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ZAKRES PRAC 

Sporządzenie projektu Planu składa się 

z trzech etapów: 

 I. Wstępny 

 II. Opracowanie projektu Planu 

 III. Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 



Etap II. Opracowanie projektu Planu 
 
Jego celem jest wdrożenie procesu planistycznego, podzielonego na trzy moduły: 
                                                             Moduł A 
1) Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000, 
2) Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, 
3) Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji 
                                                            Moduł B 
1) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, 
2) Identyfikacja i analiza zagrożeo, 
3) Ustalenie celów działao ochronnych, 
                                                               Moduł C 
1) Ustalenie działao ochronnych, 
2) Określenie potrzeby sporządzania planu ochrony, 
3) Opracowanie wskazao do dokumentów planistycznych 
4) Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic 



Sporządzenie projektu zarządzenia 
i dokumentacji Planu 

 
Wykonawcy przedłożą RDOŚ do zatwierdzenia projekt dokumentacji 

Planu i zarządzenia 

 do 30 września 2011 r. 



• Klasy siedlisk 

  Lasy iglaste – 1% 

  Lasy liściaste – 4% 

  Lasy mieszane – 2% 

  Siedliska łąkowe i zaroślowe – 1% 

  Siedliska rolnicze – 79% 

  Wody śródlądowe (stojące i płynące) – 13% 

•    Obszar morenowych wzniesieo pomiędzy Czarną Haoczą, a 
jeziorami: Szelment Wielki i Szelment Mały 

OSTOJA JELENIEWO 



EKSPERCI  PRZYRODNICY  
 
dr Aleksander Rachwald 
dr inż. Rafał Paluch 
dr Małgorzata Falencka-Jabłooska 
mgr inż. Grzegorz Pul 
 

Do wszystkich zadao koordynatorem prac GIS oraz prowadzącym nadzór nad 
wykonaniem cyfrowych map tematycznych jest mgr inż. Wojciech Lomber 
(Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej). 

Wykonanie map cyfrowych – mgr inż. Krzysztof Furmanek, mgr inż. Piotr Pluta, mgr inż. 
Magdalena Lewkowicz (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej). 



Szablon projektu dokumentacji Planu 

Dokumentacja Planu Zadao Ochronnych obszaru Natura 2000 
1. Etap wstępny pracy nad Planem                       1.1 Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Jeleniewo 

Kod obszaru PLH200001 

Opis granic obszaru Plik shp z granicami obszaru, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 13 

SDF Plik PDF  Standardowego Formularza Danych, zgodnie z instrukcją wypełniania SDF GDOŚ 2010, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 14. 

Położenie Województwo podlaskie, powiat suwalski, gmina: Jeleniewo 

Powierzchnia obszaru (w ha) 5 910,1 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 

13.11.2007r., zmienione decyzją 2009/93/WE z dnia 12.12.2008r., zmienione Decyzją 2010/44/UE z dnia 

22.12.2009r. i Decyzją 2011/64/UE z dnia 10.01.2011r. 

Termin przystąpienie do 

sporządzenia Planu 

7 03 2011r. 

Termin zatwierdzenia Planu Terminem zatwierdzenia Planu jest data wydania zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku 

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  



Obszar ten ( powierzchnia 5910, 1 ha) obejmuje obszar wzniesieo morenowych pomiędzy Czarną Haoczą a rynnowymi jeziorami: 
Szelment Wielki i Szelment Mały. Tworzenie obszaru miało  na celu ochronę  największej w Polsce kolonii lęgowej nietoperza  nocka 
łydkowłosego, który został uznany za jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków nietoperzy w Europie. Powiekszenie 
pierwotnej powierzchni tego Obszaru Natura 2000 miało m.in. na celu ochronę  również obszaru żerowisk tego nietoperza. Jednocześnie 
obszar ten obejmuje dolinę Czarnej Haoczy, największej rzeki Suwalszczyzny (108 km  położone w granicach naszego kraju) W okolicach 
Turtulu rzeka ta spowalnia swój  bieg, czego wynikiem s jest jej meandrowanie rozległą dolina w kierunku Suwałk. W sąsiedztwie jej koryta 
występują łęgi olszowo-jesionowe oraz wyjątkowo cenne przyrodniczo tzw. łęgi źródliskowe. Cechuje je różnorodnośd florystyczna, a na 
szczególnie  rzadkie gatunki kalcyfilne. Ważne dla Europy( w tym priorytetowe) gatunkiem wśród roślin jest tu: zgodnie z Załącznikiem II 
Dyrektywy Siedliskowej :  lipiennik Loesela, a zwierząt z ssaków: bóbr europejski, mopek , nocek łydkowłosy, wydra, a z ptaków: bąk, 
bielik, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, bocian biały, czapla biała, derkacz, dzięcioł czarny, gąsiorek, jarząbek, lerka, ortolan, zimorodek i 
żuraw( Załącznik I Dyrektywy Ptasiej) oraz z  płazów: kumak nizinny i traszka grzebieniasta. 

Jednocześnie występują tu  10 typów siedlisk ( Załącznik I Dyrektywy Siedliskowej): Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki 
wodne z podwodnymi łąkami ramienic nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, murawy kserotermiczne  priorytetowe 
są tylko murawy z stanowiskami storczyków, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, bogate florystycznie), niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie torfowiska wysokie , torfowiska przejściowe i trzęsawiska , górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk, bory i lasy bagienne ,łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

W trakcie prowadzonych prac nad planem zadao ochronnych w tym obszarze Natura 2000 lista przedmiotów ochrony może ulec 
zwiększeniu. Oznacza to zarówno możliwośd stwierdzenia siedlisk z załącznika  II Dyrektywy Siedliskowej  jak i załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej. 

Podstawą prawną projektu PZO jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu 
planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Celem opracowania PZO jest ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które mają znaczenie dla ochrony 
różnorodności biologicznej. 

Plan zadao ochronnych tworzony jest przez ekspertów przyrodników przy aktywnym współudziale społeczności lokalnych. Formą tej 
współpracy są spotkania dyskusyjne na każdym etapie tworzenia projektu PZO: 

 

1.5. Opis założeń do sporządzenia Planu 



Plan zadań ochronnych tworzony jest przez ekspertów przyrodników przy aktywnym współudziale 

społeczności lokalnych. Formą tej współpracy są spotkania dyskusyjne na każdym etapie tworzenia projektu 

PZO: 
 

ETAP I 
• Wstępny: przygotowanie do prac nad projektem planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy - 9.V 2011 r., 

 

 

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

ustalenie i identyfikacja zagrożeń, harmonogram przeprowadzonych prac)- 18 VIII 2011 r.,  

III seria spotkań 13.09.2011 r. 
ETAP III 

• Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

• Uwzględnienie uwag i wniosków wniesionych przez przedstawicieli społeczności lokalnych( jednostki administracji, 

samorządów, organizacji społecznych,  potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców) i przedstawienie  działań 

ochronnych oraz  projektu zarządzenia i dokumentacji planu. 

Po przedstawieniu  projektu PZO wraz z lokalizacją miejsc występowania gatunków oraz siedlisk (działki 

ewidencyjne) do publicznej wiadomości ( w terminie do dnia 30 września 2011 r.), mieszkańcy będą mogli po 

zapoznaniu się z tym materiałem wnieść uwagi oraz wnioski. Opinie te zostaną wzięte pod uwagę przy redakcji 

ostatecznej wersji projektu planu zadań ochronnych (w terminie do 9 XII 2011 r.). 

W toku prowadzenia prac nad projektem PZO bieżące informacje o ich postępach i przebiegu będą publikowane 

zarówno na stronie internetowej RDOŚ Białystok, oraz udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom  w 

siedzibach jednostek administracji samorządowej (gminy, starostwa). Umożliwi to ścisłą współpracę wykonawców 

projektu PZO z lokalnymi społecznościami, instytucjami oraz potencjalnymi inwestorami.  

Położenie - teren gmin: Jeleniewo, Szypliszki, Przerośl i Rutka-Tartak.  



1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

Instytucja/osoby 

Marszałek Województwa Podlaskiego 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach 

Urząd Gminy Szypliszki 

Urząd Gminy Jeleniewo 

Urząd Gminy Przerośl 

Urząd Gminy Rutka-Tartak 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Giżycko 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku  

Nadleśnictwo Suwałki 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku  

Stowarzyszenie na Rzecz Suwalszczyzny 

LITPOL LINK Sp. z o.o. 

Suwalski Park Krajobrazowy 

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn GSP w Zielonym Kamedulskim z/s w Suwałkach 

BP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Gazeta Współczesna 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 



1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja 

Iwona Naliwajek  Przedstawiciel RDOŚ  

Dr Małgorzata Falencka- Jabłońska  Koordynator Planu 

Zbigniew Lutyński Przedstawiciel Urzędu Gminy Szypliszki 

Marek Waszkiewicz Przedstawiciel Urzędu Gminy Jeleniewo 

Joanna Rokosz Przedstawiciel Urzędu Gminy Przerośl 

Daniela Jurewicz Przedstawiciel Urzędu Gminy Rutka-Tartak 

Andrzej Kurpiewski Przedstawiciel LIT POL LINK Sp z o.o. 

Emilia Sadłowska Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Suwalszczyzny 

Jadwiga Jankowska Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn GSP w Zielonym Kamedulskim z/s w Suwałkach 

Barbara Gołowacz Przedstawiciel RDLP w Białymstoku 

Teresa Świerubska Przedstawiciel Suwalskiego Parku Krajobrazowego 

Olgierd Furman Przedstawiciel Nadleśnictwa Suwałki 

Bożena Jabłońska  Przedstawiciel BP ARiMR w Suwałkach 

Jadwiga Mierzejek Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suwałkach 

Krystyna Okrasińska-Siergiej Przedstawiciel RZGW w Warszawie Zarząd Zlewni Giżycko 

Krzysztof Furmanek Przedstawiciel BULiGL 

Joanna Radkiewicz Przedstawiciel RDOŚ Białystok 

Grzegorz Piekarski Przedstawiciel RDOŚ Białystok 

Dorota Krzykwa-Vaszon Przedstawiciel RDOŚ Białystok 

Agnieszka Naruszewicz Przedstawiciel RDOŚ Białystok 

Helena Wysocka Dziennikarz Gazety Współczesnej 

Sławomir Kiszkurno Przedstawiciel GDOŚ 

Andrzej Anuszkiewicz Przewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak 

Justyna Kot Przedstawiciel RDOŚ Białystok 



Etap II  -  Moduł A 
 

1) Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000 
– wg Systemu Informacji Przestrzennej i uzyskanych danych terenowych eksperci Biura 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie (mgr inż. Wojciech Lomber i        
mgr inż. Krzysztof Furmanek) sporządzili mapy tematyczne, 

2) Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony 
- zgodnie z SDF w lutym 2008 r. została przeprowadzona aktualizacja danych o 

przedmiotach ochrony w oparciu o materiały i opracowania Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Suwałki.  

 
3) Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji i prace terenowe eksperci: 
• Dr Aleksander Rachwald - Zakład Ekologii Lasu IBL, 
• Dr inż. Rafał Paluch - Europejskie Centrum Lasów Naturalnych - IBL, Białowieża, 
• Prof. dr hab. Jerzy Gutowski-Europejskie Centrum Lasów Naturalnych - IBL, Białowieża, 
• Dr Małgorzata Falencka-Jabłooska - Zakład Ekologii Lasu IBL, 
• Mgr inż. Grzegorz Pul - Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego - Białystok 



Etap II 
 

Moduł B 

Eksperci: 

- Przedmiot ochrony: nocek łydkowłosy – dr Aleksander Rachwald (IBL) 

-  siedliska leśne - dr inż. Rafał Paluch (IBL) 

-  siedliska nieleśne - dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL) 

-  ichtiofauna - mgr inż. Grzegorz Pul (ZO PZW) 
 

1) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, 
2) Identyfikacja i analiza zagrożeo, 
3) Ustalenie celów działao ochronnych. 
 

Moduł C 

•  Ustalenie działań ochronnych 

•  Ustalenie potrzeby sporządzania planu ochrony 

•  Opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu 

•  Wskazanie potrzeb weryfikacji SDF obszaru Natura 2000 i jego granic 



1. Ustalenie działań ochronnych 

 

2. Ustalenie potrzeby sporządzania planu ochrony 

 

3. Wskazania do dokumentów planistycznych 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: 

Jeleniewo, Przerośl, Rutka-Tartak i Szypliszki, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju w/w gmin, 

• Program Ochrony Środowiska dla powiatów położonych w obszarze NATURA 

2000, 

• Program Ochrony Środowiska woj. podlaskiego. 

 

4. Opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu 

 

5. Wskazanie potrzeb weryfikacji SDF obszaru Natura 2000 i jego granic 





ROŚLINY   
                      1903 lipiennik Loesela - Liparis Loeselli 
  
SSAKI 
                      1308 mopek - Barbastella barbastellus 
                      1318 nocek łydkowłosy - Myotis dasycnene  
 - jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków nietoperzy w Europie 
                      1337 bóbr europejski - Castor fiber 
                      1355  wydra - Lutra lutra 
  
PTAKI  
               A021                      Bąk   Bataurus stellaris 
               A027                     Czapla biała  Egrelta alba 
               A031                      Bocian biały  Ciconia ciconia 
               A 075                     Bielik  Halaeetus albicilla 
               A 081                     Błotniak stawowy   Circus aeruginosus 
               A 084                     Błotniak łąkowy  Circus pygargus 
               A104                      Jarząbek  Bonasa bonasia 
               A122                      Derkacz  Crex crex 
               A 127                     Żuraw  Grus grus 
               A 229                     Zimorodek   Alcedo althis 
               A 236                     Dzięcioł czarny   Dryocopus martius 
               A 246                     Lerka   Lullula arborea 
               A 338                     Gąsiorek   Lanius collurio 
               A 379                     Ortolan   Emberiza hortulana 
 
PŁAZY 
                      1166 traszka grzebieniasta - Tritunus cristatus 

                      1188 kumak - Bombina bombina   

Przedmioty ochrony:  GATUNKI 



3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 
 
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 
 
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami 
storczyków 
 
6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 
 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
 
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (Żywe) 
 
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
 
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) 

   SIEDLISKA 



Działania ochronne 

ROŚLINY  

 
1903 Lipiennik Loesela - Liparis Loeselli 

- zachowanie jego siedlisk - otwartych mechowisk, 

- wykaszanie torfowisk, które dotychczas użytkowano jako łąki (1 raz na 2-3 

lata) i usuwanie biomasy; zmniejszy to odkładanie warstwy szczątków roślin i 

umożliwi kiełkowanie lipiennika, 

- przywracanie odpowiedniego uwodnienia na torfowiskach, 

- usuwanie krzewów aby poszerzyć zasięg otwartego torfowiska i umożliwić 

zwiększenie areału populacji. 



Działania ochronne 

SSAKI 
 

1337 Bóbr europejski - Castor fiber 

- ochrona roślinności brzegowej zbiorników i cieków wodnych (pas ochronny 

o szerokości min. 10 m). 

 

1355 Wydra - Lutra lutra 

- ochrona siedlisk gatunku - starorzeczy, zadrzewień, 

- przeciwdziałanie regulacji cieków wodnych. 



Działania ochronne 

PTAKI 
 

•  gospodarka wodna – przeciwdziałanie osuszaniu i zmianom stosunków 

wodnych, 

•  uporządkowanie gospodarki rybackiej, 

•  przeciwdziałanie usuwaniu szuwarów nadbrzeżnych, krzewów i zadrzewień,  

•  przeciwdziałanie spływowi zanieczyszczeń z pól,  

•  kontrola ruchu turystycznego i połowów wędkarskich w pobliżu gniazd i 

kolonii  

•  zakaz czyszczenia rowów melioracyjnych i osuszania stawów w okresie 

lęgowym ptaków 

•  zakaz niszczenia skarp w obrębie cieków, grobli i wyrobisk pożwirowych,  

•  pozostawianie miedz i preferowanie zwiększania powierzchni zadrzewień 

śródpolnych. 

•  dla gatunków leśnych – pozostawianie płatów starodrzewów. 



Działania ochronne 

PŁAZY  
 
1166 Traszka grzebieniasta - Tritunus cristatus 

- zapewnienie korzystnego układu przestrzennego zbiorników wodnych, 

- odtwarzanie starych i budowanie nowych zbiorników wodnych.  

 

1188 Kumak - Bombina bombina 

- 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 żerować młode 

kumaki,  

- ograniczenie chemizacji gospodarki w sąsiedztwie stanowisk. 



3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 

Ramienica 

Wywłócznik kłosowy 

Rogatek sztywny 



3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne 

z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 

działania ochronne: 

 

• zachowanie czystości i odpowiedniego chemizmu wód (większość 

ramienic nie toleruje przekroczenia stężenia fosforanów na poziomie 

0,02 mg/l), 

 

• tworzenie stref buforowych wyłączonych z użytkowania wzdłuż linii 

brzegowych (min. 50 m), 

 

• ograniczenie presji rekreacyjnej i rozbudowy infrastruktury 

turystycznej. 

 

    Przeprowadzenie badań hydrobiologicznych podwodnych zbiorowisk 

ramienic do oceny stanu zmian w zakresie antropopresji i zmian 

środowiska. 



3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

Rdestnica nawodna 

Rzęsa drobna 

Włosienicznik 
 rzeczny 



3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami  

włosieniczników Ranunculion fluitantis  

działania ochronne: 

 

• zachowanie  dotychczasowego biegu rzek i potoków, 

 

• ograniczenie zabudowy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 

 

• ograniczenie nawożenia okolicznych pól  

 

 

    Siedliska te występują w naszym kraju na granicy swego zasięgu  

– prowadzenie monitoringu. 



6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi 
stanowiskami storczyków  

Turzyca niska 

Starzec polny 

Kukułka krwista 



6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

działania ochronne: 
 
• ochrona czynna - dążenie do przywrócenia ekstensywnego wypasu i 

trwałego użytkowania (programy rolno-środowiskowe), 

 

• usuwanie pojedynczych drzew i krzewów, wykaszanie, bez 

pozostawienia biomasy, 

 

• nie stosowanie nawożenia, ani środków ochrony roślin, 

 

• nie stosowanie orki ani podsiewania mieszanek traw, 

 

• zabezpieczenie przed zabudową. 



6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 

Jastrzębiec kosmaczek 

Krzyżownica zwyczajna 
Bliźniczka psia trawka 



6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion) 

działania ochronne: 

 

Ochrona czynna i zabiegi ograniczające sukcesję, a nie podnoszące 

trofii siedliska: 

 

• przywrócenie i utrzymanie ekstensywnych form użytkowania (wypas 

i/lub okresowe koszenie), 

 

• usuwanie drzew i krzewów, 

 

• udział w programach rolnośrodowiskowych. 



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

Kupkówka pospolita  Kostrzewa łąkowa Rajgras wyniosły 



6510 Niżowe i górskie świeże łąki  

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

działania ochronne: 

 

• ekstensywne użytkowanie (koszenie, wypas), 

 

• konieczne koszenie tradycyjne z usuwaniem skoszonej biomasy, 

 

• zakaz składowania kiszonek i obornika, 

 

• zakaz zaorywania, podsiewania, obsiewania trawami pastewnymi, 

 

• zakaz stosowania herbicydów, 

 

• zakaz zalesiania, 

 

• zakaz zabudowy. 



7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

Turzyca bagienna 

Żurawina błotna 

Wełnianka pochwowata 



7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

działania ochronne: 

 

ochrona czynna: 

• blokowanie starych rowów odwadniających, 

 

• podniesienie poziomu wody na torfowiskach, 

 

• usuwanie drzew i krzewów z kopuły torfowisk, 

 

ochrona bierna – ścisłe przestrzeganie zakazu eksploatacji torfu. 

 

Wymaga pełnej inwentaryzacji przyrodniczej. 



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

Wełnianka wąskolistna 

Bobrek trójlistkowy 

Bagnica torfowa 



7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska  

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

działania ochronne: 

 
• wyeliminowanie sztucznego odpływu, 
 

• podniesienie poziomu wód gruntowych do stanu pierwotnego (zmniejszenie 
istniejącej infrastruktury melioracyjnej, m.in. zasypywanie zastawek na rowach 
melioracyjnych), 
 

• ochrona czynna najcenniejszych florystycznie płatów siedliska (usuwanie drzew i 
krzewów i wynoszenie ich poza obręb torfowiska, w niektórych przypadkach 
koszenie trzciny, 
 

• prowadzenie monitoringu. 
 

Wymaga pełnej inwentaryzacji przyrodniczej. 



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

Turzyca żółta Kruszczyk błotny Lipiennik Loesela 



7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe  

o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

działania ochronne: 

 

• ekstensywne koszenie i wynoszenie pokosu poza obręb siedliska, 
 

• zakaz osuszania, zaorywania i podsiewania, 
 

• utrzymanie reżimu wodnego, w tym zachowanie  zasilania 

wypływami wód podziemnych (m.in. występowanie lipiennika 

Loesela Liparis loeselli); w skrajnych przypadkach zasypywanie 

zastawek w rowach melioracyjnych, 
 

• zakaz pozyskiwania torfu, 
 

• sukcesywne usuwanie drzew i krzewów. 

 

Wymaga pełnej inwentaryzacji przyrodniczej. 



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  Wysokośd 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 
zewnątrz do środka 
łąki, preferowane 

koszenie od środka na 

zewnątrz  

opóźniony termin 
pierwszego pokosu 

Czego dotyczą 
wymogi pakietów 
przyrodniczych? 



Zakazy w pakietach 
przyrodniczych 

• 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 1 VI do 30 X 

- 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   

 



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  

- pozyskiwanie siana/ściółki 

Tradycyjne użytkowanie: Wybrane wymogi: 

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

- pokos po 15 VII 

- wysokość koszenia 5-15 cm 

- nawożenie i wypas 
zabronione 

Fot. F.Jarzombkowski 



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 VII  

- 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 



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 4.10./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 

 



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

Brzoza omszona 

Borówka bagienna 

Pszeniec zwyczajny 



Działania ochronne: 

 
• zabiegi pielęgnacyjne, regulacja zagęszczenia drzewostanu, cięcia jednostkowe lub grupowe  z 
pozostawieniem martwego drewna, 
 

• zahamowanie odpływu (nawet stare rowy mają niekorzystny wpływ bo drenują złoże torfowe, a 
wysokie uwodnienie podłoża decyduje o  zachowaniu tego siedliska), 
 

• gdy wcześniej były to tereny sztucznie odwadniane, to ochrona przez renaturalizację stosunków 
wodnych i blokowanie odpływu, 
 

• wyłączenie  tych siedlisk z użytkowania (jest stosowane na terenach należących do Lasów 
Paostwowych). 



91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion)  

Chmiel zwyczajny 

Olsza czarna 

Niecierpek pospolity 



Działania ochronne: 

 
• utrzymanie naturalnego rytmu zalewów, 
 

• ograniczanie pozyskania drewna, w miarę potrzeb przebudowa drzewostanów 
(usuwanie gatunków obcych w drzewostanie), 
 

• eliminacja obcych gatunków inwazyjnych w runie, 
 

• w uzasadnionych przypadkach wskazana może byd przebudowa istniejących 
budowli hydrotechnicznych. 



Organizacja procesu komunikacji 
 

 Zakładka na stronie internetowej RDOŚ Białystok dotycząca Planu 
zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000 (terminy i miejsce 
spotkao dyskusyjnych, kolejne etapy prac oraz zgromadzone 
materiały), 

 Możliwośd składania uwag i wniosków przez wszystkich 
zainteresowanych do projektu Planu w formie pisemnej lub ustnej do 
protokółu 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 



 
Po zamieszczeniu projektów Planu na stronie internetowej RDOŚ w 

Białymstoku składanie uwag i wniosków możliwe będzie w terminie 

21 dni od daty ich opublikowania. 

 

ETAP III  

Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu Zadań Ochronnych 

Dziękuję za uwagę! 


