 

XX U2 

pionowa struktura 
roślinności 

XX U1 

stan kluczowych dla 
róŜnorodności 
biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska 

XX U2 

wiek drzewostanu XX U2 

występowanie i stan 
populacji 
charakterystycznych 
krzewinek 

XX U2 

Piceetum 
i brzozowo-
sosnowe 
bagienne lasy 
borealne) 
 
Podtyp: 
Sosnowo-
brzozowy las 
bagienny 
(Thelypteridi-
Betuletum 
pubescebtis) 

występowanie mchów 
torfowców 

XX U2 



 

 
149 

zniszczenia runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem drewna 

XX FV 

perspektywy ochrony XX U2 

 
Wszystkie płaty leśnych siedlisk przyrodniczych zostały zinwentaryzowane, jak i określono dla nich wartości parametrów i wskaŜników zgodnie 
z PMŚ/IOP. W większości płatów wykonano zdjęcia fitosocjologiczne, a mapę ich rozmieszczenia przedstawia poniŜsza rycina.  
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Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia zdjęć fitosocjologicznych z roku 2011 w Ostoi Doliny Górnej Narwi. 
 

Wskaźnikami, które znacznie wpływały na obniŜenie stanu ochrony siedlisk leśnych były niskie ilości martwego drewna, zakłócona struktura 
pionowa roślinności, niski wiek drzewostanów, jak i niewielki udział gatunków typowych dla siedliska, często w wyniku zakłócenia warunków 
wodnych i reŜimu zalewów w wyniku odwodnienia siecią rówów melioracyjnych. Ponadto były to w wielu przypadkach niewielkie i izolowane 
powewierzchnie siedlisk np. enklawa wśród łąk, co teŜ istotnie wpływało na obniŜenie parametru powierzchni siedliska, jak i perspektywy jego 
ochrony. 
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3.1. Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków z I i II załącznika Dyrektywy Siedliskowej niebędących przedmiotami ochrony w obszarze. 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura Stanowisko 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/gat

unku wg 
skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

XX FV 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX FV 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 

Udział graba XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Struktura i 
funkcje 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX FV 

Wydzielenie 
siedliskowe nr 
102 

 

Powierzchnia 
łączna: 0,52 ha 

Perspektywy ochrony XX  

FV  

Powierzchnia siedliska XX FV 

Grąd 
środkowoeurop
ejski i 
subkontynental
ny (Galio-
Carpinetum, 
Tilio-
Carpinetum) 

 

Podtyp: Grąd 
subkontynental
ny (Tilio-
Carpinetum) 

9170-2 

Wydzielenie 
siedliskowe nr 
103 i 104 

 
Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

XX FV 

U1  
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Gatunki dominujące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX U1 

Udział graba XX U1 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Powierzchnia 
łączna: 92,55 
ha 

Perspektywy ochrony XX FV 

Powierzchnia siedliska XX U1 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

XX U2 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX U1 

Udział graba XX U2 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Wydzielenia 
siedliskowe nr 
101, 105, 106, 
107, 108, 109, 
110, 111, 112, 
113, 114, 115, 
116, 117, 119, 
120, 121, 122, 
123, 124, 125. 

Powierzchnia 
łączna: 314,35 
ha 

Struktura i 
funkcje 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U2 

U2  
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Perspektywy ochrony FV  U1 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

XX U2 

Gatunki dominujące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX U1 

Udział graba XX U2 
Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

XX FV 

Struktura i 
funkcje 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U2 

Perspektywy ochrony FV U1 

Powierzchnia siedliska XX U2 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna 

XX U1 

Występowanie i stan populacji 
chrobotków 

XX U1 

Ogólny stosunek pokrycia 
porostów i mchów do pokrycia 
roślin naczyniowych 

XX U1 

Wiek drzewostanu XX U2 

Struktura i 
funkcje 

Obecność drewna martwego w 
dnie lasu 

XX FV 

Sosnowy bór 
chrobotkowy 
(Cladonio-
Pinetum i 
chrobotkowa 
postać 
Peucedano-
Pinetum) 
 
Podtyp: bór 
chrobotkowy 
(Cladonio-
Pinetum) 

91T0-1 Wydzielenia 
siedliskowe nr 
118. 
 
Powierzchnia 
łączna: 0,05 ha 

Perspektywy ochrony XX U2 

U2  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunek Kod 
Natura Stanowisko Stan 

populacji Parametry siedliska Perspektywy Ocena ogólna 

Zwierzęta 

Bóbr europejski Castor 
fiber 1137 XX FV XX XX FV 

Wydra  Lutra lutra 1355 XX FV XX XX FV 

Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 

1166 XX XX XX XX Brak danych 

Kumak nizinny  Bombina 
bombina 

1188 XX XX XX XX Brak danych 

Ryby 

Gatunek Kod 
Natura Stanowisko Stan 

populacji 

Stan siedliska – 
hydromorfologia 

(EFI+) 
Perspektywy Ocena ogólna 

Koza Cobitis taenia 1149 wszystkie U2 U2 U1 U2 

Piskorz Misgurnus 
fossilis 1145 wszystkie U1 U1 U1 U1 

RóŜanka Rhodeus 
sericeus amarus 1134 wszystkie U1 U1 U1 U1 

Minóg ukrai ński 
Eudontomyzon mariae 1098 wszystkie U2 U2 U2 U2 

Boleń Aspius aspius 1130 wszystkie FV U1 FV U1 



 

 
155 

1149 Koza Cobitis taenia 
Obecnie stwierdzona na 6 stanowiskach, gdzie nie tworzy licznych populacji, odpowiednio 3, 8, 3, 2, 5, 6 szt./stanowisko. W stosunku do roku 
1990 populacja kozy w Narwi wykazuje silny trend spadkowy. W 1990r bardzo liczna na większości stanowisk, tworzyła populacje >150 
osobników/stanowisko. Obecnie jej występowanie determinuje najprawdopodobniej zła jakość wody. Dzięki rozszerzeniu zasięgu występowania 
na dopływach Narwi, zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat bardzo prawdopodobne. 

 
1145 Piskorz Misgurnus fossilis 
Obecnie stwierdzony na 6 stanowiskach, gdzie nie tworzy licznych populacji, odpowiednio 3, 4, 7, 1, 2, 3 szt./stanowisko. W stosunku do roku 1990 populacja 
piskorza w Narwi wykazuje lekki trend wzrostowy, ale jest znacznie niŜsza od potencjalnych moŜliwości obszaru. Dzięki rozszerzeniu zasięgu występowania 
na dopływach Narwi, zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat bardzo prawdopodobne 
 
1134 RóŜanka Rhodeus sericeus amarus 
Obecnie stwierdzona na 3 stanowiskach, gdzie nie tworzy licznych populacji, odpowiednio 3, 15, 9 szt./stanowisko. W stosunku do roku 1990 populacja 
róŜanka w Narwi utrzymuje się na podobnym poziomie, ale jest znacznie niŜsza od potencjalnych moŜliwości obszaru. Zachowanie gatunku jest ściśle 
związane z zachowaniem populacji małŜy, które róŜanki wykorzystują do rozrodu. Dzięki rozszerzeniu zasięgu występowania na dopływach Narwi oraz 
utrzymanie zasięgu małŜy zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat bardzo prawdopodobne. 
 
1098 Minóg ukrai ński Eudontomyzon mariae 
Obecnie stwierdzony na 2 stanowiskach, gdzie nie tworzy licznych populacji, odpowiednio 2, 2 szt./stanowisko. W stosunku do roku 1990 populacja minoga 
ukraińskiego w Narwi i dopływach wykazuje silny trend spadkowy. W 1990r bardzo liczny na większości stanowisk, tworzył populacje >150 osobników / 
stanowisko. Obecnie jego występowanie determinuje najprawdopodobniej zła jakość wody, prace melioracyjne prowadzone w zlewni w przeszłości i 
zaburzenie ciągłości cieków do których minóg wpływał na tarło Obecnie jego zasięgu występowania na Narwi i dopływach ulega znacznemu zmniejszeniu. 
Zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat będzie bardzo trudne. 
 
1130 Boleń Aspius aspius 
Obecnie stwierdzony na 2 stanowiskach, gdzie nie tworzy licznych populacji, odpowiednio 1, 2 szt./stanowisko. Dane te mogą być mocno niedoszacowane, 
poniewaŜ boleń naleŜy do gatunków bardzo trudno łownych. I wyniki odłowów kontrolnych znacznie odbiegają od rzeczywistej liczebności gatunku. W 
stosunku do roku 1990 populacja bolenia w Narwi wykazuje lekki trend wzrostowy, ale jest znacznie niŜsza od potencjalnych moŜliwości obszaru. Dzięki 
zarybianiu prowadzonemu przez rybackiego uŜytkownika i ochronie tarlisk i zimowisk, zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne. 
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4. Analiza zagroŜeń 

4.1. Analiza zagroŜeń – siedliska nieleśne 

ZagroŜenia Lp. Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska Istniejące Potencjalne 

Siedliska nieleśne 

1 

2330 Wydmy śródlądowe z 
murawami napiaskowymi 
2330-1 Wydmy śródlądowe z 
murawami szczotlichowymi 

2330-1-1 
300 Wydobywanie piasku i Ŝwiru 
(pozyskiwanie piasku) 
420 Odpady, ścieki (składowanie bel siana) 

950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja), 
954 Inwazja gatunku (na płaty połoŜone u podnóŜa 
wydmy wkracza trzcinnik pospolity Calamagrostis 
epigeios) 

2 

2330 Wydmy śródlądowe z 
murawami napiaskowymi 
2330-1 Wydmy śródlądowe z 
murawami szczotlichowymi 

2330-1-2 
2330-1-3 

300 Wydobywanie piasku i Ŝwiru 
(pozyskiwanie piasku) 
420 Odpady, ścieki (składowanie bel siana) 

161 Zalesianie 
409 Inne typy zabudowy 
950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja), 
954 Inwazja gatunku 

3 

3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nymphaeion, 
Potamion  
3150-2 Eutroficzne starorzecza i 
drobne zbiorniki wodne 

3150-2-1 
3150-2-2 

211 Łowienie w stałych miejscach (dochodzi 
do niszczenia strefy brzegowej i 
zaśmiecanie) 
910 Zamulenie (część starorzeczy silnie 
wypłycona),  
952 Eutrofizacja 

420 Odpady, ścieki (istnieje duŜe 
prawdopodobieństwo pozbywania się nadmiaru 
biomasy z łąk w starorzeczach. W pobliŜu 
zabudowań moŜe dochodzić do pozbywania się 
ścieków bytowych do starorzeczy) 
950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja) 

4 
6120 Ciepłolubne, śródlądowe 
murawy napiaskowe  

6120-1 
6120-2 
6120-3 
6120-7 

950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja), 
954 Inwazja gatunku 

161 Zalesianie 
420 Odpady, ścieki (składowanie bel siana) 
623 Pojazdy zmotoryzowane 

5 
6120 Ciepłolubne, śródlądowe 
murawy napiaskowe  

6120-4 
950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja), 
954 Inwazja gatunku 

161 Zalesianie 

6 
6120 Ciepłolubne, śródlądowe 
murawy napiaskowe  

6120-5 
950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja), 
954 Inwazja gatunku 

161 Zalesianie 
409 Inne typy zabudowy 
420 Odpady, ścieki (składowanie bel siana) 
623 Pojazdy zmotoryzowane 

7 
6120 Ciepłolubne, śródlądowe 
murawy napiaskowe  

6120-6 
950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja), 
954 Inwazja gatunku 

161 Zalesianie 
409 Inne typy zabudowy 

8 
6230 Bogate florystycznie górskie 
i niŜowe murawy bliźniczkowe 
(Nardion – płaty bogate 

6230-4-1 
120 NawoŜenie, nawozy sztuczne (Obseruje 
się podwyŜszony udział śmiałka darniowego 
i kostrzewy czerwonej Festuca rubra) 

101 Zmiana sposobu uprawy (W warunkach 
intensyfikacji rolnictwa siedliska są zaorywane i 
obsiewane pastewnymi mieszankami traw lub teŜ 
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florystycznie) 
6230-4 NiŜowe murawy 
bliźniczkowe 

950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja na 
części płatu spasanego niedostatecznie) 

podsiewane) 

9 

6410 Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) 
6410-1 Łąki olszewnikowo-
trzęślicowe Selino carvifoliae-
Molinietum 

6410-1-1 
6410-1-2 
6410-1-3 

950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja na 
skutek zaniechania uŜytkowania rolniczego) 

161 Zalesianie (zalesiane są nieprzydatne rolniczo 
grunty - są dopłaty) 

10 

6410 Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) 
6410-1 Łąki olszewnikowo-
trzęślicowe Selino carvifoliae-
Molinietum 

6410-1-4 Brak 

101 Zmiana sposobu uprawy (W warunkach 
intensyfikacji rolnictwa siedliska są zaorywane i 
obsiewane pastewnymi mieszankami traw lub teŜ 
podsiewane) 
120 NawoŜenie, nawozy sztuczne (zwiększenie trofii 
siedliska) 
950 Ewolucja biocenotyczna (sukcesja na skutek 
zaniechania uŜytkowania rolniczego)  

11 

6510 NiŜowe i górskie świeŜe łąki 
uŜytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 
6510-1 Łąka rajgrasowa 
(Arrhenatheretum elatioris 

6510-1-1 

101 Zmiana sposobu uprawy (obserwuje się 
podwyŜszony udział kupkówki pospolitej 
Dactylis glomerata, co moŜe być wynikiem 
podsiewu w gospodarowaniu terenem 
120 NawoŜenie, nawozy sztuczne w celu 
podniesienia produktywności 

161 Zalesianie 
409 Inne typy zabudowy 

W tabeli wykazano kilkanaście czynników naturalnych i antropogenicznych działających na siedliska przyrodnicze i gatunki roślin. Określono 
ponadto czynniki potencjalne. 

W przypadku siedlisk seminaturalnych: 6230-4 NiŜowe murawy bliźniczkowe, 6410-1 Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-
Molinietum, 6510-1 Łąka rajgrasowa (Arrhenatheretum elatioris) zagroŜeniem jest zaniechanie uŜytkowania rolniczego, z drugiej strony 
nadmiernej intensyfikacji rolnictwa. Optymalne jest ekstensywne uŜytkowanie rolnicze – koszenie lub wypas. Dla siedliska 2330-1 Wydmy 
śródlądowe z murawami szczotlichowymi największym zagroŜeniem jest pozyskiwanie piasku, co prowadzi do systematycznego niszczenia 
siedliska. Poza tym wyniesione, suche miejsca, nieproduktywne z punktu widzenia rolniczego są chętnie wykorzystywane do składowania 
płodów rolnych. Siedliska 3150-2 -Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne są w stosunkowo dobrym stanie, bowiem teren jest 
trudnodostępny i podlegający cyklicznym wylewom rzeki. Utrzymanie siedlisk wymaga jedynie uporządkowania brzegów i kontrolowania 
gospodarki odpadami. NajwaŜniejszą przyczyną zanikania ciepłolubnych muraw napiaskowych to ich porzucanie. Potraktowane zostały jako 
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słabej jakości uŜytki zielone. Doprowadziło to do uruchomienia sukcesji naturalnej. ZagroŜeniem muraw pojawiającym się aktualnie z dopłatami 
do ekstensywnych uŜytków zielonych są dopłaty zalesieniowe, które są jednym z głównych zagroŜeń muraw, często gruntów, na których 
gospodarowanie stało się nieopłacalne. Dopłatom zalesieniowym nie podlegają grunty połoŜone w obszarach Natura 2000. Jest to pewne 
zabezpieczenie muraw, często zdarzają się przypadki zaorywania tego typu siedlisk i uznawania ich jako grunty orne. Porzucanie muraw jest teŜ 
spowodowane zmianami socjologicznymi i gospodarczymi. Zanikają dawne formy uŜytkowania muraw, od lat są juŜ przeŜytkiem, 
nieatrakcyjnymi, czaso- i pracochłonnymi zajęciami nie przynoszącymi innych korzyści niŜ dopłaty. Doprowadza to do zaniku muraw, 
wkraczania ekstensywnych gatunków roślin rodzimych czy inwazyjnych gatunków obcych. zmiana uŜytkowania gruntów, porzucanie wypasu, 
zalesianie, wnikanie gatunków ekspansywnych, uprawianie sportów w obrębie muraw (m.in. jazda na motorach). 
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4.2. Analiza zagroŜeń – siedliska leśne 

ZagroŜenia 
Lp. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska Istniejące Potencjalne 

Siedliska leśne 

1 

164 wycinka lasu 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 
421 zaśmiecanie lasu 
810 odwadnianie 

101 przekształcenie na uŜytki zielone 
140 wypasanie inwentarza 

2 
164 wycinka lasu 
421 zaśmiecanie lasu 
810 odwadnianie 

101 przekształcenie na uŜytki zielone 
140 wypasanie inwentarza 

3, 4, 5 
140 wypasanie inwentarza 
164 wycinka lasu 
810 odwadnianie 

101 przekształcenie na uŜytki zielone  

7, 8, 10, 12, 
14, 16, 17, 

22, 23 

160 gospodarka leśna 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 
810 odwadnianie 

 

9 

160 gospodarka leśna 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 
421 zaśmiecanie lasu 
810 odwadnianie 

164 wycinka lasu 

11 

164 wycinka lasu 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 
421 zaśmiecanie lasu 
810 odwadnianie 

101 przekształcenie na uŜytki zielone 
140 wypasanie inwentarza 

1. 91E0-3 
Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 
 
Podtyp: NiŜowy łęg jesionowo-
olszowy (Fraxino-Alnetum) 

 

13, 15 
160 gospodarka leśna 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 

810 odwadnianie 
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18, 19 
160 gospodarka leśna 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 

164 wycinka lasu 
810 odwadnianie 

20 

164 wycinka lasu 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 
421 zaśmiecanie lasu 
810 odwadnianie 

101 przekształcenie na uŜytki zielone 
140 wypasanie inwentarza 

24, 25 

160 gospodarka leśna 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 
810 odwadnianie 

164 wycinka lasu 

27, 33, 37 
160 gospodarka leśna 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 

810 odwadnianie 

28, 29 

160 gospodarka leśna 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 
810 odwadnianie 

164 wylesienie na terenach lasów prywatnych 
166 usuwanie obumierających i martwych drzew 
810 odwadnianie na terenach lasów prywatnych 

30, 31, 32 
160 gospodarka leśna 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 

164 wylesienie  
810 odwadnianie na terenach lasów prywatnych 

34, 35 

140 wypasanie inwentarza 
164 wycinka lasu 
166 usuwanie obumierających i martwych 
drzew 
421 zaśmiecanie lasu 
810 odwadnianie 

101 przekształcenie na uŜytki zielone 

36 810 odwadnianie 166 usuwanie obumierających i martwych drzew 

2. 91D0-2 
Bory i lasy bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum pubescentis, 
Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 
mugo-Sphagnetum, Sphagno 

6 160 gospodarka leśna 810 odwadnianie 
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girgensohnii-Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne) 
Podtyp: Sosnowy bór bagienny 
(Vaccinio 
uliginosi-Pinetum) 

3. 91D0-5 
Bory i lasy bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum pubescentis, 
Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 
mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne) 
Podtyp: Borealna świerczyna na 
torfie (Sphagno girgensohnii-
Piceetum) 

21 160 gospodarka leśna 810 odwadnianie 

4. 91D0-6 
Bory i lasy bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum pubescentis, 
Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 
mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne) 
Podtyp: Sosnowo-brzozowy las 
bagienny (Thelypteridi-Betuletum 
pubescebtis) 

26 160 gospodarka leśna 810 odwadnianie 

 

Podstawowym zagroŜeniem dla istnienia siedlisk łęgów (91E0) i borów bagiennych (91D0) są zakłócone warunki wodne w wyniku sieci 
rowów melioracyjnych, zarówno w samych płatach siedlisk leśnych, jak w otaczających rozległych płatach łąk. To powoduje zakłócenie reŜimu 
wodnego, rytmu zalewów, a tym samym wpływa na proces murszenia warstwy organicznej. Tym samym w warstwie runa mamy do czynienia z 
ekspansją gatunków nitrofilnych, takich jak pokrzywa oraz dominacją np. niecierpka pospolitego, maliny, bądź teŜ śmiałka darniowego. Poza 
tym brakuje szeregu gatunków typowych wraŜliwych na zakłócenia stosunków wodnych, takich jak czartawy oraz geofitów wiosennych np. 
zawilca Ŝółtego, złoci, ziarnopłonu wiosennego. Oczywiście zakłócenia stosunków wodnych spowodowane odwodnieniem w postaci rowów 
melioracyjnych są jeszcze bardziej zaznaczone w wyniku niekorzystnych zmian globalnych w postaci niedoboru opadów, jak i wzrostu 
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temperatury powietrza w ostatnich dwóch dekadach. Co jeszcze bardzie wpływa na niedobór zalewów i deficyt wody w glebie. W wielu płatach 
naleŜy zwrócić uwagę na pozostawianie martwego drewna w postaci posuszu stojącego, jak i leŜaniny, gdyŜ ten wskaźnik oceny stanu siedliska 
często obniŜał ocenę ogólną. Niektóre wydzielenia siedliskowe wymagają uprzątnięcia ze śmieci, jak i wyłączenia z wypasu inwentarza. 
Ponadto, tam gdzie jest to moŜliwe naleŜy popierać w trakcie trzebieŜy, jak i cięć rębnych odnowienie gatunków rzadkich, a jednak typowych dla 
siedliska łęgu, tj. jesionu i wiązu. W przypadku rzadkich na terenie analizowanego obszaru siedlisk 91D0 zagroŜeniem jest gospodarka leśne i 
dlatego naleŜy wyłączyć płaty z uŜytkowania. 
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4.3. Analiza zagroŜeń – gatunki zwierząt 

ZagroŜenia 
Lp. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Istniejące Potencjalne 

Gatunki zwierząt 

1.  1337 Bóbr europejski 
Castor fiber 

Cały obszar 

Natura 2000 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

701 Zanieczyszczenie wód 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

2.  1355 Wydra Lutra lutra Cały obszar 

Natura 2000 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

830 Regulowanie koryt rzecznych 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

3.  1166 Traszka 
grzebieniasta Triturus 
cristatus 

Cały obszar 

Natura 2000 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

952 Eutrofizacja 

120 NawoŜenie 

800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

4.  1188 Kumak nizinny 
Bombina bombina 

Cały obszar 

Natura 2000 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

952 Eutrofizacja 

120 NawoŜenie 

5.  1149 Koza Cobitis 
taenia 

wszystkie 120 NawoŜenie 

701 Zanieczyszczenie wód 

830 Regulowanie koryt rzecznych 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

952 Eutrofizacja 

800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 

811 Kształtowanie wodnej lub nadwodnej 
roślinności dla celów związanych z odwadnianiem 

6.  1145 Piskorz Misgurnus 
fossilis 

wszystkie 120 NawoŜenie 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

701 Zanieczyszczenie wód 

820 Usuwanie osadów 

830 Regulowanie koryt rzecznych 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 

810 Odwadnianie 

811 Kształtowanie wodnej lub nadwodnej 
roślinności dla celów związanych z odwadnianiem 

7.  1134 RóŜanka Rhodeus 
sericeus amarus 

wszystkie 120 NawoŜenie 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 

810 Odwadnianie 
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701 Zanieczyszczenie wód 

820 Usuwanie osadów 

830 Regulowanie koryt rzecznych 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

811 Kształtowanie wodnej lub nadwodnej 
roślinności dla celów związanych z odwadnianiem 

8.  1130 Boleń Aspius 
aspius 

wszystkie 701 Zanieczyszczenie wód 

830 Regulowanie koryt rzecznych 
850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

9.  1098 Minóg ukraiński 
Eudontomyzon mariae 

wszystkie 120 NawoŜenie 

701 Zanieczyszczenie wód 

820 Usuwanie osadów 

830 Regulowanie koryt rzecznych 

850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 

952 Eutrofizacja 

 

1337 Bóbr europejski Castor fiber 

ZagroŜeniami dla tego gatunku stanowią prace hydrotechniczne, które mogą ograniczać warunki bytowania bobrów. Chemiczne skaŜenie wód moŜe wpływać 
na ograniczenie liczebności i zwiększenie śmiertelności jego populacji. 

1355 Wydra  Lutra lutra 

Prace techniczne w korytach rzecznych związane z regulacją poziomu wód wpływają negatywnie i ograniczają miejsca bytowania tego gatunku. Jednocześnie 
kłusownictwo oraz stosowanie chemicznych środków w gospodarce rolnej wpływa na kumulację toksycznych substancji i ogranicza szanse Ŝyciowe gatunku. 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

Bezpośrednim zagroŜeniem dla tego gatunku jest zmiana chemizmu wód związana z odprowadzaniem ścieków i chemizacją gospodarki rolnej. Jednocześnie 
prace zmierzające do osuszania terenu wprowadzają nieodwracalne zmiany w mozaice terenu i ograniczają miejsca bytowania gatunku. 

1188 Kumak nizinny  Bombina bombina 

Bezpośrednim zagroŜeniem dla tego gatunku jest zmiana chemizmu wód związana z odprowadzaniem ścieków i chemizacją gospodarki rolnej. Jednocześnie 
prace zmierzające do osuszania terenu wprowadzają nieodwracalne zmiany w mozaice terenu i ograniczają miejsca bytowania gatunku. Dotyczy to zwłaszcza 
śródpolnych oczek wodnych. 
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5. Cele działań ochronnych 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa 
osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

Siedliska nieleśne 

2330 Wydmy śródlądowe z 
murawami napiaskowymi 
2330-1 Wydmy śródlądowe z 
murawami szczotlichowymi 

2330-1-1, 2330-1-2, 
2330-1-3 

ID BUL 45,             
ID BUL 44 

U2 

Zachowanie siedliska niezarośniętego trzcinnikiem 
piaskowym, a w dalszych etapach powstrzymanie 
sukcesji drzew i krzewów. Odtworzenie i utrzymanie 
wskaźników kardynalnych na poziomie FV na minimum 
70% płatów siedliska. 

10 lat 

3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nymphaeion, 
Potamion  
3150-2 Eutroficzne starorzecza 
i drobne zbiorniki wodne 

3150-2-1, 3150-2-2 

ID BUL 38 
U1 

Zachowanie powierzchni siedliska w stanie 
niepogorszonym w całym areale obszaru Natura 2000 
(utrzymanie stanu). Nie planuje się działań ochronny 
czynnej. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

10 lat 

6120 Ciepłolubne, śródlądowe 
murawy napiaskowe  

6120-1, 6120-2, 
6120-3, 6120-4, 
6120-5, 6120-6, 

6120-7 

ID BUL 39, ID BUL 
40, ID BUL 41, ID 

BUL 42, ID BUL 43, 
ID BUL 46, ID BUL 

47 

U2 

Zagwarantowanie uŜytkowania 70% płatów siedliska 
(dominacja wypasu nad koszeniem). Odtworzenie i 
utrzymanie wskaźników kardynalnych na poziomie FV 
na minimum 70% powierzchni płatów siedliska.  

10 lat 

6230 Bogate florystycznie 
górskie i niŜowe murawy 
bliźniczkowe (Nardion – płaty 
bogate florystycznie) 
6230-4 NiŜowe murawy 

6230-4-1 U2 

Zachowanie płatów muraw niezarośniętych gatunkami 
ekspansywnymi roślin zielnych, a w dalszych etapach 
sukcesji krzewami. Zagwarantowanie uŜytkowania 70% 
płatów siedliska. Odtworzenie i utrzymanie wskaźników 
kardynalnych na poziomie FV na minimum 70% 

10 lat 
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bliźniczkowe powierzchni płatów siedliska. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

6410-1-1, 2, 3 U2 
Odtworzenie odpowiedniej struktury i funkcji, w 
szczególności charakterystycznego składu gatunkowego w 
efekcie odkrzaczania; 

10 lat 6410 Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) 
6410-1 Łąki olszewnikowo-
trzęślicowe Selino carvifoliae-
Molinietum 

6410-1-4 U1 

Zachowanie niezarośniętego gatunkami ekspansywnymi 
roślin zielnych, a w dalszych etapach sukcesji krzewami, 
płatów muraw. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

5 lat 

6510 NiŜowe i górskie świeŜe 
łąki uŜytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 
6510-1 Łąka rajgrasowa 
(Arrhenatheretum elatioris) 

6510-1-1 U2 

Utrzymanie względnie bogatej gatunkowo łąki kośnej. 
Zagwarantowanie uŜytkowania 70% płatów siedliska. 
Odtworzenie i utrzymanie wskaźników kardynalnych na 
poziomie FV na minimum 70% powierzchni płatów 
siedliska. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

3 lata 

7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk 
i mechowisk 

- XX 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony Perspektywa nie moŜliwa 
do określenia ze względu 
na brak wiedzy o stanie 
siedliska 

Siedliska leśne 

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

Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

Wydzielenia 
siedliskowe nr: 7, 8, 
9, 10 

U1 

Zachowanie naturalnych warunków wodnych; 
uzupełnianie składu gatunkowego w drzewostanach 
rębnych o gatunki łęgowe: jesion, wiąz; pozostawianie 
martwego drewna w drzewostanach starszych klas wieku. 

10 lat 

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

Populetum albae, Alnenion 

Wydzielenia 
siedliskowe nr 1, 2, 3, 
4, 5, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 

U2 

Zachowanie lub przywracanie tam gdzie to moŜliwe 
naturalnych warunków wodnych; uzupełnianie składu 
gatunkowego w drzewostanach rębnych o gatunki 
łęgowe: jesion, wiąz; pozostawianie martwego drewna w 
drzewostanach starszych klas wieku, usuwanie śmieci, 

10 lat 
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glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 

wyłączenie z wypasu. 

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

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum 

i brzozowo-sosnowe bagienne 
lasy borealne) 

Wydzielenia 
siedliskowe nr 6 

U1 

Wyłączenie z gospodarki leśnej. 10 lat 

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

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum 

i brzozowo-sosnowe bagienne 
lasy borealne) 

Wydzielenia 
siedliskowe nr 21, 26 

U2 

Wyłączenie z gospodarki leśnej. 10 lat 

Gatunki zwierząt 

1337 Bóbr europejski Castor 
fiber 

Cały obszar Natura 
2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi 

FV 
Zagwarantowanie liczebności populacji na aktualnym 
poziomie oraz zachowanie obecnej struktury i funkcji 
siedliska gatunku. 

Obecny stan właściwy 

1355 Wydra Lutra lutra Cały obszar Natura 
2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi 

FV 
Zagwarantowanie liczebności populacji na aktualnym 
poziomie oraz zachowanie obecnej struktury i funkcji 

Obecny stan właściwy 

1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 

Cały obszar Natura 
2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi 

U1 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 5-10 lat 



 

 
168 

1188 Kumak nizinny Bombina 
bombina 

Cały obszar Natura 
2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi 

U1 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 5-10 lat 

1149 Koza Cobitis taenia Rz. Mieńka, Czarna, 
Małynka, Narewka, 
Narew - 6 stanowisk 

U2 

Poprawa jakości wód rzeki Narew i dopływów, 
wypracowanie modelu gospodarowania wodą, poprawa 
droŜności dopływów w okresie wiosennym, monitoring. 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

5-10 lat  

1145 Piskorz Misgurnus 
fossilis 

Rz. Mieńka, 
Strabelka, Czarna, 
Małynka, Łoknica, 
Narew - starorzecze 6 
stanowisk 

U1 

1134 RóŜanka Rhodeus 
sericeus amarus 

Strabelka, Łoknica, 
Narew - starorzecze, 
3 stanowiska 

U1 

1130 Boleń Aspius aspius Narew - 2 stanowiska U1 

Poprawa jakości wód rzeki Narew i dopływów, 
wypracowanie modelu gospodarowania wodą, poprawa 
dąŜności dopływów w okresie wiosennym, monitoring. 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

5-10 lat 

1098 Minóg ukraiński 
Eudontomyzon mariae 

Czarna, Małynka - 2 
stanowiska 

U2 

Poprawa jakości wód rzeki Narew i dopływów, 
wypracowanie modelu gospodarowania wodą, poprawa 
droŜności dopływów w okresie wiosennym, monitoring. 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

W obecnej sytuacji 
trudne do przewidzenia 

 
Podstawowym celem dla siedliska 91E0 jest zachowanie naturalnych warunków wodnych. W większości wyróŜnione płaty siedlisk łęgów mają zakłócone 

warunki wodne, jak i naturalny rytm zalewów poprzez regulację stosunków wodnych - sieć rowów melioracyjnych. Systemy melioracyjne w lasach są obecnie 

nie odnawiane i ich funkcja odwadniająca z roku na rok podlega ograniczeniu. Drzewostany w siedlisk 91E0 tworzy głównie olsza czarna, natomiast brakuje 

wiązu i jesionu. Stąd teŜ zaleca się pozostawianie tych gatunków w ramach cięć pielęgnacyjnych lub teŜ uzupełnianie składu w trakcie cięć odnowieniowych. 

Ilość martwego drewna na siedliskach łęgów rzadko kiedy przekracza ilość 5 m3/ha. Jest to ilość, która znacznie odbiega od załoŜonego pułapu 10% 

zasobności drzewostanu określonego w przewodnikach do oceny stanu siedlisk według metodyki GIOŚ/IOP. Stąd teŜ zaleca się pozostawianie martwego 

drewna, szczególnie w drzewostanach starszych klas wieku, tak aby zbliŜyć się do wartości wykazanej jako minimalna dla właściwego stanu ochrony. 
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2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 
Chcąc utrzymać charakter siedliska oraz kompozycję gatunków tworzących murawy napiaskowe koniecznym warunkiem jest nie dopuszczenie do masowego 

wkraczania na jego płaty trzcinnika piaskowego.  

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion  
Zbiorowiska te są szczególnie istotne jako miejsca bytowania dla szeregu gatunków fauny. Prace hydrotechniczne nieodwracalnie zmieniając reŜim wodny 

eliminują te siedliska.  

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

Aby zachować te siedliska naleŜy zagwarantować systematyczny wypas, a takŜe stosowanie ekstensywnych metod gospodarki rolnej. 

6230 Bogate florystycznie górskie i niŜowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie) 
Przetrwanie i zachowanie tych siedlisk uzaleŜnione jest w sposób bezpośredni od stopnia zahamowania i ograniczenia sukcesji, stąd teŜ konieczne jest 

usuwanie wkraczających na powierzchnię krzewów i podrostów drzew. 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
Gwarancją zachowania siedliska jest przeciwdziałanie procesom sukcesji,a zwłaszcza ekspansji krzewów i podrostów drzew (zwłszcza gatunków 

lekkonasiennych: brzozy, wierzby, osiki i sosny). 

6510 NiŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
O zachowaniu tego siedliska decydować będzie stosowanie ekstensywnych metod gospodarki rolnej, w tym systematycznego koszenia gwarantującego 

obecność bogatych florystycznie zespołów roślinnych. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Rozmieszczenie przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi przedstawione 
zostało na mapie Załącznik nr 4. 
 

6.1. Ustalenie działań ochronnych dla siedlisk nieleśnych 

Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 

Siedliska nieleśne 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Koszenie roślin zielnych 
zarastających murawę 

Koszenie roślin zielnych 
zarastających murawę (80-85% 
powierzchni co roku 
naprzemiennie) do wys. 10 cm  i 
wynoszenie biomasy poza płat 
siedliska przyrodniczego. Termin: 
do 15 X 

2330-1-1 
Dz. 144/3 

GRADOCZNO 

Co roku 2 Właściciel lub 
zarządca obiektu, 
nadzór ARiMR 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

2330 Wydmy 
śródlądowe z 
murawami 
napiaskowymi 

2330-1 Wydmy 
śródlądowe z 
murawami 
szczotlichowymi 

2 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
przedmiocie ochrony poprzez 
wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej, w tym 
inwentaryzacji porostów i mchów. 

W całej dolinie Narwi 
w granicach obszaru 
Natura 2000 

Okres 
obowiązywania 

PZO 

7 RDOŚ w 
Białymstoku 

 2330 Wydmy Działania związane z ochroną czynną 
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3  Usunięcie drzew i 
krzewów 

Jednorazowo usunąć istniejące 
drzewa i krzewy. 

Działki 
ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
wydzieleniom 
siedliskowym 2330-
1-2 i 2330-1-3 
CIMOCHY: 68, 69, 
163/1, 64, 49, 
GRADOCZNO: 
344/1, RYBAKI 
(163, 69, 62, 63, 
70/2) 

Działanie 
pilne, termin 
wykonanie 
1-2 rok 
obowiązywa
nia planu 
zadań 
ochronnych. 

2-5/ha Właściciel/zarządca 
terenu, Nadzór: 
wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

4  Utrzymywać jako trwały 
uŜytek zielony bez 
stosowania nawoŜenia 
środków ochrony roślin, 
orki ani podsiewania 
mieszanek traw,  

Usuwanie co 2 lata siewek i 
podrostów drzew i krzewów. 
Zabieg ten powinno się 
przeprowadzać w okresie 
zimowym, tak by nie zniszczyć 
roślinności murawowej wraz z 
powierzchniową warstwą gleby, 
a tym samym nie uruchomić 
utrwalonych murawą piasków. 

Działki 
ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
wydzieleniom 
siedliskowym 
2330-1-2 i 2330-1-
3. 
CIMOCHY: 68, 69, 
163/1, 64, 49, 
GRADOCZNO: 
344/1, RYBAKI 
(163, 69, 62, 63, 
70/2) 

Realizowane 
po działaniu 
nr 3. W 
sezonie 
zimowym. 

Usuwanie 
siewek-500 
zł/ha. 
Ewentualny 
wykup10 
tys/1 ha. 

Właściciel/zarząd
ca gruntu, 
nadzór: ARiMR 

śródlądowe z 
murawami 
napiaskowymi 
2330-1 Wydmy 
śródlądowe z 
murawami 
szczotlichowy
mi 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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5  Monitorowanie realizacji 
działań ochronnych. 

Kontrola wybranych 
parametrów: skład gatunkowy, 
wysokość runi, grubość 
wojłoku, pokrywanie przez 
poszczególne warstwy 
roślinności. Konieczne jest 
zmierzenie wybranych 
parametrów przed wykonaniem 
zabiegu-zapisanie stanu 
siedliska w stanie wyjściowym.  

Działki 
ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
wydzieleniom 
siedliskowym 
2330-1-2 i 2330-1-
3. 
CIMOCHY: 68, 69, 
163/1, 64, 49, 
GRADOCZNO: 
344/1, RYBAKI 
(163, 69, 62, 63, 
70/2) 

1 raz na 3 lata 0,5/ha Właściciel/zarząd
ca gruntu, 
nadzór: ARiMR 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

6 Inwentaryzacja 
przyrodnicza. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
przedmiocie ochrony poprzez 
wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej, w tym 
inwentaryzacji porostów i 
mchów. 

W całej dolinie 
Narwi w granicach 
obszaru Natura 
2000 

W okresie 
obowiązywan
ia PZO 

0,5/ha RDOŚ w 
Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 3150 Starorzecza 
i natural, ne 
eutroficzne 
zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami 

7 Uporządkowanie strefy 
starorzeczy 

Zebranie i usunięcie śmieci ze 
stanowisk wędkarskich 

W całej dolinie 
Narwi w granicach 
obszaru Natura 
2000 

Okres 
obowiązywania 

PZO 

100 Właściciel/zarządca 
gruntu, nadzór: 
gminy 
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8 Opracowanie programu 
zarządzania ochroną 
siedlisk 3150 w obszarze 
Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej 
Narwi 

Opracowanie programu zarządzania 
ochroną starorzeczy 
zapobiegającego zanieczyszczaniu 
ich brzegów przez uŜytkowników. 
Polegać to będzie na wyznaczaniu i 
oznakowaniu stanowisk 
wędkarskich oraz zasad korzystania 
z nich, wyznaczenia ścieŜek 
turystycznych oraz umieszczenia 
tablic informacyjnych. 

W całej dolinie 
Narwi w granicach 
obszaru Natura 
2000 

Realizowane 
po działaniu nr 
9, Okres 
obowiązywania 
PZO 

50 PZW i samorządy, 
organizacje 
pozarządowe 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
przedmiocie ochrony poprzez 
wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej, w tym 
inwentaryzacji glonów i mszaków 
oraz ich analizy. Opracowanie 
dokumentacji kartograficznej 
przdstawiającej biochory stanowisk. 

W całej dolinie 
Narwi w granicach 
obszaru Natura 2000 

2013-2017 100 RDOŚ w 
Białymstoku 

z Nymphaeion, 
Potamion  
 
3150-2 -
Eutroficzne 
starorzecza i 
drobne zbiorniki 
wodne 

10 Określenie kierunków 
gospodarowania wodą w 
Dolinie Górnej Narwi  

Opracowanie ekspertyzy 
hydrologicznej mającej na celu 
ocenę oddziaływania Zbiornika 
Siemianówka oraz określenie 
kierunków gospodarowania wodą 
w Dolinie Górnej Narwi, 
uwzględniających wymagania 
przedmiotów ochrony 
występujących na obszarze Natura 
2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi 

Obszar Ostoi w 
Dolinie Górnej 
Narwi i Zbiornik 
Siemianówka 

Okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

10 WZMiUW 

 6120 Działania związane z ochroną czynną 
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Jednorazowo usunąć istniejące 
drzewa i krzewy, usunąć 
pozyskaną biomasę; 
dopuszczalne jest pozostawienie 
pojedynczych drzew i krzewów 
owocowych 

Właściciel/zarządca 
terenu  
Nadzór: wójt, 
burmistrz lub 
prezydent miasta 

11 Usuwać pojedyncze 
drzewa i krzewy, 
wykaszać i usuwać 
pozyskaną biomasę 

Wypas i usuwanie skoszonej 
biomasy 

Działki 
ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
wydzieleniom 
siedliskowym 
6120-1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 
ODNOGA: 441, 
440, 444, 443, 
439/1; ŁUKA: 
34/4, 100, 34/2, 
34/8, 51/1, 70; 
RYBAKI: 163, 71, 
70/2; CIMOCHY: 
69, 73/1, 72/1, 
71/1, 164, 65, 165; 
NAREW: 694/2, 
692, 691/1 

Działanie 
pilne, termin 
wykonanie 1-
2 rok 
obowiązywan
ia planu 
zadań 
ochronnych 

2-5/ha 

Właściciel/zarządca 
terenu  
Nadzór: ARiMR 

Ciepłolubne 
śródlądowe 
murawy 
napiaskowe  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 

 
175 

12  Utrzymywać jako 
trwały uŜytek zielony 
bez stosowania 
nawoŜenia środków 
ochrony roślin, orki ani 
podsiewania mieszanek 
traw, przywrócić i 
utrzymywać wypas, 
sporadycznie koszenie 

Wypas przy obsadzie 
maksymalnie 0,5 DJP/ha, 
najlepiej tradycyjnymi 
odmianami zwierząt. Płat 
siedliska jest długo 
nieuŜytkowany, przy 
rozpoczynaniu wypasu moŜna 
zastosować obsadę większą przez 
krótszy czas wypasu. Sezon 
pastwiskowy - od 1 maja do 15 
października. Sporadycznie 
dopuszczone moŜe być koszenie: 
raz w roku, termin koszenia od 15 
lipca do 30 września, 
doprecyzowany i modyfikowany 
w zaleŜności od występujących i 
pojawiających się w miarę 
uŜytkowania gatunków roślin. 
Koszenie w sposób nieniszczący 
runi roślinnej i pokrywy 
glebowej, przy nie więcej niŜ 
jednym pokosie w roku i 
wysokości koszenia do 10 cm, 
połączone z usuwaniem biomasy. 

Działki 
ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
wydzieleniom 
siedliskowym 
6120-1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 
ODNOGA: 441, 
440, 444, 443, 
439/1; ŁUKA: 
34/4, 100, 34/2, 
34/8, 51/1, 70; 
RYBAKI: 163, 71, 
70/2; CIMOCHY: 
69, 73/1, 72/1, 
71/1, 164, 65, 165; 
NAREW: 694/2, 
692, 691/1 

Realizowane 
po działaniu 
nr 11. Sezon 
pastwiskowy 
- od 1 maja 
do 15 
października. 
Koszenie: raz 
w roku, 
termin 
koszenia od 
15 lipca do 
30 września, 
doprecyzowa
ny i 
modyfikowan
y w 
zaleŜności od 
występującyc
h i 
pojawiającyc
h się w miarę 
uŜytkowania 
gatunków 
roślin. 

Koszt zakupu 
zwierząt do 
wypasu-
np.owca 
wrzosówka-
2-5 owiec/ha 
(cena 1 owcy 
to ok. 300 
zł)/600-
1500zł/ha). 
Koszt 
utrzymania 
zwierząt, 
nadzoru oraz 
niezbędnego 
sprzętu-2-3 
tyś/ha. 
Ewentualny 
wykup-10 
tys/1 ha. 

Właściciel/zarząd
ca gruntu  
Nadzór: ARiMR 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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13  Monitorowanie 
realizacji działań 
ochronnych 

Kontrola wybranych parametrów: 
skład gatunkowy, wysokość runi, 
grubość wojłoku, pokrywanie 
przez poszczególne warstwy 
roślinności. Konieczne jest 
zmierzenie wybranych 
parametrów przed wykonaniem 
zabiegu-zapisanie stanu siedliska 
w stanie wyjściowym. 
Powierzchnia poletek próbnych 
moŜe mieć minimalnie 4 a 
maksimum 25 m kw. 

Działki 
ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadającyc
h wydzieleniom 
siedliskowym 
6120-1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 
ODNOGA: 441, 
440, 444, 443, 
439/1; ŁUKA: 
34/4, 100, 34/2, 
34/8, 51/1, 70; 
RYBAKI: 163, 
71, 70/2; 
CIMOCHY: 69, 
73/1, 72/1, 71/1, 
164, 65, 165; 
NAREW: 694/2, 
692, 691/1 

1 raz na 3 lata 0,5/ha nadzór: AriMR 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

14 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
przedmiocie ochrony poprzez 
wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej, w tym 
inwentaryzacji porostów i mchów. 

W całej dolinie 
Narwi w 
granicach 
obszaru Natura 
2000 

Okres 
obowiązywania 

PZO 

0,5/ha RDOŚ w 
Białymstoku 

6410 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Zmiennowilgot
ne łąki 
trzęślicowe 
Molinion 

15 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
przedmiocie ochrony poprzez 
wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej. 

W całej dolinie 
Narwi w 
granicach 
obszaru Natura 
2000 

Okres 
obowiązywania 

PZO 

0,5/ha RDOŚ w 
Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 6510 NiŜowe i 
górskie świeŜe 
łąki 
uŜytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherio
n elatioris) 

16 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
przedmiocie ochrony poprzez 
wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej. 

W całej dolinie 
Narwi w 
granicach 
obszaru Natura 
2000 

Okres 
obowiązywania 

PZO 

0,5/ha RDOŚ w 
Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 7230 Górskie i 
nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 
młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

17 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
przedmiocie ochrony poprzez 
wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej. 

W całej dolinie 
Narwi w 
granicach 
obszaru Natura 
2000 

Okres 
obowiązywania 

PZO 

0,5/ha RDOŚ w 
Białymstoku 

Siedliska nieleśne - nowe przedmioty ochrony, nie wykazane w SDF 

6230 Bogate Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



 

 
178 

florystycznie 
górskie i 
niŜowe 
murawy 
bliźniczkowe 
(Nardion – 
płaty bogate 
florystycznie) 
6230-4 NiŜowe 
murawy 
bliźniczkowe 

18 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Uzupełnienie stanu wiedzy o 
przedmiocie ochrony poprzez 
wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej. 

W całej dolinie 
Narwi w 
granicach 
obszaru Natura 
2000 

Okres 
obowiązywania 

PZO 

0,5/ha RDOŚ w 
Białymstoku 

 

Działania ochronne mają na celu przeciwdziałania powstrzymania negatywnych zmian w siedliskach i odtworzenia ich właściwego stanu. 
Utrzymanie i odtworzenie siedliska 6120 Ciepłolubnych śródlądowych muraw napiaskowych uzaleŜnione jest od przywrócenia uŜytkowaniu 
z dominacją wypasu. Wypasem naleŜy objąć w miarę moŜliwości wszystkie nieuŜytkowane obecnie płaty ciepłolubnych muraw 6120. Zgryzanie 
przez zwierzęta prowadzi do uregulowania składu gatunkowego muraw-pozbycia się gatunków łąkowych i ruderalnych, a pozostawienie 
gatunków muraw. Wprowadzenie zwierząt nie dopuszcza teŜ do rozwijania się sukcesji naturalnej. Priorytetowe jest wprowadzenie wypasu na 
płatach muraw na pagórku Maciejkowa Góra i w sąsiedztwie wsi: Cimochy i Rybaki. Wypas, ze względu na słabą jakość bazy pokarmowej, 
powinien być realizowany przez najbardziej pierwotne, stare odmiany zwierząt gospodarczych (owce wrzosówki, świniarki, koniki polskie, kozy 
róŜnych ras). Obsada nie powinna przekraczać 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 obciąŜeniu 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). Przed rozpoczęciem zabiegów naleŜy opracować plan wypasu, który powinien zostać zatwierdzony przez RDOŚ. Wypas naleŜy 
prowadzić w sezonie pastwiskowym trwającym od 1 maja do 15 października, w systemie kwaterowym, wygradzając i pozostawiając bez 
uŜytkowania pasterskiego i kośnego przynajmniej 15% kaŜdego z wydzieleń siedliskowych w danym roku (przy czym w kaŜdym roku powinno 
to dotyczyć innej powierzchni). Przy czym płaty siedliska są długo nieuŜytkowane, przy rozpoczynaniu wypasu moŜna zastosować obsadę 
większą przez krótszy czas wypasu. Płaty muraw są w zaawansowanej sukcesji naturalnej. Najpilniejszym działaniem ochronnym jest wycinka 
krzewów i podrostów drzew. Ze względu na sezon godowy i lęgowy ptaków najlepszą porą na usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń jest zima. 
Wypas powinien dominować nad ewentualnym koszeniem, stosowanym sporadycznie. Koszenie stwarza dobre warunki do rozwoju rozłogowych 
traw, które często są gatunkami inwazyjnymi na murawach (np. rajgras). Termin koszenia od 15 lipca do 30 września, doprecyzowany do 
pojawiających się gatunków murawowych. Koszenie powinno być realizowane w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, przy 
nie więcej niŜ jednym pokosie w roku i wysokości koszenia do 10 cm, połączone z usuwaniem biomasy. Wpływ wypasu na roślinność i siedliska 
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przyrodnicze powinien być objęty monitoringiem przyrodniczym i modyfikowany w zaleŜności od wyników monitoringu. Inne wymogi to: 1) 
zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu, stosowania ścieków i osadów ściekowych; 2) zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do 
dnia 1 września; 3) zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z 
wyjątkiem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieŜącejkonserwacji);4) niestosowanie 
środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciąŜliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu 
(np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 2. (Wymogi określone według Rozporządzenia MRiRW 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 30 września 2009 r. (Dz. U. Nr 161, poz. 1286) i z dnia 15 marca 2010 r. 
(Dz. U. Nr 39 poz. 218)). 

W przypadku siedliska 2330 Wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi najwaŜniejszym działaniem ochronnym jest usuwanie 
co 2 lata siewek i podrostów drzew i krzewów. Zabieg ten powinno się przeprowadzać w okresie zimowym, tak by nie zniszczyć roślinności 
murawowej wraz z powierzchniową warstwą gleby, a tym samym nie uruchomić utrwalonych murawą piasków. WaŜnym działaniem ochronnym 
jest teŜ wstawienie tablicy informacyjno-edukacyjnej przy płatach siedliska. Niszczenie siedliska (np. rozjeŜdŜanie, wydobycie piasku) moŜe 
odbywać się z niewiedzy. 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zabudowy w obrębie siedlisk 6120 i 2330. 



 

 
180 

6.2. Ustalenie działań ochronnych dla siedlisk leśnych 

Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin 
wykonania 

Szacunk
owe 

koszty 
(w tys. 

zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

Siedliska leśne 

Działania związane z ochroną czynną 

1 Budowa 
bystrotoku 

Budowa bystrotoku kamienno-
drewnianego o wysokości 
piętrzenia 30 cm i w odległości 
100 m od drogi w głąb lasu; 
obiekt zaprojektowany na 
podstawie ekspertyzy 
hydrologiczno-przyrodniczej, 

wydzielenie 17, PIETKOWO dz. 
nr: 35, adres leśny 01-24-1-02-
35-c, 01-24-1-02-35-f, 01-24-1-
02-35-d 

w drugim roku 
obowiązywania 
planu w okresie 
jesiennym 
(październik) 

20 Nadleśnictwo 
Rudka 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

2 Renowacja jazu Renowacja jazu przy stawie 
rybnym. Wymiana zastawek z 
moŜliwością regulacji odpływu; 
obiekt zaprojektowany na 
podstawie ekspertyzy 
hydrologiczno-przyrodniczej, 

wydzielenie 17, PIETKOWO dz. 
nr: 35, adres leśny 01-24-1-02-
35-c, 01-24-1-02-35-f, 01-24-1-
02-35-d 

w drugim roku 
obowiązywania 
planu w okresie 
jesiennym 
(październik) 

1 Nadleśnictwo 
Rudka 
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3 Rozpoczęcie 
rębni IVD 

Rozpoczęcie prac 
odnowieniowych rębnią IVD z 
docelowym składem gatunkowym 
Ol 40, Js 40, Wz, Brz, Św, Czm 
20% 

wydzielenie 20, SAMUŁKI 
DUśE I MAŁE dz. nr: 452/4, 
451/2, 453, 452/10, 454, 455, 
570, 456, 457, 458, 459, 62/2, 
822, 821, 61/2, 60/7, 449, 450, 
451/1, 820, 452/9 

rozpoczęcie w 
10-cio leciu 
obowiązywania 
PZO zgodnie z 
tworzonym 
uproszczonym 
planem 
urządzenia 

5 właściciel/ 

starostwo 
powiatowe 

4 Usuwanie 
śmieci 

Zbiór i transport śmieci do 
miejsca utylizacji 

wydzielenie 1, LESZNIA dz. nr: 
211, 210, 209, 208, 207, 
wydzielenie 2, CZEREWKI dz. 
nr: 515, 514; LESZNIA dz. nr: 
394, wydzielenie 28, KOŹLIKI 
dz. nr: 136/5, 60/6, 61/2, 61/3, 
625, 135/1, 1, adres leśny 01-03-
1-03-74-h, wydzielenie 29, 
KOŹLIKI dz. nr: 139/3, 139/4, 
535, 145/9, 01-03-1-03-74-g 

raz do roku, w 
okresie 
kwiecień-maj 

4 Nadleśnictwo 
Bielsk 

/właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

5 uwzględnienie 
w składzie 
gatunkowym 
drzewostanu w 
trakcie rębni IV 
gatunków 
łęgowych tj. Js, 
OL, Wz 

W przypadku braku odnowienia 
gatunków takich jak Wz, Js 
naleŜy uzupełnić poprzez 
sadzenie podczas prac 
odnowieniowych przy rębni IV 

wydzielenie 14, PIETKOWO dz. 
nr: 31, adres leśny 01-24-1-02-
31-g, 01-24-1-02-31-a, 01-24-1-
02-31-d, 01-24-1-02-31-j, 01-24-
1-02-31-k 

w piątym roku 
obowiązywania 
planu 

2 Nadleśnictwo 
Rudka 

6 uwzględnienie 
w składzie 
gatunkowym 
drzewostanu w 
trakcie rębni IB 
gatunków 

W przypadku braku odnowienia 
gatunków takich jak Wz, Js, 
naleŜy uzupełnić poprzez 
sadzenie podczas prac 
odnowieniowych przy rębni IB 

wydzielenie 9, STRABLA-ŁYSE 
dz. nr: 1201, adres leśny 01-03-1-
05-99-c 

okres 
obowiązywania 
niniejszego 
planu 

1 Nadleśnictwo 
Bielsk 
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łęgowych tj. Js, 
OL, Wz 

7 uwzględnienie 
w składzie 
gatunkowym 
drzewostanu w 
trakcie rębni IB 
gatunków 
łęgowych tj. Js, 
OL, Wz 

W przypadku braku odnowienia 
gatunków takich jak Wz, Js 
naleŜy uzupełnić poprzez 
sadzenie podczas prac 
odnowieniowych przy rębni IB 

wydzielenie 16, PIETKOWO dz. 
nr: 40, adres leśny 01-24-1-02-
40-i 

okres 
obowiązywania 
niniejszego 
planu 

1 Nadleśnictwo 
Rudka 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

8 Nie odnawiać 
rowów 
melioracyjnych 

Brak działania - Pozostawić rowy 
bez odnowienia poprzez 
zaniechanie ich pogłębiania, 
wykaszania w całym wydzieleniu  

wydzielenie 7, PIETKOWO dz. nr: 
37,36,5000 ; GODZIEBY dz. nr: 
289,194, adres leśny 01-24-1-02-
36-d, 01-24-1-02-37-d, wydzielenie 
8, PIETKOWO dz. nr: 34,35,37, 
adres leśny 01-24-1-02-34-b, 01-24-
1-02-34-f, 01-24-1-02-34-k, 01-24-
1-02-35-b, wydzielenie 14, 
PIETKOWO dz. nr: 31, adres leśny 
01-24-1-02-31-g, 01-24-1-02-31-a, 
01-24-1-02-31-d, 01-24-1-02-31-j, 
01-24-1-02-31-k, wydzielenie 16, 
PIETKOWO dz. nr: 40, 01-24-1-
02-40-i, wydzielenie 17, 
PIETKOWO dz. nr: 35, adres leśny 
01-24-1-02-35-c, 01-24-1-02-35-f, 
01-24-1-02-35-d 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Rudka 
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9 Nie odnawiać 
rowów 
melioracyjnych 

Pozostawić rowy bez odnowienia 
poprzez zaniechanie ich 
pogłębiania, wykaszania w całym 
wydzieleniu  

wydzielenie 10, PUCHY dz. nr: 
686/12, adres leśny 01-03-1-01-29-
d, 01-03-1-01-29-i, wydzielenie 24, 
PLUTYCZE dz. nr: 
114/1,161,162/1,175/2,125/1,132/1,
143,142,141,140/1,139/1,137/1,136
,135/1,134/1133/1,145,172, adres 
leśny 01-03-1-05-86-f, 01-03-1-05-
86-j, 01-03-1-05-86-b, wydzielenie 
25, KOŹLIKI dz. nr: 145/10, 157/8, 
149/4, 157/7, 158/1, 154/8, 154/7, 
155/5, 148/3, 151/5, 159/1, 628, 
556, 660, 154/9, 155/6, 153/6, 
150/18, 150/17, 150/16, 150/15, 
153/5 153/3,152, adres leśny 01-03-
1-03-74-b, 01-03-1-03-74-c, 
wydzielenie 27, PLUTYCZE dz. nr: 
746/2, adres leśny 01-03-1-05-84-m 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Bielsk 
/właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

10 Nie odnawiać 
rowów 
melioracyjnych 

Pozostawić rowy bez odnowienia 
poprzez zaniechanie ich 
pogłębiania, wykaszania w całym 
wydzieleniu  

wydzielenie 22, STRABLA-ŁYSE 
dz. nr: 1204, adres leśny 01-03-1-
05-93-f, wydzielenie 23, 
STRABLA-ŁYSE dz. nr: 
1027/1,1205,1204,1203,1202, adres 
leśny 01-03-1-05-92-f, 01-03-1-05-
92-d, 01-03-1-05-92-c, 01-03-1-05-
92-h, 01-03-1-05-92-g, 01-03-1-05-
93-b, 01-03-1-05-93-c, 01-03-1-05-
93-f, 01-03-1-05-94-a, 01-03-1-05-
94-g, 01-03-1-05-92-b, 01-03-1-05-
93-a, 01-03-1-05-94-c, 01-03-1-05-
94-f, wydzielenie 33, ODNOGA dz. 
nr: 484, adres leśny 01-30-1-06-
168-b, 01-30-1-06-168-c 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Browsk 
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11 Nie odnawiać 
rowów 
melioracyjnych 

Pozostawić rowy bez odnowienia 
poprzez zaniechanie ich 
pogłębiania, wykaszania w całym 
wydzieleniu  

wydzielenie 12, DOKTORCE dz. 
nr: 852,853, adres leśny 01-08-1-
10-239-d, 01-08-1-10-240-b 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Dojlidy 

12 Nie odnawiać 
rowów 
melioracyjnych 

Pozostawić rowy bez odnowienia 
poprzez zaniechanie ich 
pogłębiania, wykaszania w całym 
wydzieleniu  

wydzielenie 30, TRZEŚCIANKA 
dz. nr: 
758/1,807,809/3,808,768/1,835/1, 
adres leśny 01-30-4-23-126-p, 01-
30-4-23-126-w, wydzielenie 31, 
TRZEŚCIANKA dz. nr: 774/2, 
wydzielenie 32, TRZEŚCIANKA 
dz. nr: 777/1,748,775,747/7, adres 
leśny 01-30-4-23-129-h, 01-30-4-
23-129-t, wydzielenie 36, 
ODRYNKI dz. nr: 
146/18,146/6,146/17,146/22,146/21
,146/19,146/20,146/9,146/4,146/5,1
48/1,146/8,146/10,146/12,146/3,14
6/11,147,146/1,146/7,146/14,146/2,
146/13,146/16,146/15, 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 
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13 Popieranie w 
trakcie 
trzebieŜy olszy 
i jesionu 
pochodzącego 
z ziarnówek 

Drzewostana odroślowy, dlatego 
naleŜy popierać olszę i jesiona 
odnowione z ziarnówek w celu 
zachowania stabilności 
drzewostanu w przyszłości 

wydzielenie 24, PLUTYCZE dz. nr: 
114/1, 161, 
162/1,175/2,125/1,132/1,143,142,1
41,140/1,139/1,137/1,136,135/1,13
4/1133/1,145,172, adres leśny 01-
03-1-05-86-f, 01-03-1-05-86-j, 01-
03-1-05-86-b, wydzielenie 25, 
KOŹLIKI dz. nr: 145/10, 157/8, 
149/4, 157/7, 
158/1,154/8,154/7,155/5,148/3,151/
5,159/1,628,556,660,154/9,155/6,1
53/6,150/18,150/17,150/16,150/15,
153/5,153/3,152, adres leśny 01-03-
1-03-74-b, 01-03-1-03-74-c 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

 nadl. Bielsk 
/właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

14 Pozostawianie 
martwego 
drewna 

Pozostawienie posuszu stojącego 
i leŜaniny 

wydzielenie 1, LESZNIA dz. nr: 
211,210, 209,208,207, wydzielenie 
2, CZEREWKI dz. nr: 515,514; 
LESZNIA dz. nr: 394, wydzielenie 
3, CZEREWKI dz. nr: 260/1, 996, 
997, wydzielenie 4, CZEREWKI 
dz. nr: 260/1, wydzielenie 11, 
ZAWYKI dz. nr: 321, wydzielenie 
34, TAJNICA DOLNA dz. nr: 32/1, 
wydzielenie 35,TAJNICA DOLNA 
dz. nr: 32/2 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

13 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 
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15 Pozostawianie 
martwego 
drewna 

Pozostawienie posuszu stojącego 
i leŜaniny 

wydzielenie 7, PIETKOWO dz. nr: 
37,36,5000 ; GODZIEBY dz. nr: 
289,194, adres leśny 01-24-1-02-
36-d, 01-24-1-02-37-d, wydzielenie 
8, PIETKOWO dz. nr: 34,35,37, 
adres leśny 01-24-1-02-34-b, 01-24-
1-02-34-f, 01-24-1-02-34-k, 01-24-
1-02-35-b, wydzielenie 16, 
PIETKOWO dz. nr: 40, 01-24-1-
02-40-i, wydzielenie 17, 
PIETKOWO dz. nr: 35, adres leśny 
01-24-1-02-35-c, 01-24-1-02-35-f, 
01-24-1-02-35-d 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

4 Nadleśnictwo 
Rudka 
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16 Pozostawianie 
martwego 
drewna 

Pozostawienie posuszu stojącego 
i leŜaniny 

wydzielenie 9, STRABLA-ŁYSE 
dz. nr: 1201, adres leśny 01-03-1-
05-99-c, wydzielenie 14, PUCHY 
dz. nr: 686/12, adres leśny 01-03-1-
01-29-d, 01-03-1-01-29-i, 
wydzielenie 13, DENISKI dz. nr: 
766, adres leśny 01-03-1-03-69-f, 
01-03-1-03-69-f, wydzielenie 24, 
PLUTYCZE dz. nr: 114/1, 161, 
162/1, 175/2, 125/1, 132/1, 143, 
142,141,140/1,139/1,137/1,136,135
/1, 134/1133/1,145,172, adres leśny 
01-03-1-05-86-f, 01-03-1-05-86-j, 
01-03-1-05-86-b, wydzielenie 25, 
KOŹLIKI dz. nr: 145/10, 157/8, 
149/4, 157/, 158/1, 
154/8,154/7,155/5,148/3,151/5,159/
1,628,556,660,154/9,155/6,153/6,1
50/18,150/17,150/16,150/15,153/5,
153/3,152, adres leśny 01-03-1-03-
74-b, 01-03-1-03-74-c 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

7 Nadleśnictwo 
Bielsk 
/właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

17 Pozostawianie 
martwego 
drewna 

Pozostawienie posuszu stojącego 
i leŜaniny 

wydzielenie 12, DOKTORCE dz. 
nr: 852,853, adres leśny 01-08-1-
10-239-d, 01-08-1-10-240-b 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

2 Nadleśnictwo 
Dojlidy 

18 Pozostawianie 
martwego 
drewna 

Pozostawienie posuszu stojącego 
i leŜaniny 

wydzielenie 20, SAMUŁKI DUśE 
I MAŁE dz. nr: 
452/4,451/2,453,452/10,454,455,57
0,456,457,458,459,62/2,822,821,61/
2,60/7,449,450,451/1,820,452/9 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

2 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 
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19 Pozostawianie 
martwego 
drewna 

Pozostawienie posuszu stojącego 
i leŜaniny 

wydzielenie 22, STRABLA-ŁYSE 
dz. nr: 1204, adres leśny 01-03-1-
05-93-f, wydzielenie 23, 
STRABLA-ŁYSE dz. nr: 
1027/1,1205,1204,1203,1202, adres 
leśny 01-03-1-05-92-f, 01-03-1-05-
92-d, 01-03-1-05-92-c, 01-03-1-05-
92-h, 01-03-1-05-92-g, 01-03-1-05-
93-b, 01-03-1-05-93-c, 01-03-1-05-
93-f, 01-03-1-05-94-a, 01-03-1-05-
94-g, 01-03-1-05-92-b, 01-03-1-05-
93-a, 01-03-1-05-94-c, 01-03-1-05-
94-f, wydzielenie 33, ODNOGA dz. 
nr: 484, adres leśny 01-30-1-06-
168-b, 01-30-1-06-168-c, 
wydzielenie 37, NAREW dz. nr: 9, 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

6 Nadleśnictwo 
Browsk 

20 pozostawianie 
w trakcie cieć 
pielęgnacyjnyc
h gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 9, STRABLA-ŁYSE 
dz. nr: 1201, adres leśny 01-03-1-
05-99-c, wydzielenie 13, DENISKI 
dz. nr: 766, adres leśny 01-03-1-03-
69-f, 01-03-1-03-69-f 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Bielsk 

21 pozostawianie 
w trakcie cieć 
pielęgnacyjnyc
h gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jaednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 14, PIETKOWO dz. 
nr: 31, adres leśny 01-24-1-02-31-g, 
01-24-1-02-31-a, 01-24-1-02-31-d, 
01-24-1-02-31-j, 01-24-1-02-31-k, 
wydzielenie 15, PIETKOWO dz. 
nr: 987, adres leśny 01-24-1-02-40-
a wydzielenie 16, PIETKOWO dz. 
nr: 40, 01-24-1-02-40-i 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Rudka 
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22 pozostawianie 
w trakcie cieć 
pielęgnacyjnyc
h gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jaednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 18, FALKI dz. nr: 
308,119/2,119/1,118/2,118/1, 
wydzielenie 19, FILIPY dz. nr: 
472,141,140,139,138 ; FALKI dz. 
nr: 123/2,123/1,121 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Bielsk 

23 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich, takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 1, LESZNIA dz. nr: 
211,210, 209,208,207, wydzielenie 
2, CZEREWKI dz. nr: 515, 514; 
LESZNIA dz. nr: 394, wydzielenie 
3, CZEREWKI dz. nr: 260/1, 996, 
997, wydzielenie 4, CZEREWKI 
dz. nr: 260/1, wydzielenie 5, 
ZAWYKI dz. nr: 333/4 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

1 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

24 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 7, PIETKOWO dz. nr: 
37,36,5000 ; GODZIEBY dz. nr: 
289,194, adres leśny 01-24-1-02-
36-d, 01-24-1-02-37-d, wydzielenie 
8, PIETKOWO dz. nr: 34,35,37, 
adres leśny 01-24-1-02-34-b, 01-24-
1-02-34-f, 01-24-1-02-34-k, 01-24-
1-02-35-,b, wydzielenie 17, 
PIETKOWO dz. nr: 35, adres leśny 
01-24-1-02-35-c, 01-24-1-02-35-f, 
01-24-1-02-35-d 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

1 Nadleśnictwo 
Rudka 
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25 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jaednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz 

wydzielenie 11, ZAWYKI dz. nr: 
321 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

0,1 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

26 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jaednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 22, STRABLA-ŁYSE 
dz. nr: 1204, adres leśny 01-03-1-
05-93-f, wydzielenie 23, 
STRABLA-ŁYSE dz. nr: 
1027/1,1205,1204,1203,1202, adres 
leśny 01-03-1-05-92-f, 01-03-1-05-
92-d, 01-03-1-05-92-c, 01-03-1-05-
92-h, 01-03-1-05-92-g, 01-03-1-05-
93-b, 01-03-1-05-93-c, 01-03-1-05-
93-f, 01-03-1-05-94-a, 01-03-1-05-
94-g, 01-03-1-05-92-b, 01-03-1-05-
93-a, 01-03-1-05-94-c, 01-03-1-05-
94-f 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

1 Nadleśnictwo 
Browsk 
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27 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 24, PLUTYCZE dz. nr: 
114/1,161,162/1, 
175/2,125/1,132/1,143,142,141,140
/1,139/1,137/1,136,135/1,134/1133/
1,145,172, adres leśny 01-03-1-05-
86-f, 01-03-1-05-86-j, 01-03-1-05-
86-b, wydzielenie 25, KOŹLIKI dz. 
nr: 145/10,157/8, 149/4,157/7, 
158/1,154/8,154/7,155/5,148/3,151/
5,159/1,628,556,660,154/9,155/6,1
53/6,150/18,150/17,150/16,150/15,
153/5,153/3,152, adres leśny 01-03-
1-03-74-b, 01-03-1-03-74-c, 
wydzielenie 27, PLUTYCZE dz. nr: 
746/2, adres leśny 01-03-1-05-84-m 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

5 Nadleśnictwo 
Bielsk 
/właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

28 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jadnocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 28, KOŹLIKI dz. nr: 
136/5, 60/6,61/2, 61/3, 625, 
135/1,1, adres leśny 01-03-1-03-74-
h, wydzielenie 29, KOŹLIKI dz. nr: 
139/3, 139/4, 535,145/9, 01-03-1-
03-74-g 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

1 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

29 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jadnocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 30, TRZEŚCIANKA 
dz. nr: 758/1, 807, 
809/3,808,768/1,835/1, adres leśny 
01-30-4-23-126-p, 01-30-4-23-126-
w, wydzielenie 31, 
TRZEŚCIANKA dz. nr: 774/2, 
wydzielenie 32, TRZEŚCIANKA 
dz. nr: 777/1, 748, 775, 747/7, adres 
leśny 01-30-4-23-129-h, 01-30-4-
23-129-t 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

1 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 
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30 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 33, ODNOGA dz. nr: 
484, adres leśny 01-30-1-06-168-b, 
01-30-1-06-168-c, wydzielenie 37, 
NAREW dz. nr: 9, 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

1 Nadleśnictwo 
Browsk 

31 Pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 34, TAJNICA DOLNA 
dz. nr: 32/1, wydzielenie 
35,TAJNICA DOLNA dz. nr: 32/2, 
wydzielenie 36, ODRYNKI dz. nr: 
146/18,146/6, 146/17, 146/22, 
146/21, 146/19, 146/20, 
146/9,146/4,146/5,148/1,146/8,146/
10,146/12,146/3,146/11,147,146/1,
146/7,146/14,146/2,146/13,146/16,
146/15, 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

1 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

32 pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
późnej 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 10, PUCHY dz. nr: 
686/12, adres leśny 01-03-1-01-29-
d, 01-03-1-01-29-i 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Bielsk 

33 pozostawianie 
w trakcie 
trzebieŜy 
późnej 
gatunków 
typowych dla 
siedliska 

Pozostawianie gatunków 
typowych dla siedlisk, a 
jaednocześnie rzadkich takich jak 
wiąz, jesion 

wydzielenie 12, DOKTORCE dz. 
nr: 852,853, adres leśny 01-08-1-
10-239-d, 01-08-1-10-240-b 

okres 
obowiązywan
ia niniejszego 
planu 

- Nadleśnictwo 
Dojlidy 
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34 Wyłączenie z 
wypasu 

Odgrodzenie lasu od otaczających 
pastwisk i łąk 

wydzielenie 34, TAJNICA DOLNA 
dz. nr: 32/1,  

w pierwszym 
roku 
obowiązywan
ia planu 

5 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

35 Wyłączenie z 
wypasu 

Odgrodzenie lasu od otaczających 
pastwisk i łąk 

wydzielenie 35,TAJNICA DOLNA 
dz. nr: 32/2 

w pierwszym 
roku 
obowiązywan
ia planu 

5 właściciel 
gruntów/starost
wo powiatowe 

91D0-2 36 Wyłączenie z 
uŜytkowania 

Wyłączenie z gospodarki leśnej 
całego wydzielenia 

wydzielenie 6, STARE 
LEWKOWO dz. nr: 93/1, 90/12, 
335, 101/3, 101/1, 101/4, 102/1, 
102/2, adres leśny 01-05-1-04-822-s 

w pierwszym 
roku 
obowiązywan
ia planu 

1 Nadleśnictwo 
Browsk 

91D0-5 37 Wyłączenie z 
uŜytkowania 

Wyłączenie z gospodarki leśnej 
całego wydzielenia 

wydzielenie 21, STRABLA-ŁYSE 
dz. nr: 1205, adres leśny 01-03-1-
05-92-k 

pierwszy rok 
obowiązywan
ia planu 

0,5 Nadleśnictwo 
Bielsk 

91D0-6 38 Wyłączenie z 
uŜytkowania 

Wyłączenie z gospodarki leśnej 
całego wydzielenia 

wydzielenie 26, GORODCZYNO 
dz. nr: 410/2,446,447/2, adres leśny 
01-03-1-03-50-f, 01-03-1-03-50-b 

pierwszy rok 
obowiązywan
ia planu 

0,5 Nadleśnictwo 
Bielsk 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

39 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 2, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 569234,4 ; 
Y= 776426,01 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 RDOŚ w 
Białymstoku 
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40 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 7, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 565545,71 
; Y= 764340,72 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

41 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 8, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 566418,51 
; Y= 764573,87 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

42 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 10, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 569561,66 
; Y= 795568,2 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

43 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 12, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 568664,23 
; Y= 772823,65 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

44 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 13, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 567265,85 
; Y= 781988,37 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

45 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 14, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 566007,42 
; Y= 762678,77 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

46 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 15, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 565901,79 
; Y= 763091,12 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 
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47 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 16, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 565695,53 
; Y= 762961,46 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

48 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 17, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 566823,46 
; Y= 769669,33 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

49 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 20, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 567210,8 ; 
Y= 773795,3 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

50 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 23, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 566957,49 
; Y= 777951,28 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

51 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 24, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 567031,08 
; Y= 793300,73 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

52 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 25, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 566833,74 
; Y= 792235,43 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

53 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 28, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 571871,83 
; Y= 571871,83 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

54 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 30, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 571483,19 
; Y= 800622,43 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 
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55 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 32, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 574412,11 
; Y= 808904,37 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

56 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 36, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 569574,21 
; Y= 801627,32 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

57 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 37, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 569111,02 
; Y= 816375,7 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 

91D0-2 58 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 6, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 569111,02 
; Y= 816375,7 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

1,2 RDOŚ w 
Białymstoku 

91D0-5 59 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 21, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 567257,1 ; 
Y= 774596,99 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 RDOŚ w 
Białymstoku 

91D0-6 60 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z roku 2011 
według metody Braun-Blanqueta 

wydzielenie 26, pozycja według 
układu PUWG 1992, X= 567316,81 
; Y= 794315,73 

W ostatnim 
roku 
obowiązywan
ia PZO 

0,2 RDOŚ w 
Białymstoku 

Podstawowe działania ochronne dla siedliska 91E0: 

- Budowa bystrotoku, 

- Nie odnawianie rowów melioracyjnych, 

- Popieranie w trakcie trzebieŜy odnowienia olszy i jesionu pochodzącego z ziarnówek, 

- Pozostawianie martwego drewna, 

- Pozostawianie w trakcie cieć pielęgnacyjnych gatunków typowych dla siedliska, 
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- Usuwanie śmieci, 

- Rozpoczęcie rębni IVD, 

- Uwzględnienie w składzie gatunkowym drzewostanu w trakcie rębni IB gatunków łęgowych, tj. Js, OL, Wz, 

- Wyłączenie z wypasu. 

Natomiast dla siedliska 91D0 - wyłączenie z uŜytkowania. 

Typy działania maja za zadanie przywrócić właściwy stan siedliska, albo przynajmniej nie pogorszyć jego stanu, poprzez ograniczenie 
oddziaływania podstawowych czynników mających wpływ na jego strukturę i funkcję. Pozostawianie martwego drewna, jak i popieranie 
gatunków typowych dla siedliska ma za zadanie stworzenie struktury drzewostanów zbliŜonej do naturalnej. Ciecia odnowieniowe w siedlisku 
łęgu jesionowo-olszowego winne być rozpoczęte lub teŜ kontynuowane a ich podstawowym celem będzie uzyskanie naturalnej struktury 
drzewostanu, jak i zapewnienie trwałości lasu. Nieznaczne ilości martwego drewna w lasach, jak i brak gatunków typowych dla łęgów (wiąz, 
jesion), znacznie zuboŜają mikrosiedliska niezbędne dla istnienia gatunków saproksylicznych, jak i gatunków awifauny związanych z martwym 
drewnem, jak ponadprzeciętnymi wymiarami drzew takich jak wiąz lub jesion. Z drugiej strony martwe drewno odgrywa teŜ istotny element w 
odnowieniu się lasów, gdzie w przypadku siedlisk bagiennych i łęgowych na murszu często dochodzi do odnowienia gatunków typowych dla 
siedliska. Zapewnienie szeregów sukcesyjnych gatunków roślin, jak i zwierząt związanych z róŜnym stopniem rozkładu martwego drewna, 
zapewni wzrost róŜnorodności gatunkowej siedlisk leśnych, jak i zwiększy ich stabilność. 

Pozostałe działania związane z uprzątnięciem lasów ze śmieci, poprawi ich walor krajobrazowy, jak i ogranicza niekorzystny wpływ na 
wiele gatunków bezkręgowców, dla których np. leŜące stosy butelek lub pojemników są typową pułapką. Wyłączenie płatów łęgów wypasanych 
przywróci ich róŜnorodność gatunkową i pozwoli na wykształcenie typowej struktury zbiorowiska. Powtórzenie zdjęć fitosocjologicznych pod 
koniec obowiązywania PZO jest dobrym przykładem sprawdzenia wpływ zastosowania działań na rozwój roślinności, gdzie udział gatunków 
typowych, jak struktura zbiorowisk są jednym z kardynalnych wskaźników oceny struktury i funkcji siedliska. Budowa bystrotoku, jak i nie 
odnawianie istniejących rowów melioracyjnych w postaci pogłębiania, wykaszania oraz odnowienie jazu na terenie występowania siedliska 91E0 
i 91D0, ma za zadanie przywrócić właściwy stan siedlisk poprzez ograniczenie odpływu wód, przywrócenie zalewów i podwyŜszenie 
naturalnego poziomu wód gruntowych.. Wyłączenie z uŜytkowania siedlisk 91D0 jest juŜ obecnie powszechną praktyką stasowaną w lasach 
Europy, jak i w Polsce. Z racji rzadkości tego typu siedliska, jak i duŜej wraŜliwości na działania z zakresu gospodarki leśnej, wymagane jest 
wyłączenie płatów 91D0 z uŜytkowania. 
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6.3. Ustalenie działań ochronnych dla gatunków zwierząt 

Działania ochronne 
Przedmiot 
ochrony 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 

Gatunki zwierząt 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1355 Wydra 
(Lutra lutra) 

1 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
wyznaczenie punktów 
pomiarowych do badań 
monitoringowych, ocena 
stanu populacji gatunku i 
jego siedliska 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200010 Ostoja w 
Dolinie Gornej Narwi 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

3/rok RDOŚ w Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1166 Traszka 
grzebieniasta 
(Triturus 
cristatus) 

2 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
wyznaczenie punktów 
pomiarowych do badań 
monitoringowych, ocena 
stanu populacji gatunku i 
jego siedliska 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200010 Ostoja w 
Dolinie Gornej Narwi 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

2,5/rok RDOŚ w Białymstoku 

1188 Kumak Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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nizinny 
(Bombina 
bombina) 

3 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
wyznaczenie punktów 
pomiarowych do badań 
monitoringowych, ocena 
stanu populacji gatunku i 
jego siedliska 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200010 Ostoja w 
Dolinie Gornej Narwi 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

2,5/rok RDOŚ w 
Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

4 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie ograniczenia 
przegradzania niewielkich 
dopływów rz. Narew w 
strefie przyujściowej w 
okresie IV-V, na istniejących 
jazach i zastawkach 

5 Zachowanie 
aktualnego 
stanu reŜimu 
wodnego 

Nie prowadzenie prac 
regulacyjnych w korycie 
rzecznym Narwi i dopływów 

Wody śródlądowe na 
terenie Ostoi w Dolinie 
Górnej Narwi: Narew, 
Narewka i dopływy: 
Ruda, Czarna, Małynka, 
Mieńka, Łoknica, 
Orlanka, Strabelka 

Działki ew.: 
STRABLA-ŁYSE: 
999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Systematycznie ok. 2/rok Gmina, właściciel 
gruntu, WZMIUW 

1149 Koza 
(Cobitis 
taenia) 

Uzupełnienie stanu wiedzy 
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6 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
przeprowadzić odłowy 
kontrolne na min. 12 
stanowiskach pod kątem 
liczebności i struktury 
populacji gatunków 
chronionych, zgodnie z 
zaleceniami przyjętymi do 
monitoringu ichtiofauny. 

Rzeka Narew i jej 
dopływy: Ruda, Czarna, 
Małynka, Mieńka, 
Łoknica, Orlanka, 
Strabelka 

Działki ew.: 
STRABLA-ŁYSE: 
999/1, 1000/1, PLOSKI: 
627, CIEŁUSZKI: 
1326; KANIUKI: 
287/3; DOKTORCE: 
347; CZEREWKI: 
777/2; POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Okres 
obowiązywania 
PZO 

ok. 10 UŜytkownik rybacki 
pod nadzorem 
ichtiologa 
(dodatkowe środki 
finansowe) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

7 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie ograniczenia 
przegradzania niewielkich 
dopływów rz. Narew w 
strefie przyujściowej w 
okresie IV-V, na istniejących 
jazach i zastawkach 

8 Zachowanie 
aktualnego 
stanu reŜimu 
wodnego 

Nie prowadzenie prac 
regulacyjnych w korycie 
rzecznym Narwi i dopływów 

Wody śródlądowe na 
terenie Ostoi w Dolinie 
Górnej Narwi: Narew, 
Narewka i dopływy: 
Ruda, Czarna, Małynka, 
Mieńka, Łoknica, 
Orlanka, Strabelka 

Działki ew.: 
STRABLA-ŁYSE: 
999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Corocznie w 
terminie IV-V w 
okresie 
obowiązywania 
PZO 

ok. 2/rok Gmina, właściciel 
gruntu, WZMIUW 

1098 Minóg 
ukraiński 
(Eudontomyzo
n mariae) 

Uzupełnienie stanu wiedzy 
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9 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
przeprowadzić odłowy 
kontrolne na min. 12 
stanowiskach pod kątem 
liczebności i struktury 
populacji gatunków 
chronionych, zgodnie z 
zaleceniami przyjętymi do 
monitoringu ichtiofauny. 

Rzeka Narew i jej 
dopływy: Ruda, Czarna, 
Małynka, Mieńka, 
Łoknica, Orlanka, 
Strabelka 

Działki ew.: 
STRABLA-ŁYSE: 
999/1, 1000/1, PLOSKI: 
627, CIEŁUSZKI: 
1326; KANIUKI: 
287/3; DOKTORCE: 
347; CZEREWKI: 
777/2; POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Lata 2012-14 ok. 10 UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem ichtiologa 
(dodatkowe środki 
finansowe) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

10 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie ograniczenia 
przegradzania niewielkich 
dopływów rz. Narew w 
strefie przyujściowej w 
okresie IV-V, na istniejących 
jazach i zastawkach 

11 Zachowanie 
aktualnego 
stanu reŜimu 
wodnego 

Nie prowadzenie prac 
regulacyjnych w korycie 
rzecznym Narwi i dopływów 

Wody śródlądowe na 
terenie Ostoi w Dolinie 
Górnej Narwi: Narew, 
Narewka i dopływy: 
Ruda, Czarna, Małynka, 
Mieńka, Łoknica, 
Orlanka, Strabelka 

Działki ew.: STRABLA-
ŁYSE: 999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Corocznie w 
terminie IV-V 
w okresie 
obowiązywania 
PZO 

ok. 2/rok Gmina, właściciele 
gruntów, WZMIUW 

1134 RóŜanka 
(Rhodeus 
sericeus 
amarus) 

Uzupełnienie stanu wiedzy 
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12 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
przeprowadzić odłowy 
kontrolne na min. 12 
stanowiskach pod kątem 
liczebności i struktury 
populacji gatunków 
chronionych, zgodnie z 
zaleceniami przyjętymi do 
monitoringu ichtiofauny. 

Rzeka Narew i jej 
dopływy: Ruda, Czarna, 
Małynka, Mieńka, 
Łoknica, Orlanka, 
Strabelka 

Działki ew.: STRABLA-
ŁYSE: 999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Lata 2012-14 ok. 10 UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem ichtiologa 
(dodatkowe środki 
finansowe) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

13 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie ograniczenia 
przegradzania niewielkich 
dopływów rz. Narew w 
strefie przyujściowej w 
okresie IV-V, na istniejących 
jazach i zastawkach 

14 Zachowanie 
aktualnego 
stanu reŜimu 
wodnego 

Nie prowadzenie prac 
regulacyjnych w korycie 
rzecznym Narwi i dopływów 

Wody śródlądowe na 
terenie Ostoi w Dolinie 
Górnej Narwi: Narew, 
Narewka i dopływy: 
Ruda, Czarna, Małynka, 
Mieńka, Łoknica, 
Orlanka, Strabelka 

Działki ew.: STRABLA-
ŁYSE: 999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Corocznie w 
terminie IV-V 
w okresie 
obowiązywania 
PZO 

ok. 2/rok Gmina, właściciele 
gruntów, WZMIUW 

1145 Piskorz 
(Misgurnus 
fossilis) 

Uzupełnienie stanu wiedzy 
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15 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
przeprowadzić odłowy 
kontrolne na min. 12 
stanowiskach pod kątem 
liczebności i struktury 
populacji gatunków 
chronionych, zgodnie z 
zaleceniami przyjętymi do 
monitoringu ichtiofauny. 

Rzeka Narew i jej 
dopływy: Ruda, Czarna, 
Małynka, Mieńka, 
Łoknica, Orlanka, 
Strabelka 

Działki ew.: STRABLA-
ŁYSE: 999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Lata 2012-14 ok. 10 UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem ichtiologa 
(dodatkowe środki 
finansowe) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

16 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie ograniczenia 
przegradzania niewielkich 
dopływów rz. Narew w 
strefie przyujściowej w 
okresie IV-V, na istniejących 
jazach i zastawkach 

17 Zachowanie 
aktualnego 
stanu reŜimu 
wodnego 

Nie prowadzenie prac 
regulacyjnych w korycie 
rzecznym Narwi i dopływów 

Wody śródlądowe na 
terenie Ostoi w Dolinie 
Górnej Narwi: Narew, 
Narewka i dopływy: 
Ruda, Czarna, Małynka, 
Mieńka, Łoknica, 
Orlanka, Strabelka 

Działki ew.: STRABLA-
ŁYSE: 999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Corocznie w 
terminie IV-V 
w okresie 
obowiązywania 
PZO 

ok. 2/rok Gmina, właściciele 
gruntów, WZMIUW 

1130 Boleń 
(Aspius aspius) 

Działania z zakresu ochrony czynnej 
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18 Zarybianie Zarybianie: wykorzystanie 
narybku bolenia w ilości 
3000 szt., pochodzącego od 
ryb o cechach typowych dla 
danej wody 

Wody śródlądowe na 
terenie Ostoi w Dolinie 
Górnej Narwi: Narew, 
Narewka i dopływy: 
Ruda, Czarna, Małynka, 
Mieńka, Łoknica, 
Orlanka, Strabelka 
(zwłaszcza koło Plosek i 
Doktorców) 

Działki ew.: STRABLA-
ŁYSE: 999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Corocznie ok. 1,5/rok uŜytkownik rybacki 

Uzupełnienie stanu wiedzy 

19 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
przeprowadzić odłowy 
kontrolne na min. 12 
stanowiskach pod kątem 
liczebności i struktury 
populacji gatunków 
chronionych, zgodnie z 
zaleceniami przyjętymi do 
monitoringu ichtiofauny. 

Rzeka Narew i jej 
dopływy: Ruda, Czarna, 
Małynka, Mieńka, 
Łoknica, Orlanka, 
Strabelka 

Działki ew.: STRABLA-
ŁYSE: 999/1, 1000/1, 
PLOSKI: 627, 
CIEŁUSZKI: 1326; 
KANIUKI: 287/3; 
DOKTORCE: 347; 
CZEREWKI: 777/2; 
POROSŁE: 43/3; 
TRZEŁCIANKA: 662 

Lata 2012-14 ok. 10 UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem ichtiologa 
(dodatkowe środki 
finansowe) 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

7.1. Ustalenie działań dla siedlisk przyrodniczych 

Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 
monitoringowych 

Terminy/  
częstotli

wość 

Miejsce Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
Siedliska nieleśne 

Pow. 
siedliska 

Zmiany powierzchni 6120 Ciepłolubne, 
śródlądowe murawy 
napiaskowe  
Odtworzenie i 
utrzymanie 
wskaźników 
kardynalnych na 
poziomie FV. Na 
minimum 70% 
płatów siedliska 

Struktura 
i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne, 
Obce gat. inwazyjne, 
Rodzime gat. 
ekspansywne roślin 
zielnych, Ekspansja 
krzewów i podrostów 
drzew, Struktura 
przestrzenna płatów 
muraw, Zachowanie 
strefy ekotonowej 

Przeprowadzić 
badania zgodnie z 
metodyką PMŚ 
GIOŚ 

Co 5 lat, 
Badania 
wykonać 
w VII. 

Wydzielenie siedliskowe 1-2-3 
E 23◦42 34,623, N 52◦56 40,27  
E 23◦42 32,15, N 52◦ 56 43,051  
E 23◦42 36,351, N 52◦ 56 42,13  
Wydzielenie siedliskowe 4 
E 23◦42 55,599, N 52◦ 56 36,671  
Wydzielenie siedliskowe 5 
E 23◦42 58,086, N 52◦ 56 30,202  
Wydzielenie siedliskowe 6-7 
E 23◦36 15,316, N 52◦ 55 32,192  
E 23◦36 15,528, N 52◦ 55 42,136  
Wydzielenie siedliskowe 8-9-10 
E 23◦35 14,379, N 52◦ 55 37,151  
E 23◦35 9,264, N 52◦ 55 36,736  
E 23◦35 3,232, N 52◦ 55 36,498  
Wydzielenie siedliskowe 11 
E 23◦33 24,22, N 52◦ 55 17,92  
Wydzielenie siedliskowe 12 
E 23◦43 25,372, N 52◦ 56 31,043 

RDOŚ w 
Białymstoku 

3 (na 1 
termin) 

2330 Wydmy 
śródlądowe z 

Pow. 
siedliska 

Zmiany powierzchni Przeprowadzić 
badania zgodnie z 

Co 5 lat, 
badania 

Wydzielenie siedliskowe 1-2, 
E 23◦36 13,299, N 52◦ 55 42,458  

RDOŚ w 
Białymstoku 

1,5 (na 1 
termin) 
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murawami 
napiaskowymi. 
Odtworzenie i 
utrzymanie 
wskaźników 
kardynalnych na 
poziomie FV. Na 
minimum 70% 
płatów siedliska 

Struktura 
i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne, 
Obce gat. inwazyjne, 
Rodzime gat. 
ekspansywne roślin 
zielnych, Ekspansja 
krzewów i podrostów 
drzew, Struktura 
przestrzenna płatów 
muraw, Zachowanie 
strefy ekotonowej 

metodyką PMŚ 
GIOŚ 

wykonać 
w VII 

E 23◦36 10,715, N 52◦ 55 42,37  
Wydzielenie siedliskowe 3-4 
E 23◦35 3,634, N 52◦ 55 32,192  
E 23◦34 59,162, N 52◦ 55 32,695 

Pow. 
siedliska 

Zmiany powierzchni 3150 Starorzecza i 
naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki wodne. ze 
zbiorowiskami z 
Nympheion, 
Potamion. 

Struktura 
i funkcje 

Barwa wody, Charak. 
kombinacja 
zbiorowisk w obrębie 
transektu, Plankton: 
Fitoplankton i 
Zooplankton, Gatunki 
inwazyjne i obce dla 
zbiorowisk 
makrofitów, Odczyn 
wody, 
Przewodnictwo, 
Przezroczystość 

Przeprowadzić 
badania zgodnie z 
metodyką PMŚ 
GIOŚ 

Co 5 lat, 
badania 
wykonać 
w V 

Wydzielenie siedliskowe 1-2, 
E 23◦36 13,299, N 52◦ 55 42,458  
E 23◦36 10,715, N 52◦ 55 42,37 

RDOŚ w 
Białymstoku 

0,5 (na 1 
termin) 

Siedliska leśne 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, Populetum 
albae, Alnenion) – 
U2 

Zgodnie 
z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Przeprowadzić 
badania zgodnie z 
metodyką PMŚ 
GIOŚ 

co 6 lat Wydzielenie siedliskowe nr 17. 
pozycja według układu PUWG 
1992,  

X= 566081,44 

Y= 764476,22 

 RDOŚ w 

Białymstoku 
15 
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91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, Populetum 
albae, Alnenion) – 
U1 

Zgodnie 
z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Przeprowadzić 
badania zgodnie z 
metodyką PMŚ 
GIOŚ  

co 6 lat Wydzielenie siedliskowe nr 10. 
pozycja według układu PUWG 
1992,  

X= 569561,66 

Y= 795568,22 

RDOŚ w 
Białymstoku 

15 

91D0 Bory i lasy 
bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum 
pubescentis, 
Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino) – 
U1 

Zgodnie 
z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Przeprowadzić 
badania zgodnie z 
metodyką PMŚ 
GIOŚ  

co 6 lat Wydzielenie siedliskowe nr 6. 
pozycja według układu PUWG 
1992,  

X= 569111,02 

Y= 816375,7 

RDOŚ w 
Białymstoku 

15 

91D0 Bory i lasy 
bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum 
pubescentis, 
Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino) U2 

Zgodnie 
z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Przeprowadzić 
badania zgodnie z 
metodyką PMŚ 
GIOŚ  

co 6 lat Wydzielenie siedliskowe nr 26. 
pozycja według układu PUWG 
1992,  

X= 567316,81 

Y= 794315,73 

RDOŚ w 
Białymstoku 

15 

 
W ramach prac nad PZO załoŜono jedną powierzchnię monitoringu zgodnie z wytycznymi PMŚ/IOP. NaleŜy powtórzyć obserwację wykonanego w ramach 
prac nad PZO monitoringu w siedlisku 91E0. Podstawowym zadaniem dla tej powierzchni, jest równieŜ ocena efektywności budowy bystrotoku i odnowienie 
jazu, co ma za zadanie przywrócenie naturalnych warunków wodnych. Schemat załoŜonej powierzchni, jak i zakres pomiaru przedstawia poniŜsza rycina: 
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Ponadto proponuje sie załoŜyć jeszcze 3 powierzchnie monitoringu zgodnie z wytycznymi PMŚ/IOP, gdzie będą określane parametry 
powierzchni siedlisk, struktury i funkcji, jak i perspektyw ochrony. W tym celu naleŜy wykonać transekty (10x200 m), podobnie jw., gdzie  przy 
krańcach transektu, jak i w części środkowej załoŜyć zdjęcia fitosocjologiczne o powierzchni 100 m2. Przy nich naleŜy zainstalować 
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elektroniczne czujniki pomiaru poziomu wód gruntowych. W ten sposób monitoringowi podlegać będzie siedlisko 91E0, ale w stanie U1, gdzie 
mamy jeden z lepiej wykształconych płatów tego typu siedliska. Ponadto jest on połoŜy w innej części obszaru.  

Natomiast w siedlisku 91D0-2 w stanie U1 planuje się załoŜyć równieŜ powierzchnie monitoringu według schematu jak w siedlisku 91E0. Jest to 
jedyny płat sosnowego boru bagiennego, który zostanie wyłączony z uŜytkowania, a charakteryzuje się dosyć dobrze wykształconym runem. W 
ten sposób będzie moŜna obserwować zarówno spontaniczne zmiany roślinności, jak i wpływ działań związanych z realizacją zaleceń 
wykazanych w powyŜszej tabeli. Jednocześnie istnieć będzie moŜliwość interpretacji zmian w składzie florystycznym zbiorowisk leśnych w 
odniesieniu do zmian poziomu wód gruntowych. Czyli istnieje moŜliwość śledzenia zalewów, jak i zmian połoŜenia lustra wód gruntowych 
warunkujących funkcjonowanie ww. siedlisk bagiennych i łęgowych. Dodatkowo zaleca sie wykorzystanie tendencji zmian parametrów 
klimatycznych z pobliskich stacji meteo, tj. średniej temperatury powierza i sumy opadów w ciągu roku. 
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7.2. Ustalenie działań dla gatunków zwierząt 

Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac 
monitoringowych 

Terminy/ 
częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Szacowa
ny koszt 
(w tys. 

zł) 
Ocena populacji 
gatunku 

Ocena stanu 
liczebności 
populacji gatunku  

1337 Bóbr 
europejski 
(Castor fiber) 

Ocena warunków 
siedliska 

Ocena stanu 
siedliska gatunku 

Monitoring wg metodyki 
GIOŚ na podstawie rejestru 
szkód odbobrowych 

Co 5 lat Wody śródlądowe na 
terenie Ostoi w 
Dolinie Górnej 
Narwi: Narew, 
Narewka i dopływy 

WIOŚ. Nadzór 
RDOŚ w 
Białymstoku 

4  

Ocena populacji 
gatunku 

Ocena stanu 
liczebności 
populacji gatunku  

1355 Wydra 
(Lutra lutra) 

Ocena warunków 
siedliska 

Ocena stanu 
siedliska gatunku 

Monitoring wg metodyki 
GIOŚ. Po wykonaniu 
inwentaryzacji określenie 
punktów monitoringowych 

Co 2 lata Wody śródlądowe na 
terenie Ostoi w 
Dolinie Górnej 
Narwi: Narew, 
Narewka i dopływy 

WIOŚ. Nadzór 
RDOŚ w 
Białymstoku 

3  

Ocena populacji 
gatunku 

Ocena stanu 
liczebności 
populacji gatunku 

1166 Traszka 
grzebieniasta 
(Triturus 
cristatus) Ocena warunków 

siedliska 
Ocena stanu 
siedliska gatunku 

Monitorowanie na 20-30 
stanowiskach - zbiornikach 
wodnych objętych 
inwentaryzacją przez 
jednego eksperta lokalnego 

Co 2 lata Oczka wodne, 
rozlewiska Narwi i 
jej dopływów 

WIOŚ. Nadzór 
RDOŚ w 
Białymstoku 

3,5 

Ocena populacji 
gatunku 

Ocena stanu 
liczebności 
populacji gatunku  

1188 Kumak 
nizinny (Bombina 
bombina) 

Ocena warunków 
siedliska 

Ocena stanu 
siedliska gatunku 

Monitoring w zbiornikach 
wodnych objętych 
inwentaryzacją 

Co 2 lata Zbiorniki wodne, 
rowy melioracyjne/ 
przydroŜne, 
rozlewiska rzek 
odcięte od nurtu, na 
tyle trwałe, Ŝe mógł 
się w nich odbywać 
rozród i metamorfoza 
płazów  

WIOŚ. Nadzór 
RDOŚ w 
Białymstoku 

3,5 
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Zagęszczenie 
osobników na 1 m2 
cieku – liczba 
złowionych 
osobników na 
powierzchnię 
elektropołowu 

Ocena populacji 
gatunku 

Struktura 
wielkościowa 
(wiekowa) – 
procent udziału 
osobników 
młodocianych 
(jednorocznych) 
wśród wszystkich 
odłowionych 

Przeprowadzenie odłowów 
kontrolnych przy uŜyciu 
specjalistycznych narzędzi 
rybackich w celu określenia 
liczebności i kondycji 
populacji gat. chronionych 

Odłowy naleŜy 
przeprowadzić 
min. raz na 3 
lata, po okresie 
rozrodczym 
VII-X, min. 
dwa razy w 
roku, na 
wszystkich 
wytypowanych 
stanowiskach. 

Wskazane załoŜenie 
min. 12 punktów 
pomiarowych – 
lokalizacja do 
uzupełnienia po 
przeprowadzeniu 
inwentaryzacji 
przyrodniczej 
gatunku 

Rybacki 
uŜytkownik pod 
nadzorem 
ichtiologa 

10 1149 Koza 
(Cobitis taenia) 

Ocena warunków 
siedliska 

Wynik stanu 
wyraŜony liczbą w 
przedziale 1-5. Jest 
to średnia z 
cząstkowych ocen 
10 elementów stanu 
hydromorfologiczn
ego w skali 
Załącznika V 
Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 

Badania jakościowe stanu 
wód – zgodnie z metodyką 
PMŚ GIOŚ 

Co 5 lat GPS ZGW i eksperci 
hydrolodzy  

5 

1098 Minóg 
ukraiński 
(Eudontomyzon 
mariae) 

Ocena populacji 
gatunku 

Zagęszczenie 
osobników na 1 m2 
cieku – liczba 
złowionych 
osobników na 
powierzchnię 
elektropołowu 

Przeprowadzenie odłowów 
kontrolnych przy uŜyciu 
specjalistycznych narzędzi 
rybackich w celu określenia 
liczebności i kondycji 
populacji gat. chronionych 

Odłowy naleŜy 
przeprowadzić 
min. raz na 3 
lata, po okresie 
rozrodczym 
VII-X, min. 
dwa razy w 

Wskazane załoŜenie 
min. 12 punktów 
pomiarowych – 
lokalizacja do 
uzupełnienia po 
przeprowadzeniu 
inwentaryzacji 

Rybacki 
uŜytkownik pod 
nadzorem 
ichtiologa 

10 
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Struktura 
wielkościowa 
(wiekowa) – 
procent udziału 
osobników 
młodocianych 
(jednorocznych) 
wśród wszystkich 
odłowionych 

roku, na 
wszystkich 
wytypowanych 
stanowiskach. 

przyrodniczej 
gatunku 

Ocena warunków 
siedliska 

Wynik stanu 
wyraŜony liczbą w 
przedziale 1-5. Jest 
to średnia z 
cząstkowych ocen 
10 elementów stanu 
hydromorfologiczn
ego w skali 
Załącznika V 
Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 

Badania jakościowe stanu 
wód – zgodnie z metodyką 
PMŚ GIOŚ 

Co 5 lat GPS ZGW i eksperci 
hydrolodzy 

5 

Ocena 
liczebności 
tarlaków na 
tarliskach w 
okresie 
wiosennym 

Zgodnie z 
metodyką PZW 

 Liczenie 
tarlaków 
minoga 
ukraińskiego na 
tarliskach 
wykonać trzy 
razy, rok po 
roku. 

Wskazane załoŜenie 
min. 12 punktów 
pomiarowych – 
lokalizacja do 
uzupełnienia po 
przeprowadzeniu 
inwentaryzacji 
przyrodniczej 
gatunku 

Rybacki 
uŜytkownik pod 
nadzorem 
ichtiologa 

10 
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Zagęszczenie 
osobników na 1 m2 
cieku – liczba 
złowionych 
osobników na 
powierzchnię 
elektropołowu 

Ocena populacji 
gatunku 

Struktura 
wielkościowa 
(wiekowa) – 
procent udziału 
osobników 
młodocianych 
(jednorocznych) 
wśród wszystkich 
odłowionych 

Przeprowadzenie odłowów 
kontrolnych przy uŜyciu 
specjalistycznych narzędzi 
rybackich w celu określenia 
liczebności i kondycji 
populacji gat. chronionych 

Odłowy naleŜy 
przeprowadzić 
min. raz na 3 
lata, po okresie 
rozrodczym 
VII-X, min. 
dwa razy w 
roku, na 
wszystkich 
wytypowanych 
stanowiskach. 

Wskazane załoŜenie 
min. 12 punktów 
pomiarowych – 
lokalizacja do 
uzupełnienia po 
przeprowadzeniu 
inwentaryzacji 
przyrodniczej 
gatunku 

Rybacki 
uŜytkownik pod 
nadzorem 
ichtiologa 

10 1134 RóŜanka 
(Rhodeus sericeus 
amarus) 

Ocena warunków 
siedliska 

Wynik stanu 
wyraŜony liczbą w 
przedziale 1-5. Jest 
to średnia z 
cząstkowych ocen 
10 elementów stanu 
hydromorfologiczn
ego w skali 
Załącznika V 
Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 

Badania jakościowe stanu 
wód – zgodnie z metodyką 
PMŚ GIOŚ 

Co 5 lat GPS ZGW i eksperci 
hydrolodzy  

5 

1145 Piskorz 
(Misgurnus 
fossilis) 

Ocena populacji 
gatunku 

Zagęszczenie 
osobników na 1 m2 
cieku – liczba 
złowionych 
osobników na 
powierzchnię 
elektropołowu 

Przeprowadzenie odłowów 
kontrolnych przy uŜyciu 
specjalistycznych narzędzi 
rybackich w celu określenia 
liczebności i kondycji 
populacji gat. chronionych 

Odłowy naleŜy 
przeprowadzić 
min. raz na 3 
lata, po okresie 
rozrodczym 
VII-X, min. 
dwa razy w 

Wskazane załoŜenie 
min. 12 punktów 
pomiarowych – 
lokalizacja do 
uzupełnienia po 
przeprowadzeniu 
inwentaryzacji 

Rybacki 
uŜytkownik pod 
nadzorem 
ichtiologa 

10 



 

 
214 

Struktura 
wielkościowa 
(wiekowa) – 
procent udziału 
osobników 
młodocianych 
(jednorocznych) 
wśród wszystkich 
odłowionych 

roku, na 
wszystkich 
wytypowanych 
stanowiskach. 

przyrodniczej 
gatunku 

Ocena warunków 
siedliska 

Wynik stanu 
wyraŜony liczbą w 
przedziale 1-5. Jest 
to średnia z 
cząstkowych ocen 
10 elementów stanu 
hydromorfologiczn
ego w skali 
Załącznika V 
Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 

Badania jakościowe stanu 
wód – zgodnie z metodyką 
PMŚ GIOŚ 

Co 5 lat GPS ZGW i eksperci 
hydrolodzy  

5 

1130 Boleń 
(Aspius aspius) 

Ocena populacji 
gatunku 

Zagęszczenie 
osobników na 1 m2 
cieku – liczba 
złowionych 
osobników na 
powierzchnię 
elektropołowu 

Przeprowadzenie odłowów 
kontrolnych przy uŜyciu 
specjalistycznych narzędzi 
rybackich w celu określenia 
liczebności i kondycji 
populacji gat. chronionych 

Odłowy naleŜy 
przeprowadzić 
min. raz na 3 
lata, po okresie 
rozrodczym 
VII-X, min. 
dwa razy w 

Wskazane załoŜenie 
min. 12 punktów 
pomiarowych – 
lokalizacja do 
uzupełnienia po 
przeprowadzeniu 
inwentaryzacji 

Rybacki 
uŜytkownik pod 
nadzorem 
ichtiologa 

10 
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Struktura 
wielkościowa 
(wiekowa) – 
procent udziału 
osobników 
młodocianych 
(jednorocznych) 
wśród wszystkich 
odłowionych 

roku, na 
wszystkich 
wytypowanych 
stanowiskach. 

przyrodniczej 
gatunku 

Ocena warunków 
siedliska 

Wynik stanu 
wyraŜony liczbą w 
przedziale 1-5. Jest 
to średnia z 
cząstkowych ocen 
10 elementów stanu 
hydromorfologiczn
ego w skali 
Załącznika V 
Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 

Badania jakościowe stanu 
wód – zgodnie z metodyką 
PMŚ GIOŚ 

Co 5 lat GPS ZGW i eksperci 
hydrolodzy  

5 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 
ustawy o ochronie przyrody) 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
Gminy Łapy - Uchwała Nr XI/85/11 Rady 
Miejskiej w Łapach z dn. 24 czerwca 2011 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 
śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania 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. 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowo - Uchwała nr XXI/115/2000 Rady 
Gminy w Michałowie z dn. 30 listopada 2000 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania 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. 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - Uchwał 
Rady Gminy Poświętne nr III/12/98 z dn. 29 
grudnia 1998 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania 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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Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy SuraŜ – Uchwała Rady Miejskiej z dn. 
26 lutego 2001 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania 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. 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zabłudów - Uchwała nr IX/69/2011 z dn. 30 
sierpnia 2011 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania 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. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wyszki – Uchwała nr XXVI/234/05 Rady 
Gminy Wyszki z dn. 20 września 2005 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania 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. 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr 
VII/66/1999 Rady Gminy Narewka z dn. 31 
sierpnia 1999 r. z późn. zm. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania 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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Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bielsk na 
okres 01.01.2009-31.12.2018  

 

91D0 – Nadleśnictwo Bielsk wszystkie płaty (wydzielenie siedliskowe nr 21 (adres leśny 01-
03-1-05-92-k) i 26 (adres leśny 01-03-1-03-50-f, 01-03-1-03-50-b) wyłączyć z uŜytkowania. 

91E0 – wydzielenie siedliskowe 9 (adres leśny 01-03-1-05-99-c), 16 (adres leśny 01-24-1-02-
40-i) - uwzględnienie w składzie gatunkowym drzewostanu w trakcie rębni IB gatunków 
łęgowych tj. Js, Ol, Wz. 

Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Rudka na 
okres 01.01.2009-31.12.2018 

91E0 – Nadleśnictwo Rudka: budowa bystrotoku i renowacja jazu w wydzieleniu 
siedliskowym nr 17 (adres leśny 01-03-1-03-50-f, 01-03-1-03-50-b) 

91E0 – wydzielenie nr 14 (adres leśny 01-24-1-02-31-g, 01-24-1-02-31-a, 01-24-1-02-31-d, 01-
24-1-02-31-j, 01-24-1-02-31-k): uwzględnienie w składzie gatunkowym drzewostanu w trakcie 
rębni IV gatunków łęgowych tj. Js, Ol, Wz. 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bielsk na 
okres 01.01.2009-31.12.2018 

Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Rudka na 
okres 01.01.2009-31.12.2018 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa śednia 
na okres 01.01.2009-31.12.2018 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Dojlidy 
na okres 01.01.2007-31.12.2016 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Browsk 
na okres 01.01.2003-31.12.2012 

91E0 – wszystkie wydzielenia siedliskowe, Nadleśnictwa: Rudka, Bielsk, śednia, Dojlidy, 
Browsk - pozostawić rowy bez odnowienia w całych wydzieleniach siedliskowych, 
pozostawienie posuszu stojącego i leŜaniny, pozostawianie gatunków typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak wiąz, jesion. 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Browsk 
na okres 01.01.2003-31.12.2012 

91D0 – Nadleśnictwo Browsk płat (wydzielenie siedliskowe nr 6, adres leśny adres leśny 01-
05-1-04-822-s) wyłączyć z uŜytkowania. 

Projektowane uproszczone plany urządzenia 
lasu 

Podczas prac nad opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu naleŜy uwzględnić 
wskazania: 

91E0 – wszystkie wydzielenia siedliskowe: pozostawić rowy bez odnowienia w całym 
wydzieleniach siedliskowych, pozostawienie posuszu stojącego i leŜaniny, pozostawianie 
gatunków typowych dla siedlisk, a jednocześnie rzadkich takich jak wiąz, jesion 
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Uproszczony plan urzadzenia lasu wsi Samułki 
DuŜe i Małe na okres 1.01.02-31.12.11 

91E0 – wydzielenie siedliskowe 20 (SAMUŁKI DUśE I MAŁE dz. nr: 452/4, 451/2, 453, 
452/10, 454, 455, 570, 456, 457, 458, 459, 62/2, 822, 821, 61/2, 60/7, 449, 450, 451/1, 820, 
452/): rozpoczęcie w dzisięcioleciu obowiązywania PZO rębni IVD z docelowym składem 
gatunkowym Ol 40, Js 40, Wz, Brz, Św, Czm 20% 

Uproszczony plan urzadzenia lasu wsi Odrynki 
na okres 1.01.2002-31.12.2011 

91E0 – wydzielenie 36, ODRYNKI dz. nr: 146/18,146/6, 146/17, 146/22, 146/21, 146/19, 
146/20, 146/9, 146/4, 146/5, 148/1, 146/8, 146/10, 146/12, 146/3, 146/11, 147, 146/1, 146/7, 
146/14, 146/2, 146/13, 146/16, 146/15, pozostawianie gatunków typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak wiąz, jesion oraz pozostawianie posuszu stojacego i leŜaniny 

Projektowane uproszczone plany urządzania 
lasu dla wsi Lesznia i Czerewki 

91E0 – wydzielenie siedliskowe 1, LESZNIA dz. nr: 211, 210, 209, 208, 207, wydzielenie 
siedliskowe 2, CZEREWKI dz. nr: 515, 514; LESZNIA dz. nr: 394, Usuwanie śmieci raz do 
roku w okresie kwiecień-maj  
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

NIE DOTYCZY  

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt korekty SDF obszaru natura 2000 Ostoj w Dolinie Górnej Narwi stanowi Załącznik nr 5. 

Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 2.2.Powierzchnia (ha): 
20 306,8 

2.2. Powierzchnia (ha): 
19 090,2 

Uzasadnienie pkt. 1. proponowanego przebiegu granicy na tle istniejących granic obszaru 

2 3.1.a 
Brak 6230 

3.1.a 
6230 jako nowy typ siedliska 
z Załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej 

Stopień reprezentatywności: 
C 

Względna powierzchnia: XX  

Stan zachowania: C 
Ocena ogólna: C 

Badania terenowe w 2011 r. wykazały na występowanie płatów „Bogatych florystycznie 
górskich niŜowych muraw bliźniczkowych” (6230). Powierzchnia ich jest niewielka, stąd teŜ 
(bez analiz terenowych) nie zostały one ujęte w SDF. 

3 3.1.a 
91F0 

3.1.a 
Usunąć z pkt. 3.1 - 
przedmioty ochrony 91F0 

Nie stwierdzono 91F0 w trakcie inwentaryzacji podczas prac nad PZO w roku 2011. Proponuje 
się nie uwzględniać tego siedliska jako przedmiot ochrony w SDF. Wszystkie płaty łęgów 
odpowiadają pod względem składu florystycznego, jak i zajmowanego biotopu siedlisku 91E0 
-3. Łęgi jesionowo-olszowe zajmują brzegi zatorfionej doliny Narwi. 

Prawdopodobnie podczas opracowywania SDF popełniono błąd wpisując 91F0, ze względu na 
potencjalną moŜliwość występowania tego siedliska nad Narwią. Jednak wszystkie 
zinwentaryzowane siedliska łęgów pod względem składu florystycznego (znaczny udział 
gatunków z olsów porzeczkowych), jak i zajmowanych biotopów (występują w zatorfionej 
dolinie Narwi) nie odpowiadają 91F0. Ze względu na panujące warunki siedliskowe w 
obszarze zalewów (występowanie gleb organicznych) nie moŜe wykształcić się łęg wiązowo-
jesionowy 91F0. Strome i wywyŜszone brzegi tarasy zalewowej Narwi z glebami mineralnymi 
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zajmują jedynie siedliska grądów i borów, które nie ulegają zalewom rzecznym, jak i nie są 
źródliskami, co dawałoby równieŜ podstawę do wyróŜnienia 91F0. Na mapie potencjalnej 
roślinności naturalnej równieŜ nie wyróŜniono w tym obszarze siedliska łęgów wiązowo-
jesionowych (Matuszkiewicz W., Faliński J.B., Kostrowicki A.S., Matuszkiewicz J.M., 
Olaczek R., Wojterski T., 1995, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 
1:300 000. Arkusze 1-12, IGiPZ PAN, Warszawa). 

4 3.1.a 
Brak 91T0 

3.1.a 
Wstawić 91T0 jako nowy typ 
siedliska z Załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej, o 
stopniu reprezentatywności D 

Potwierdzono występowanie płatu w trakcie inwentaryzacji podczas prac nad PZO. Płat 
opisano wcześniej i wykazano w bazie Invent. Płat pod względem występujących w nim 
gatunków roślin odpowiada siedlisku 91T0 zgodnie z opracowaniem Monitoring siedlisk 
przyrodniczych, IOŚ 2010. 

5 3.1.a 
Procent pokrycia 9170 
- 0,40,  

91D0 - 0,30, 91E0 -
1,17, 

3.1.a 
Wstawić nowy % pokrycia: 

9170 -2,00, 91D0 0,04, 91E0-
1,12, 91T0- 0,00 

Uległy zmianie udziały (%) siedlisk leśnych w obszarze w wyniku inwentaryzacji 
przeprowadzonej w roku 2011 podczas prac nad PZO. 

6  3.2.e 
1134 RóŜanka Rhodeus 
sericeus amarus – 
Ocena ogólna 
znaczenia obszaru: B 

3.2.e 
Zmiana oceny ogólnej 
znaczenia obszaru: C 

Dotychczasowe zapisy SDF oparte były wyłącznie na danych literaturowych, natomiast 
odłowy i badania terenowe przeprowadzone w 2011 r. jednoznacznie wskazują na ocenę 
ogólną C. 

7 3.2.e 
1145 Piskorz 
Misgurnus  

Fossilis – Ocena 
ogólna znaczenia 
obszaru: B 

3.2.e 
Zmiana oceny ogólnej 
znaczenia obszaru: C 

Dotychczasowe zapisy SDF oparte były wyłącznie na danych literaturowych, natomiast 
odłowy i badania terenowe przeprowadzone w 2011 r. jednoznacznie wskazują na ocenę 
ogólną C. 

8 3.2.e 
1098 Minóg 
Eudontomyzon spp. 

Ocena ogólna 

3.2.e 
Proponowany zapis: 

1098 Minóg ukraiński - 
Eudontomyzon mariae  

Dotychczasowe zapisy SDF oparte były wyłącznie na danych literaturowych, natomiast 
odłowy i badania terenowe przeprowadzone w 2011 r. jednoznacznie wskazują na ocenę 
ogólną C. 

W trakcie badań terenowych i odłowów przeprowadzonych przez ekspertów – ichtiologów 
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znaczenia obszaru: B Zmiana oceny ogólnej 
znaczenia obszaru: C 

stwierdzono jednoznacznie, Ŝe wystęuje tu minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae) 

9 3.2.e 
brak  

3.2.e 
1149 Koza (Colitis taenia) 

Stopień reprezentatywności: 
C 
Względna powierzchnia: B 

Stan zachowania: C 
Ocena ogólna znaczenia 
obszaru: C 

Podczas odłowów prowadzonych przez ekspertów – ichtiologów na 12 stanowiskach w 2011 r. 
stwierdzono obecność tego gatunku z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w Ostoi Doliny 
Górnej Narwi  

10 3.2.e 
brak 

3.2.e 
1130 Boleń (Aspius aspius)  

Stopień reprezentatywności: 
C 
Względna powierzchnia: B 

Stan zachowania: C 
Ocena ogólna znaczenia 
obszaru: C 

Podczas odłowów prowadzonych przez ekspertów – ichtiologów na 12 stanowiskach w 2011 r. 
stwierdzono obecność tego gatunku z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w Ostoi Doliny 
Górnej Narwi  

11 4.1. 4.1. 
Korekta opisu obszaru 

Dane literaturowe oraz badania terenowe pozwoliły na rozszerzenie szczegółowej 
charakterystyki obszaru Ostoi w Dolnie Górnej Narwi, a prace w ramach PZO  wskazały 
zagroŜenia, listę których zawiera  pkt. 4.3. 

12 4.1. 
Brak wpisu odnośnie 
ekosystemem leśnych 

4.1. 
Zmiana w opisie obszaru 
odnośnie siedlisk leśnych  

Nowe dane uzyskane w trakcie prac nad PZO naleŜy uzupełnić o wpis: „Obszar Ostoi w 
Dolinie Górnej Narwi w zatorfionej dolinie rzecznej zajmują głównie siedliska łęgów 
jesionowo-olszowych, natomiast na skrajach terasy odciętej od zalewów często występują olsy 
porzeczkowe (Matuszkiewicz i in. 1995). Dominującym typem siedliska na wyniesieniach 
terasy zalewowej są siedliska borów sosnowych, zarówno w typie boru świeŜego, jak i częściej 
w typie boru mieszanego świeŜego. W większości są to drzewostany występujące na gruntach 
porolnych. W zachodniej części obszaru w okolicach „Stawów Pietkowskich”, oprócz lęgów 
jesionowo-olszowych i olsów porzeczkowych, występują znaczne obszary grądów 
subkontynentalnych. W pozostałej części obszaru lasy grądowe stanowią fragmentaryczne 
płaty na których dominuje drzewostan sosnowy z podszytem leszczyny. Zbiorowiska grądów 
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są silnie antropogeniczne przekształcone, gdyŜ często równieŜ są to grunty porolne, a tym 
samym udział gatunków typowych dla siedliska 9170 jest znikomy. 

Na terenie Ostoi Doliny Górnej Narwi występują siedliska przyrodnicze z załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej, które ze względu na stopień reprezentatywności D nie są 
przedmiotami ochrony. Jest to siedlisko 9170 i 91T0. 

13 4.3. 
Brak wpisu odnośnie 
ekosystemów leśnych. 

4.3. 
Proponuje się dodać: 

Dla leśnych siedlisk 
przyrodniczych 
podstawowymi zagroŜeniami 
są: wypas, nieuporządkowana 
gospodarka leśna, usuwanie 
obumierających i martwych 
drzew, zaśmiecanie, 
odwadnianie 

ZagroŜenia zaktualizowano podczas prac nad PZO. 

14 4.6 
Dane literaturowe - 20 
pozycji 

4.6. 
Wzbogacenie wiedzy- 
literatura 37 pozycji 

Rozszerzenie badań w obszarze a takŜe szczegółowa analiza w ramach prac nad PZO 
przedmiotów ochrony pozwolily na wszechstronną analizę publikacji, które ukazaly sie w 
ostatnich latach. 

 

Lp. Proponowany przebieg granicy 
na tle istniejących granic 
obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. Wyłączenie z granic europejskiej 
sieci Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi - 
terenów o powierzchni ok. 1200 
ha połoŜonych w rejonie 
miejscowości: Lewkowo Stare i 
w rejonie Zbiornika 
Siemianówka. 

W oparciu o 2 ekspertyzy: 
• Kwiatkowski W., Wołkowycki M., 2009 - Inwentaryzacja roślinności Obszar Natura 2000 

PLH2000010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, okolice Zalewu Siemianówka, Białystok. 
• Wolkowycki M., 2010 - Inwentaryzacja roślinności Obszar Natura 2000 PLH2000010 Ostoja w 

Dolinie Górnej Narwi, okolice Starego Lewkowa, Hajnówka. 
W podsumowaniu jednej z tych ekspertyz jest zapis jednoznacznie wskazujący ten teren do wyłączenia: 
„Wyniki ogólne przeprowadzonej inwentaryzacji nie dają podstaw do traktowania tego obszaru jako 
szczególnie cennego przyrodniczo, kwalifikującego się do włączenia w system Natura 2000”. W 2011 
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Propozycja korekty granic 
obszaru Natura 2000 została 
przedstawiona w Załączniku  nr 
6. 

roku w tej kwestii były prowadzone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska konsultacje 
społeczne. Wniosek wyłączenia ww. gruntów został skierowany do Komisji Europejskiej. 
Jednocześnie badania terenowe przeprowadzone w bieŜącym roku w ramach prac nad PZO wykazały, Ŝe 
na gruntach proponowanych do wyłączenia nie występują siedliska ani gatunki będące przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

Lp. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

Moduł A  

1. Przyznanie rekompensat finansowych dla 
właścicieli lasów prywatnych za wyłączenie 
ich gruntów z uŜytkowania 

Starostwo Powiatowe Wniosek nie został uwzględniony w PZO. Zgłoszony 
postulat nie ma związku z ustaleniami PZO dla obszaru 
Natura 2000. 

2. Programy rolno-środowiskowe to jedyna 
obecnie forma zadośćuczynienia za wyłączenie 
z uŜytkowania 

ARiMR Wniosek nie został uwzględniony w PZO. Zgłoszony 
postulat nie ma związku z ustaleniami PZO dla Obszaru 
Natura 2000. 

3. Problem z dotrzymaniem warunków realizacji 
programów rolno-środowiskowych 
wynikających z wadliwie przeprowadzonych 
regulacji w Dolinie Gornej Narwi oraz budowy 
progów wodnych (zalewanie łąk i stagnowanie 
wody nawet do IX) 

Przedstawiciel 
indywidualnych właścicieli 
gruntów 

Wniosek uwzględniono w PZO. W pkt. 6 dokumentacji 
Planu jako jedno z działań ochronnych zaplanowano 
opracowanie ekspertyzy hydrologicznej mającej na celu 
ocenę oddziaływania Zbiornika Siemianówka oraz 
określenie kierunków gospodarowania wodą w Dolinie 
Górnej Narwi, uwzględniających wymagania przedmiotów 
ochrony na obszarze Natura 2000 PLH200010 Ostoja w 
Dolinie Górnej Narwi. 

Moduł B  

1. Wykorzystanie starorzeczy w obszarze Natura 
2000 i ich funkcjonowania do promocji 
regionu oraz jako waloru turystyki pieszej i 
rowerowej (odtworzenie mostów, kładek) 

Organizacja pozarządowa Wniosek uwzględniono w PZO. W pkt. 6. dokumentacji 
jako jedno z działań ochronnych dla siedliska 3150 
(starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami Nympheion, Potamion) zaplanowano 
opracowanie programu zarządzania ochroną starorzeczy. Ma on 
zapobiegać zanieczyszczaniu ich brzegów przez uŜytkowników 
i wyznaczeniu oraz oznakowaniu stanowisk wędkarskich i 
zasad korzystania z nich. Jednocześnie w Programie tym 
przewidziano wyznaczenie ścieŜek turystycznych i 
umieszczenie tablic informacyjnych. 
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2. Konieczność opracowania strategii 
hydrologicznej Doliny Górnej Narwi 

Organizacja pozarządowa Wniosek uwzględniono w PZO. W pkt. 6 dokumentacji 
Planu jako jedno z działań ochronnych zaplanowano 
opracowanie ekspertyzy hydrologicznej mającej na celu 
ocenę oddziaływania Zbiornika Siemianówka oraz 
określenie kierunków gospodarowania wodą w Dolinie 
Górnej Narwi, uwzględniających wymagania 
przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 
PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi. 

3. Problem zakazu zalesiania gruntów na 
obszarze natura 2000 

Przedstawiciel 
indywidualnych właścicieli 
gruntów 

Wniosek uwzględniono w PZO. W punkcie 6 
dokumentacji Planu jako jedno z działań ochronnych 
wskazane jest utrzymanie siedlisk nieleśnych jako trwałe 
uŜytki zielone. Stąd teŜ przeciwdziałając sukcesji obszary 
te naleŜy wyłączyć z zalesiania. 

Moduł C 

1. Wyłączenie na podstawie inwentaryzacji 
przyrodniczej części obszaru Gminy Narewka 
z obszaru Natura 2000 

Przedstawiciel lokalnych 
władz samorządowych 

Wniosek uwzględniono w PZO. W pkt. 10 dokumentacji 
Planu przedstawiono propozycję wyłączenia z granic 
obszaru Natura 2000 terenów połoŜonych w sąsiedztwie 
Starego Lewkowa i w rejonie Zbiornika Siemianówka 

2. Wniosek o szczególnym traktowaniu gmin, 
których ponad 80% powierzchni zlokalizowane 
jest w granicach obszaru Natura 2000. 
Propozycja utworzenia dla nich stref 
ekonomicznych poprzez zwrot podatków 
mieszkańcom 

Przedstawiciel lokalnych 
władz samorządowych 

Wniosek nie został uwzględniony w PZO. Zgłoszony 
postulat nie ma związku z ustaleniami PZO dla obszaru 
Natura 2000. 
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13. Dokumentacja fotograficzna PLH 200010 
 
Fot. 1. Sosnowy bór chrobotkowy w Nadleśnictwie Bielsk (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 2. Grąd subkontynentalny trzcinnikowy z drzewostanem sosnowym w Nadleśnictwie Browsk (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 3. Grąd subkontynentalny we właściwym stanie ochrony na terenie Nadleśnictwa Rudka (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 4.  Wydmy śródlądowe (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 5. Wydmy śródlądowe (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 6. Wydmy śródlądowe (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 7. Eutroficzne starorzecza (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 8. Eutroficzne starorzecza (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 9. Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 10. Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 11. NiŜowe murawy bliźniczkowe (fot. E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 

Fot. 12. Łąka ragrasowa (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 13. Łąka ragrasowa (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 14. Łąka ragrasowa (fot. M. Pietruczuk, 2011) 

Fot. 15. Sosnowy bór bagienny w Nadleśnictwie Browsk (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 16. Borealna świerczyna w Nadleśnictwie Bielsk  (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 17. Sosnowo-brzozowy las bagienny w Nadleśnictwie Bielsk (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 18. Łęg jesionowo-olszowy z wiązem górskim na terenie Nadleśnictwa Dojlidy (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 19. Łęg jesionowo-olszowy w podzespole z jaskrem rozłogowym w Nadleśnictwie Rudka (fot. J. Czerepko, 2011) 
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Fot. 20. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum z Salix 
rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 

 
Fot. 21. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae- 

Molinietum rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 
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Fot. 22. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum z 
Dactylorhiza maculata rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 

 
Fot. 23. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum 
rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 

 
Fot. 24. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum  
z Iris sibirica rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 

 
Fot. 25. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum  

z Iris sibirica rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 
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Fot. 26. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum z 
Gentiana pnaumonanthe rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 

 
Fot. 27. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum - 
ekspansja Calamagrostis epigeios rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 

 
Fot. 28. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum z 
Succisa pratensis rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 

 
Fot. 29. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum 
rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 
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Fot. 30. Łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino carvifoliae-Molinietum  

z Salix rosmarinifolia rosmarinifolia (E. Krasicka-Korczyńska, 2011) 
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Fot. 31. 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i  

jesionowe (fot. J. Czerepko, 2011) 

 
Fot. 32. 91T0 - Sosnowy bór chrobotkowy (fot. J. Czerepko, 2011) 

 
Fot. 33. 91D0-6 Sosnowo-brzozowy las bagienny (fot. J. Czerepko, 2011) 

 
Fot. 34. 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

 (fot. J. Czerepko, 2011) 
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Fot. 35. 91D0-2 Bór sosnowy bagienny (fot. J. Czerepko, 2011) 

 
Zespół realizatorów Planu Zadań Ochronnych – eksperci przyrodnicy 
 

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – koordynator PZO 
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dr inŜ. Janusz Czerepko - siedliska leśne  
mgr inŜ. Karol Sokołowski - siedliska leśne  
mgr inŜ. Monika Pietruczuk – siedliska nieleśne 
mgr inŜ. Grzegorz Pul - ichtiofauna 
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Załącznik nr 3. Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010  

Załącznik nr 4. Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000 PLH200010 Ostoja w 
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Załącznik nr 5. Projekt korekty SDF obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi 

Załącznik nr 6. Propozycja korekty granic obszaru Natura 2000 PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi 
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