
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr ….. 

Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 

w Białymstoku 
z dnia …... 

 
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdraŜania: 
 
 

Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 

Termin 
wykonania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za wykonanie 

Siedliska nieleśne 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 3140 
Twardowodne 
oligo– i 
mezotroficzne 
zbiorniki z 
podwodnymi 
łąkami ramienic 
Charetea  

1 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 
lokalizacji 
występowania 
siedliska 

Wykonanie 
inwentaryzacji 
podwodnych łąk z 
rejestracją zasięgu 
ich występowania 

Cały obszar Natura 2000 Ostoja 
Suwalska 

W okresie 
obowiązywan
ia PZO 

 RDOŚ w 
Białymstoku 

6210 Murawy Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



2 Ekstensywny wypas i 
trwałe uŜytkowanie 

Koszenie 80-85% 
powierzchni co roku 
naprzemiennie po 15 
lipca. Wysokość 
koszenia: do 10 cm. 
Wypas 0.4-0.6 
DJP/ha obciąŜenie do 
5 DJP/ha (stado 
obwoźne); 
NawoŜenie 
zabronione. Do 15 
października 

88: Malesowizna (dz. 117, 46); 89: 
Malesowizna (dz. 1, 13, 47, 38, 
140); 90: Łopuchowo (dz. 29/2, 
31/2, 386/2); 91: Wodziłki (dz. 
AR_2.92,) i Łopuchowo (dz. 387, 
37); 92: Wodziłki (dz. AR_2.92, 
AR_2.98); 94: Wodziłki (dz. 
AR_2.92) i Łopuchowo (387); 95: 
Łopuchowo (dz. 37); 96: 
Czajewszczyzna (dz. 57/2, 56); 97: 
Czajewszczyzna (dz. 58/1, 62/2, 55); 
98: Wodziłki (dz. AR_1.84/2, 
AR_1.83/4) 
 

W okresie 
obowiązywa
nia PZO 

 Zarządca 
terenu/właściciel,
nadzór ARiMR 

kserotermiczne 
(Festuco-
Brometea) - 
priorytetowe są 
tylko murawy z 
istotnymi 
stanowiskami 
storczyków 

   99: Wodziłki (dz. AR_2.200, 
R_2.206, AR_2.205, AR_2.199/3); 
100: Wodziłki (dz. AR_2.202, 
AR_2.201/15, AR_2.201/14); 101: 
Wodziłki (dz. AR_2.202, 
AR_16.166); 102: Szurpiły (dz. 3, 8, 
2/2); 103: Szurpiły (dz. 11/2, 10, 27, 
8, 11/1, 13); 104: Szurpiły (dz. 
132/6, 198); 105: Szurpiły (dz. 219, 
227, 132/6, 210, 214, 223); 108: 
Szurpiły (dz. 243, 242, 238, 245, 40, 
240, 244, 51, 246, 239, 45, 236, 
241/2); 110: Szurpiły (dz. 243, 242); 
111: Rutka (dz. 168, 162, 269/1); 
112: Szeszupka (dz. 69/1, 73, 71/2, 
71/1) i Rutka (dz. 265/1, 151, 265/2, 
146, 162, 163, 150/1, 150/2); 113: 
Szeszupka (dz. 84, 76/2, 76/1) i 
Rutka (dz. 264, 168, 263, 169); 115: 
Szurpiły (dz. 160); 117: 
Błaskowizna (dz. 282); 121: 

   



Łopuchowo (dz. 118/8); 133: 
Kleszczówek (dz. 28); 135: Smolniki 
(dz. 118); 136: Malesowizna (dz. 
141) 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 6430 Ziołorośla 
górskie 
(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 
nadrzeczne 
(Convolvuletalia 
sepium) 

3 Inwentaryzacja 
przyrodnicza  

Pełna ocena 
zróŜnicowania 
siedliska w obrębie 
granic Natura 2000 

Cały obszar Natura 2000 
Ostoja Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w 
Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 6510 NiŜowe i 
górskie świeŜe łąki 
uŜytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion 
elatioris) 

4 Utrzymanie 
ekstensywnego 
uŜytkowania łąki 

Koszenie raz albo 
dwa razy w roku po 
15 VI, pozostawianie 
5-10% działki 
nieskoszonej, co roku 
inny fragment, 

Malesowizna (dz. 21/6, 21/23)  

 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Zarządca 
terenu/właściciel, 
nadzór ARiMR 



wysokość koszenia 
5-15 cm; nawoŜenie 
60 kg N/ha/rok bez 
dodatkowych 
zabiegów 
technicznych i 
wynoszenie siana 
poza płat siedliska; 
wypas do 1 DJP/ha 

Działania związane z ochroną czynną 

5 Zachowanie 
infrastruktury 
melioracyjnej i 
podniesienie poziomu 
wód gruntowych 

Usuwanie drzew i 
krzewów i 
wynoszenie ich poza 
obręb torfowiska. 
Przy zarastaniu 
koszenie trzciny 

8, 9, 12, 14, 16, 23; 

Adres leśny 01-26-1-13-176-l 

Nr wydz. siedl. 64 

Adres leśny 01-26-1-13-176-n 

Nr wydz. siedl. 67 

Adres leśny 01-26-1-13-176-j 

Nr wydz. siedl. 66 

Adres leśny 01-26-1-13-176 k 

Nr wydz. siedl. 65 

Co 2 lata  Zarządca 
terenu/właściciel 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

7140 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
(przewaŜnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio-
Caricetea) 

6 Inwentaryzacja 
przyrodnicza  

Pełna ocena 
zróŜnicowania 
siedliska w obrębie 
granic Natura 2000 

Cały obszar Natura 2000 Ostoja 
Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w 
Białymstoku 

         Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

7 Zachowanie właściwej 
struktury wewnętrznej 
siedliska 

Kontrola stanu 
rowów i urządzeń 
hydrotechnicznych 
(zastawek, jazów) 

119: Łopuchowo (dz. 19) 
126: Łopuchowo (dz. 11/2) 
127: Łopuchowo (dz. 11/2) 

131: Kleszczowek (dz. 135) 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Właściciel/zarządca 
terenu 

7150 ObniŜenia na 
podłoŜu torfowym 
z roślinnością ze 
związku 
Rhynchosporion 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



8 Inwentaryzacja 
przyrodnicza  

Pełna ocena 
zróŜnicowania 
siedliska w obrębie 
granic Natura 2000 

Cały obszar Natura 2000 Ostoja 
Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w 
Białymstoku 

Siedliska leśne 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

9 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych- 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym 
drzewek, regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu 

Adres leśny: 01-26-1-12-143-
f, Nr wydzielenia 
siedliskowego: 5 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-
2razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

9170-2 Grąd 
subkontynentaln
y Tilio-
Carpinetum 

10 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym 
drzewek, regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
kształtowanie 
drugiego piętra 

Adres leśny: 01-26-1-12-150 –
c, Nr wydzielenia 
siedliskowego: 9 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-
2razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



drzewostanu, 
dolesianie luk 
gatunkami 
grądowymi grab, 
lipa 

11 Zabiegi 
pielęgnowania lasu i 
kształtowanie 
warunków 
odnowienia 
naturalnego 
uzupełnionego 
odnowieniem 
sztucznym 

odsłanianie i 
pielęgnowanie 
odnowień gat. 
grądowych Lp, Js, 
uzupełnienie 
składu 
gatunkowego o 
waŜne gatunki 
grądowe, których 
brakuje w 
odnowieniu 
naturalnym (Gb, 
Db), część 
grubych Brz 
pozostawić do 
naturalnego 
rozkładu, 
pozostawić kępę 
starodrzewu 

Adres leśny 01-26-1-12-161 -h 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
20 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-
2razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

12 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gat. 
grądowych – 
usuwanie 
przeszkadzających 
drzewek, 
przeprowadzanie 

Adres leśny 01-26-1-12-161 -i 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
21 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-
2razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



prześwietleń w 
celu lepszego 
rozwoju drugiego 
piętra lipowo-
grabowego 

13 Ochrona bierna grądu 
wokół miejsca o 
znaczeniu 
historycznym 

Wyłączyć z 
uŜytkowania z 
wyjątkiem 
usuwania drzew 
zagraŜających 
bezpieczeństwu 
ludzi (m. in. przy 
szlakach 
turystycznych) 

Adres leśny 01-26-1-12-184 -l 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
61 

W całym 
okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

14 Ochrona bierna grądu 
wokół miejsca o 
znaczeniu 
historycznym 

Wyłączyć z 
uŜytkowania z 
wyjątkiem 
usuwania drzew 
zagraŜających 
bezpieczeństwu 
ludzi (m. in. przy 
szlakach 
turystycznych) 

Adres leśny 01-26-1-12-185 -a 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
62 

W całym 
okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

15 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 

Adres leśny 01-26-1-13-186 -d 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
50 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



grądowym drzew 
z pozostawianiem 
części martwych 
drzew, regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
kształtowanie 
drugiego piętra 
drzewostanu, 
dolesianie luk 
gatunkami 
grądowymi grab, 
lipa 

16 Ochrona bierna grądu 
wokół miejsca o 
znaczeniu 
historycznym 

Wyłączyć z 
uŜytkowania z 
wyjątkiem 
usuwania drzew 
zagraŜających 
bezpieczeństwu 
ludzi (m. in. przy 
szlakach 
turystycznych) 

Adres leśny 01-26-1-13-186 -g 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
69 

W całym 
okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 

Adres leśny 01-26-1-12-67 -i 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
2 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



drzewostanu, 
uzupełnienia i 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

17 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia i 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-12-143 -j 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
6 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

18 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
uprawie, w celu 
jak najszybszego 
dojścia zwarcia, 
usuwanie drzewek 
przeszkadzających 
gatunkom 

Adres leśny 01-26-1-12-147 -a 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
55 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



grądowym 
będących w 
nadmiarze np. 
brzozy, popieranie 
lipy 
wprowadzanie 
grabu w ramach 
poprawek i 
uzupełnień 

19 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
uprawie, w celu 
jak najszybszego 
dojścia do 
zwarcia, usuwanie 
drzewek 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym 
będących w 
nadmiarze np. 
brzozy, popieranie 
lipy 
wprowadzanie 
grabu w ramach 
poprawek i 
uzupełnień 

Adres leśny 01-26-1-12-147 -b 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
52 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

20 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych 
usuwanie 

Adres leśny 01-26-1-12-147 -c 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
7 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia i 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

21 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia i 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-12-149 -i 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
8 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

22 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 

Adres leśny 01-26-1-12-150 -
ax 
Nr wydzielenia siedliskowego: 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



grądowych 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia i 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

16 razy w ciągu 
dziesięciolecia 

23 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia i 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-12-150 -d 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
10 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

24 Pielęgnacja lasu Zabiegi Adres leśny 01-26-1-12-150 -f W zaleŜności  Nadleśnictwo 



pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym drzew, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu 

Nr wydzielenia siedliskowego: 
11 

od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

Suwałki 

25 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia i 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-12-150 -t 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
13 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

26 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 

Adres leśny 01-26-1-12-150 -x 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
14 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

27 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-12-150 -z 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
15 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

28 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 

Adres leśny 01-26-1-12-160 -b 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
51 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

29 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym m.in. 
nadmiaru 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-12-162 -b 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
54 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

30 Pielęgnacja lasu Zabiegi Adres leśny 01-26-1-12-162 -f W zaleŜności  Nadleśnictwo 



pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Nr wydzielenia siedliskowego: 
24 

od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

Suwałki 

31 Pielęgnacja lasu Pielęgnowanie 
drzewostanu na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
kontynuacja 
procesu 
odnowienia 
gatunkami 
właściwymi dla 
siedliska, 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi 

Adres leśny 01-26-1-12-162 -h 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
25 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

32 Pielęgnacja lasu Zabiegi Adres leśny 01-26-1-12-164 -a W zaleŜności  Nadleśnictwo 



pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru bzu 
czarnego 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Nr wydzielenia siedliskowego: 
60 

od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

Suwałki 

33 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru bzu 
czarnego 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 

Adres leśny 01-26-1-13-165 -c 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
34 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



wprowadzanie 
drugiego piętra 
złoŜonego z 
cienioznośnych 
gatunków 
grądowych (grab, 
lipa) 

34 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-13-165 -h 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
63 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

35 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 

Adres leśny 01-26-1-13-166 -i 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
36 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

36 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-13-168 -
f1 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
56 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



37 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
wprowadzanie 
drugiego piętra 
złoŜonego z 
cienioznośnych 
gatunków 
grądowych (grab, 
lipa) 

Adres leśny 01-26-1-13-168 -a 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
38 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

38 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
wprowadzanie 
drugiego piętra 

Adres leśny 01-26-1-13-168 –
f2 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
57 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



złoŜonego z 
cienioznośnych 
gatunków 
grądowych (grab, 
lipa) 

39 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
wprowadzanie 
drugiego piętra 
złoŜonego z 
cienioznośnych 
gatunków 
grądowych (grab, 
lipa) 

Adres leśny 01-26-1-13-169 -h 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
40 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

40 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 

Adres leśny 01-26-1-13-170 -d 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
41 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
wprowadzanie 
drugiego piętra 
złoŜonego z 
cienioznośnych 
gatunków 
grądowych (grab, 
lipa) 

41 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
poprawki i 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny 01-26-1-13-170 -i 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
58 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

42 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 

Adres leśny 01-26-1-13-170 -j 
Nr wydzielenia siedliskowego: 

W zaleŜności 
od potrzeb i 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
wprowadzanie 
drugiego piętra 
złoŜonego z 
cienioznośnych 
gatunków 
grądowych (grab, 
lipa) za około 10-
15 lat 

42 stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

43 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 

Adres leśny 01-26-1-13-170 -l 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
43 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

44 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

Adres leśny 01-26-1-13-170 -
m 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
59 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

45 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
leszczyny, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 

Adres leśny 01-26-1-13-171 -d 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
44 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



wprowadzanie 
drugiego piętra 
złoŜonego z 
cienioznośnych 
gatunków 
grądowych (grab, 
lipa) za około 10-
15 lat 

46 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

Adres leśny 01-26-1-13-171 -f 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
45 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

47 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 

Adres leśny 01-26-1-13-176 -o 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
47 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

48 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

Adres leśny 01-26-1-12-183 -s 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
28 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

49 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 

Adres leśny 01-26-1-12-184 -k 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
29 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

50 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

Adres leśny 01-26-1-12-184 -n 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
30 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

51 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 

Adres leśny 01-26-1-12-185 -l 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
31 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

52 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

Adres leśny 01-26-1-12-185 -y 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
33 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

53 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych 
usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym, 

Adres leśny 01-26-1-12-150 -c 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
53 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięcioleci 

 Nadleśnictwo Suwałk 



regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia i 
poprawki 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa, dąb, klon i 
inne) 

54 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść gatunków 
grądowych, 
usuwanie drzew 
przeszkadzających 
gatunkom 
grądowym np. 
nadmiaru brzozy, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami 
grądowymi (grab, 
lipa) 

Adres leśny 01-26-1-13-186 -c 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
49 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



55 Ochrona zbliŜonego 
do naturalnego 
charakteru siedliska 

Dopuszcza się 
ekstensywne 
uŜytkowanie 
drzewostanu 
cięciami o 
charakterze 
zbliŜonym do 
przerębowego 
(jednostkowe lub 
grupowe) , pod 
warunkiem 
zachowania ich 
niewielkiego 
natęŜenia. 

Dzierwany 
nr działek: 62/2, 62/1, 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
71 

Nieregularne, o 
niewielkim 
natęŜeniu 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

56 Monitoring roślinności Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego 
z roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 5, 
N 54. 16886, E 22. 51725 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

57 Monitoring roślinności Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego 
z roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 7 
N 54. 16651, E 22. 50863 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

58 Monitoring roślinności Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego 
z roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 20, 
N 54. 16597, E 22. 49917 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 



Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 91D0-1 Brzeziny 
bagienne 

59 Ochrona zbliŜonego 
do naturalnego 
charakteru siedliska 

Dopuszcza się 
ekstensywne 
uŜytkowanie 
drzewostanu 
cięciami o 
charakterze 
zbliŜonym do 
przerębowego 
(jednostkowe lub 
grupowe), pod 
warunkiem 
zachowania ich 
niewielkiego 
natęŜenia. 

Malesowizna nr działek 
95/1, 90/1, 85/1, 80/1, 76/1, 
73/1, 70/1, 67/1, 64, 62, 60, 
58, 56, 54, 52, 49, 46, 41, 
110/1, 105/1, 100/1 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 75 

Nieregularne, o 
niewielkim 
natęŜeniu 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 91D0-2 Bory 
bagienne 60 Ochrona bierna Wyłączyć z 

uŜytkowania 
Adres leśny 01-26-1-12-70 –
g, 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 3 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

61 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-09-62 -f 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 0 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu o 

 Nadleśnictwo Suwałki 

91D0-5 
Borealna 
świerczyna 
bagienna 

62 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, cięcia 
jednostkowe lub 

Adres leśny 01-26-1-12-183 
-f 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 27 

1-2 razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo Suwałki 



grupowe z 
pozostawieniem 
martwego drewna 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

63 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-12-70 -
k 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 4 

W całym 
okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo Suwałki 

64 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-12-150 
-k 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 12 

W całym 
okresie 
obowiązywania 
Planu o 

 Nadleśnictwo Suwałki 

65 Ochrona zbliŜonego 
do naturalnego 
charakteru siedliska 

Dopuszcza się 
ekstensywne 
uŜytkowanie 
drzewostanu 
cięciami o 
charakterze 
zbliŜonym do 
przerębowego 
(jednostkowe lub 
grupowe), pod 
warunkiem 
zachowania ich 
niewielkiego 
natęŜenia. 

175, 181, 185, 189, 192, 177, 
182, 186, 190, 193, 194, 198, 
199, 201, 142/2, 146/2, 151/2, 
156/2, 162/2, 168/2, 172/1, 
173/1, 176, 177/2, 180/2, Nr 
wydzielenia siedliskowego: 70 

Nieregularne, o 
niewielkim 
natęŜeniu 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

91D0-6 
Sosnowo-
brzozowy las 
bagienny 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



66 Monitoring roślinności Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z 
roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 4, 
N 54. 16360, E 22. 52648 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

67 Pielęgnowanie lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść jesionu, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, cięcia 
jednostkowe lub 
grupowe z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Adres leśny 01-26-1-12-160 
-c 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 17 

W zaleŜności 
od potrzeb i 
stanu lasu 1-2 
razy w ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

68 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania, strefa 
ochronna jeziora 

Adres leśny 01-26-1-12-
161 -k 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 22 

bezterminowo  Nadleśnictwo 
Suwałki 

69 Pielęgnowanie lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
korzyść jesionu, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, cięcia 
jednostkowe lub 
grupowe z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Adres leśny 01-26-1-12-160 -
d 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 18 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

91E0-3 Łęg 
olszowo-
jesionowy 

70 Pielęgnowanie lasu Zabiegi Adres leśny 01-26-1-13-176 - W zaleŜności od  Nadleśnictwo 



pielęgnacyjne na 
korzyść jesionu, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu, cięcia 
jednostkowe lub 
grupowe z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

w 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 48 

potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

Suwałki 

71 Odnawianie i 
pielęgnacja lasu 

Kontynuowanie 
procesu odnawiania 
lasu pozostawianie 
kępy starodrzewu 
złoŜonej z gatunków 
liściastych , 
pielęgnowanie 
uprawy na gnieździe 
(usuwanie nadmiaru 
zbędnych 
domieszek, regulacja 
zagęszczenia, 
poprawki gatunkami 
właściwymi dla 
siedliska 

Adres leśny 01-26-1-12-161 -
a 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 19 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

72 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 

Adres leśny 01-26-1-12-162 -
c 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 23 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



martwego drewna 

73 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne na 
uprawie, regulacja 
zagęszczenia, 
poprawki gatunkami 
właściwymi dla 
siedliska (Ol, Js, 
Wz) 

Adres leśny 01-26-1-12-162 -
i 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 21 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

74 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Bachanowo nr działek: 7/4, 
7/1, 6/2, 6/1, 5/2, 5/1, 49/1, 
35/2, 35/1, 34/2, 33/2, 32/4, 
13, 11, 38/1, 38/2;  
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 73 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

75 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Dzierwany nr działek: 62/3;  
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 76 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

76 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 

Dzierwany nr działek: 78, 79, 
74, 81, 76, 75, 80, 77;  

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 



regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Nr wydzielenia siedliskowego: 
77 

lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

Powiatowego w 
Suwałkach 

77 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Dzierwany nr działek: 106, 67;  
Nr wydzielenia siedliskowego: 
78 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

78 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Smolniki nr działek: 121/2, 
120, 122, 62/2, 62/1, 62/3, 67, 
63, 64 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
79 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

79 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 

Kleszczówek nr działek: 88,89, 
90, 132, 80, 86, 76, 84, 78, 
106, 71,98, 82,73, 99; Nr 
wydzielenia siedliskowego: 80 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 



drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

dziesięciolecia 

80 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Kleszczówek nr działek: 46, 
54, 60 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
81 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

81 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Kleszczówek nr działek: 7/22, 
25 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
82 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

82 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 

Postawele nr działek: 192, 189 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
83 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 



jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

83 Pielęgnacja lasu Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Postawele nr działek: 234, 214, 
191, 232, 202, 233, 213, 235, 
196, 197;  
Nr wydzielenia siedliskowego: 
84 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

84 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z 
roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 17, 
N 54. 16957, E 22. 49625 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

85 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z 
roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 21, 
N 54. 16559, E 22. 50090 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

86 Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z 
roku 2011 według 
metody Braun-

Nr wydzielenia 23, 
N 54. 16738, E 22. 49503 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 



Blanqueta 

87 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-12-67 -
g 
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 1 

W całym 
okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo Suwałki 

88 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-13-186 
–b;  
Nr wydzielenia 
siedliskowego: 85 

W całym 
okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo Suwałki 

89 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-13-186 –f; 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
68 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo Suwałki 

90 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-13-166 –
h;  
Nr wydzielenia siedliskowego: 
35 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo Suwałki 

91 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-13-166 –j; 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
37 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo Suwałki 

92 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-13-169 -c 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
39 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo Suwałki 

93 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny 01-26-1-13-176 -h 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
46 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Nadleśnictwo Suwałki 

91E0-4 Łęg 
olszowo-
jesionowy 

94 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Adres leśny: 01-26-1-12-185 -p 
Nr wydzielenia siedliskowego: 

W całym okresie 
obowiązywania 

 Nadleśnictwo Suwałki 



32 Planu 

95 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Czajewszczyzna nr działek 98, 
95, 92, 75/3, 75/2, 74, 147, 
104, 103/1 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
72 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

96 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Czajewszczyzna nr działki 74, 
70 , 69, 68/2, 147, 146, 104, 
103/2; Nr wydzielenia 
siedliskowego: 86 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

97 Ochrona bierna Wyłączyć z 
uŜytkowania 

Malesowizna nr działek 91, 86, 
81, 77, 74, 71, 68, 65, 63, 6/13, 
61, 59, 57, 55, 53, 5/3, 51, 48, 
45, 44, 43, 167, 141, 1/3 
Nr wydzielenia siedliskowego: 
74 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Właściciel lasu pod 
nadzorem Starostwa 
Powiatowego w 
Suwałkach 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

98 Monitoring 

roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z 
roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 1, 
N 54.15676, E 22. 54064 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

99 Monitoring 

roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z 
roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 24, 
N 54.16811, E 22.49386 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 



100 Monitoring 

roślinności 

Powtórzenie zdjęcia 
fitosocjologicznego z 
roku 2011 według 
metody Braun-
Blanqueta 

Nr wydzielenia 85, 
N 54. 14712, E 22. 53964 

W ostatnim roku 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

Gatunki zwierząt 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1318 Nocek 
łydkowłosy (M. 
dasycneme) 101 Inwentaryzacja 

przyrodnicza  
Wykonanie 
inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
ocena stanu populacji 
gatunku i jego 
siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 
Ostoja Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1308 Mopek 
(Barbastella 
barbastellus) 102 Inwentaryzacja 

przyrodnicza  
Wykonanie 
inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
ocena stanu 
populacji gatunku i 
jego siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 
Ostoja Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1166 Traszka 
grzebieniasta 
(Triturus cristatus) 103 Ocena stanu 

liczebności populacji 
gatunku 

Wykonanie 
inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
wyznaczenie punktów 
pomiarowych do 
badan 
monitoringowych, 
ocena stanu populacji 
gatunku i jego siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 
Ostoja Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 



Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1188 Kumak 
nizinny (Bombina 
bombina) 

104 Inwentaryzacja 
przyrodnicza  

Wykonanie 
inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
wyznaczenie 
punktów 
pomiarowych do 
badań 
monitoringowych, 
ocena stanu 
populacji gatunku i 
jego siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 
Ostoja Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

105 UmoŜliwienie 
swobodnej migracji 
ryb w okresie tarła 

Wprowadzenie 
ograniczenia 
przegradzania 
niewielkich 
dopływów rz. 
Czarnej Hańczy w 
okresie IV-V na 
jazach i zastawkach 

Dopływy rz. Czarnej Hańczy w 
strefie przyujściowej 

ID: 1, 2, 3, 5 - Obręb Hańcza 
dz. nr 500 

ID: 4 – Obręb Dzierwany dz. nr 
130 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Gmina, właściciele 
gruntów, WZMIUW 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1149 Koza (Cobitis 
taenia) 

106 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
naleŜy 
przeprowadzić 
odłowy kontrolne 
na min. 12 
stanowiskach pod 
kątem liczebności i 
struktury populacji 
gatunków 
chronionych, 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Natura 2000 Ostoja 
Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 UŜytkownik rybacki 
pod nadzorem 
ichtiologa 



zgodnie z 
zaleceniami 
przyjętymi do 
monitoringu 
ichtiofauny. 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

107 UdroŜnienie 
dopływów w 
okresie migracji 
tarłowych 

Wprowadzenie 
ograniczenia 
przegradzania niewielkich 
dopływów rz. Czarnej 
Hańczy w okresie IV-V na 
jazach i zastawkach 

Dopływy rz. Czarnej Hańczy w 
strefie przyujściowej 

ID: 6, 7, 8, 9, 10 - Obręb 
Hańcza dz. nr 500 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Gmina, właściciele 
gruntów, WZMIUW 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1163 Głowacz 
białopłetwy 
(Cottus gobio) 

108 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat naleŜy 
przeprowadzić odłowy 
kontrolne na min. 12 
stanowiskach pod kątem 
liczebności i struktury 
populacji gatunków 
chronionych, zgodnie z 
zaleceniami przyjętymi do 
monitoringu ichtiofauny. 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Natura 2000 Ostoja 
Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 UŜytkownik rybacki 
pod nadzorem 
ichtiologa 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1032 Skójka 
gruboskorupowa 
(Unio crassus) 

109 Ocena stanu 
liczebności 
populacji gatunku 

Wykonanie 
inwentaryzacji stanowisk 
gatunku, wyznaczenie 
punktów pomiarowych do 
badan monitoringowych, 
ocena stanu populacji 
gatunku i jego siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 Ostoja 
Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

1060 Czerwończyk Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



nieparek (Lycaena 
dispar) 

110 Ocena stanu 
liczebności 
populacji gatunku 

Wykonanie 
inwentaryzacji stanowisk 
gatunku, wyznaczenie 
punktów pomiarowych do 
badan monitoringowych, 
ocena stanu populacji 
gatunku i jego siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 Ostoja 
Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 4038 
Czerwończyk 
fioletek (Lycaena 
helle) 

111 Ocena stanu 
liczebności 
populacji 
gatunku 

Wykonanie 
inwentaryzacji stanowisk 
gatunku, wyznaczenie 
punktów pomiarowych do 
badan monitoringowych, 
ocena stanu populacji 
gatunku i jego siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 
Ostoja Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

Gatunki ro ślin 

Działania związane z ochroną czynną 

112 Ochrona 
siedliska 
występowania 
gatunku  

Sukcesywne usuwanie 
drzew i krzewów, a 
następnie ekstensywne 
koszenie i wynoszenie 
pokosu za obręb siedliska 

1: Kleszczówek (dz. 24) W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Zarządca 
terenu/właściciel  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1903 Lipiennik 
Loesela (Liparis 
loeselii) 

113 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Wykonanie 
inwentaryzacji stanowisk 
występowania gatunku, 
wyznaczenie punktów 
pomiarowych do badań 
monitoringowych, ocena 
stanu populacji gatunku i 

Cały obszar Natura 2000 
Ostoja Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 



jego siedlisk 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1939 Rzepik 
szczeciniasty 
(Agrimonia pilosa) 114 Inwentaryzacja 

przyrodnicza 
Wykonanie inwentaryzacji 
stanowisk występowania 
gatunku, wyznaczenie 
punktów pomiarowych do 
badań monitoringowych, 
ocena stanu populacji 
gatunku i jego siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 Ostoja 
Suwalska 

W okresie 
obowiązywania 

PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


