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Zakres

Plan zabiegów ochronnych dedykowanych dla 
konkretnych płatów siedlisk i działek ewidencyjnych. 

Wskazanie dopuszczalnych sposobów użytkowania 
gruntów, określenie nakazów i zakazów.

Zabiegi ochronne mają na celu powstrzymanie 
negatywnych procesów, odwrócenie ich skutków, 
utrzymanie właściwego stanu siedlisk i populacji lub jego 
poprawę.

Są odpowiedzią na zidentyfikowane na poprzednim etapie 
prac zagrożenia i służą osiągnięciu wskazanych w Planie 
celów



Cele działań ochronnych

� utrzymanie ogólnej powierzchni siedlisk Natura 2000 oraz stanowisk 
gatunków 

� przywrócenie minimum 75% powierzchni siedlisk do stanu właściwego
przez odtworzenie odpowiedniej struktury i funkcji, w szczególności 

charakterystycznego składu gatunkowego siedlisk nieleśnych w wyniku 

właściwego, ekstensywnego użytkowania kośnego i pasterskiego; utrzymanie 

pozostałych płatów w stanie niepogorszonym

� utrzymanie obecnej struktury użytkowania gruntów, w szczególności 

udziału gruntów nieleśnych w dnie i na zboczach doliny Rospudy

Za realizację tych celów oraz za zapewnienie ku temu warunków organizacyjnych 

i finansowych odpowiadają organy administracji publicznej

Nadzór nad realizacją planu sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska



Siedliska leśne (ok. 40ha)

Bory i lasy bagienne 91D0
należą do najlepiej zachowanych siedlisk leśnych w Dolinie Górnej 

Rospudy

� Sosnowy bór bagienny 91D0-2

� Borealna świerczyna bagienna 91D0-5

� Sosnowo-brzozowy las bagienny 91D0-6

Występują w kilku płatach

koło Bakałarzewa 

oraz wsi Kamionka Stara,

Kotowina i Mazury

uroczysko Rabalina





Bory i lasy bagienne powinny być traktowane jako lasy 

wodochronne lub nieobjęte gospodarowaniem

Skład gatunkowy ich drzewostanów jest w większości 

przypadków prawidłowy. Odnawiają się one w sposób 

naturalny

� Wyłączenie z gospodarki rębnej w celu utrzymania i 

zwiększenia zapasu martwego drewna (obligatoryjnie)

� Cięcia pielęgnacyjne w celu odtworzenia prawidłowego 

składu gatunkowego (redukcja udziału brzozy omszonej 

na siedlisku Bb)

� Dopuszczalne cięcia przygodne

Dawne wyrobiska torfu regenerują się samorzutnie

� Zakaz pozyskiwania torfu (obligatoryjnie)



Regeneracja wyrobisk torfu  



Stosunki wodne na siedliskach lasów 

bagiennych

Zniekształcenia na skutek dawniej przeprowadzonych melioracji

(przesychanie, nadmierny rozrost niektórych gatunków krzewinek)

� Zastawki (regulowane? stałe z materiału miejscowego?), 

powstrzymujące odpływ wód rowem melioracyjnym (jeden płat 

siedliska nr 73)

Eutrofizacja i zmiany innych elementów struktury i funkcji w wyniku 

podtopienia przez bobry

� Instalacje rur w tamach bobrów, regulujące stan wód (uroczysko 

Parchacz k. Kamionki Starej, obligatoryjnie)

� Zakaz zmian stosunków wodnych niekorzystnie wpływających na 

stan siedlisk



Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0

Najczęstszy typ siedlisk leśnych Natura 2000 (ok. 20 stanowisk). 

Występują także na gruntach prywatnych. Skład drzewostanu 

prawidłowy. 

Odkształcona struktura wieku (d-stany zbyt młode). Niewielki zapas 

martwego drewna stojącego i leżącego

� Użytkowane zgodnie ze standardowymi zasadami gospodarki leśnej 

jako lasy wodochronne, przy rębni przerębowej i odnowieniu 

naturalnym

� Nie należy usuwać martwych drzew stojących ani leżących na 

gruntach państwowych

Podtopienia przez bobry – zabiegi jak w przypadku borów i lasów 

bagiennych



Grąd subkontynentalny 9170-2

Kilka niewielkich płatów. Skład gatunkowy drzewostanu 
często zniekształcony (nadmierny udział świerka i in. 
gatunków lekkonasiennych). Odnowienie świerkiem. 
Niewielki zasób martwego drewna

� Gospodarka rębna zgodna z zasadami hodowli lasu. Na 
jednym stanowisku (Parchacz) – wyłączenie z 
gospodarowania

� Cięcia pielęgnacyjne w celu przebudowy i odtworzenia 
prawidłowego składu gatunkowego – obniżanie udziału 
świerka, brzozy itp., promowanie odnowienia 
naturalnego graba, lipy, klonu, dębu

� Pozostawianie martwych drzew leżących i stojących
Podmioty odpowiedzialne za ochronę siedlisk leśnych: 
Nadleśnictwa, Starostwo (dla lasów prywatnych)
Wojewódzki Zarząd Urządzeń Wodnych i Melioracji



Z siedliskami leśnym związany jest 

rzepik szczeciniasty (1939). 

To gatunek okrajków i przydroży na 

siedliskach lasów i lasów mieszanych, 

zwłaszcza wilgotnych.

To gatunek nie zagrożony, nie 

wymagający specjalnych zabiegów 

ochronnych. 

Powinien być jedynie chroniony 

przed przypadkowym zniszczeniem, 

np. w wyniku składowania drewna.



Torfowiska nieleśne

i związane z nimi gatunki roślin

� Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 
7110

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

� Torfowiska źródliskowe i przepływowe 7230

� Lipiennik Loesella 1903

� Sierpowiec błyszczący 1393 

Około 10 stanowisk torfowisk (ok. 12ha), współcześnie 
nieużytkowanych, kwalifikowanych jako nieużytki lub 
grunty leśne





Zagrożenia i zabiegi

� Przesychanie i eutrofizacja w wyniku dawnych melioracji 
(1 stanowisko)

Zastawki na rowie melioracyjnym

� Podtopienie przez bobry (uroczysko Parchacz)

Instalacje rur regulujących stan wód

� Sukcesja wtórna: rozwój ekspansywnych roślin zielnych, 
zarośli i zapustów

Wykaszanie połączone z usuwaniem biomasy,   usuwanie 
drzew i krzewów (raz na 3-5 lat), niedopuszczanie do 
rozwoju odrośli

Podmioty odpowiedzialne:

Nadleśnictwa, WZMiUW, RDOŚ 

na prywatnych gruntach nieużytkowanych rolniczo, w 
porozumieniu z właścicielami gruntów



Torfowiska wysokie podlegają naturalnej sukcesji zarastając 

sosną i brzozą



Nieużytkowane torfowiska podlegają naturalnej sukcesji zarastając 

wierzbami i brzozą, zwłaszcza na zmeliorowanych odcinkach doliny 

(stanowisko lipiennika Loesela, okolice Filipowa) 



Siedliska nieleśne na podłożu 
mineralnym i gatunki roślin z nimi 
związane

� Świeże łąki użytkowane  ekstensywnie 6510 (ok. 15ha)

� Murawy kserotermiczne 6210 (ok. 31ha)

� Leniec bezpodkwiatkowy 1437 (1 stanowisko)

Łącznie ok. 60 stanowisk siedlisk, głównie na zboczach 
doliny Rospudy, przede wszystkim na gruntach 
prywatnych.

W wielu przypadkach kwalifikowane jako „nieużytki”, ale 
tylko w części rzeczywiście nie użytkowane.



Łąki i murawy to siedliska powstałe dzięki rolniczej 

działalności człowieka



Murawy kserotermiczne, a także łąki świeże zagrożone są 
przez przeciwstawne procesy, związane ze zmianą sposobu 
użytkowania:

� intensyfikacja wypasu i/lub gospodarki łąkarskiej 
(podsiewanie)

� porzucanie użytkowania rolnego

◦ sukcesja wtórna – rozwój traworośli, zarośli, zadrzewień

◦ zalesianie

◦ zabudowa rekreacyjna



Zanik murawy kserotermicznej 

w wyniku ekspansji trzcinnika i zadrzewień



Kluczowe znaczenie dla ochrony tych dwóch typów 

siedlisk ma

� utrzymanie rolnictwa i trwałe gospodarowanie na 

użytkach zielonych (obligatoryjnie)

� utrzymanie ekstensywnej gospodarki rolnej 

(obligatoryjnie)



Murawy kserotermiczne
Najbardziej korzystny ze względu na sposób oddziaływania na 

roślinność i siedliska muraw jest wypas przy obsadzie nie 

przekraczającej 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, 

w sezonie pastwiskowym od 1 maja do 15 października, 

w systemie kwaterowym, pozostawiając bez użytkowania 

pasterskiego i kośnego przynajmniej 15% każdego z wydzieleń

siedliskowych w danym roku (fakultatywnie; w każdym roku 

powinno to dotyczyć innej powierzchni)



Dopuszczalne jest koszenie muraw kserotermicznych 
(fakultatywnie)

� w terminie od 15 lipca do 30 września 

� w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy 
glebowej, 

� przy nie więcej niż jednym pokosie w roku 

� wysokości koszenia do 10 cm, 

� połączone z usuwaniem biomasy 



Świeże łąki użytkowane ekstensywnie

� koszenie w terminie od 15 czerwca do 30 września 

� w sposób nieniszczący runi i pokrywy glebowej 

� nie więcej niż dwa razy w roku 

� przy wysokości koszenia 5−15 cm 



Niedopuszczalne jest w obrębie muraw i ekstensywnie 

użytkowanych łąk świeżych

• wprowadzanie zabudowy, 

• stosowanie orki, 

• nawożenia, 

• podsiewania mieszanek traw

Wszystkie wymienione ograniczenia dotyczą tylko wskazanych 

działek ze stanowiskami siedlisk będących przedmiotami ochrony 

Niewskazane jest wprowadzanie zadrzewień i zalesianie

nieużytków i gruntów porolnych na zboczach doliny (zalecenie 

fakultatywne)

Nie ma żadnych przeciwwskazań ograniczających gospodarkę 

rolną i leśną lub inną na pozostałym obszarze. 

Tak jak wszędzie, gospodarka rolna powinna być prowadzona 

zgodnie ze zwykłą dobrą praktyką.



Finansowanie:

Programy rolno-środowiskowe

(fundusze z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich)

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 
i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

wariant 5.5. Murawy ciepłolubne, 

wysokość dopłaty: 1380 zł/ha wypasanej murawy



Podmioty odpowiedzialne za ochronę użytków 
zielonych z siedliskami Natura 2000:

rolnicy indywidualni korzystający z płatności 
(nadzór: ARMiR i RDOŚ, obowiązuje zasada 
wzajemnej zgodności)

RDOŚ na gruntach obecnie nieużytkowanych 
rolniczo w porozumieniu z właścicielami 
gruntów

Nadleśnictwa



Ziołorośla nadrzeczne 6430

Głównym zagrożeniem jest ekspansja obcych gatunków roślin, 
zwłaszcza niecierpka gruczołowatego, a potencjalnie także barszczu 
Sosnowskiego.



Zwalczanie tych gatunków jest trudne i kosztowne. 
Głównym problemem jest odnawianie się populacji z 
obszarów przyległych.

Do podstawowych metod zwalczania niecierpka 
gruczołowatego należy ścinanie pędów przed okresem 
kwitnienia lub w trakcie jego trwania, ale przed 
zawiązaniem owoców. Stosowanie środków chemicznych 
na siedliskach nadwodnych jest niedopuszczalne (Dajdok
2008). 



Najważniejsze zmiany w SDF

� zmiana oceny stopnia reprezentatywności 

siedlisk (na D), a tym samym wykreślenie 

z listy przedmiotów ochrony

◦ ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe

6120 

◦ torfowiska wysokie zdegradowane 7120



Dziękuję za uwagę


