
Opracowanie projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej 

Narwi PLH 200010. Etap III.  

przyrodnicze siedliska nieleśne                                               

z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 
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Obszar Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi                

PLH 200010. Bondary-Narew. 
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Obszar Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi               

PLH 200010. Bondary-Narew. 
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Nieleśne siedlisk przyrodnicze z załącznika                                                               

I Dyrektywy Siedliskowej obszaru Natura 2000                                               

Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH 200010. 
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Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia/liczb

a stanowisk 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

6120 Ciepłolubne 

śródlądowe murawy      

napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

 C Powierzchnia 4,68 

ha-liczba płatów 7 

Bardzo dobry Badania terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska wykonano w 7 płatach w lipcu 

2011r. W każdym płacie wykonano zdjęcia 

fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta. 

Wszystkie płaty siedliska maja określoną 

pozycje GPS. Wykonano ocenę struktury i 

funkcji według wskaźników monitoringu 

siedlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007-2009). 

2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

 C Powierzchnia 1,33 

ha-liczba płatów 2 

Bardzo dobry Badania terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska wykonano w 7 płatach w lipcu 

2011r. W każdym płacie wykonano zdjęcia 

fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta. 

Wszystkie płaty siedliska maja określoną 

pozycje GPS. Wykonano ocenę struktury i 

funkcji według wskaźników monitoringu 

siedlisk Natura 2000 (GIOŚ 2007-2009). 

3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne. ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

 C Powierzchnia 1,31 

ha-liczba płatów 1 

Dostateczny Badania terenowe nad rozmieszczeniem i 

stanem siedliska wykonano w 1 płacie w lipcu 

2011r. Płat siedliska ma określoną pozycję 

GPS. Wykonano stan zachowania i ocenę stanu 

ogólnego według instrukcji wypełniania sdf. 



Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120 
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Gatunki charakterystyczne.  

Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120. 

Thymus serpyllum L. em. FR. 

- Macierzanka piaskowa, 

Źródło:internet 

Helichrysum arenarium (L.) 

MOENCH  - Kocanki piaskowe 

Sedum acre L.  

- Rozchodnik ostry 

Koeleria glauca  

(SPRENG.) DC.  

 - Strzęplica sina  

Corynephorus canescens  L.  

- Szczotlicha siwa  Źródło:internet 

Armeria maritima (MILL.) WILLD. 

 - Zawciąg pospolity 

Jasione montana L.  

- Jasieniec piaskowy 

Źródło:internet 



Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120. 
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Gatunki współtworzące kombinację florystyczną płatów muraw napiaskowych 6120 

to krwawnik pospolity Achillea millefolium, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, 

mietlica pospolita Agrostis capilaris, turzyca owłosiona Carex hirta, turzyca zajęcza 

Carex ovalis, starzec Jakubek Senecio jacobea,  dziurawiec zwyczajny Hypericum 

perforatum, chaber nadreński Centaurea stoebe.  Płaty w degeneracji, struktura 

niskich traw z barwnie kwitnącymi dwuliściennymi jest zaburzona. Użytkowanie 

zostało porzucone, zarastają gatunkami łąkowymi i ruderalnymi. Płaty często bardziej 

przypominają siedliska łąkowe niż murawowe. Kserotermiczne trawy kępowe są 

wypierane przez ekspansywne trawy takie jak tomka wonna Anthoxanthum odoratum, 

śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, kupkówka pospolita Dactylis glomerata. 

Strukturę roślinności zaburzają też gatunki ruderalne: dziewanna pospolita Verbascum 

nigrum, farbownik lekarski Anchusa officinalis, bylica polna Artemisia campestris, 

nostrzyk biały Melilotus albus.  Zachodzi sukcesja naturalna – wkraczanie drzew i 

krzewów.  



Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120. Rozmieszczenie. 
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Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120. Rozmieszczenie. 
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Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120. Rozmieszczenie. 
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Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120. Stan ochrony.  

Parametr 1-

(1,2,3) 

2- (4) 3-(5) 4-(6,7) 5-

(8,9,

10) 

6-

(11) 

7-

(12) 

Powierzchnia 

siedliska na 

stanowisku 

U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 

U1 U2 U2 U1 FV FV U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 

Struktura 

przestrzenna 

płatów muraw 

U2 U2 U2 FV U2 U2 U2 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 

Ogólnie struktura 

i funkcje 

U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 

Perspektywy 

ochrony 

U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 

Ocena ogólna U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 



 

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330 
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Gatunki charakterystyczne.                                                                         

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330  

13 

Polytrichum piliferum Schreb.- Płonnik włosisty  
Cladonia - Chrobotek 



Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330. 
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Dominujące są niskie rośliny, pokrycie stanowi do 70%, miejscami warstwa gleby w 

zasadzie nie jest pokryta przez roślinność. Gleba to piaski, podłoże jest wybitnie 

suche, nasłonecznione. Najniższą warstwę stanowi kilka gatunków: porosty Cladonia 

sp., mech płonnik włosisty Polytrichum piliferum, rozchodnik ostry Sedum acre. W 

wyższym piętrze roślinności pojedynczo występują: szczotlicha siwa Corynephorus 

canescens, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, strzęplica sina Koeleria glauca. 

Kolorystycznie wyraźnie zaznacza się goździk kropkowany Dianthus deltoides, 

macierzanka piaskowa Thymus serpyllum. Pojedynczo pojawiają się niskie turzyce: 

zajęcza Carex ovalis, owłosiona Carex hirta. Zachodzi sukcesja naturalna – 

wkraczanie drzew i krzewów.  



Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330. Rozmieszczenie. 
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Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330. Stan ochrony.  
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Parametr 1-(1,2) 2-

(3,4) 

Powierzchnia 

siedliska na 

stanowisku 

U1 U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

U1 U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 

U1 FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

U2 U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

U2 U1 

Struktura 

przestrzenna 

płatów muraw 

FV U2 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 

U2 U2 

Ogólnie struktura i 

funkcje 

U2 U2 

Perspektywy 

ochrony 

U2 U2 

Ocena ogólna U2 U2 



Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami        

z Nympheion, Potamion 3150 
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Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. ze zbiorowiskami        

z Nympheion, Potamion 3150 
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Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. ze zbiorowiskami        

z Nympheion, Potamion 3150. Stan ochrony.  
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Reprezentatywność C 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania 

  

stopień zachowania struktury II 

stopień zachowania funkcji II 

możliwości 

renaturyzacji/odtworzenia 

II 

Stan zachowania 

  

B 

Ocena ogólna B 



Analiza zagrożeń 
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L.p. Przedmiot ochrony Zagrożenia 

istniejące potencjalne 

1 6120 Ciepłolubne,  śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion glaucae) 

zaprzestanie wypasu, sukcesja 

wtórna,  międzygatunkowa 

konkurencja wśród roślin 

sukcesja wtórna, zalesianie, 

intensyfikacja rolnictwa, 

pojazdy zmotoryzowane,  

 

2 2330 Wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi 

sukcesja wtórna, 

międzygatunkowa konkurencja 

wśród roślin 

 

sukcesja wtórna, 

intensyfikacja rolnictwa, 

zalesianie, wydobywanie 

piasku i żwiru, pojazdy 

zmotoryzowane,  zabudowa 

3 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

zanieczyszczenia wód, 

modyfikowanie funkcjonowania 

wód, kształtowanie poziomu 

wód, eutrofizacja  

presja turystyczna,  

zanieczyszczenia wód 



Zobowiązania wynikające z prawa europejskiego 
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= wykonanie „obowiązku przyjęcia środków ochrony mających na celu 

utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu przedmiotów ochrony” art. 

6(1) dyrektywy siedliskowej, 

 

= jeden ze sposobów wykonania obowiązku „zapobiegania wszelkim 

pogorszeniom stanu i znaczącym zakłóceniom wobec przedmiotów ochrony” 

art. 6(2) dyrektywy siedliskowej. 

 

Znalezienie sposobu, jak trwale zapewnić właściwy stan przedmiotów 

ochrony w obszarze Natura 2000. 



Cel sieci Natura 2000 
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= utrzymanie lub odtworzenie ‘właściwego stanu ochrony’ 

nie tylko zahamowanie negatywnych procesów ale odtworzenie, przywrócenie 

chronionych elementów do dobrego stanu 

 

 

 
Cel 2020 – powstrzymać utratę różnorodności 

biologicznej i degradację funkcji ekosystemów oraz 

odtworzyć je tak dalece jak to możliwe… 



Cele działań ochronnych 
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Przedmiot ochrony Stan 

ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

6120 Ciepłolubne,     

śródlądowe murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

U2 Trwałe zagwarantowanie 

formalnej i czynnej ochrony . 

Odtworzenie i utrzymanie 

minimum 75% płatów siedliska 

6120 na poziomie FV.  

10 lat 

2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

U2 Trwałe zagwarantowanie 

formalnej i czynnej ochrony. 

Odtworzenie i utrzymanie 

minimum 75% płatów siedliska 

2330 na poziomie FV.  

10 lat 

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne. ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

B Odtworzenie i utrzymanie 

minimum 75% płatów siedliska 

3150 na poziomie FV.  

5 lat 



Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120 

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330                              

-kryteria właściwego stanu ochrony 

Powierzchnia siedliska-nie podlega zmianom lub zwiększa się. 

 

Struktura i funkcje-występuje co najmniej 5 gatunków roślin naczyniowych spośród 

gatunków charakterystycznych; brak obcych gatunków inwazyjnych; brak, 

ewentualnie jeden gatunek ekspansywnych roślin zielnych występujący pojedynczo; 

brak lub niewielkie pokrycie drzew i krzewów poniżej 10% powierzchni, 

występujących sporadycznie i w znacznym rozproszeniu; płaty muraw tworzą 

mozaikę ze zbiorowiskami muraw szczotlichowych (Corynephorion canescentis) lub 

bliźniczkowych (Nardion); brak strefy ekotonowej z lasem, najczęściej mozaika z 

innymi płatami muraw lub łąk. 

 

Perspektywa ochrony-perspektywa zachowania siedliska dobra lub doskonała, nie 

przewiduje się znacznego oddziaływania czynników zagrażających. 
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Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami                          

z Nympheion, Potamion 3150-kryteria właściwego stanu ochrony. 
 

Barwa wody- słabo zielona, słabo przezroczysta, brązowawo-przeźroczysta.  

 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu-duża różnorodność 

fitocenotyczna zbiorowisk, obecne nymfeidy i elodeidy. Pleustofity drobne obecne 

lub nie (jeśli obecne to w jeziorach do 25%, a w starorzeczach do 50% pokrycia 

powierzchni). Plankton: Fitoplankton-– dominacja zielenic lub innych grup z 

wyjątkiem sinic. Plankton: Zooplankton-duże zróżnicowanie taksonomiczne w 

zespole zooplanktonu. Brak albo występowanie pojedynczych osobników z 

gatunków eutroficznych zooplanktonu do 5%. Występowanie gatunków rzadkich i 

chronionych. Gatunki inwazyjne i obce dla zbiorowisk makrofitów-brak gatunków 

obcych i inwazyjnych (dopuszcza się obecność moczarki kanadyjskiej Elodea 

canadensis).  

 

Odczyn wody (wskaźnik pomocniczy)-6,5-7,9. Przewodnictwo-wartośd niższa lub 

równa 600 μS/cm, Przezroczystość-widzialność do dna lub powyżej 2,5m 
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Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120 

- cele ochrony 

 
 

Najpilniejsze działanie ochronne to usunięcie krzewów i drzew. Kolejne 

to stworzenie warunków społeczno-ekonomicznych dla trwałego 

funkcjonowania czynnika kluczowego dla ochrony muraw-wypasu oraz 

właściwego, ekstensywnego użytkowania obiektów w perspektywie 

kilkunastu, a najlepiej kilkudziesięciu lat. Szansą na skuteczną i trwałą 

ochronę muraw jest zainteresowanie nią miejscowych społeczności i 

tworzenie lokalnych grup osób, instytucji, organizacji społecznych, 

rolniczych grup producenckich i innych podmiotów zainteresowanych 

ekstensywnym użytkowaniem gruntów i realizacją zadań ochronnych. W 

niektórych przypadkach istotnym celem operacyjnym może być przejęcie 

muraw w użytkowanie lub wykup. 
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Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120. Rozmieszczenie. 
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Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120. Rozmieszczenie. 
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Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 6120 

- działania ochronne 

1) Usunięcie krzewów i drzew 

2) Wypas 

Wypas, ze względu na słabą jakość bazy pokarmowej, powinien być realizowany przez 

najbardziej pierwotne, stare odmiany zwierząt gospodarczych (owce wrzosówki, świniarki, 

koniki polskie, kozy różnych ras). Obsada nie powinna przekraczać 0,4−0,6 DJP/ha/rok, co 

odpowiada 4−6 sztuk owiec, 0,4−0,6 sztuk krów lub 0,33−0,5 sztuk koni/ha/rok, przy 

maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP ha, czyli do 2,5 t/ha. Płaty siedliska są długo 

nieużytkowane, przy rozpoczynaniu wypasu można zastosować obsadę większą przez 

krótszy czas wypasu. Wypas należy prowadzić w sezonie pastwiskowym trwającym od 1 

maja do 15 października. Wypas powinien dominować nad ewentualnym koszeniem, 

stosowanym  sporadycznie. Koszenie stwarza dobre warunki do rozwoju rozłogowych traw, 

które często są gatunkami inwazyjnymi na murawach (np. rajgras).  Termin koszenia od 15 

lipca do 30 września. Koszenie powinno być realizowane w sposób nieniszczący runi 

roślinnej i pokrywy glebowej, przy nie więcej niż jednym pokosie w roku i wysokości 

koszenia do 10 cm, połączone z usuwaniem biomasy. 
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Programy rolno-środowiskowe: 

 
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych  

na obszarach Natura 2000. Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne, 

wysokość dopłaty: 1380 zł/ha wypasanej murawy. 

 

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 

Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec 

wysokość dopłaty: 320 zł/maciorkę. 
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Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 2330 

- działania ochronne 

Usuwanie co 2 lata siewek i podrostów drzew i krzewów. Zabieg ten powinno się 

przeprowadzać w okresie zimowym, tak by nie zniszczyć roślinności wraz z 

powierzchniową warstwą gleby, a tym samym nie uruchomić utrwalonych 

murawą piasków. Ważnym działaniem ochronnym jest też wstawienie tablicy 

informacyjno-edukacyjnej przy płatach siedliska. Niszczenie siedliska (np. 

rozjeżdżanie, wydobycie piasku) może odbywać się z niewiedzy.  

 

 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zabudowy w obrębie ciepłolubnych muraw     

i wydm śródlądowych.  
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Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami                          

z Nympheion, Potamion 3150 

-cele ochrony 

Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku. Podstawowym elementem 

ochrony powinno być nie dopuszczenie do podwyższenia trofii siedliska. 

Aby zapobiec degradacji siedliska należy bezwzględnie zakazać 

(przestrzegać i egzekwować te zakazy) odprowadzania do niego ścieków, 

wyrzucania odpadów i zanieczyszczania. Istotnym celem operacyjnym 

może być wykup płatów tego siedliska.  

 

Ocena oddziaływania zbiornika Siemianówka przez hydrologa i 

określenie kierunków gospodarowania wodą w Dolinie Górnej Narwi, 

uwzględniających wymagania przedmiotów ochrony planu zadań 

ochronnych obszaru. 
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Główne uwarunkowania wpływające na możliwości ochrony obszaru: 

1) izolacja i niewielka powierzchnia płatów nieleśnych siedlisk 

„naturowych”, 

2) bezpowrotne zmiany społeczne i gospodarcze (przekształcenia w 

strukturze zatrudnienia ludności, wyludnianie się wsi, zanik 

ekstensywnych form gospodarowania), 

3) istnienie stowarzyszeń zaangażowanych w ochronę dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego, 

4) istnienie czynnika ekonomicznego wspierającego wypas na 

murawach − programów rolnośrodowiskowych, 

5) istnienie Zbiornika Siemianówka modyfikującego naturalną 

aktywność rzeki Narew.     
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Dziękuję za uwagę 
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