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Dolina Górnej Rospudy

powierzchnia obszaru 4070,7 ha

powierzchnia siedlisk Natura 2000 1537 ha
udział siedlisk 37%

liczba typów siedlisk 14
liczba gatunków roślin 4
liczba gatunków zwierząt 6

liczba siedlisk, dla których
obszar pełni kluczową rolę 2

istotną rolę 2 
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1337 Castor fiber

1355 Lutra lutra

1166 Triturus cristatus

1188 Bombina bombina

1134 Rhodeus sericeus

1145 Misgurnus fossilis

Wody obszaru to siedliska sześciu gatunków zwierz ąt
z Załączników do tzw. Dyrektywy Siedliskowej
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Thesium ebracteatum
leniec bezpodkwiatkowy







Bagno Parchacz
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• duŜe zróŜnicowanie siedlisk, w tym obecność
15 typów siedlisk Natura 2000 , 
reprezentowanych w niektórych przypadkach przez kilka podtypów,

• obecność reprezentatywnych, doskonale zachowanych 
płatów siedlisk 
niedostatecznie chronionych w obrębie innych obszarów 
sieci Natura 2000, 

• kluczowa rola dla zachowania w pn-wsch Polsce 
rzek ze zbiorowiskami włosieniczników
i muraw kserotermicznych , 

• występowanie stabilnych populacji czterech gatunków ro ślin
oraz sześciu gatunków zwierz ąt
wymienionych w II Załączniku do Dyrektywy Siedliskowej, 
a takŜe wielu gatunków 
z Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski,



• stabilne stosunki wodne , 

a takŜe warunki funkcjonowania siedlisk 
oraz populacji roślin i zwierząt, 

związane m.in. z ekstensywnym u Ŝytkowaniem 
siedlisk antropogenicznych , 

dobre perspektywy ich ochrony ,

• funkcje korytarza ekologicznego i refugium gatunków
związanych z lasami liściastymi i z torfowiskami w rolniczym
krajobrazie Pojezierza Zachodniosuwalskiego.



NajwaŜniejsze zagro Ŝenia :

• zaprzestanie u Ŝytkowania rolnego, 
przede wszystkim koszenia łąk i mechowisk,

• zarzucanie wypasu zboczy doliny,

• zalesianie uŜytków zielonych, 
w tym cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych,

• przekształcanie gruntów rolnych na tereny pod zabudow ę letniskow ą,

• intensyfikacja rolnictwa , m.in. podsiewanie i nawoŜenie łąk 
oraz intensywny wypas,



• sukcesja naturalna, przede wszystkim rozwój zaro śli i zapustów
na torfowiskach nieleśnych,

• ekspansja trzciny na torfowiskach,

• ujednolicanie drzewostanów i niedostosowanie ich składu 
gatunkowego do warunków siedliskowych; 
zachwianie prawidłowej struktury wiekowej drzewostanów   
związane z eliminacj ą starodrzewi ,

• odwadnianie, zniszczenie lub zachwianie 
stosunków  hydrologicznych w wyniku melioracji.



Dziękuję za uwagę


