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Typy siedlisk przyrodniczych dla 

obszaru Ostoja w Dolinie Górnej Narwi 

(SDF)

• 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 
Nymphenion, Potamion

• 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

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

• 7230 – Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk     i mechowisk
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

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

• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion.

• 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)



Potwierdzone w 2011 roku typy 

siedlisk przyrodniczych

• 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami Nymphenion, Potamion

• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

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

• 7230 – Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)



2330 Wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi 

(tylko wydma k. Gradoczno)



Stan zachowania – U2



Spergulo vernalis-Corynephoretum



Spergulo vernalis-Corynephoretum



Spergulo vernalis-Corynephoretum 

z Astragalus arenarius



Zagrożenia 

• Zaorywanie

• Zalesianie

• Pozyskiwanie piasku

• Składowanie siana, kiszonek, obornika

• Zabudowa



3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami Nymphenion, Potamion
(występują w całej dolinie bardzo licznie – stan zachowania FV)



WODNE

(PŁYWAJĄCE PO WODZIE)

• LEMNETEA MINORIS R. Tx. 1955

• Lemnetalia minoris R. Tx 1955

• Lemnion gibbae R. Tx. et A. Schwabe 

1974 in R. Tx. 1974.

• Lemnetum gibbae

• Spirodeletum polyrhizae



Lemnetalia minoris - Rzęsa drobna



Lemnetalia minoris



LEMNETEA MINORIS R. Tx. 1955

Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae 

Lemnetum trisulcae 

Lemnion minoris Koch et Tx 1955

* Lemnetum minoris

& Callitricho-Lemnetum monoris

*

Hydrocharition

•Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae

•* Stratiotetum aloidis



Stratiotetum aloidis - Osoka 

aloesowata



RDESTNICE – rośliny zanurzone

• POTAMETEA R. Tx. et Prsg

• Potametalia Koch 1926

• Potamion Koch 1926 em. Oberd. 1957

• Grupa Potametum pectinati
• Potametum graminei (Koch 1926) Pass. 1964

• Potametum nitentis Koch 1926

• Potametum pectinati Carstensen 1955

•



Grupa Potametum lucentis

•

• Ranunculetum circinati (Bennema et West. 1943) Segal 
1965

• Elodeetum canadensis (Pign. 1953) Pass. 1964

• Ceratophylletum demersi Hild. 1956

• Myriophylletum spicati Soó 1927
• Potametum lucentis Hueck 1931

• Potametum perfoliati Koch 1926 em. Pass. 1964

• * zb. z Potamogeton crispus



Potametum lucentis - Rdestnica 

błyszcząca



zb. z Potamogeton crispus



Potametum perfoliati



Ceratophylletum demersi - Rogatek sztywny



O LIŚCIACH PŁYWAJĄCYCH PO 

WODZIE

• Nymphaeion Oberd. 1953

• Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935

• Potametum natantis Soó 1923

• Myriophylletum verticillati Soó 1927

• Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977

• Polygonetum natantis Soó 1927



Hydrocharitetum morsus-ranae



Nupharo-Nymphaeetum albae-

Grążel żółty



Nupharo-Nymphaeetum albae-

Grążel żółty



Hottonion Segal 1964

• Hottonietum palustris R. Tx. 1937

• & Beruletum submersae Roll 1938

• * Ranunculetum aquatilis Sauer 1937



Hottonia palustris



Hottonietum palustris



Ranunculion fluitantis Neuh 1959

• Ranunculetum fluitantis Allorge 1922

• Ranunculo-Callitrichetum hamulatae 

Oberd. 1957 em. M ll. 1977

• Ranunculo-Sietum erecto-submersi (Roll 

1939) M ll. 1962



Ranunculetum fluitantis



Szuwary w otoczeniu starorzeczy



Szuwary w zalewowej części doliny 

Narwi



Zalecane metody ochrony

• - zarządzanie poziomem wody w obszarze zlewni,

• - oczyszczanie ścieków,

• - ochrona stref brzegowych,

• - zapobieganie zrębom zupełnym w otoczeniu zbiorników 
wodnych,

• -zakaz introdukcji obcych gatunków ryb roślinożernych,

• - likwidacja nielegalnej zabudowy w strefie 100m,

• - zakaz budowy ferm wielkoprzemysłowych,

• - zakaz wylewania gnojowicy,

• - likwidacja dzikich wysypisk śmieci i wylewisk,



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion)

(występują w całej dolinie w płatach o 

niewielkiej powierzchni, od 300 m2 – kilku 

hektarów – stan zachowania U1, U2)



Molinion caeruleae – zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe

6410-1 Selino-Molinietum – łąki olszewnikowo-trzęślicowe

6410-2 Junco-Molinietum - łąki sitowo-trzęślicowe



Gatunki charakterystyczne (ChAll.)

• Bukwica zwyczajna Betonica officinalis 

• Czarcikęs łąkowy Succisa pratensis 

• Goździk pyszny Dianthus superbus

• Irys syberyjski Iris sibirica

• Koniopłoch łąkowy Silaum silaus

• Krwiściąg lekarski Sanquisorba officinalis

• Okrzyn łąkowy Laserpitum prutenicum

• Olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia 

• Oman wierzbolistny Inula salicyna

• Pełnik europejski Trollius europaeus

• Przytulia północna Galium boreale

• Sierpik barwierski Serratula tinctoria

• Starodub łąkowy Ostericum palustre

• Trzęślica modra Molinia coerulea

• Podejźrzon księżycowy Botrychium lunarna

• Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe

• Komonicznik skrzydlatostrąkowy Tetragonolobus matitimus

• Turzyca filcowata Carex tomentosa

• Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus

• Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum



Gatunki wyróżniające (DAll.)

• Briza media,

• Carex flava,

• Gentianella amarella,

• Gentianella uliginosa

• Linum catharcticum, 

• Parnassia palustris,

• Pimpinella saxifraga,

• Potentilla erecta,

• Salix rosmarinifolia,

• Carex panicea, 

• Fissidens, adianthoides,

• Campylium stellatum.



Siedliska łąk trzęślicowych



Selino-Molinietum



Iris sibirica



Iris sibirica



Gentiana pneumonanthe



Iris sibirica



Trollius europaeus



Epipactis palustris



Molinia coerulea i Nardus stricta



Zarastanie wierzbą rokitą



Zarastanie trzcinnikiem piaskowym



Zalecane metody ochrony

• Koszenie (późne, nieregularne)

• Karczowanie zakrzewień

• Zakaz zaorywania, podsiewania

• Zakaz zalesiania

• Zakaz pozyskiwania piasku

• Zakaz składowania siana, kiszonek, obornika, 

kamieni

• Zakaz zabudowy 



6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)

(niewielkie powierzchnie w kompleksach łąk trzęślicowych i 

pól uprawnych – stan zachowania U2)



Arrhenatheretum elatioris



Zalecane metody ochrony

• Koszenie, wypas 

• Zakaz stosowania herbicydów, zaorywania, 
podsiewania, obsiewania trawami 
pastewnymi

• Zakaz zalesiania

• Zakaz składowania siana, kiszonek, 
obornika, kamieni

• Zakaz zabudowy 



6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

6230-4 Niżowe murawy bliźniczkowe

• Klasa Nardo-Callunetea zbiorowiska wrzosowisk 

i ubogich muraw bliźniczkowych

– Rząd Nardetalia murawy bliźniczkowe

• Związek Violion caninae niżowe murawy 

bliźniczkowe

– Zespół Polygalo-Nardetum sucha psiara 

krzyżownicowa

– Zespół Caluno-Nardetum tłoki



Nardus stricta



Nardus stricta



Zespół Caluno-Nardetum tłoki



Zarastająca sucha psiara krzyżownicowa



Zalecane metody ochrony

• Wypas 

• Zakaz zaorywania, podsiewania

• Zakaz zalesiania

• Zakaz składowania siana, kiszonek, 

obornika, kamieni

• Zakaz zabudowy 



7230 – Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, turzycowisk     

i mechowisk

(występują w całej dolinie, zajmują duże 

powierzchnie – stan zachowania U2)



DEFINICJA:

Mezo- i mezo-oligotroficzne, słabo kwaśne, neutralne i

zasadowe młaki, torfowiska źródliskowe i przepływowe

typu niskiego, zasilane przez wody podziemne, zasobne

lub bardzo zasobne w zasady.

Porośnięte przez różnorodne, torfotwórcze zbiorowiska

mszysto-niskoturzycowe (mechowiska), częściowo z

wybitnym udziałem gatunków wapniolubnych.



CHARAKTERYSTYKA:

Torfowiska zasadowe są zasilane przez ruchliwe wody

podziemne, pochodzące z warstw wodonośnych terenów

przyległych. Wody te zawierają różne ilości jonów

zasadowych, w tym wapnia.

Odczyn siedliska (pH) mieści się w przedziale od 6,5 do 8.

Zawartość pierwiastków biogennych (głównie fosforu

i azotu) jest umiarkowana lub stosunkowo niska.



CHARAKTERYSTYKA:

Poziom wód jest stale wysoki, układa się przy jego

powierzchni, występuje nieco ponad nią lub poniżej. Wody

przesycają roślinność torfotwórczą i przemieszczają się

zgodnie ze spadkiem terenu.

Torfowiska zasadowe mają postać młak, torfowisk

źródliskowych i torfowisk przepływowych.



CHARAKTERYSTYKA:

Zbiorowiska mogą mieć genezę naturalną lub powiązaną z

gospodarką człowieka, powodującą zmiany warunków

hydrologicznych poprzez uruchomienie ew. utrudnienie

przepływu wód, odlesienie terenu, koszenie lub

wydobywanie torfu.

Dynamika roślinności w warunkach naruszonej równowagi

hydrologicznej i odstąpienia od użytkowania jest bardzo

wysoka. Przejawia się m.in. rozwojem zbiorowisk

zaroślowych, łąkowych, kwaśnych mechowisk lub mszarów

przejściowotorfowiskowych.



PODZIAŁ NA PODTYPY:

7230-1. Młaki górskie

7230-2. Torfowiska zasadowe Polski południowej (z 

wyłączeniem gór) i środkowej 

7230-3. Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski 

północnej



UMIEJSCOWIENIE SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO W 

POLSKIEJ KLASYFIKACJI FITOSOCJOLOGICZNEJ:

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae - zbiorowiska 

torfowisk niskich, przejściowych i dolinek na 

torfowiskach wysokich 

Rząd: Caricetalia davallianae - eutroficzne młaki 

turzycowe 

Związek: Caricion davallianae - eutroficzne młaki 

turzycowe 

Zespół: Caricetum paniceo-lepidocarpae - zespół turzycy 

prosowatej i turzycy łuszczkowatej 



Rząd: Caricetalia nigrae - kwaśne młaki niskoturzycowe

Związek: Caricion nigrae - kwaśne młaki niskoturzycowe 

Zespół: Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis - zespół 

bobrka trójlistkowego i torfowca obłego 

Klasa: Carici-Drepanocladetea

Rząd: Caricetalia fuscae

Związek: Calamagrostion neglectae

Zespół: Caricetum caespitosae turzycowisko mszyste z 

turzycą darniową

Zespół: Stellario-Agrostietum caninae turzycowisko trawiaste 

z mietlicą psią i gwiazdnicą błotną



Łąki mechowiskowe











Mechowisko z Dactylorhiza 

incarnata





Dactylorchiza maculata











Płaty najsilniej zdregradowane



Płaty najsilniej zdregradowane 



Zalecane metody ochrony

• Koszenie 

• Zakaz osuszania 

• Zakaz zaorywania, podsiewania

• Zakaz pozyskiwania torfu



Programy rolnośrodowiskowe

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/system/files%3Ffile%3Dwrzosowka.JPG&imgrefurl=http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/node/30&usg=__CVUaW0q3uVj9aluispB7YebwENc=&h=208&w=275&sz=18&hl=pl&start=3&um=1&tbnid=iw1J17APZpIVRM:&tbnh=86&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dowce%2Bwrzos%25C3%25B3wki%26hl%3Dpl%26lr%3D%26um%3D1


Celem programów rolnośrodowiskowych jest 

ochrona różnorodności biologicznej w ramach 

zrównoważonej gospodarki rolnej, jak 

również wsparcie rozwoju obszarów 

wiejskich



Program Rolnośrodowiskowy

na lata 2007-2013

Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników 
gospodarujących w sposób tradycyjny i przyjazny dla 
środowiska.

Wszystkie pakiety Programu 

Rolnośrodowiskowego 2007-

2013 są dostępne na obszarze 

całej Polski

Pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone

Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne

Pakiet 3 Ekstensywne trwałe użytki zielone

Pakiet 4 Ochrona zagrożonych  gatunków ptaków 

i  siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

Pakiet 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 

i  siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin 

w rolnictwie

Pakiet 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt 

w rolnictwie

Pakiet 8 Ochrona gleb i wód

Pakiet 9 Strefy buforowe



Pakiety przyrodnicze

Pakiety Warianty Wysokość płatności

3. Ekstensywne  trwałe

użytki  zielone

Wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na 

łąkach i pastwiskach
500  zł/ha

4. Ochrona zagrożonych  

gatunków ptaków i  siedlisk 

przyrodniczych

poza obszarami Natura 2000

5. Ochrona zagrożonych 

gatunków ptaków i  siedlisk 

przyrodniczych

na obszarach Natura 2000

Wariant 1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 1 200 zł/ha / 1 370 zł/ha

Wariant 2. Mechowiska 1 200 zł/ha / 1 390 zł/ha

Wariant 3. Szuwary wielkoturzycowe 800zł/ha / 910 zł/ha

Wariant 4. Łąki trzęślicowe i selernicowe 1 200 zł/ha / 1 390 zł/ha

Wariant 5. Murawy ciepłolubne 1 200 zł/ha / 1 380 zł/ha

Wariant 6. Półnaturalne łąki wilgotne 800 zł/ha / 840 zł/ha

Wariant 7. Półnaturalne łąki świeże 800 zł/ha / 840 zł/ha

Wariant 8. Bogate gatunkowo murawy 

bliźniczkowe
800 zł/ha / 870 zł/ha

Wariant 9. Słonorośla 1 190 zł/ha / 1 190 zł/ha

Wariant 10. Użytki przyrodnicze 550 zł/ha / 550 zł/ha



podwyższona 
wysokość koszenia

obowiązek usunięcia 
lub złożenia w stogi 
skoszonego siana do 
2 tygodni po pokosie

brak nawożenia 
lub jego 

ograniczenie

ograniczona 
obsada zwierząt 

na pastwisku

pozostawienie 
niewielkich 
fragmentów 

nieskoszonej łąki

zakaz koszenia od 
zewnatrz do środka 
łąki, preferowane 

koszenie od środka na 
zewnątrz 

opóźniony termin 
pierwszego pokosu

Czego dotyczą 
wymogi pakietów 

przyrodniczych



Zakazy w pakietach
przyrodniczych

zakazuje się:

 przeorywania;

 wałowania;

 włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września;

 stosowania ścieków i osadów ściekowych;

 stosowania podsiewu;

 stosowania pestycydów;

 budowania nowych systemów melioracyjnych (z wyjątkiem 

urządzeń mających na celu podwyższenie poziomu wód) i 

rozbudowy istniejących systemów melioracyjnych będących w 

zasięgu kompetencyjnym beneficjenta; nie dotyczy bieżącej 

konserwacji;



Pakiet  ekstensywne trwałe użytki zielone
Wariant 3.1. Ekstensywna 

gospodarka na łąkach i pastwiskach
(od 15-03-2011 tylko na obszarach Natura 2000)

płatność 500 PLN /ha/rok

Zagrożenia:

- intensyfikacja 

- zmiana formy 
użytkowania

- łąkowe, pastwiskowe lub 

kośno-pastwiskowe

Użytkowanie Wybrane wymogi: 

- ograniczenie obsady i 
obciążenia wypasanych 
zwierząt; 

- pokos od 1VI do 30X;

- pozostawienie 5-10 % 
działki nieskoszonej;

- ograniczenie w nawożeniu i 
zabiegach agrotechnicznych.



płatność 1200 PLN /ha/rok

Zagrożenia:

- zaprzestanie użytkowania

- osuszanie

- intensyfikacja 

Wybrane wymogi: 

- opóźnienie pierwszego pokosu 

do 1 VIII; 

- obsada od 1 V do 20 VII - max.

0,5 DJP/ha;

- obsada po 20 VII do 15 X- od

0,5 DJP/ha do 1 DJP/ha;

- posiadanie dokumentacji 

ornitologicznej

Pakiet  ekstensywne trwałe użytki zielone
Wariant 4.1./5.1 Ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków

Użytkowanie

- łąkowe, pastwiskowe lub

kośno-pastwiskowe



Fot. M.Jobda

Pakiet ochrona 
cennych siedlisk przyrodniczych

wariant 4.2./5.2 Mechowiska

Fot. M.Jobda

Fot. P.Dzierża

wełnianka wąskolistna

turzyca pospolita

bobrek trójlistkowy

kukułka krwista



Pakiet ochrona 
cennych siedlisk przyrodniczych

wariant 4.2./5.2
Mechowiska

obejmuje

według klasyfikacji Natura 2000:
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) (oprócz 
zbiorowisk ze związku Rhynchosporion);
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk (7230);
• torfowiska nakredowe (7210) należące do Caricion 
davallianae 

jednostki fitosocjologiczne: 
• szeroko ujęte związki Caricion davallianae, Caricion 
nigrae, część Caricion lasiocarpae oraz nawiązujące do 
nich



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.2./5.2 Mechowiska

płatność 1200 PLN /ha/rok

Zagrożenia:

- osuszanie 

- zaprzestanie użytkowania

- koszenie co 1-3 lata  

- brak nawożenia 

- siano/ściółka

Tradycyjne użytkowanie Wybrane wymogi: 

- koszenie 50 % powierzchni 
co roku naprzemiennie, 
dopuszczenie koszenia całej 
powierzchni raz na 2 lata; 

- pokos po 15 lipca; 

- wysokość koszenia 5 -15 cm

- nawożenie i wypas 
zabronione

Fot. F.Jarzombkowski



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.3./5.3 Szuwary 
wielkoturzycowe

Fot. P.Dzierża Fot. P.Dzierżakosaciec żółty
tojeść bukietowa

fot. K.Brzezińska



Pakiet ochrona cennych siedlisk przyrodniczych

wariant 4.3./5.3 Szuwary 

wielkoturzycowe

obejmuje

według klasyfikacji Natura 2000:
•siedliska priorytetowe  Natura 2000 - torfowiska nakredowe (7210) 
• szuwary wielkoturzycowe, które nie zostały przyjęte na listę siedlisk 
Natura 2000

jednostki fitosocjologiczne: 
• związek Magnocaricion z wyjątkiem Phalaridetum arundinaceae, 
Caricetum paniculatae, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Caricetum 
ripariae, Thelypteridi-Phragmitetum, Iridetum pseudacori



Pakiet ochrona cennych siedlisk przyrodniczych
wariant 4.3./5.3 Szuwary wielkoturzycowe

Tradycyjne użytkowanie:

- koszenie co ok. 3 lat  

- brak nawożenia 

- siano/ściółka

Zagrożenia:

- osuszanie

Wymogi:

- koszenie 20 % powierzchni 
co roku naprzemiennie, 
dopuszczenie koszenia całej 
powierzchni raz na 5 lat;po 
15 lipca; 

- wysokość koszenia 10 -15 
cm

- nawożenie zabronione

- wypas 2 tygodnie po 
ustąpieniu wód, 0,2 DJP/ha

płatność 800 PLN/ha/rok



Pakiet ochrona cennych siedlisk przyrodniczych
wariant 4.4./5.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe

goździk pyszny

Fot. K.Brzezińska

przytulia północna

fot. K.Brzezińska

goryczka wąkolistna

fot. K.Brzezińska

fot. W.Dembek, A..Matysiak



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.4./5.4 Łąki 
trzęślicowe i selernicowe

Fot. K.Brzezińska

obejmuje

według klasyfikacji Natura 2000:
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) 
• łąki selernicowe (6440)

jednostki fitosocjologiczne: 
• zbiorowiska związków Molinion caeruleae (łąki trzęślicowe) i 
Cnidion dubii (łąki selernicowe) oraz nawiązujące do nich



Pakiet ochrona cennych siedlisk przyrodniczych
wariant 4.4./5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe

Tradycyjne użytkowanie:

- koszenie jesienią co 3-5 lat  
- brak lub sporadyczne 
nawożenie 
- siano/ściółka

Zagrożenia:

- intensyfikacja użytkowania

- zaprzestanie użytkowania

Wybrane wymogi:

- koszenie 50 % powierzchni 
co roku naprzemiennie, 
dopuszczenie koszenia całej 
powierzchni raz na 2 lata;

- po 15 września; 

- wysokość koszenia 5-15 cm

- nawożenie i wypas 
zabroniony

płatność 1200 PLN/ha/rok



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.5./5.5. Murawy 
ciepłolubne

Fot. K.Brzezińska

sasanka łąkowa

macierzanka piaskowa



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.5./5.5. Murawy 
ciepłolubne

obejmuje

według klasyfikacji Natura 2000:
• ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (6120)
• murawy kserotermiczne (6210);
• ciepłolubne łąki pienińskie (6510-4);
• murawy stepowe, w tym murawy ostnicowe.

jednostki fitosocjologiczne: 
• zbiorowiska klasy Festuco-Brometea oraz związku Koelerion 
glaucae, a także zespół Anthyllidi-Trifolietum montanii oraz 
nawiązujące do nich zbiorowiska



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.5./5.5. Murawy ciepłolubne

Tradycyjne użytkowanie:

- ekstensywny wypas

- brak nawożenia

Zagrożenia:

- zaprzestanie użytkowania

- zalesianie

Wybrane wymogi: 

- koszenie 80-85% 
powierzchni co roku 
naprzemiennie po 15 lipca; 

- wysokość koszenia do 10 
cm

- nawożenie zabronione

-wypas 0,4-0,6 DJP/ha, 
obciążenie do 5DJP/ha

- do 15.10

płatność 1200 PLN/ha/rok



Fot. K.Brzezińskaknieć błotna

Pakiet ochrona cennych siedlisk przyrodniczych
wariant 4.6./5.6. Łąki wilgotne

Fot. P.Dzierża
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Fot. K.Brzezińska

Pakiet ochrona
cennych siedlisk przyrodniczych

wariant 4.6./5.6. Łąki wilgotne

obejmuje

według klasyfikacji Natura 2000:
• podmokłe łąki eutroficzne, które nie zostały wpisane 
na listę siedlisk Natura 2000

jednostki fitosocjologiczne: 
• zbiorowiska związku Calthion, oraz nawiązujące do nich 
zbiorowiska



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.6./5.6. Łąki wilgotne

Tradycyjne użytkowanie:

- łąki dwukośne  

- nawożone

- siano/pasza

Zagrożenia:

- zaprzestanie użytkowania

- intensyfikacja użytkowania

Wybrane wymogi: 

- koszenie raz albo dwa razy 
w roku po 15 czerwca; 
- pozostawianie 5-10% 
działki nieskoszonej, co roku 
inny fragment
- wysokość koszenia 10 -15 
cm
- wypas do 1 DJP/ha
- nawożenie do 
60kgN/ha/rok

płatność 800 PLN/ha/rok



Z.Oświecimska-Piasko

Pakiet ochrona cennych siedlisk przyrodniczych
wariant 4.7./5.7. Łąki świeże

Fot. W.Kotowski

złocień pospolity
dzwonek rozpierzchły

przytulia właściwa



Pakiet ochrona cennych siedlisk przyrodniczych
wariant 4.7./5.7 Łąki świeże

obejmuje

według klasyfikacji Natura 2000:
• część niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych 
ekstensywnie (6510, bez 6510-4 czyli ciepłolubnych łąk 
pienińskich) 
•górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie 
(6520)

jednostki fitosocjologiczne: 
• zbiorowiska związków Arrhenatherion (oprócz ubogich postaci Poo-
Festucetum i suchych łąk pienińskich Anthyllidi-Trifolietum montanii) i 
Polygono-Trisetion oraz nawiązujące do nich zbiorowiska



Pakiet ochrona cennych siedlisk przyrodniczych
wariant 4.7./5.7 Łąki świeże

Tradycyjne użytkowanie:

- łąki dwukośne, użytkowane 

ekstensywnie

- siano/pasza

Zagrożenia:

- intensyfikacja użytkowania

- zaprzestanie użytkowania

Wymogi :

- koszenie raz albo dwa razy 
w roku po 15 czerwca; 
- pozostawianie 5-10% 
działki nieskoszonej, co roku 
inny fragment
- wysokość koszenia 5 -15 
cm
- wypas do 1 DJP/ha
- nawożenie do 
60kgN/ha/rok

płatność 800 PLN/ha/rok



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.8./5.8 Bogate gatunkowo 

murawy bliźniczkowe
Wymogi:

Wypas:

obsada zwierząt od 0,4 do 0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP/ha;

na terenach zalewowych rozpoczęcie wypasu nie 

wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu wód;

graniczny termin wypasu 15 października

Nawożenie: zakaz



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych

wariant 4.10./5.10 Użytki przyrodnicze

Obejmuje:

torfowiska wysokie (7110, 7120), 

część torfowisk przejściowych i 

trzęsawiska (7140), 

obniżenia na podłożu torfowym (7150), 

część torfowisk zasadowych (7230)

luźne murawy napiaskowe (2330), 

wrzosowiska (4030, 4010),

szuwary (w tym 7210)

Wymogi:

 zachowanie użytków przyrodniczych w 

stanie niepogorszonym, np. torfowiska –

zakaz odwadniania, wydobycia torfu, 

murawy napiaskowe – zakaz wydobycia 

piasku, 

szuwary wielkokępowe – zakaz 

odwadniania, zachowanie kęp; 

 niestosowanie nawozów i środków 

ochrony roślin;

 dokonywanie zabiegów 

pielęgnacyjnych, według zaleceń doradcy 

rolnośrodowiskowego;
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