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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1 Informacje ogólne 
 

Nazwa obszaru Ostoja Narwiańska 

Kod obszaru PLH200024 

Opis granic obszaru Plik shp w układzie współrzędnych PUWG 1992 (EPSG: 2180) 

SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych 

Położenie 

województwo podlaskie,   powiat białostocki  gmina Choroszcz 

                                                                          gmina Dobrzyniewo Duże 

                                                                          gmina Tykocin 

                                                                          gmina Zawady 

                                          powiat kolneński     gmina Mały Płock 

                                          powiat moniecki      gmina Krypno 

                                                                          gmina Trzcianne 

                                          powiat łomżyński    gmina Łomża 

                                                                          gmina Miastkowo 

                                                                          gmina Nowogród 

                                                                          gmina Piątnica 

                                                                          gmina Wizna 

                                                                          gmina Zbójna 

Powierzchnia obszaru (w ha) 18605,0 ha 

Status prawny 

Obszar ochrony siedlisk Natura 2000 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 

stycznia 2011 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (Dz. U. UE. L 33 z 08.02.2011r.).  
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Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
07-05-2012 r. 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Cezary Popławski, cezary.poplawski@bialystok.buligl.pl, +48668009753, +48857481905 

Planista Regionalny Iwona Naliwajek, inaliwajek@rdos.gov.pl, +48857406981 wew. 47 

Sprawujący nadzór RDOŚ w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 
 

L.p. 

Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1. 
Łomżyński Park Krajobrazowy 

Doliny Narwi 

Plan Ochrony Łomżyńskiego Parku 

Krajobrazowego Doliny Narwi z 

Planem Zadań Ochronnych OSOP I 

SOOS NATURA 2000 Przełomo-

wa Dolina Narwi. Załącznik nr 1 

do uchwały nr III/20/11 Sejmiku 

Województwa Podlaskiego z dnia 

10 stycznia 2011 roku 

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny 

Narwi (ŁPKDN) zostaje wyłączony z 

opracowania niniejszego PZO. 

(na podst. art. 28 ust. 11 ustawy o 

ochronie przyrody) 

7398,85 

mailto:inaliwajek@rdos.gov.pl
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2. Rezerwat przyrody Wielki Dział Brak 
Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody 

129,33 

3. Rezerwat przyrody Kalinowo Brak 
Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody 

69,76 

4. Rezerwat przyrody Rycerski Kierz Brak 
Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody 

43,52 

5. Nadleśnictwo Knyszyn 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnic-

twa Knyszyn na okres  01.01.2008 

– 31.12.2017 

Dla dokumentu sporządzono Prognozę 

Oddziaływania na Środowisko Planu 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 

Knyszyn w 2010 roku. Prognozę 

opracowano w trybie tzw. uproszczony, 

co oznacza, iż dokument ten nie został 

poddany konsultacjom społecznym – 

brak strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Nie ma podstaw do 

wyłączenia z PZO 

20,65 
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Teren objęty PZO: Ostoja Narwiańska PLH200024o powierzchni 11 206,11  ha. 

  

6. Nadleśnictwo Łomża 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnic-

twa Łomża na okres  01.01.2010 – 

31.12.2019 

Dla dokumentu sporządzono Prognozę 

Oddziaływania na Środowisko Planu 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 

Łomża w 2009 roku. Prognozę 

opracowano w trybie tzw. uproszczony, 

co oznacza, iż dokument ten nie został 

poddany konsultacjom społecznym – 

brak strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Nie ma podstaw do 

wyłączenia z PZO 

861,67 

7. Nadleśnictwo Nowogród 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnic-

twa Nowogród na okres  

01.01.2009 – 31.12.2018 

Dla dokumentu sporządzono Prognozę 

Oddziaływania na Środowisko Planu 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 

Nowogród w 2009 roku. Prognozę 

opracowano w trybie tzw. uproszczony, 

co oznacza, iż dokument ten nie został 

poddany konsultacjom społecznym – 

brak strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Nie ma podstaw do 

wyłączenia z PZO 

252,18 



 

9 

 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 
 

Celem opracowania Planu Zadań Ochronnych (PZO) jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to 

obowiązek wynika z zapisów dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). 

Obszar Natura 2000 „Ostoja Narwiańska” o powierzchni 18605,0 ha rozciąga się w środkowej i zachodniej części województwa podlaskiego 

na terenie powiatów: białostockiego, monieckiego, kolneńskiego i łomżyńskiego. Ostoja rozczłonkowana jest na siedem kompleksów obej-

mujących środkową część doliny Narwi.  

Narew jest największą rzeką północno-wschodniej Polski. Odcinek doliny poniżej Kotliny Biebrzańskiej określany jest jako Dolina Dolnej 

Narwi (Kondracki, 1978). Od źródeł do Suraża rzeka płynie równoleżnikowo, pod Surażem skręca na północ, zatacza wraz z doliną trzy sze-

rokie łuki, po czym ponownie zmienia swój bieg na równoleżnikowy i wkracza do Kotliny Biebrzańskiej. Poniżej Wizny dolina zatacza łuk i 

zmienia kierunek na północny, by poniżej Nowogrodu zmienić ostatecznie bieg na południowo-zachodni. Ostoja Narwiańska obejmuje 

przeważającą część dna i zboczy doliny Narwi na odcinku pomiędzy ujściem Supraśli na wschodzie i ujściem Szkwy na zachodzie. 

Pomiędzy Żółtkami (ujściem Supraśli) i Tykocinem dolina jest częściowo wypełniona torfami, a na znacznej jej powierzchni występują „wy-

spy” mineralne - w większości wydmy i miejscami kemy, zbudowane z piasków. Dolina jest przekształcona oraz w przeważającej części 

zmeliorowana i zagospodarowana. Dominują gleby torfowo-murszowe. 

Poniżej Tykocina dolina Narwi wykorzystuje obniżenie Kotliny Biebrzy Dolnej. Dolina ma charakter madowy - przeważają mady piaszczy-

ste lekkie i bardzo lekkie. Powierzchnię urozmaicają liczne „wyspy” starszego tarasu zalewowego i zarośnięte lub zarastające starorzecza. 

Na najwyższych odsypach korytowych występują wydmy - są to formy małe, o łukowatym kształcie. Torfy występują jedynie sporadycznie 

w obniżeniach terenowych przy krawędzi doliny i w zarastających starorzeczach. Dolinę cechuje bogata mikrorzeźba, której odzwierciedle-

niem jest duże zróżnicowanie siedliskowe. 

Od połączenia z Biebrzą Narew wpływa w Kotlinę Wizny. Powierzchnia Kotliny (10 tys. ha), w 80% zajęta jest przez torfowiska, 

w przewadze zmeliorowane. Zwarty kompleks torfowisk graniczy od północy i północnego-zachodu z madową doliną Narwi, od południa 
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z krawędzią Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a od wschodu z formami polodowcowymi, na których położone są wsie Strękowa Góra, 

Maliszewo i Grądy Woniecko. Aluwialną dolinę Narew wytworzyła jedynie w wąskiej północnej części Kotliny. 

Dolina w okolicy Pniewa zwęża się gwałtownie do 1,5-2,0 km i ma tu charakter „przełomowy”. Na zachód od Łomży ponownie rozszerza 

się do 4-5 km - jest tu stosunkowo głęboko wcięta w otaczające wysoczyzny. W okolicach Łomży i Nowogrodu powierzchnia jej dna zalega 

45-50 m niżej od terenów bezpośrednio przylegających. Na zachód od Nowogrodu głębokość doliny jest znacznie mniejsza i nie przekracza 

10-20 m. Pomiędzy Łomżą i Nowogrodem centralną część doliny zajmuje, wydłużona forma zbudowana z piasków ze żwirami i głazikami. 

Wznosi się on ponad dno doliny na 2,5-9,0 m (102,0-109,0 m n.p.m.). Jest to prawdopodobnie pozostałość stożka napływowego usypanego 

przez wody płynące strefą obecnej doliny Pisy i Narwi. 

Niemal na całym odcinku poniżej Tykocina Narew silnie meandruje. Jej brzegi są w przewadze strome, choć na wielu odcinkach występują 

brzegi płaskie przechodzące w piaszczyste ławice odsłanianie przy niskich stanach wód. Szerokość nurtu wynosi 50-100 m. Meandrująca 

rzeka odznacza się występowaniem wypłyceń, łach meandrowych i licznych starorzeczy. 

Taras zalewowy Narwi leży około 1-2 m nad poziomem rzeki. Cechuje się on obecnością licznych doskonale widocznych form: odsypów 

korytowych, wałów meandrowych i koryt przelewowych. Dominującymi utworami powierzchniowymi są piaski drobno- i sporadycznie 

średnioziarniste zawierające często wkładki mułków, szczątki roślinne i skorupki mięczaków. 

Poniżej Nowogrodu w aluwiach spotykany jest bursztyn a w odsłonięciach przykorytowych płytko zalegająca ruda darniowa. Niektóre frag-

menty łachy meandrowej budują muły rzeczne. Utwory organiczne, głównie płytkie torfy i muły występują stosunkowo rzadko 

w podmokłych obniżeniach terenowych i zarastających, nieaktywnych starorzeczach. 

Taras nadzalewowy Narwi jest położony około 3-4 m nad średnim poziomem rzeki. Powierzchnia tarasu jest urozmaicona przez obniżenia 

po wyschniętych starorzeczach, szczególnie charakterystyczne są ślady dużych staroholoceńskich meandrów o średnicy 1-1,5 km, oraz wy-

dmy i pola piasków przewianych. 

Antropogeniczne przekształcenia rzeki i związanych z nią mokradeł są stosunkowo duże, ale natężenie przekształceń jest różne w różnych 

odcinkach doliny. Narew jest uregulowana pomiędzy Nowogrodem i Jankowem, oraz od ujścia Biebrzy do okolic wsi Rzędziany. Znaczne 

fragmenty doliny zostały zmeliorowane. Duże zwarte obszary dawnych terenów podmokłych, obecnie osuszonych i wykorzystanych jako 
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łąki, pastwiska i tereny uprawne znajdują się w lewobrzeżnej części doliny poniżej Łomży. Pomiędzy Tykocinem i Rzędzianami zmelioro-

wane zostało ponad 2,4 tys. ha mokradeł, a w korycie rzeki wybudowano szereg jazów regulujących stany wód. Pomimo przekształceń sto-

sunków hydrologicznych wezbrania są nadal istotnym elementem reżimu hydrologicznego doliny Narwi. Dolina w każdym roku, po rozto-

pach, podlega wiosennym zalewom rzecznym. Zalewy mogą też być związane z obfitymi opadami deszczu latem i jesienią. 

Dominujący i najbardziej typowy krajobraz obszaru ostoi stanowią więc płaskie równinne terasy rzeczne. W obrysie obszaru poza terenami 

otwartymi, opartymi o roślinność zielną, znajdują się również kompleksy leśne obejmujące drzewostany i powiązane z nimi leśne siedliska. 

Obiekty leśne nie mają postaci puszczańskiej - są rozczłonkowane. 

Na obszarze Natura 2000 „Ostoja Narwiańska” występuje 15 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej będą-

cych przedmiotami ochrony (ocena A-C w SDF), a także 4 gatunki ssaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek gada, 5 gatunków ryb, 2 gatunki 

bezkręgowców i 3 gatunki roślin – z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Przedmiotami ochrony w obszarze są następujące siedliska 

przyrodnicze, gatunki zwierząt i roślin:  

Siedliska przyrodnicze 

 2330 - wydmy śródlądowe,  

 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z  Nympheion, Potamion, 

 3270 - zalewane, muliste brzegi rzek, 

 5130 - zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych, 

 6120 - ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 

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

 6230 - górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie), 
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 6410 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 6430 - ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 

 6440 - łąki selernicowe (Cnidion dubii), 

 6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 9170 - grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion), 

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

 91I0 -  ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae). 

Ssaki 

 1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

 1324 Nocek duży Myotis myotis 

 1337 Bóbr Castor fiber 

 1355 Wydra Lutra lutra 

Płazy 

 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

 1188 Kumak nizinny Bombina bombina 

Gady 

 1220 Żółw błotny Emys orbicularis 
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Ryby 

 1098 Minóg ukraiński Eudontotomyzon mariae 

 1130 Boleń Aspius aspius 

 1134 Różanka Rhodeus sericeus amarus 

 1145 Piskorz Misgurnus fossilis 

 2482 Minogi Eudontomyzon spp. 

Bezkręgowce 

 1032 Skójka gruboskorupowa Unio crassus 

 4038 Czerwończyk fioletek Lycaena helle  

Rośliny 

 1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum  

 1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens  

 1939 Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa 

Lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie w trakcie prac nad Planem.  

W trakcie prac zostanie przeprowadzona analiza oddziaływania i relacji w stosunku do nakładających się i sąsiadujących obszarów Natura 

2000, zwłaszcza w stosunku do obszarów: Bagno Wizna PLB 200005, Przełomowa Dolina Narwi PLB200008, Dolina Dolnej Narwi 

PLB140014 oraz Ostoja Knyszyńska PLH200006, Dolina Biebrzy PLH200008, Czerwony Bór PLH 200018, Mokradła Kolneńskie 

i Kurpiowskie PLH200020 oraz Dolina Pisy PLH200023. 

Realizacja postanowień Planu Zadań Ochronnych jest narzędziem skutecznej ochrony obszaru Natura 2000. Obowiązek sporządzenia pro-

jektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. 
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z 2009 r. Nr 151, poz. 1220., z późn. zm.).  

Dokumentację projektu zestawia się etapowo w formie elektronicznej. 

Za pomocą publicznie dostępnej platformy informacyjnej (strona internetowa: http://pzo.gdos.gov.pl/konsultacje-spoleczne) możliwe jest 

zapoznawanie się z kolejnymi etapami prac nad projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach tych prac materiałami, łącz-

nie z dokumentem projektu Planu. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planu w formie pisemnej lub ustnej 

do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub na adres e-mail : 

inaliwajek@rdos.gov.pl   

Wykonawca PZO i RDOŚ zorganizują trzy spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzą-

cych działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Ostoja Narwiańska 

PLH200024. 

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska, kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

Ustalenia PZO mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na:  

a) organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej;  

b) organy administracji leśnej; 

c) właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024;  

d) przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024; 

http://pzo.gdos.gov.pl/konsultacje-spoleczne
http://pzo.gdos.gov.pl/konsultacje-spoleczne
mailto:inaliwajek@rdos.gov.pl
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e) przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024. 

Ponadto ustalenia Planu Zadań Ochronnych winny być transponowane do obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających 

w kompetencjach organów władzy publicznej i samorządowej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu itp. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena   

St. zach. 

Ocena Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 2330 Wydmy śródlądowe  0,10*    A B C B  

S2 3150 

Starorzecza 

i naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne 

ze zbiorowiskami z 

 Nympheion, 

Potamion 

 5,60    A A C A  

S3 3160 

Naturalne 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

 0,10    D     

S4 3270 
Zalewane, muliste 

brzegi rzek 
 0,10    A B C B  
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena   

St. zach. 

Ocena Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S5 4030 

Suche wrzosowiska 

(Calluno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion) 

 0,10    D     

S6 5130 

Zarośla jałowca 

pospolitego na 

wrzosowiskach 

lub murawach 

nawapiennych 

 0,40    A A C A  

S7 6120 

Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

 1,80    A A C A  

S8 6210 

Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) - 

priorytetowe są tylko 

murawy z istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

 2,20    A A C A  

S9 6230 

Górskie i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - płaty 

bogate florystycznie) 

 0,20    B B C B  

S10 6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

 0,30    B B C B  
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena   

St. zach. 

Ocena Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S11 6430 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

 0,10    B B C B  

S12 6440 
Łąki selernicowe 

(Cnidion dubii) 
 0,60    A A C A  

S13 6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

 19,00    A A C A  

S14 7140 

Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością z kl. 

Scheuchzerio-

Caricetea), 

 0,10    D     

S15 9170 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

 0,70    B B C B  
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena   

St. zach. 

Ocena Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S16 91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion) 

 2,00    B B C B  

S17 91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

 0,20    B B C B  

S18 91I0 

Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

 0,10    B B C B  

pS1 91D0 

Bory i lasy bagienne 

(Vaccinio uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, 

Pino mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i brzozowo-

sosnowe bagienne 

lasy borealne) 

 0,01    D    

Siedlisko nie 

uznane za 

przedmiot ochrony 

R1 1437 
Leniec 

bezpodkwiatkowy 

Thesium 

ebracteatum 
 R   C B C C  
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena   

St. zach. 

Ocena Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

R2 1477 
Sasanka otwarta Pulsatilla 

patens 
 <250   C B C B  

R3 1939 
Rzepik szczeciniasty Agrimonia 

pilosa 
 R   C B C C  

Z1 1318 Nocek łydkowłosy 
Myotis 

dasycneme 
 P   C B C B  

Z2 1324 Nocek duży Myotis myotis  P   C B A C  

Z3 1337 Bóbr Castor fiber  P   C A C A  

Z4 1355 Wydra Lutra lutra  P   C B C B  

Z5 1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus 

cristatus 
 P   C B C C  

Z6 1188 
Kumak nizinny Bombina 

bombina 
 P   C A C C  

Z7 1220 Żółw błotny 
Emys 

orbicularis 
 P   C B C C  

Z8 1098 
Minóg ukraiński 

Eudontotomyzon 

mariae  P   C B B C  
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena   

St. zach. 

Ocena Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z9 1130 Boleń Aspius aspius  P   C B C C  

Z10 1134 
Różanka Rhodeus 

sericeus amarus 
 P   C B C C  

Z11 1145 Piskorz 
Misgurnus 

fossilis 
 P   C B C B  

Z12 2482 Minogi 
Eudontomyzon 

spp. 
    C B C B  

Z13 1032 
Skójka 

gruboskorupowa 
Unio crassus  P   C B C B  

Z14 4038 
Czerwończyk 

fioletek 
Lycaena helle  R   C C C C  

pZ1 
1060 

Czerwończyk  

nieparek Lycaena dispar  P   D    

Dane z SDF zostały 

zweryfikowane w 

ramach prac nad 

PZO. 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena   

St. zach. 

Ocena Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

pZ2 
1149 Koza Cobitis taenia 

 P   C B C B 

W ramach prac Nad 

PZo stwierdzono 

występowanie 

gatunku w 

obszarze. Istnieje 

konieczność 

weryfikacji SDF 

pZ3 
1082 Kreślinek nizinny 

Graphoderus 

bilineatus  P   D    

Dane z SDF zostały 

zweryfikowane w 

ramach prac nad 

PZO. 

pZ4 
4056 Zatoczek łamliwy 

Anisus 

 vorticulus  P   D    

Dane z SDF zostały 

zweryfikowane w 

ramach prac nad 

PZO. 

 % pokrycia pochodzi z SDF (z wyjątkiem starorzeczy 3150)  
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.  
 

W prasie lokalnej publikowane było obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o przystąpieniu do 

opracowania projektu Planu (publikacja w dn. 15.05.2012 r.  w „Gazecie Wyborczej”). Ponadto, obwieszczenie to zostało umieszczone na 

tablicach ogłoszeń urzędów gmin i starostw właściwych dla miejsc i przedmiotu postępowania.  

W uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska utworzono Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) będący grupą roboczą skupia-

jącą przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

dla których wyznaczono obszar Natura 2000 „Ostoja Narwiańska”. Zaplanowano trzy spotkania Zespołu. Przedstawiciele ZLW będą każdo-

razowo informowani o terminach i miejscach spotkań dyskusyjnych drogą elektroniczną i listownie. Informacja o spotkaniach zamieszczona 

będzie każdorazowo na internetowej stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Terminy spotkań: 19.06.2012; 21.08.2012 i 18.09.2012 roku.  

W trakcie tworzenia projektu Planu Zadań Ochronnych wszystkie informacje związane z PZO będą umieszczane na stronie internetowej - 

http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo. Dotyczy to również zamieszczenia poszczególnych części dokumentu Planu Zadań 

Ochronnych obszaru PLH200024 w miarę postępu prac. 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stworzyła Platformę Informacyjno-Komunikacyjną (PIK). Na stronie internetowej GDOŚ 

("http://pzo.gdos.gov.pl/konsultacje-spoleczne") będzie umieszczany dokument PZO, równolegle do strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Białymstoku. 

Wszelki pytania i wątpliwości związane z PZO można kierować w trakcie trwającego procesu tworzenia dokumentu PZO do Planisty 

regionalnego: Iwona Naliwajek  tel. +48857406981 wew. 47 (inaliwajek@rdos.gov.pl) i Koordynatora planu: Cezary Popławski 

tel. +48668009753 (Cezary.Poplawski@bialystok.buligl.pl) 

Istnieje również możliwość składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w trakcie powstawania projektu Planu Zadań 

Ochronnych w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy 

Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub na adres email: inaliwajek@rdos.gov.pl  

Konsultacje społeczne ostatecznej wersji Projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH200024 przeprowadzone zostaną 

mailto:inaliwajek@rdos.gov.pl
mailto:Cezary.Poplawski@bialystok.buligl.pl
mailto:inaliwajek@rdos.gov.pl
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poprzez wyłożenie dokumentu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 

Białystok, a także poprzez stronę internetową RDOŚ http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo oraz poprzez platformę informacyjno-

komunikacyjną (PIK). 

 

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

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

realizacja polityki ochrony środo-

wiska na obszarze kraju, decyzje 

administracyjne na poziomie kra-

jowym, nadzór nad wszystkimi 

formami ochrony przyrody, w tym 

obszarami sieci Natura 2000, pro-

mocja i udostępnianie informacji w 

tym zakresie 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

tel.: +48225792900 

e-mail: 

kancelaria@gdos.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Białymstoku 

realizacja polityki ochrony środo-

wiska na obszarze województwa, 

nadzór nad obszarami sieci Natura 

2000, promocja i udostępnianie 

informacji w tym zakresie 

ul. Dojlidy Fabryczne 23 

15-554 Białystok 

tel. +48857406981 wew. 10,  

      +48857403380 wew. 10 

fax. +48857406982,  

e-mail: 

biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego  

decyzje administracyjne władz 

wojewódzkich, polityka regional-

na, planowanie przestrzenne, pro-

mocja regionu województwa pod-

laskiego, udostępnianie informacji 

w tym zakresie 

ul. Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego 1 

15-888 Białystok 

tel: +48857497549 

fax: +48857497567 

e-mail:  

kancelaria@umwp-podlasie.pl 

http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo
mailto:biuro.bialystok@rdos.gov.pl
mailto:kancelaria@umwp-podlasie.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Białymstoku 

nadzór nad gospodarką leśną, pro-

mocja i udostępnianie informacji w 

zakresie ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej na obszarze 

Lasów Państwowych 

ul. Lipowa 51 

15−424 Białystok 

tel: +48857481800 

e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl 

Starostwo Powiatowe 

w Białymstoku 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną, realizacja polityki ochro-

ny środowiska na obszarze powia-

tu, udostępnianie informacji w tym 

zakresie, nadzór nad gospodarką 

leśną w lasach prywatnych 

ul. Borsucza 2 

15-569 Białystok 

tel: +48857403997 

fax: +48857403982 

e-mail: 

starosta@powiatbialostocki.pl 

Starostwo Powiatowe 

w Kolnie 

zarządzanie gospodarką 

przestrzenną, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze 

powiatu, udostępnianie informacji 

w tym zakresie, nadzór nad 

gospodarką leśną w lasach 

prywatnych 

ul. 11. Listopada 1 

18-500 Kolno 

tel: +48862782429  

tel/fax: +48862782092 

e-mail: powiatkolno@home.pl 

      starosta.bkl@powiatypolskie.pl 

Starostwo Powiatowe 

w Mońkach 

zarządzanie gospodarką 

przestrzenną, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze 

powiatu, udostępnianie informacji 

w tym zakresie, nadzór nad 

gospodarką leśną w lasach 

prywatnych 

ul Słowackiego 5a 

19-100 Mońki, 

tel. +48857278800 

fax. +48857278830 

e-mail: starostwo@monki.pl 

mailto:powiatkolno@home.pl
mailto:starosta.bkl@powiatypolskie.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Starostwo Powiatowe 

w Łomży 

zarządzanie gospodarką 

przestrzenną, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze 

powiatu, udostępnianie informacji 

w tym zakresie, nadzór nad 

gospodarką leśną w lasach 

prywatnych 

ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża,   

tel. +48862156900  

fax. +48862156904  

e-mail: 

starosta.blm@powiatypolskie.pl 

Urząd Gminy Choroszcz 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Dominikańska 2 

16-070 Choroszcz 

tel: +48857132200 

       +48857191012  

fax: +48857191839  

e-mail: urzad@choroszcz.pl 

            um-choroszcz.pbip.pl 

Urząd Gminy Dobrzyniewo 

Duże 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Białostocka 25 

16-002 Dobrzyniewo Duże 

tel: +48857428155 

fax: +48857197147 

e-mail:  

kancelaria@dobrzyniewo.pl  

dobrzyniewo@dobrzyniewo.pl 

 

mailto:urzad@choroszcz.pl
mailto:um-choroszcz.pbip.pl
mailto:kancelaria@dobrzyniewo.pl
mailto:dobrzyniewo@dobrzyniewo.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Gminy Krypno 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

Krypno Kościelne 23 B, 

19-111 Krypno 

tel.: +48857169033 

fax.: +48857169035 

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl 

 

Urząd Gminy Łomża 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 

18-400 Łomża 

tel. +48862165263  

      +48862165263  

fax: +48862165264 

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl    

Urząd Gminy Mały Płock 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Jana Kochanowskiego 15  

18-516 Mały Płock  
 

tel: +48862791312  

fax: +48862791250 

e-mail: ugmplock@4lomza.pl  

 
 

mailto:sekretariat@gminalomza.pl
mailto:ugmplock@4lomza.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Gminy Miastkowo 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Łomżyńska 32 

18-413 Miastkowo 

tel: +48862174866 

e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl 

Urząd Miasta i Gminy 

Nowogród 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze miasta i 

gminy, udostępnianie informacji 

o planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze 

gminy 

ul. Łomżyńska 41 

18-414 Nowogród 

 

tel. +48862175528 

fax. +48862175520 

e-mail: umnowogrod@wp.pl 

Urząd Gminy Piątnica 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Stawiskowska 53, 

18-421 Piątnica Poduchowna 

tel.: +48862162476  

       +48862166496 

fax: +48862152113 

e-mail: ugpiatnica@doc.pl 

mailto:gmina.miastkowo@vp.pl
mailto:ugpiatnica@doc.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Gminy Trzcianne 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Wojska Polskiego 10,  

19-104 Trzcianne 

tel./faks: +48857385056  

e-mail: trzcianne@trzcianne.pl 

Urząd Miasta i Gminy 

Tykocin 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze miasta i 

gminy, udostępnianie informacji o 

planowaniu przestrzennym i 

ochronie środowiska na obszarze 

gminy 

ul. Złota 2,  

16-080 Tykocin 

tel./fax. +48857181627 

tel. +48857187507 

e-mail: 

burmistrz.tykocin.bia@ 

gminypolskie.pl. 

Urząd Gminy Wizna 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

Plac Raginisa 35 

 18-430 Wizna 

tel. +48862196018  

fax +48862196056 

e-mail: wizna@wizna.pl 

mailto:trzcianne@trzcianne.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Gminy Zawady 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

Plac Wolności 12 

16-075 Zawady 

tel.: +48857140980  

fax.:+48857140981 

e-mail: 

sekretariat@gminazawady.pl 

Urząd Gminy Zbójna 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, 

udostępnianie informacji o plano-

waniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Łomżyńska 64 

18-416 Zbójna 

tel: +48862140029 

      +48862175503  

e-mail: ugzbojna@lo.home.pl 

Urząd Miejski w Łomży 

zarządzanie gospodarką prze-

strzenną miasta i planowanie prze-

strzenne, realizacja zadań z zakresu 

ochrony środowiska na obszarze 

miasta, udostępnianie informacji 

o planowaniu przestrzennym 

i ochronie środowiska na obszarze 

miasta 

ul. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

tel.: +48862156700  

fax.: +48862164556 

e-mail: ratusz@um.lomza.pl 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

planowanie w gospodarowaniu 

wodami,  

ul. Zarzecze 13B 

03-194 Warszawa 

tel.: +48225870200 

e-mail: 

sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 

mailto:sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Wojewódzki Zarząd Meliora-

cji i Urządzeń Wodnych 

w Białymstoku 

nadzór nad infrastrukturą urządzeń 

obiektów wodnych, realizacja za-

gadnień z zakresu planowania, 

utrzymania i ewidencji melioracji 

wodnych, małej retencji 

i wodociągów, wszystkie obowiąz-

ki Państwa w stosunku do zarzą-

dzanych wód 

ul. Handlowa 6 

15-399 Białystok 

tel.: +48857481200 

e-mail: 

sekretariat.wzmiuw@ 

wzmiuw.wrotapodlasia.pl 

Nadleśnictwo Dojlidy 

realizacja gospodarki leśnej, pro-

mocja i udostępnianie informacji w 

zakresie ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej na obszarze 

nadleśnictwa, gospodarka łowiecka 

Al. 1000-lecia P.P. 75 

15-111 Białystok 

tel./fax.: +48857436875 

e-mail: 

dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Knyszyn 

realizacja gospodarki leśnej, pro-

mocja i udostępnianie informacji w 

zakresie ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej na obszarze 

nadleśnictwa, gospodarka łowiecka 

Al. Niepodległości 31  

19-101 Mońki 

tel.: +48857278211 

fax. +48857278225 

e-mail: 

knyszyn@bialystok.lasy.gov.pl 

 

Nadleśnictwo Łomża 

realizacja gospodarki leśnej, pro-

mocja i udostępnianie informacji w 

zakresie ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej na obszarze 

nadleśnictwa, gospodarka łowiecka 

ul. Nowogrodzka 60 

18-400 Łomża 

tel. +48862165494 

fax. +48862164027 

email: lomza@bialystok.lasy.gov.pl 

 

mailto:dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:teresa.rutkowska@bialystok.lasy.gov.pl?subject=www
mailto:lomza@bialystok.lasy.gov.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Nadleśnictwo Nowogród 

realizacja gospodarki leśnej, pro-

mocja i udostępnianie informacji w 

zakresie ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej na obszarze 

nadleśnictwa, gospodarka łowiecka 

Dębniki 80 

18-416 Zbójna 

tel. +48862175583 

fax. +48862175698 

e-mail.: 

nowogrod@bialystok.lasy.gov.pl 

Biuro Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej Oddział 

w Białymstoku 

planowanie w gospodarce leśnej i 

ochrona przyrody 

ul. Lipowa 51 

15−424 Białystok 

tel.: +48856522108 

fax.: +48857481907 

e-mail: 

sekretariat@bialystok.buligl.pl 

Wojewódzki Sztab Wojskowy 

w Białymstoku 

realizacja celów z zakresu 

wojskowości i obronności 

Kawaleryjska 70/3 

15-601 Białystok 

tel.: +48858766649,  

       +48858766435  

fax.: +48858766645 

Łomżyński Park 

Krajobrazowy Doliny Narwi 

realizacja celów z zakresu ochrony 

przyrody i wartości przyrodni-

czych, historycznych i krajobrazo-

wych na terenie Parku 

Drozdowo, ul. Główna 52 

18-421 Piątnica 

tel./fax. +48862192175 

tel. kom. +48606420429 

e-mail: lpkdn.drozdowo@wp.pl 

Biebrzański Park Narodowy 

realizacja ochrony przyrody na 

terenie parku, promocja i 

udostępnianie informacji w tym 

zakresie, edukacja przyrodnicza 

społeczeństwa 

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz 

tel.: +48857380620, +487383000 

fax: +48857383021 

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,101,107,114,101,116,97,114,105,97,116,64,98,105,97,108,121,115,116,111,107,46,98,117,108,105,103,108,46,112,108)+'?subject=Strona%20WWW%20-%20Dzia%C5%82%20kontakt'
mailto:sekretariat@biebrza.org.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie 

prowadzenie doradztwa rolniczego 

obejmującego działania w zakresie 

rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 

rolnych oraz programów rolno-

środowiskowych 

18-210 Szepietowo 

tel. cent.: +48862758900 

fax.: +48862758920  

e-mail: wpodr@zetobi.com.pl 

Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 

Podlaski Oddział Regionalny 

Łomża 

wspieranie rozwoju rolnictwa i 

obszarów wiejskich poprzez wdra-

żanie instrumentów współfinanso-

wanych z budżetu Unii Europej-

skiej oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych, zgodnie z 

Ustawą z dnia 9 maja 2008r o 

ARiMR (Dz.U. Nr 98 poz. 634, z 

późn zm.) 

ul. Nowa 2 

18-400 Łomża 

tel. +48862156311 

tel. +4886 2156312 

podlaski@arimr.gov.pl 

Podlaskie Biuro Planowania 

Przestrzennego w Białymstoku 

wykonywanie czynności z zakresu 

gospodarki przestrzennej, zadań 

obronnych i obrony cywilnej 

ul. Młynowa 21 

15-404 Białystok 

tel. +487443507, +487443564 

fax. +487416809 

e-mail: 

bialystok@pbpp.bialystok.pl 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział Terenowy w 

Olsztynie 

Filia w Suwałkach 

realizacja zadań z zakresu struktury 

obszarowej gospodarstw, restruktu-

ryzacji oraz prywatyzacji mienia, 

administrowania i zabezpieczenia 

zasobów majątkowych Skarbu 

Państwa 

ul. Sportowa 22 

 16-400 Suwałki 

tel.: +48875663591, +485651847,  

       +485651126 

fax. +485665861 

e-mail: suwalki@anr.gov.pl 

mailto:wpodr@zetobi.com.pl
mailto:podlaski@arimr.gov.pl
mailto:bialystok@pbpp.bialystok.pl
mailto:suwalki@anr.gov.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Podlaska Izba Rolnicza 

działalność na rzecz rozwiązywa-

niaproblemów rolnictwa, reprezen-

towanie interesów rolników 

Porosły 36D  

16-070 Choroszcz 

tel/fax: +480856760862,  

tel. kom. +48509934202 

e-mail: bialystok@pirol.pl 

Podlaski Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Białymstoku 

zadania planistyczne i inwestycyj-

ne związane z infrastrukturą dro-

gową 

ul. Elewatorska 6 

15-620 Białystok 

tel.: +48856767130 

e-mail: 

sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl 

Rejon Dróg Wojewódzkich  

w Łomży  

zadania planistyczne i inwestycyj-

ne związane z infrastrukturą dro-

gową 

ul. Poligonowa 30  

18-400 Łomża 

tel.: +48862186212 

e-mail: 

rdwlo@pzdw.wrotapodlasia.pl 

PKP S.A. Polskie Linie Kole-

jowe Zakład Linii Kolejowych 

w Białymstoku 

infrastruktura kolejowa 
ul. M. Kopernika 58 

15-397 Białystok 

tel.: +48856518042 

e-mail: iz.bialystok@plk-sa.pl 

 

Polski Związek Wędkarski 

Okręg w Białymstoku 
użytkowanie obwodów rybackich 

ul. Jurowiecka 33 

15-101 Białystok 

tel.: +48856752526 

e-mail: pzwzobial@wp.pl 

Polski Związek Wędkarski 

Okręg Mazowiecki 
użytkowanie obwodów rybackich 

ul. Twarda 42 

00-831 Warszawa 

tel.: +48226205196 

e-mail: sekretariat@ompzw.pl 

Wojewódzki Urząd Zabytków 

w Białymstoku 
ochrona zabytków 

ul. Dojlidy Fabryczne 23 

15 - 554 Białystok 

tel.: +480857412332 

e-mail: 

sekretariat@wuoz.bialystok.pl  

Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków 

ochrona dzikich ptaków i ich 

siedlisk 

ul. Odrowąża 24 

05-270 Marki  

tel.: +48227618205 

e-mail: biuro@otop.org.pl 

Polskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków 

ochrona dzikich ptaków i ich 

siedlisk 

ul. Ciepła 17 

15-471 Białystok 

tel.: +48856642255 

e-mail: sekretariat@ptop.org.pl 

mailto:bialystok@pirol.pl
mailto:rdwlo@pzdw.wrotapodlasia.pl
mailto:sekretariat@wuoz.bialystok.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Białymstoku 

turystyka, promocja regionu 
ul. Lipowa 18  

15-427 Białystok  

tel/fax: +48856523005.  

e-mail: pttkbialystok@o2.pl 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Łomża 

turystyka, promocja regionu 
ul. Wojska Polskiego 1 

18-400 Łomża 

tel.: +48862164718 

fax: +48862166442 

e-mail: biuro@pttklomza.pl 

Wspólnota Gruntowa Pulwy 

forma grupowego gospodarowania 

gruntami rolnymi, leśnymi i 

wodnymi 

  

Żegluga Narwiańska turystyka   

 

  

mailto:pttkbialystok@o2.pl
mailto:biuro@pttklomza.pl
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  
 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Iwona Naliwajek Planista Regionalny 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

tel.: +48857406981 wew. 47  

e-mail: inaliwajek@rdos.gov.pl 

Agnieszka Brajczewska Członek Zespołu 

Lokalnej Współpracy 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

tel.: +48857406981 wew. 36 

e-mail: abrajczewska@rdos.gov.pl 

Grzegorz Piekarski Członek Zespołu 

Lokalnej Współpracy 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

tel.: +48857406981 wew. 31 

e-mail: gpiekarski@rdos.gov.pl 

Beata Bezubik Członek Zespołu 

Lokalnej Współpracy 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

tel.: +48519186892 

e-mail: bbezubik@rdos.gov.pl 

Renata Ścięgosz 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

Wydział Spraw Terenowych II w Łomży 

w Łomży 

tel.: +48862164271 

e-mail: rsciegosz@rdos.gov.pl 

Cezary Popławski 

Koordynator Planu,  

ekspert ds. leśnych 

siedlisk przyrodniczych 

i gatunków roślin 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  

Oddział w Białymstoku  

tel.: +48668009753, +48857481905 

e-mail: cezary.poplawski@bialystok.buligl.pl 

Janusz Porowski 
Członek Zespołu 

Lokalnej Współpracy 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  

Oddział w Białymstoku  

tel.: +48606242769 

e-mail: janusz.porowski@bialystok.buligl.pl 

mailto:inaliwajek@rdos.gov.pl
mailto:abrajczewska@rdos.gov.pl
mailto:rsciegosz@rdos.gov.pl
mailto:cezary.poplawski@bialystok.buligl.pl
mailto:janusz.porowski@bialystok.buligl.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Adam Majer 
Ekspert ds. siedlisk 

przyrodniczych i 

gatunków roślin 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Białymstoku tel.: +48604588891 

Adam Hermaniuk Ekspert herpetolog   

Tomasz Włodarczyk Ekspert ds. 

bezkręgowców 
  

Monika Ratyńska 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy Starostwo Powiatowe w Białymstoku 

tel.: +48533330853, +48857403959 

e-mail: m.ratynska@powiatbialostocki.pl 

Tadeusz Dziekoński 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy Urząd Gminy Zbójna tel.: +48862140029 

Marta Grądzka 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy Urząd Miejski w Nowogrodzie 

tel.: +48862175520 wew. 17 

e-mail: marteczka215@o2.pl 

Maria Borawska 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Urząd Miejski w Łomży 

tel.: +48862156794 

e-mail: m.borawska@um.lomza.pl 

Jolanta Skorupska 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Urząd Miejski w Łomży tel.: +48862156810 

e-mail: j.skorupska@um.lomza.pl 

mailto:m.ratynska@powiatbialostocki.pl
mailto:marteczka215@o2.pl
mailto:m.borawska@um.lomza.pl
mailto:j.skorupska@um.lomza.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Adrian Pogorzelski 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Urząd Miejski w Tykocinie 

tel.: +48857187507 

e-mail: adrianpogorzelski@wp.pl 

Andrzej Podsiadło 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy Wspólnota Gruntowa Pulwy tel.: +48509044065 

Mariusz Sokołowski 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy Gospodarstwo Rolne tel.: +48512983108 

Barbara Gołowacz 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w  Białymstoku 

tel.: +48857481821 

e-mail: b.golowacz@bilaystok.lasy.gov.pl 

Robert Cierech 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w  Białymstoku 

tel.: +48857481848 

e-mail: r.cierech@bialystok.lasy.gov.pl 

Kamil Gurowski 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w  Białymstoku 
kamil.gurowski@bialystok.lasy.gov.pl 

Dariusz Godlewski 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy  
Nadleśnictwo Łomża 

tel.: +48600478300 

e-mail: 

dariusz.godlewski@bialystok.lasy.gov.pl 

mailto:adrianpogorzelski@wp.pl
mailto:b.golowacz@bilaystok.lasy.gov.pl
mailto:r.cierech@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:kamil.gurowski@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:dariusz.godlewski@bialystok.lasy.gov.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Marcin Kiełczewski 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy  
Nadleśnictwo Łomża 

tel.: +48862169843 

e-mail: 

marcin.kielczewski@bialystok.lasy.gov.pl 

Katarzyna Sobocińska 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy  
Nadleśnictwo Łomża 

tel.: +48862164398 

e-mail: 

katarzynasobocinska@bialystok.lasy.gov.pl 

Marek Gruzeł 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Nadleśnictwo Nowogród 

tel.: +48608329577 

e-mail: m.gruzel@bialystok.lasy.gov.pl 

Alina Kuc Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Nadleśnictwo Knyszyn alina.kuc@bialystok.lasy.gov.pl 

Andrzej Gołembiewski Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Nadleśnictwo Knyszyn andrzej.golembiewski@bialystok.lasy.gov.pl 

Ryszard Serwatka 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego 

w Białymstoku 

tel.: +48660537438 

e-mail: ryszser@poczta.onet.pl 

Katarzyna Śliwka 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa BKM Łomża 

tel.: +48862156330 

e-mail: katarzyna.sliwka@arimr.gov.pl 

Anna Makowska 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa BKM Łomża 
tel.: +48862156354 

e-mail: anna.makowska@arimr.gov.pl 

mailto:marcin.kielczewski@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:katarzynasobocinska@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:m.gruzel@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:alina.kuc@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:andrzej.golembiewski@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:ryszser@poczta.onet.pl
mailto:katarzyna.sliwka@arimr.gov.pl
mailto:anna.makowska@arimr.gov.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Krzysztof Zieliński 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Białymstoku Oddział Tereno-

wy Łomża 

tel.: +48693156591 

e-mail: 

krzysztof.zielinski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl 

Jerzy Lipiński 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy Żegluga Narwiańska 
tel.: +4848601392688 

e-mail: liplozki@wp.pl 

Teresa Stanimska 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Niewodowo tel.: +48862192137 

Krystyna Dąbrowska 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Rakowo-Czachy tel.: +48512319463 

Jolanta Siudakiewicz 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Piątnica Włościańska tel.: +48887447924 

Mariusz Sachmacińśki 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Na-

rwi 
lpkdn.drozdowo@wp.pl 

Jerzy Włostowski 
Członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 
Polski Związek Łowiecki 

862164142, 509177761 

j.wlostowski@pzlow.pl 

 

  

mailto:krzysztof.zielinski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl
mailto:liplozki@wp.pl
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Moduł A 

2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 
 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 

publikowane 

Ichtiofauna dorzecza Narwi. 

Część I. Narew. 1990 Penczak T. 

i innni, Rocz. Nauk. PZW, 3:81-

94 

Ichtiofauna dorzecza 

Narwi 
Informacje istotne Biblioteka 

Ichtiofauna dorzecza Narwi. 

Część III. Supraśl i inne rzeki 

Wysoczyzny Białostockiej. 

1991a. Penczak T. I inni Rocz. 

Nauk. PZW, 4:65-81 

Ichtiofauna dorzecza 

Narwi 
Informacje istotne Biblioteka 

Ichtiofauna dorzecza Narwi. 

Część IV. Lewobrzeżne dopływy 

Narwi. 1991b -Penczak T. I inni 

Rocz. Nauk. PZW, 4:83-99 

Ichtiofauna dorzecza 

Narwi 
Informacje istotne Biblioteka 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Ichtiofauna dorzecza Narwi. 

Część V. Rzeki Równiny Kur-

piowskiej. 1992, Penczak T. I 

inni Rocz. Nauk. PZW, 5:155-

172 

Ichtiofauna dorzecza 

Narwi 
Informacje istotne Biblioteka 

 

Atlas rozmieszczenia motyli 

dziennych w Polsce, 1986–

1995. 1997. Buszko J. 

Turpress, Toruń, 170 str. 

Rozmieszczenia motyli 

dziennych w Polsce 

Informacje 

pomocnicze 
Biblioteka 

Mięczaki (Mollusca). Małże 

(Bivalvia). Fauna Słodkowodna 

Polski, 1993 Piechocki A., 

Dyduch-Falniowska A., 7A., 

Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 

Fauna Słodkowodna 

Polski 
Informacje istotne Biblioteka 

Plan Ochrony Łomżyńskiego 

Parku Krajobrazowego Doliny 

Narwi Z Planem Zadań 

Ochronnych OSOP i SOOS 

Natura 2000 Przełomowa 

Dolina Narwi 

Flora i fauna 

Łomżyńskiego Parku 

Krajobrazowego i 

sposoby ochrony 

Informacje 

pomocnicze 
PDF - Internet 

Plany/programy/stras 

trat/projekty 

Plan Urządzenia Lasu 

Nadleśnictwa Knyszyn na okres  

01.01.2008 – 31.12.2017 

+ Prognoza oddziaływania na 

środowisko PUL 

Wpływ PUL na 

przedmioty ochrony 

obszaru 

Informacje 

pomocnicze 
Materiały własne 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnic-

twa Łomża na okres  01.01.2010 

– 31.12.2019 

+ Prognoza oddziaływania na 

środowisko PUL 

Wpływ PUL na 

przedmioty ochrony 

obszaru 

Informacje 

pomocnicze 
Materiały własne 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnic-

twa Nowogród na okres  

01.01.2009 – 31.12.2018 

+ Prognoza oddziaływania na 

środowisko PUL 

Wpływ PUL na 

przedmioty ochrony 

obszaru 

Informacje 

pomocnicze 
Materiały własne 

 

Wiśniewolski W., Pul G. 2004. 

Operat Rybacki rz. Narew. Ob-

wód rybacki rzeki Narew Nr 4. 

Białystok-Żabieniec. 

Ichtiofauna Narwi Informacje istotne PZW Białystok 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

Dane z odłowów kontrolnych 

PZW w Białymstoku na rzekach 

Narew, Jaskranka, Nereśl w la-

tach 2005-11 

Ichtiofauna dorzecza 

Narwi 
Informacje istotne Biblioteka 

Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych ob-

szarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Wyniki monitoringu 

Stan ochrony, 

zagrożenia 

(przedmiotów ochrony) 

Informacje istotne PDF - internet 

Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych ob-

szarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Projekty Raportów dla 

Komisji Europejskiej 

Stan ochrony, 

zagrożenia 

(przedmiotów ochrony) 

Informacje istotne PDF - internet 

 

  



 

45 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
 

Obszar Natura 2000 „Ostoja Narwiańska” o powierzchni 18605,0 ha rozciąga się w środkowej i zachodniej części województwa podlaskiego 

na terenie powiatów: białostockiego, monieckiego, kolneńskiego i łomżyńskiego. Leży w obszarze biogeograficznym kontynentalnym, w 

podziale fizycznogeograficznym Polski (Kondracki 2001) omawiany teren leży na pograniczu dwóch struktur geologicznych: Europy 

Wschodniej i Pohercyńskiej Europy Środkowej, które określają następujące jednostki:  

 Megaregion:  Europa Wschodnia (8) 

 Prowincja:  Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie (84)  

 Podprowincja:  Niziny Podlasko-Białoruskie (843)  

 Makroregion:  Nizina Północnopodlaska (843.3)  

 Mezoregion:  Wysoczyzna Kolneńska (843.31)  

 Mezoregion:  Kotlina Biebrzańska (843.32)  

 Mezoregion:  Wysoczyzna Wysokomazowiecka (843.35)  

 Megaregion:  Pohercyńska Europa Środkowa (3) 

 Prowincja:  Niż Środkowo Europejski (31)  

 Podprowincja:  Niziny Środkowopolskie (318)  

 Makroregion:  Nizina Północnomazowiecka (318.6)  

 Mezoregion:  Dolina Dolnej Narwi (318.66)  

 Mezoregion:  Międzyrzecze Łomżyńskie (318.67)  

 Mezoregion:  Podlaski Przełom Bugu (318.91)  

 

Według podziału geobotanicznego Matuszkiewicza, lokalizacja obszaru przedstawia się następująco: 

 Prowincja: Środkowoeuropejska 

 Podprowincja: Środkowoeuropejska Właściwa 

 Dział: Północny Mazursko-Białoruski (F) 

 Kraina: Północnopodlaska (F.3) 
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 Podkraina: Biebrzańska (F.3a) 

 Okręg: Bagna Biebrzańsko-Narwiańskie (F.3a.1) 

 Podokręg: Bagna Wizna (F.3a.1.a) 

 Podokręg: Doliny Narwi "Strabla - Tykocin"(F.3a.1.b) 

 Podokręg: Laskowiecki (F.3a.1.c) 

 Dział: Dział Mazowiecko-Poleski (E) 

 Poddział: Mazowiecki (E) 

 Kraina: Północnomazowiecko-Kurpiowska (E.2) 

 Podkraina Kurpiowska (E.2b) 

 Okręg Zielonej Puszczy Kurpiowskiej (E.2b.7) 

 Podokręg: Równiny Kurpiowskiej (E.2b.7.c) 

 Okręg Międzyrzecza Łomżyńskiego (E.2b.10) 

 Podokręg: Doliny Narwi "Łomża - Młynarze" (E.2b.10.a) 

 Podokręg: Ostrowsko-Łomżyński (E.2b.10.b) 

 Podokręg: Zambrowski (E.2b.10.d) 

 Podkraina Kolneńska (E.2c) 

 Okręg Wysoczyzny Kolneńskiej (E.2c.11) 

 Podokręg: Kolneńsko-Jedwabski (E.2c.11.b) 

 Podokręg: Drozdowski (E.2c.11.c) 

Ostoja rozczłonkowana jest na siedem kompleksów obejmujących środkową część doliny Narwi. Narew jest największą rzeką północno-

wschodniej Polski. Odcinek doliny poniżej Kotliny Biebrzańskiej określany jest jako Dolina Dolnej Narwi (Kondracki, 1978). Od źródeł do 

Suraża rzeka płynie równoleżnikowo, pod Surażem skręca na północ, zatacza wraz z doliną trzy szerokie łuki, po czym ponownie zmienia 

swój bieg na równoleżnikowy i wkracza do Kotliny Biebrzańskiej. Poniżej Wizny dolina zatacza łuk i zmienia kierunek na północny, by 

poniżej Nowogrodu zmienić ostatecznie bieg na południowo-zachodni. Ostoja Narwiańska obejmuje przeważającą część dna i zboczy doliny 

Narwi na odcinku pomiędzy ujściem Supraśli na wschodzie i ujściem Szkwy na zachodzie. Pomiędzy Żółtkami (ujściem Supraśli) i Tykoci-

nem dolina jest częściowo wypełniona torfami, a na znacznej jej powierzchni występują „wyspy” mineralne - w większości wydmy i miej-

scami kemy, zbudowane z piasków. Dolina jest przekształcona oraz w przeważającej części zmeliorowana i zagospodarowana. Dominują 

gleby torfowo-murszowe. Poniżej Tykocina dolina Narwi wykorzystuje obniżenie Kotliny Biebrzy Dolnej. Dolina ma charakter madowy - 
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przeważają mady piaszczyste lekkie i bardzo lekkie. Powierzchnię urozmaicają liczne „wyspy” starszego tarasu zalewowego i zarośnięte lub 

zarastające starorzecza. Na najwyższych odsypach korytowych występują wydmy - są to formy małe, o łukowatym kształcie. Torfy występu-

ją jedynie sporadycznie w obniżeniach terenowych przy krawędzi doliny i w zarastających starorzeczach. Dolinę cechuje bogata mikrorzeź-

ba, której odzwierciedleniem jest duże zróżnicowanie siedliskowe. Od połączenia z Biebrzą Narew wpływa w Kotlinę Wizny. Powierzchnia 

Kotliny (10 tys. ha), w 80% zajęta jest przez torfowiska, w przewadze zmeliorowane. Zwarty kompleks torfowisk graniczy od północy i pół-

nocnego-zachodu z madową doliną Narwi, od południa z krawędzią Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a od wschodu z formami polodow-

cowymi, na których położone są wsie Strękowa Góra, Maliszewo i Grądy Woniecko. Aluwialną dolinę Narew wytworzyła jedynie w wąskiej 

północnej części Kotliny. Dolina w okolicy Pniewa zwęża się gwałtownie do 1,5-2,0 km i ma tu charakter „przełomowy”. Na zachód od 

Łomży ponownie rozszerza się do 4-5 km - jest tu stosunkowo głęboko wcięta w otaczające wysoczyzny. W okolicach Łomży i Nowogrodu 

powierzchnia jej dna zalega 45-50 m niżej od terenów bezpośrednio przylegających. Na zachód od Nowogrodu głębokość doliny jest znacz-

nie mniejsza i nie przekracza 10-20 m. Pomiędzy Łomżą i Nowogrodem centralną część doliny zajmuje, wydłużona forma zbudowana z pia-

sków ze żwirami i głazikami. Wznosi się on ponad dno doliny na 2,5-9,0 m (102,0-109,0 m n.p.m.). Jest to prawdopodobnie pozostałość 

stożka napływowego usypanego przez wody płynące strefą obecnej doliny Pisy i Narwi. Niemal na całym odcinku poniżej Tykocina Narew 

silnie meandruje. Jej brzegi są w przewadze strome, choć na wielu odcinkach występują brzegi płaskie przechodzące w piaszczyste ławice 

odsłanianie przy niskich stanach wód. Szerokość nurtu wynosi 50-100 m. Meandrująca rzeka odznacza się występowaniem wypłyceń, łach 

meandrowych i licznych starorzeczy. Taras zalewowy Narwi leży około 1-2 m nad poziomem rzeki. Cechuje się on obecnością licznych do-

skonale widocznych form: odsypów korytowych, wałów meandrowych i koryt przelewowych. Dominującymi utworami powierzchniowymi 

są piaski drobno- i sporadycznie średnioziarniste zawierające często wkładki mułków, szczątki roślinne i skorupki mięczaków. Poniżej No-

wogrodu w aluwiach spotykany jest bursztyn a w odsłonięciach przykorytowych płytko zalegającą ruda darniowa. Niektóre fragmenty łachy 

meandrowej budują muły rzeczne. Utwory organiczne, głównie płytkie torfy i muły występują stosunkowo rzadko w podmokłych obniże-

niach terenowych i zarastających, nieaktywnych starorzeczach. Taras nadzalewowy Narwi jest położony około 3-4 m nad średnim poziomem 

rzeki. Powierzchnia tarasu jest urozmaicona przez obniżenia po wyschniętych starorzeczach, szczególnie charakterystyczne są ślady dużych 

staroholoceńskich meandrów o średnicy 1-1,5 km, oraz wydmy i pola piasków przewianych. Antropogeniczne przekształcenia rzeki i zwią-

zanych z nią mokradeł są stosunkowo duże, ale natężenie przekształceń jest różne w różnych odcinkach doliny. Narew jest uregulowana po-

między Nowogrodem i Jankowem, oraz od ujścia Biebrzy do okolic wsi Rzędziany. Znaczne fragmenty doliny zostały zmeliorowane. Duże 

zwarte obszary dawnych terenów podmokłych, obecnie osuszonych i wykorzystanych jako łąki, pastwiska i tereny uprawne znajdują się w 

lewobrzeżnej części doliny poniżej Łomży. Pomiędzy Tykocinem i Rzędzianami zmeliorowane zostało ponad 2,4 tys. ha mokradeł, a w ko-
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rycie rzeki wybudowano szereg jazów regulujących stany wód. Pomimo przekształceń stosunków hydrologicznych wezbrania są nadal istot-

nym elementem reżimu hydrologicznego doliny Narwi. Dolina w każdym roku, po roztopach, podlega wiosennym zalewom rzecznym. Za-

lewy mogą też być związane z obfitymi opadami deszczu latem i jesienią. Dominujący i najbardziej typowy krajobraz obszaru ostoi stanowią 

więc płaskie równinne terasy rzeczne. W obrysie obszaru poza terenami otwartymi, opartymi o roślinność zielną, znajdują się również kom-

pleksy leśne obejmujące drzewostany i powiązane z nimi leśne siedliska. Obiekty leśne nie mają postaci puszczańskiej - są rozczłonkowane. 

Formy ochrony przyrody występujące na obszarze: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi , rezerwaty przyrody: Kalinowo, Wielki 

Dział, Rycerski Kierz, oraz obszary chronionego krajobrazu:Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi Dolina Narwi. W Ostoi Narwiań-

skiej występuje 18 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 4 gatunki ssaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek 

gada, 5 gatunków ryb, 2 gatunki bezkręgowców i 3 gatunki roślin – z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  
 

Typy użytków gruntowych 

 
Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Bagna wszystkie 181,49 1,6 

Grunty orne wszystkie 1218,07 10,4 

Lasy wszystkie 1532,88 13,1 

Łąki wszystkie 434,90 3,7 

Pastwiska wszystkie 7884,10 67,6 

Tereny zurbanizowane wszystkie 71,26 0,6 

Wody wszystkie 340,88 2,9 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE [ha] 
Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

Lasy -* - - 

Sady - - - 

Trwałe użytki zielone 

Wszystkie 1 835,74 3.2.1. 

Wszystkie 120,83 5.1. 

Wszystkie 2,06 5.5. 

Wszystkie 27,34 5.6 

Wszystkie 59,48 3.1.1. 

Wody - - - 

Tereny zadrzewione lub zakrzewione - - - 

Inne - - - 

*brak danych 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

Uchwała Nr XI/112/2012 

Rady Miejskiej w Choroszczy 

z dnia 28 czerwca 2012 r. w 

sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Choroszcz w granicach 

administracyjnych 

obejmujących wyodrębnione 

obszary funkcjonalne 

uchwalonego uchwałą Nr 

XXVII/244/01 Rady Miejskiej 

w Choroszczy 

Rada Miejska w Choroszczy  Dokument nie zawiera 

zapisów, które w 

znaczący negatywny 

sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 

 

Program Ochrony Środowiska 

Miasta i Gminy Choroszcz na 

lata 2004 – 2012 Czerwiec 

Burmistrz Miasta Choroszcz W pkt II.2.d zawarta jest 

informacja  o 

Specjalnych obszarach 

ochrony (SOO) - (Special 

Areas of Conservation - 

SAC) wyznaczone na 

podstawie Dyrektywy 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w zna-

czący negatywny spo-

sób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

Rady 92/43/EWG w 

sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory 

Plan rozwoju Lokalnego 

Miasta i Gminy Choroszcz na 

lata 2004-2013. Czerwiec 

2004 

Rada Gminy Choroszcz Zalecenia odnośnie 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

winny być brane pod 

uwagę przy realizacji 

zadań z zakresu 

gospodarki przestrzennej 

i lokalizacji 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w 

znaczący negatywny 

sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 

 

Załącznik do Uchwały Rady 

Gminy Krypno z dnia 11 

lutego 2009 r  

Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Krypno. 

Rada Gminy Krypno Zalecenia odnośnie 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

winny być brane pod 

uwagę przy realizacji 

zadań z zakresu 

gospodarki przestrzennej 

i lokalizacji 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w 

znaczący negatywny 

sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łomża. 

Uchwalone uchwałą Nr 

IV/18/02 Rady Gminy Łomża 

z dnia 30 grudnia 2002 

Zmiana: Uchwalone uchwałą 

nr XXII/114/12 rady gminy   

Łomża z dnia 10.09.2012 roku 

Rada Gminy Łomża Zalecenia odnośnie 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

winny być brane pod 

uwagę przy realizacji 

zadań z zakresu 

gospodarki przestrzennej 

i lokalizacji przyszłych 

inwestycji 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w 

znaczący negatywny 

sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony  

 

Strategia zrównoważonego 

rozwoju gminy Łomża do roku 

2014. Łomża, styczeń 2011r. 

Rada Gminy Łomża Zalecenia odnośnie 

działań 

ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

winny być brane pod 

uwagę przy realizacji 

zadań z zakresu 

gospodarki przestrzennej 

i lokalizacji przyszłych 

inwestycji 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w 

znaczący negatywny 

sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 

 

Uchwała Nr. VIII/52/2011 

Rady Gminy Miastkowo z 

dnia 18 listopada 2011 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany 

Rada Gminy Miastkowo Zalecenia odnośnie 

działań 

ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w 

znaczący negatywny 

sposób wpływałyby na 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Miastkowo 

winny być brane pod 

uwagę przy realizacji 

zadań z zakresu 

gospodarki przestrzennej 

i lokalizacji przyszłych 

inwestycji 

przedmioty ochrony 

Plan rozwoju gminy Tykocin. 

Załącznik do uchwały Nr 

XXVIII/166 /04 Rady Miej-

skiej  Tykocin z dnia 30 grud-

nia 2004 

Rada Miejska Tykocin Informacje dot. Okolic 

Tykocina. 

Plan z 2004r przed 

wprowadzeniem sieci 

NATURA 2000. Brak 

informacji o obszarze 

NATURA 2000. 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w 

znaczący negatywny 

sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony  

 

Program ochrony środowiska 

do 2012r. (gminy Tykocin) 

Kwiecień 2004r. 

Rada Gminy Tykocin Informacje dot. Okolic 

Tykocina. 

Program z 2004r przed 

wprowadzeniem sieci 

NATURA 2000. Brak 

informacji o obszarze 

NATURA 2000. 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w zna-

czący negatywny spo-

sób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

Uchwała Nr XII/67/12 Rady 

Miejskiej w Nowogrodzie z 

dnia 6 marca 2012 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

położonego nad rzeką Narew 

w Nowogrodzie 

Rada Miejska w Nowogro-

dzie 

Brak sprzeczności 

zapisów Planu z 

przedmiotami ochrony 

obszaru Natura 2000 

Dokument nie zawiera 

zapisów, które w zna-

czący negatywny spo-

sób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 

 

Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarownia 

przestrzennego Miasta i Gmi-

ny Tykocin. Studium zostało 

zatwierdzone Uchwałą Nr 

XIV/131/2000 Rady Miejskiej 

Tykocin z dnia 29 września 

2000 r. 

Rada Miejska Tykocin  Dokument nie zawiera 

zapisów, które w zna-

czący negatywny spo-

sób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 

 

Studium Uwarunkowań i Kie-

runków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Zawa-

dy 

Załącznik nr.1 do Uchwały 

Rady Gminy Nr. XXX/138/02 

z dn. 30 stycznia 2002r. 

Rada Gminy Zawady  Dokument nie zawiera 

zapisów, które w zna-

czący negatywny spo-

sób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

Program ochrony środowiska 

wraz z projektem planu go-

spodarki odpadami gminy 

Zbójna. Tom I – Program 

Ochrony Środowiska. Czer-

wiec 2006. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Rady Gminy Zbójna Nr 

XIX/109/05 

Rada Gminy Zbójna  
Dokument nie zawiera 

zapisów, które w 

znaczący negatywny 

sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony 

 

Plan Urządzenia Lasu 

Nadleśnictwa Knyszyn na 

okres  01.01.2008 – 

31.12.2017 

Nadleśnictwo Knyszyn  Prognoza 

oddziaływania na 

środowisko wykazała 

brak znacząco 

negatywnego wpływu 

dokumentu na 

przedmioty ochrony 

Zapisy Planu Zadań 

Ochronnych powinny 

być brane pod uwagę 

podczas realizacji 

gospodarki leśnej 

Plan Urządzenia Lasu 

Nadleśnictwa Łomża na okres  

01.01.2010 – 31.12.2019 

Nadleśnictwo Łomża  Prognoza 

oddziaływania na 

środowisko wykazała 

brak znacząco 

negatywnego wpływu 

dokumentu na 

przedmioty ochrony 

Zapisy Planu Zadań 

Ochronnych powinny 

być brane pod uwagę 

podczas realizacji 

gospodarki leśnej 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

Plan Urządzenia Lasu 

Nadleśnictwa Nowogród na 

okres  01.01.2009 – 

31.12.2018 

Nadleśnictwo Nowogród  Prognoza 

oddziaływania na 

środowisko wykazała 

brak znacząco 

negatywnego wpływu 

dokumentu na 

przedmioty ochrony 

Zapisy Planu Zadań 

Ochronnych powinny 

być brane pod uwagę 

podczas realizacji 

gospodarki leśnej 

Dokument w trakcie 

opracowywania 

 Inwentaryzacja 

Przyrodnicza dla 

wariantowego przebiegu 

drogi S61 na odcinku 

Ostrów Mazowiecka - 

Łomża - Szczuczyn (z 

wyłączeniem Stawisk). 

TOM 3 Ocena 

Oddziaływania na 

Obszary Natura 2000.  

ACER 

ul. Pogodna 3, 11-034 

Stawiguda k/Olsztyna 

Nie przewiduje się zna-

czącego oddziaływania 

na siedlisko chronione 

3150-2 [Eutroficzne 

starorzecza i drobne 

zbiorniki wodne (Po-

tametea, Lemnetaea) na 

etapie prac budowla-

nych, jednak wyłącznie 

w przypadku dostoso-

wania rozwiązań tech-

nicznych do wskazań 

w ekspertyzie. 

W przypadku wyboru 

wariantów 2 lub 4 wy-

stąpi utrata pod pas 

drogowy fragmentu ok. 

10 % płata siedliska 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

chronionego 6440 (Łą-

ki selernicowe Cnidion 

dubii). Nie wydaje się, 

aby takie oddziaływa-

nie było znaczące, 

zwłaszcza, że nie jest to 

siedlisko priorytetowe 

oraz, Ŝe jest ono w tym 

miejscu określone jako 

zdegradowane 

W przypadku wyboru 

wariantów 2 lub 4 wy-

stąpi utrata pod pas 

drogowy fragmentu ok. 

1/3 płata siedliska 

chronionego 91E0-2 

(Łęg jesionowo-

olszowy Fraxino-

Alnetum). Uznaje się 

takie oddziaływanie 

jako znaczące. 

Oddziaływania na sie-

dliska chronione na 

etapie eksploatacji nie 

będą znaczące. 

Odziaływania pośred-
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażani

e projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub kompensujących 

nie w przypadku sie-

dlisk o kodach 3150-2, 

6440 nie będą znaczą-

ce. 

W przypadku siedliska 

91E0-2 niewielkim 

oddziaływaniem będzie 

lokalna zmiana warun-

ków świetlnych w są-

siedztwie wybudowa-

nego obiektu mostowe-

go 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 
 

 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze       

2330  

Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi  

B 
Brak 

danych* 
33 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dostateczny 

Dane z WZS,  prace 

uzupełniające wykonane 

w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

3150 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion  

A 605,51 220 
Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dobry 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

3270 

Zalewane muliste brzegi rzek 
B 

Brak 

danych 
24 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dobry 

Dane z WZS,  prace 

uzupełniające wykonane 

w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

5130 

Zarośla jałowca pospolitego 

na wrzosowiskach lub 

murawach nawapiennych  

A 
Brak 

danych 
23 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dobry 

Dane z WZS,  prace 

uzupełniające wykonane 

w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

6120 

Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe 

Koelerion glaucae 

A 
Brak 

danych 
66 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dostateczny 

Dane z WZS,  prace 

uzupełniające wykonane 

w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

6210 

Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) – 

priorytetowe są tylko murawy z  

istotnymi stanowiskami 

storczyków 

A 
Brak 

danych 
34 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dostateczny 

Dane z WZS,  prace 

uzupełniające wykonane 

w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

6230 

Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe Nardion - płaty 

bogate florystycznie 

B 
Brak 

danych 
21 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dostateczny 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

6410 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 

Molinion 

B 
Brak 

danych 
9 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dostateczny 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

6430 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Covolvuletalia sepium)  

B 
Brak 

danych 
60 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dobry 

Dane z WZS,  prace 

uzupełniające wykonane 

w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

6440 

Łąki selernicowe 

Cnidion dubii 

A 
Brak 

danych 
29 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dobry 

Dane z WZS,  prace 

uzupełniające wykonane 

w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

6510 

Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 

A 
Brak 

danych 
129 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dobry 

Dane z WZS,  prace 

uzupełniające wykonane 

w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

9170 

Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum 

B 139,81** 52 
Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dobry 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe  

Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe 

B 5,47** 40 
Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  

Dobry 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

91F0 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe 

Ficario-Ulmetum 

B 9,66 1 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  
Niedostateczny 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

91I0 

Ciepłolubne dąbrowy 

Quercetalia pubescenti-petraeae 

B 
Brak 

danych 
1 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  
Niedostateczny 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

Gatunki roślin       

1437  

Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum  

C - 1 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

– załącznik nr 2  
Niedostateczny 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

1477  

Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens  

B - 3 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

w ostoi – załącznik  
Niedostateczny 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

1939  

Rzepik szczeciniasty 

Agrimonia pilosa  

C - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Niedostateczny - 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Gatunki zwierząt       

ssaki       

1318  

Nocek łydkowłosy  

Myotis dasycneme  

B - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Niedostateczny  

1324  

Nocek duży  

Myotis myotis  

C - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Niedostateczny  

1337 

Bóbr  

Castor fiber  

A - 15 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

w ostoi – załącznik nr 

2 

Dobry 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

1355  

Wydra  

Lutra lutra  

B - 1 

Mapa rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony 

w ostoi – załącznik nr 

2 

Niedostateczny 

Dane z WZS, bazy Invent 

2007 LP, prace uzupełniające 

wykonane w 2012 roku przez 

wykonawcę PZO 

płazy i gady       

1166  

Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus  

C - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Niedostateczny 

Niezbędna inwentaryzacja 

gatunku na obszarze objętym 

PZO 

1188 

Kumak nizinny 

Bombina bombina  

C - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Niedostateczny 

Niezbędna inwentaryzacja 

gatunku na obszarze objętym 

PZO 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

1220 

Żółw błotny 

Emys orbicularis 

C - 
Brak 

danych 
Brak danych Dostateczny 

Brak danych 

potwierdzających 

występowanie gatunku na 

obszarze objętym PZO. 

Według danych z planu 

ochrony dla Łomzyńskiego 

Parku Krajobrazowego 

Doliny Narwi, gatunek 

występuje na terenie parku, 

który jest wyłączony z prac 

nad PZO. 

ryby       

1098 

Minóg ukraiński 

Eudontotomyzon mariae 

C - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Dostateczny 

Gatunek występuje w 

materiałach publikowanych 

(Penczak ) i nie ( odłowy 

kontrolne PZW ) 

1130 

Boleń  

Aspius aspius  

C - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Dostateczny 

Gatunek występuje w 

materiałach publikowanych 

(Penczak ) i nie ( odłowy 

kontrolne PZW ) 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

1134 

Różanka  

Rhodeus sericeus amarus  

C - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Dostateczny 

Gatunek występuje w 

materiałach publikowanych 

(Penczak ) i nie ( odłowy 

kontrolne PZW ) 

1145 

Piskorz  

Misgurnus fossilis 

B - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Dostateczny 

Gatunek występuje w 

materiałach publikowanych 

(Penczak ) i nie ( odłowy 

kontrolne PZW ) 

bezkręgowce       

1032  

Skójka gruboskorupowa  

Unio crassus  

B - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Niedostateczny 

Niezbędna inwentaryzacja 

gatunku na obszarze objętym 

PZO 

4038  

Czerwończyk fioletek Lycaena 

helle  

C - 

Brak 

danych 

szczegóło

wych 

Brak danych Niedostateczny 

Niezbędna inwentaryzacja 

gatunku na obszarze objętym 

PZO 
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 Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Proponowane przedmioty ochrony 

ryby       

1149  

Koza  

Cobitis taenia  

B - 

Brak 

danych 

szczegóło-

wych 

Brak danych Dostateczny 

Koza występuję we 

wszystkich inwentaryzacjach 

ichtiofauny na tym obszarze- 

publikowanych (Penczak ) i 

nie ( odłowy kontrolne PZW) 

*Powierzchnia możliwa do określenia po inwentaryzacji 

**Powierzchnia na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe, ulegnie powiększeniu  po inwentaryzacji na gruntach prywatnych 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

Zbiorowisko rozwija się na ubogich 

florystycznie murawach napiaskowych 

wykształcających się na luźnych piaskach  

pochodzenia eolicznego, w obszarach 

występowania wydm śródlądowych. Oprócz 

piasków eolicznych obejmuje również  murawy 

wykształcające się na szkieletowym podłożu 

fluwioglacjalnej genezy w obszarach sandrowych. 

Zgodnie z treścią Interpretation Manual of 

European Union Habitats – EUR27. Na wydmach 

mogą występować niskie trawy wąskolistne o 

wzroście kępkowym, tworząc murawy. Dominuje 

wśród nich szczotlicha siwa Corynephorus 

canescens luźno porastająca wydmę. Od 

występowania tego gatunku wziął nazwę podtyp 

siedliska – wydmy śródlądowe z murawami 

szczotlichowymi (2330-1). W zależności od 

warunków lokalnych – wilgotności, rodzaju 

podłoża itp. - murawy szczotlichowe mogą 

przyjmować różne postacie. Do 

charakterystycznych gatunków, oprócz szczotlichy siwej Corynephorus canescens, występujących na tego typu murawach, należą 

Zdjęcie 1 Wydmy śródkądowe z murawami napiaskowymi. fot. Janusz Porowski 
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m.in.: turzyca piaskowa Carex arenaria, sporek wiosenny Spergula morisonii, chroszcz nagołodygowy Teesdalea nudicaulis oraz krzaczaste 

porosty Cladonia i Cetraria.. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000: U1 - niezadowalający 

Stan zachowania w obszarze U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Ewolucja biocenotyczna - sukcesja – wkraczanie gatunków drzewiastych i krzewiastych, pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych, wydobywanie piasku i żwiru, pojazdy zmotoryzowane – niszczenie przez rozjeżdżanie 

-potencjalne: Zalesianie 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

Stałe zbiorniki wodne powstałe przez 

odcięcie szyi meandru cieku wodnego o po-

wierzchni od kilkudziesięciu metrów kwadrato-

wych do nieco powyżej jednego hektara i niewiel-

kiej głębokości maksymalnej. Ruch wód w obrębie 

misy zbiornika silnie ograniczony – ze względu na 

niewielką powierzchnię. Występowanie roślinności 

w starorzeczach i drobnych zbiornikach wodnych 

uzależnione jest w głównej mierze od morfologii 

misy zbiornika. W zbiornikach płytkich hydroma-

krofity tworzą mozaiki, w których trudno dopatrzyć 

się regularnych układów. Zazwyczaj w głębszych 

miejscach występują rośliny zanurzone ze związku Zdjęcie 2 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion.  

Fot. Janusz Porowski 
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Potamion. Fitocenozy tych zespołów odgrywają istotna rolę w wypłycaniu i zarastaniu zbiorników. W sukcesji roślinnej wypierane są przez 

fitocenozy należące do związku Nymphaeion, głownie z zespołu grążela żółtego i grzybieni białych (Nuphareto–Nymphaeetum albae) lub 

osokę aloesowatą Stratiotes aloides. W miejscach płytszych dominują rośliny o liściach pływających należące do związku Nymphaeion. 

Często fitocenozy roślin o liściach pływających dominują na całej powierzchni niewielkich i płytkich zbiorników. Najczęściej spotykany jest 

zespół grążela żółtego i grzybieni białych (Nupharo–Nymphaetum albae) z gatunkami charakterystycznymi: grążelem żółtym Nuphar luteum 

i grzybieniem białym Nymphaea alba. W sukcesji roślinnej wypierają zespoły innych makrofitów o liściach pływających, same zaś ulegają 

fitocenozom równie popularnego w drobnych zbiornikach zespołu żabiścieku pływającego (Hydrocharitetum morsus–ranae). Gatunkiem 

charakterystycznym zespołu Hydrocharitetum morsus–ranae jest osoka aloesowata Stratiotes aloides. Fitocenozy tego zespołu tworzą rozle-

głe płaty głównie w zbiornikach bardzo płytkich, o wodzie silnie nagrzewającej się, osłoniętej od wiatru i falowania. Wraz z gatunkami cha-

rakterystycznymi zespół ten tworzą rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum), rdestnica pływająca Potamogeton natans, pływacz Utricu-

laria vulgaris, moczarka kanadyjska Elodea canadiensis i grążel żółty Nuphar luteum. Podobnie jak wcześniej omawiany zespół odgrywa 

istotną rolę w lądowaceniu zbiorników, jest ostatnim stadium rozwojowym roślinności wodnej.  

Stan zachowania w sieci Natura 2000 – (na podstawie wyników monitoringu typów siedlisk przyrodniczych – dane z 2010 roku).  

W 128 stanowiskach regionu kontynentalnego monitorowanych w 2010 roku, około połowa badanych stanowisk znajdujących się na obsza-

rach Natura 2000, ma stan niezadowalający (U1), ponad 25% stan zły (U2) i mniej niż 25% stan właściwy (FV). 

Stan zachowania w obszarze – FV - właściwy 

Zagrożenia siedliska : 

- istniejące: Eutrofizacja – wypłycanie, zarastanie, zanik różnorodności świata ożywionego, niekorzystne zjawiska jak np. zakwity, 

dominacja jednego gatunku roślin, zanik siedlisk, zanieczyszczenia wód – zanik siedlisk roślin i zwierząt, inne rodzaje zanieczyszczeń lub 

oddziaływań człowieka – puszki, butelki pet itp. zamulenie – wypłacenie i zarastanie 

-potencjalne: Zabiegi melioracyjne  
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3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

 

Siedlisko obejmuje krótkotrwałe 

zbiorowiska nitrofilnych terofitów, wykształcające 

się na odsłanianych corocznie brzegach rzek, 

podczas niskich stanów wody. Siedlisko z natury 

swej jest bardzo dynamiczne, zmienne pod 

względem zajmowanego areału, rozmieszczenia i 

budowy w różnych okresach. Większe płaty tworzą 

niskie murawy zalewowe zespołu  Agrostio 

stoloniferae–Pulicarietum vulgaris mające 

fizjonomię niskich łąk z rozproszonymi bylinami, 

głównie płesznikiem zwyczajnym Pulicaria 

vulgaris, z udziałem tak rzadkich gatunków jak 

kropidło Oenanthe fistulosa i mięta Mentha 

pulegium. Wykształcają się w obniżeniach wśród 

pastwisk nadrzecznych, zwykle w bliskości koryta 

rzecznego lub wzdłuż niskich brzegów na zapleczu 

plaż. Mniejsze płaty choć czasem rozciągające się 

na długich odcinkach brzegów rzeki tworzą 

zespoły komos, rdestów i szczawiów  Rumicetum maritimi,  Chenopodietum rubri, Chenopodio rubri–Polygonetum brittingeri i Chenopodio 

polyspermi–Corrigioletum litoralis, w których występują drobne, często rzadko spotykane terofity (np. cibora  Cyperus fuscus,  namulnik 

brzegowy Limosella aquatica, lindernia brzegowa  Lindernia procumbens,  nadbrzeżyca nadrzeczna  Corrigiola litoralis). Zbiorowiska są 

nisko zorganizowane i wykształcają się w postaci przerywanego pasma wąskich płatów tworzących mozaikę z szuwarami mozgowymi,  

Zdjęcie 3  Zalewane muliste brzegi rzek. Fot. Janusz Porowski 
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jeżogłówkowymi, trzcinowymi i turzycowymi. Powierzchnia siedliska jest większa przy niskich poziomach wód, kiedy mocniej odsłaniane 

brzegi koryta rzecznegoStan zachowania w sieci Natura 2000: FV - właściwy 

Stan zachowania w obszarze: FV – właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Prace melioracyjne, zabezpieczanie brzegów przed erozją (faszynowanie, betonowanie, sadzenie wiklin), eutrofizacja wód, 

zanieczyszczanie wód ściekami rolniczymi, komunalnymi i przemysłowymi 

 

5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych  

Siedlisko to w naszych warunkach stanowi głównie stadium zarastania muraw kserotermicznych, pośrednie pomiędzy 

murawami, a zbiorowiskami leśnymi. Rzadko występuje również w dużych kompleksach wrzosowisk. Ma postać zarośli jałowca o 

zmiennym zwarciu  – optymalnie ok. 20-30%, na odpowiednim podłożu – na niżu i w górach w kompleksie z nawapiennymi murawami 

kserotermicznymi z kl. Festuco-Brometea, lub też w górach, z murawami z kl.  Seslerietalia variae. W warstwie krzewów, w domieszce 

występują takie gatunki, jak tarnina, dereń, berberys, róża, głóg.  Siedlisko może występować w miejscach, gdzie obecne jest podłoże 

wapienne i odpowiednie warunki cieplne i świetlne dla formowania się muraw. Należy podkreślić, że zarośla jałowca rozwijające się na 

murawach napiaskowych, zgodnie z Interpretation Manual, nie są zaliczane do siedliska 5130. Pojawia się więc problem z klasyfikacją 

płatów, zlokalizowanych na murawach napiaskowych, ale ze znacznym udziałem wrzosu, które nawiązują do zbiorowisk wrzosowiskowych 

z Calluno-Ulicetalia. 
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Stan zachowania w sieci Natura 2000: U1 - 

niezadowalający 

Stan zachowania w obszarze: U1 – 

niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Zalesianie „nieużytków”, sukcesja – 

ocienianie siedlisk przez gatunki drzewiaste 

prowadzące do wypierania i eliminacji jałowców, 

mechaniczne niszczenie – pozyskanie krzewów 

(wycinanie, wypalanie)  

Zdjęcie 4 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych. fot. Janusz Porowski 
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6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae 

Śródlądowe murawy 

napiaskowe to ciepłolubne zbiorowiska 

trawiaste, zbliżone charakterem do muraw 

kserotermicznych i stepów piaskowych, 

których występowanie uwarunkowane jest 

warunkami klimatycznymi, edaficznymi i 

antropogenicznymi. Występują głównie w 

subkontynentalnych i kontynentalnych 

obszarach Europy Środkowej. 

Ekstrazonalnie rozwijają się na terenie 

całego kontynentu, zajmując zwykle bogate 

w węglan wapnia piaszczyste miejsca w 

dolinach dużych rzek lub obszary 

morenowe, spotykane są na wydmach 

śródlądowych oraz na suchym żwirowato-

piaszczystym podłożu i na kamieńcach w 

dolinach rzek i potoków w piętrze pogórza 

w Karpatach. Ciepłolubne murawy 

napiaskowe rozwijają się także na 

siedliskach antropogenicznych. W 

zachodniej i północnej Polsce ciepłolubne 

murawy napiaskowe spotykane są na 

siedliskach wtórnych, silnie przekształconych przez człowieka – rozwijają się na terenach dawnych  żwirowni i wyrobisk piaskowych, na 

nasypach wzdłuż szlaków komunikacyjnych (dróg, terenów kolejowych) oraz na porzuconych, piaszczystych polach (ugorach). Suche 

Zdjęcie 5 CIepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glauce. Fot. Janusz Porowski 
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murawy napiaskowe mają zwykle postać niskich, luźnych i dość barwnych zbiorowisk trawiastych, o wyraźnie kępowej budowie oraz 

stosunkowo bogatej i zróżnicowanej florze roślin naczyniowych, często z udziałem gatunków rzadkich i zagrożonych w skali Polski. 

Charakterystyczny wygląd muraw napiaskowych kształtowany jest przez obecność gatunków o wyraźnie kseromorficznej budowie, z 

wyraźną dominacją kępowych traw, dużym udziałem roślin jednorocznych i kwiatowych oraz gatunków zarodnikowych i porostów. Rośliny 

występujące na tych siedliskach to w większości gatunki o kontynentalnym oraz pontyjsko-pannońskim typie zasięgu, osiągające w Polsce 

zachodnią i północną granicę naturalnego zasięgu. Śródlądowe murawy napiaskowe charakteryzują się dużym zróżnicowaniem – od 

pionierskich zbiorowisk ciepłolubnych muraw spotykanych na wydmach nadmorskich i śródlądowych (zbiorowisko Festuco-Elymetum 

arenarii) oraz na siedliskach wtórnych, antropogenicznych – przez ciepłolubne murawy zbliżone charakterem do muraw kserotermicznych 

(zbiorowisko  Sileno otitis-Festucetum) po wyspecjalizowane zbiorowiska murawowe rozwijające się na kamieńcach w dolinach rzek i 

potoków w piętrze pogórza w Karpatach (zbiorowisko Thymo-Potentilletum puberulae Kornaś. Ciepłolubne murawy napiaskowe rozwijają 

się w kompleksie z użytkowanymi  łąkami świeżymi ze związku Arrhenatherion elatioris, płatami muraw bliźniczkowych z rzędu 

Nardetalia i muraw szczotlichowych ze związku Corynephorion canescentis oraz muraw kserotermicznych klasy Festuco-Brometea. 

Roślinność ciepłolubnych muraw napiaskowych stabilizowana jest i w dużej mierze kształtowana w wyniku ekstensywnej gospodarki 

pasterskiej. Po zaprzestaniu użytkowania murawy przekształcają się w drodze sukcesji wtórnej w zarośla, zdominowane początkowo przez 

podrost sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, brzozy brodawkowatej Betula pendula, topoli osiki Populus tremula i zapusty tworzone przez 

jałowca pospolitego Juniperus communis, a następnie w las o charakterze ciepłolubnej postaci boru mieszanego. Głównym zagrożeniem dla 

trwałości i funkcjonowania ciepłolubnych muraw napiaskowych jest sukcesja wtórna oraz bezpośrednie niszczenie siedliska w wyniku silnej 

antropopresji (zabudowa itp.). Utrzymanie pełnej zmienności zbiorowisk ciepłolubnych muraw napiaskowych i zachowanie bogactwa 

florystycznego tych siedlisk wymaga podjęcia zabiegów ochrony czynnej polegających głównie na usuwaniu nalotu drzew i krzewów, 

wypasaniu lub koszeniu oraz okresowym kontrolowanym wypalaniu. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000: U2 - zły 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Zmiany formy gospodarowania - zaniechanie wypasu na przemian z koszeniem (bez nawożenia), eutrofizacja wywołana 

spływem nawozów z terenów przyległych, sukcesja – wkraczanie gatunków drzewiastych i krzewiastych, wydobywanie piasku i żwiru, inne 

rodzaje zanieczyszczeń lub oddziaływań człowieka – składowanie „bel” siana, itp.  
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-potencjalne: Rozwój antropopresji i osadnictwa letniskowego  

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

Są to ciepłolubne murawy, najczęściej występują 

na niewysokich grzbietach i stokach w trefie krawędziowej 

koryta rzecznego lub doliny rzecznej. Flora roślin 

naczyniowych muraw kserotermicznych obszru nie jest tak  

bogata i urozmaicona jak muraw środkowej i południowej 

Polski. Występujące na tych siedliskach gatunki pochodzą 

głównie z Obszaru Śródziemnomorskiego, osiągając w Polsce 

północną granicę naturalnego zasięgu. . Murawy 

kserotermiczne charakteryzują się dużą różnorodnością 

florystyczną, z czym związana jest bogata fauna 

bezkręgowców, zwłaszcza różnych grup systematycznych 

owadów. Roślinność muraw stabilizowana jest i w dużej 

mierze kształtowana w wyniku ekstensywnej gospodarki 

łąkarskiej i pasterskiej. Po zaprzestaniu użytkowania 

przekształcają się w drodze sukcesji wtórnej w zarośla, a 

następnie w las. Głównym zagrożeniem dla istnienia i 

funkcjonowania muraw kserotermicznych jest sukcesja 

wtórna.  

Stan zachowania w sieci Natura 2000 oceniany jest na U2 - zły, w kategoriach częstości jako siedlisko występujące stosunkowo rzadko i 

bardzo zagrożone (Lista rankingowa GIOŚ 2010). 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

 

Zdjęcie 6 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). fot. Janusz Porowski 
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Zagrożenia: 

-istniejące: Zmiana formy gospodarowania - zaniechanie użytkowania, sukcesja – wkraczanie gatunków drzewiastych i krzewiastych, 

wkraczanie ekspansywnych gatunków roślin zielnych, wypalanie, wydeptywanie 

-potencjalne: Zalesianie „nieużytków” 

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 

Nardion - płaty bogate florystycznie 

Murawy bliźniczkowe (psiary) są to 

zbiorowiska roślinne z bliźniczką psią trawką Nar-

dus stricta, rosnące na siedliskach piaszczystych 

zasilanych przez wody podsiąkające, w postaci nie-

wielkich płatów. Murawy bliźniczkowe są zbiorowi-

skami półnaturalnymi, a ich roślinność jest silnie 

zróżnicowana. Za priorytetowe uznaje się jedynie 

płaty bogate florystycznie. Zbiorowiska te rozwinęły 

się wtórnie, zwykle na skutek wycięcia lasów, na 

ubogich i bardzo ubogich glebach o zróżnicowanej 

wilgotności w miejscach intensywnie wypasanych. 

Psiary występują w całym kraju. Niegdyś szeroko 

rozpowszechnione, obecnie rzadko tworzą rozległe, 

jednorodne płaty. Na ogół zajmują niewielkie po-

wierzchnie na polanach, brzegach lasów, obrze-

żach torfowisk, czy piaszczystych wzniesieniach. Na niżu często sąsiadują z murawami psammofilnymi, kserotermicznymi, wrzosowiskami, 

wilgotnymi łąkami i torfowiskami. Murawy bliźniczkowe tworzą grupę zbiorowisk silnie zróżnicowanych pod względem wilgotności podło-

ża (psiary mokre i suche) i położenia n.p.m. (psiary niżowe, reglowe, wysokogórskie). Murawy bliźniczkowe rozwijają się na glebach 

   Zdjęcie 7 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion. fot. Janusz Porowski 
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umiarkowanie wilgotnych, kwaśnych. Cechują się zróżnicowaną wilgotnością: od gleb suchych po mokre, okresowo zalewane. 

Na obszarze Ostoi Narwiańskiej występują wszystkie typy muraw bliźniczkowych. W większości przypadków są to niewielkie 

płaty przy granicy lasów. Odznaczają się niewielką powierzchnią i niewielkimi szansami na zachowanie. Są to najczęściej suche psiary 

Polygalo-Nardetum, z dominacją bliźniczki przy niewielkim udziale innych gatunków. Fitocenozy płatów Calluno-Nordetum największe 

pokrycie mają na obszarach wydmowych nieopodal wsi Piaski. Nieznaczne powierzchnie pokrywają zbiorowiska mokrych psiar Nardo-

Juncetum squarosi. Są to przeważnie skarpy lokalnych obniżeń terenu. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 (na podstawie wyników monitoringu typów siedlisk przyrodniczych – dane z lat 2006 - 2008). W 59 

stanowiskach regionu kontynentalnego monitorowanych w latach 2006 - 2008, powyżej 41% badanych stanowisk znajdujących się na 

obszarach Natura 2000 ma stan niezadowalający (U1), ponad 24% stan zły (U2) i mniej niż 35% stan właściwy (FV). 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Zarzucenie pasterstwa i tradycyjnych form użytkowania, sukcesja wtórna – wkraczanie drzew i krzewów, zalesienia gruntów 

porolnych 

-potencjalne: Intensywne użytkowanie – niekorzystny skład florystyczny  
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6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion 

 

 

Bogate w gatunki, wilgotne lub 

okresowo suche łąki z udziałem trzęślicy 

modrej Molinia caerulea,rozwijające się na 

glebach organogenicznych i mineralnych, od 

silnie zakwaszonych do zasadowych 

i o zmiennym poziomie wody gruntowej. Łąki te 

są zróżnicowane florystyczne i należą do 

najcenniejszych półnaturalnych zbiorowisk 

Polski i Europy Środkowej, mających ważne 

znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności. 

Szczególnie cenne są zbiorowiska rozwijające 

się na siedliskach węglanowych o odczynie 

obojętnym do zasadowego. Siedlisko 

przyrodnicze - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

- jest jedną z najbardziej zróżnicowanych 

półnaturalnych formacji łąkowych powstałych 

na skutek ekstensywnej gospodarki człowieka. 

Łąki te wyróżniają się wielogatunkową strukturą 

i swoistą fenologią rozwoju, a ich amplituda ekologiczna jest bardzo szeroka. Powstają zarówno na podłożach zasobnych, jak i 

mezotroficznych oraz oligotroficznych, wilgotnych i świeżych. Specyficzną cechą siedliska jest zmienny poziom wody gruntowej w ciągu 

roku, stanowiący zasadniczy element różnicujący i decydujący o wykształceniu się swoistej roślinności. Fizjonomicznie łąki trzęślicowe 

odznaczają się stałym udziałem trzęślicy modrej Molinia caerulea, która ma jednak małą wartość diagnostyczną. Najwierniejsze i zarazem 

Zdjęcie 8 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion. Fot. Rafał Zarzecki 
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najlepsze gatunki reprezentatywne dla tego typu biotopu to: kosaciec syberyjski Iris sibirica, goryczka wąskolistna Gentiana 

pneumonanthe, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, goździk pyszny Dianthus superbus, nasięźrzał pospolity Ophioglossum 

vulgatum, przytulią północna Galium boreale, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum, czarcikęs łąkowy Succisapratensis, sierpik 

barwierski Serratula tinctoria, oman wierzbolistny Inula salicina, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, olszewnik 

kminkolistny Selinum caryifolia i koniopłoch łąkowy Silaum silaus. Rozwój łąk trzęślicowych bywa najczęściej efektem melioracji 

torfowisk przejściowych lub niskich. Osuszenie tych siedlisk spowodowało wymuszenie w okresie wegetacyjnym znacznych ruchów 

pionowych wody w glebie. Zmienność poziomu zwierciadła wody gruntowej, która utrzymuje się wysoko wiosną i jesienią, a opada nisko 

lub bardzo nisko w pełni lata, daje możliwość koegzystencji wielu gatunkom roślin, często o skrajnie różnych wymaganiach siedliskowych, 

charakterystycznych dla omawianego siedliska przyrodniczego. 

Siedliska zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych Molinion zajmują na obszarze Ostoi Narwiańskiej niewielkie powierzchnie w  lokalnych 

obniżeniach terenowych, na zboczach i szczytach wyniesień oraz na wypłaszczonych zboczach tarasów zalewowych. Na obszarze Ostoi Na-

rwiańskiej występują skrajnie różne postaci siedliska 6410. W miejscach gdzie porzucono gospodarowanie silny jest proces sukcesji i wkra-

czania gatunków krzewiastych. Z kolei na obszarach użytkowanych zagrożeni jest zbyt intensywne wykaszanie i w konsekwencji zmniejsze-

nie walorów siedliska. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000: U2 - zły 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Zmiana sposobu uprawy - zaprzestanie uprawy łąkowej, nadmierna intensyfikacja uprawy, sukcesja – ekspansja krzewów i 

podrostu drzew, gatunki ekspansywne roślin zielnych - trzęślica modra Molinia caerulea, śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, obce 

gatunki inwazyjne – kolczurka klapowana Echinocystis lobata, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, czy gatunki nawłoci 

Solidago sp., Zmiana stosunków wodnych – melioracje 
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6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne (Covolvuletalia sepium) 

Obejmują one niewielkie płaty 

zbiorowisk nieleśnych, w skład których wchodzą 

wysokie byliny, a w położeniach na niżu ich cechą 

charakterystyczną są pnącza. Tworzą wówczas 

okrajkowe zbiorowiska welonowe z gatunkami 

roślin czepnych między szuwarami i zaroślami 

wierzbowymi. Występuje w nich zazwyczaj 

kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium), 

przytulia czepna (Galium aparine).Często 

towarzyszy im znaczny udział gatunków 

nitrofilnych np. pokrzywy zwyczajnej (Urtica 

dioica).  

Stan zachowania w sieci Natura 2000 oceniany 

jest na U1 - niezadawalający, w kategoriach 

częstości jako siedlisko występujące stosunkowo 

rzadko i średnio zagrożone (Lista rankingowa GIOŚ 2010). 

Stan zachowania w obszarze U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące Sukcesja – ekspansja krzewów i podrostu drzew, eutrofizacja, zmiana stosunków wodnych – zabiegi melioracyjne, 

zanieczyszczanie wód ściekami rolniczymi, komunalnymi i przemysłowymi, gatunki ekspansywne roślin synantropijnych – Urtica dioica, 

obce gatunki inwazyjne – niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, kolczurka klapowana Echinocystis lobata  

Zdjęcie 9 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Covolvuletalia sepium).  

fot. Janusz Porowski 
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6440 Łąki selernicowe Cnidion dubii 

Siedlisko 6440 obejmuje ekstensywnie 

użytkowane łąki niżowe, będące pod wpływem 

okresowych zalewów lub wyraźnie zmiennych 

warunków wilgotnościowych. Łąki selernicowe 

skupiają się głównie w środkowych i dolnych 

odcinkach dolin dużych rzek, a także w ujściowych 

odcinkach dolin ich dopływów. Niekiedy można 

spotkać je także na niewielkich, śródleśnych lub 

śródpolnych łąkach, albo w kompleksach rozległych 

łąk nad jeziorami, gdy w podłożu zalega kreda 

jeziorna. W ich składzie zaznacza się większy lub 

mniejszy udział gatunków łąkowych, typowych dla 

miejsc zalewanych lub siedlisk o zmiennej 

wilgotności, zwłaszcza selernicy żyłkowanej 

Cnidium dubium i czosnku kątowatego  Allium 

ngulosum. Zwykle ich płaty lokalizują się między 

łąkami trzęślicowymi lub świeżymi a 

turzycowiskami, w miejscach o zróżnicowanym 

reliefie dna dolin. Przeważnie są małopowierzchniowe, rzadziej tworzą większe skupienia. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000: U1 - niezadowalający 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Sukcesja wtórna – ekspansja krzewów i podrostu drzew, zmiana sposobu uprawy – role, pastwiska, zmiana stosunków wodnych 

– melioracje, gatunki ekspansywne roślin zielnych - rośliny szuwarowe, ziołoroślowe, zrębowe, ruderalne i niektóre łąkowe 

   Zdjęcie 10 Łąki selernicowe Cnidion dubii. Fot. Rafał Zarzecki 
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   Zdjęcie 11 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris. Fot. Rafał Zarzecki 

-potencjalne: Zalesianie 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 

Niżowe i górskie antropogeniczne zbio-

rowiska użytków zielonych na żyznych, świeżych 

(niezbyt wilgotnych) glebach mineralnych rzadziej 

organicznych. Łąki świeże są bogatymi florystycz-

nie zbiorowiskami rozwijającymi się na terenie ca-

łego niżu lub niższych położeniach górskich. Siedli-

ska te powstały w wyniku wycięcia lasów liścia-

stych i zagospodarowania tych terenów jako łąki 

kośne. Koszone są zwykle dwa razy w roku i pod-

dane umiarkowanemu nawożeniu. Najczęściej wy-

stępują poza dolinami rzecznymi. W niektórych 

rejonach występują jednak w dolinach rzecznych, 

ale wówczas znajdują się poza zasięgiem wylewów 

rzeki. Płaty łąk świeżych wykształcają się zarówno 

na powierzchniach płaskich, jak i nachylonych, przy 

różnych ekspozycjach. Porastają żyzne, świeże gle-

by brunatne lub mady o odczynie zasadowym lub 

słabo kwaśnym. Łąki świeże w dolinach rzek mogą 

pokrywać gleby organiczne. Poziom wody grunto-

wej waha się, ale nigdy nie dochodzi do samej po-

wierzchni. Jedynie płaty leżące w dolinach rzecznych mogą być sporadycznie zalewane przez wody powodziowe. Cechuje je udział takich 

traw, jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, stokłosa miękka Bromus hordpraceus. W runi 
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znaczny udział mają wysokie byliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae), wśród których są: marchew zwyczajna Daucus carota, barszcz 

zwyczajny Heracleum sphondylium, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, biedrzeniec wielki Pimpinella major. Niższą warstwę tworzą 

rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach, takie jak: dzwonek rozpierzchły Campanula patula, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, ko-

monica pospolita Lotus corniculatus, skalnica ziarenkowata Saxifraga granulata.  

Na obszarze Ostoi Narwiańskiej łąki świeże zajmują rozległe obszary na madowych glebach w obrębie doliny rzeki Narwi. Są to przeważnie 

łąki kośno-pastwiskowe, dość intensywnie użytkowane. Użytkowanie spowodowało wyraźny spadek bogactwa gatunkowego, głównie bylin 

dwuliściennych charakterystycznych dla ekstensywnych łąk. Stan zachowania w sieci Natura 2000(na podstawie wyników raportowania i 

monitoringu typów siedlisk przyrodniczych w roku 2009 – dane GIOŚ). W regionie kontynentalnym przeprowadzono obserwacje na 194 

stanowiskach. Na większości monitorowanych stanowisk stan zachowania siedliska 6510 oceniono jako niewłaściwy. 

Stan zachowania w obszarze: FV – właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Zarzucenie ekstensywnej gospodarki łąkarskiej, zmiana sposobu użytkowania (grunty orne), ewolucja biocenotyczna (sukcesja 

wtórna), inwazja gatunków obcych – np. gatunki nawłoci Solidago sp.,  czeremcha amerykańska Padus serotina,  

-potencjalne: Intensyfikacja koszenia połączona z podsiewaniem użytkowych gatunków traw, zalesienia – zalesienia, plantacje drzew 
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9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

 

Wielogatunkowe lasy liściaste, sta-

nowiące w Europie Środkowej i Środko-

wo-Wschodniej zonalną roślinność leśną 

siedlisk żyznych i dominujący potencjal-

nie typ roślinności. Wielogatunkowy 

drzewostan mogą budować niemal 

wszystkie występujące na danym terenie 

gatunki drzew liściastych, na ziemiach 

polskich praktycznie stałym elementem 

jest jednak obecność graba, a w zdecy-

dowanej większości płatów także dębu. 

W Polsce północno-wschodniej znaczną 

rolę w drzewostanie, aż do lokalnej do-

minacji, odgrywać może świerk. Udział 

sosny w drzewostanie jest zwykle wyni-

kiem dawniejszych działań człowieka. 

Grądy zajmują szerokie spektrum gleb, 

od gleb rdzawych, przez gleby płowe, 

brunatne, czarne ziemie leśne, aż po gle-

by opadowo-glejowe. Również substrat 

glebowy jest bardzo urozmaicony - od piasków, w wyjątkowych przypadkach nawet wydmowych, po ciężkie gliny i iły. W klasyfikacji sie-

dlisk leśnych ten typ ekosystemu występuje na siedliskach LMśw, LMw, Lśw, Lw, a także na analogicznych siedliskach wyżynnych. Wy-

Zdjęcie  12 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum. Fot: Cezary Popławski 
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stępując w tak różnorodnych warunkach siedliskowych, grądy wykazują silne zróżnicowanie ekologiczne. W obrębie każdego z dwóch pod-

stawowych zespołów grądowych wyróżnia się podzespoły tzw. grądów wysokich, związanych z siedliskami suchszymi i zwykle uboższymi, 

oraz grądy niskie, zajmujące siedliska wilgotniejsze i żyźniejsze. Na większości ziem obecnej Polski grądy są dominującym typem roślinno-

ści potencjalnej, jednak zdecydowana większość ich siedlisk została odlesiona i zamieniona na tereny rolnicze. Siedliska grądowe  wyjątko-

wo dobrze nadają się do uprawy. Także w lasach znaczną część powierzchni zajętej dawniej przez grądy pokrywają dziś sztuczne drzewo-

stany sosnowe. W rezultacie udział ekosystemów, które zachowały cechy grądów, szacuje się dziś na zaledwie ok. 3% lasów Polski. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000: U1 – niezadowalający 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Pinetyzacja – dominacja gatunków iglastych w drzewostanie; ekspansja gatunków obcych w warstwie drzew i krzewów (klon 

jesionolistny Acer negundo, robinia akacjowa Robinia pseudoaccacia, czeremcha amerykańska Padus serotina); inwazja gatunków obcych 

geograficznie (niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora) lub ekologicznie (malina właściwa Rubus idaeus); szkody wyrządzane 

przez zwierzynę łowną. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe 

 Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy: olszowe, jesionowe, olszowo-jesionowe, wierzby białej i kruchej 

oraz topoli białej i czarnej. Występują one w całej Polsce, przy czym miejscami są reprezentowane przez rozmaite podtypy. Lasy te wy-

kształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych, głównie klasyfikowanych jako pobagienne 

lub napływowe aluwialne. Należy tu kilka istotnie różniących się podtypów drzewostanów od jesionowo-olszowych na obszarach źródlisk i 

związanych z nimi cieków, olszyny nad wolno płynącymi strumieniami po lasy olszowe z udziałem świerka położone w większym oddale-

niu od cieku zasilającego. Biotopy omawianej grupy mają wysoką wartość przyrodniczą. Jako podstawowy element nadrzecznych krajobra-

zów roślinnych mają wpływ na retencję wód i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych sieci hydrograficznej. Wszystkie odznaczają się 

ponadprzeciętnym bogactwem związanej z nimi flory i fauny. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 (na podstawie wyników raportowania i 
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monitoringu typów siedlisk 

przyrodniczych w latach 2006 – 2008, 

dane GIOŚ). Ocena ogólna U1/U2. 

Najgorzej oceniano parametr 

„specyficzna struktura i funkcja”. 

Badania terenowe wskazują na nieco 

lepszy stan tego siedliska przyrodniczego 

niż to zakładano w raporcie z 2007 roku. 

Pomimo tego nadal blisko 25% stanowisk 

uzyskała ocenę ogólną złą, wynika to 

przede wszystkim z zaburzenia „struktury 

i funkcji siedliska” – w wyniku np. 

ekspansji gatunków obcych w runie, 

pozyskania drewna, a co za tym idzie - 

zbytniego odmłodzenia drzewostanu; 

fragmentacji zadrzewień nadrzecznych i 

nadpotokowych, Spośród wskaźników 

specyficznej struktury i funkcji najgorzej 

oceniano: naturalność koryta rzecznego, 

obce gatunki inwazyjne, wiek 

drzewostanu, naturalne odnowienie, pozyskanie drewna. 

Stan zachowania w obszarze: U1 – 

niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Chorobowe zamieranie jesionu co prowadzi do monotypizacji, ekspansja gatunków obcych w warstwie drzew i krzewów (klon 

jesionolistny Acer negundo), brak odnowień naturalnych, inwazja gatunków obcych w runie (duża podatność łęgów na neofityzację) – np. 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora,o becność rodzimych gatunków ekspansywnych – pokrzywa Urtica dioica,  

Zdjęcie  13 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe. Fot. Cezary Popławski 
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-potencjalne: Modyfikowanie warunków wodnych i regulowanie rzek nawet w znacznym oddaleniu od siedliska. 

 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum 

 Ten typ siedliska przyrodni-

czego obejmuje wilgotne lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe, związane z siedli-

skami okazjonalnie zalewanymi wodami 

rzecznymi lub pozostającymi pod wpły-

wem okresowych spływów wód po-

wierzchniowych albo ruchomych wód 

gruntowych. Występują one w całej Pol-

sce, choć rzadziej niż łęgi jesionowo-

olszowe (91E0). Łęgi dębowo-wiązowo-

jesionowe są w Polsce wyraźnie zróżni-

cowane pod względem ekologicznym na 

dwie grupy: łęgi w dolinach wielkich 

rzek, w których podstawowym czynni-

kiem ekologicznym są okresowe zalewy 

wodami rzecznymi, oraz łęgi poza doli-

nami, zajmujące stanowiska w dolinkach 

małych cieków, ich charakter zdetermi-

nowany jest przez ruch wody, zwykle 

jednak nie przybierający charakteru zale-
Zdjęcie  14 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum. Fot. Cezary Popławski 
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wu powierzchniowego. Łęgi wiązowo-jesionowe Puszczy Białowieskiej reprezentują ten drugi wariant i występują najczęściej pośród wil-

gotnych postaci grądów oraz łęgów jesionowo-olszowych i olsów, zwykle w strefie przejścia między nimi. W miejscach o niższym poziomie 

wody gruntowej ustępują grądom czyśćcowym, natomiast na glebach wilgotniejszych łęgom. Łęg wiązowo-jesionowy obejmuje zbiorowiska 

dość bogate florystycznie. Charakteryzuje się drzewostanem złożonym z jesionu wyniosłego, wiązu pospolitego, graba zwyczajnego, rza-

dziej świerka pospolitego, olszy czarnej i klonu pospolitego. Omawiany typ siedliska na wielu stanowiskach uległ silnej presji antropoge-

nicznej, wywołującej przekształcenia składu gatunkowego i struktury drzewostanów. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX 

wieku większość starych wiązów pospolitych obumarła w wyniku tzw. holenderskiej choroby wiązów. Pozostały tylko miejscami nieliczne 

młode podrosty, co spowodowało upodobnienie się tego zbiorowiska do grądów wilgotnych. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000(na podstawie wyników monitoringu typów siedlisk przyrodniczych – dane z 2010 roku). W 2010 r. 

siedlisko było badane (GIOŚ) na 55 stanowiskach w 15 obszarach Natura 2000. Spośród 55 badanych stanowisk, zaledwie na 6 

stanowiskach stan łęgów 91F0 oceniono jako właściwy. Na 39 stanowiskach stan oceniono jako niezadowalający, a na 10 – jako zły. Za 

niewłaściwe i złe oceny ogólne odpowiadała zwykle niewłaściwa lub zła ocena struktury i funkcji, zwykle łącząca się z niezadowalającą lub 

złą oceną perspektyw ochrony. Uzyskany obraz potwierdza, że siedlisko 91F0 jest generalnie w Polsce w złym stanie i że jest bardzo silnie 

zagrożone. 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Uproszczenie (monotypizacja) składu gatunkowego drzewostanu w wyniku zamierania wiązów i jesionu, gospodarka leśna - 

wprowadzanie gatunków niezgodnych ze składem naturalnego zbiorowiska, ekspansja gatunków obcych geograficznie w drzewostanie – 

klon jesionolistny Acer negundo, czeremcha amerykańska Padus serotina, ekspansja gatunków obcych geograficznie w runie (niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora) lub ekologicznie (malina właściwa - Rubus idaeus) 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae 

Siedlisko priorytetowe. Świetliste dąbrowy to ciepłolubne lasy mieszane z dominacją w drzewostanie dębów - szypułkowego 

Quercus robur i bezszypułkowego Q. petraea. W domieszce występują tu brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna zwyczajna Pinus 

sylvestris, rzadziej topola osika Populus tremula, lipa drobnolistna Tilia cordata i grab zwyczajny Carpinus betulus. Jest to najbogatszy flo-
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rystycznie typ lasu wśród zespołów leśnych Polski. Zbiorowisko cechuje luźny drzewostan i umiarkowanie lub skąpo rozwinięta warstwa 

krzewów, co zapewnia duży dostęp światła do dna lasu. Runo jest bardzo bujne i wyjątkowo bogate w gatunki. Rosną w nim zarówno gatun-

ki roślin typowe dla lasów mieszanych, jak również rośliny siedlisk łąkowych, kserotermicznych muraw oraz okrajków Dąbrowę świetlistą 

wyróżnia swoista, charakterystyczna kombinacja gatunków, w skład której wchodzą m.in. trzy odmienne ekologicznie grupy roślin: termo-, 

kalcy- i heliofilne; mezotroficzne i umiarkowanie acidofilne oraz gatunki zmiennowilgotnych łąk. Na terenie Ostoi stwierdzono tylko jeden 

płat spełniający kryteria siedliska, pozostałe archiwalne stanowiska to regenerujące grądy. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 monitoring GIOŚ z lat 2006 – 2008; 109 stanowisk w 24 obszarach Natura 2000 – stan 

niezadowalający (U1). Według projektu raportu do Komisji Europejskiej, opracowanego przez GIOŚ stan zachowania siedliska 

przyrodniczego w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym oceniono jako niezadowalający 

(zasięg FV, powierzchnia U1, specyficzna struktura 

i funkcje U1, perspektywy ochrony U1). 

Stan zachowania w obszarze: U2 – zły 

Zagrożenia: 

-istniejące: Ewolucja siedliska w stronę grądu, 

sukcesja wtórna – ekspansja krzewów i podrostu 

drzew – nadmierne ich zwarcie, neofityzacja  

drzewostanu – czeremcha amerykańska Padus 

serotina, robinia akacjowa Robinia pseudoaccacia, 

klon jesionolistny Acer negundo , inwazja 

gatunków obcych w runie geograficznie (niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora) lub 

ekologicznie (malina właściwa - Rubus idaeus), 

zanik gatunków ciepłolubnych 

Zdjęcie 15 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae. Fot. Janusz Porowski 
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2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum 

Leniec bezpodkwiatkowy jest byliną o wysokości 10–30 cm, barwy oliwkowozielonej. Leniec jest 

geofitem, półpasożytem. Z płożącego się kłącza z rozłogami wyrastają liczne, prosto wzniesione i nierozgałę-

zione łodygi. Leniec bezpodkwiatkowy związany jest z ciepłolubną roślinnością murawową, okrajkową, zaro-

ślową i leśną. Zasiedla widne skraje lasów i zarośli, kserotermiczne zbocza, pobocza leśnych dróg. 

 Stan zachowania w sieci Natura 2000 w latach 2009-2010 monitoring objął 14 populacji leńca Thesium 

ebracteatum w czterech Ostojach Natura 2000: Puszczy Augustowskiej (5 populacji), Puszczy Białowieskiej 

(3 populacje), Dolina Biebrzy (3 populacje) i Ostoi Lidzbarskiej (3 populacje). Wszystkie badane populacje 

znajdują się w północno-wschodniej części Polski. Większość badanych stanowisk (57 %) otrzymała ocenę 

ogólną niewystarczającą (U1), 29 % - właściwą (FV), a 14 %  – złą (U2). 

Stan zachowania w obszarze: XX - nieznany 

Zagrożenia: 

-istniejące: „ewolucja biocenotyczna” najważniejszym, stwierdzonym obecnie zagrożeniem dla gatunku jest 

sukcesja roślinności, zrywka, przypadkowe zniszczenie podczas prac leśnych, modernizacja dróg, inwazja 

obcych gatunków. 

 Zdjęcie 16 Leniec bezpodkwiatkowy      

                    Fot. www.biebrza.org.pl 

http://www.biebrza.org.pl/
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1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens 

Bylina o 5–12 liściach odziomkowych skupionych w przyziemnej rozecie. Ogonki tych liści długie 

(8–12 cm), u nasady pochwowato rozszerzone. Blaszki w zarysie okrągławe, dłoniasto trójsieczne, o odcin-

kach 2–3 dzielnych i łatkach równowąskolancetowatych. Liście łodygowe w liczbie 3, siedzące, zrośnięte w 

okółek u podstawy szypuły kwiatowej, ich blaszki silnie podzielone na liczne równowąskie odcinki. Łodyga 

wraz z liśćmi łodygowymi oraz zewnętrzna strona działek okwiatu gęsto srebrzyście owłosiona. Kwiaty duże 

(3–6 cm średnicy), początkowo dzwonkowate, później szeroko otwarte. Owoce – liczne jednonasienne nie-

łupki zaopatrzone w aparat lotny. 

 Stan zachowania w sieci Natura 2000 w 2010 roku monitoring objął piętnaście stanowisk zlokalizowanych 

w szeroko ujętej północno-wschodniej Polsce. Jako że północno-wschodnia Polska jest obszarem, na którym 

zgrupowana jest większość stanowisk gatunku, zebrane dane, pozwalają na oszacowanie stanu zachowania 

sasanki otwartej Pulsatilla patens w głównym obszarze jej występowania. Niemal wszystkie stanowiska 

otrzymały niskie oceny, odpowiednio 61 % - U1 i 33 % - U2. O niskich ocenach ogólnych zadecydowały 

kolejno parametry: „Stan siedliska”, „Perspektywy ochrony” i „Stan populacji”. 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: sukcesja roślinności –  ekspansja wysokich traw i ziół, eutrofizacja, plądrowanie stanowisk sasanki 

(wykopywanie roślin, zrywanie kwiatów). 

1939 Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa 

Roślina zielna wieloletnia, wysokości 50–150 cm, o niezbyt silnym, poziomym kłączu, zwykle rozgałęziona, równomiernie ulist-

niona. Łodyga owłosiona niezbyt gęsto długimi, odstającymi włoskami i licznymi maleńkimi gruczołkami. Liście przerywano-

nieparzystopierzaste, z przylistkami. Górna strona liścia naga lub z rzadka owłosiona, dolna – jaśniejsza, z długimi, sztywnymi włoskami na 

nerwach i z licznymi, bardzo drobnymi, lśniącymi gruczołkami na całej powierzchni. Kwiaty o średnicy 6–9 mm zebrane w wydłużone kło-

Zdjęcie 17 Sasanka otwarta.  

Fot. Roman Rogoziński 
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sokształtne grona. Owoc – niełupka. Rzepik szczeciniasty występuje na przydrożach i okrajkach 

grądów i łęgów, rzadziej olsów i borów mieszanych, głównie na siedliskach lasowych, zwłaszcza 

dobrze uwilgotnionych, wchodząc w skład zbiorowisk okrajkowych. Nigdy nie jest spotykany pod 

okapem drzewostanu, w typowych zbiorowiskach leśnych. Nie występuje jednak także poza lasami. 

  Stan zachowania w sieci Natura 2000 W 2009 r. badaniami monitoringowymi (GIOŚ) objęto 14 

stanowisk położonych w trzech obszarach Natura 2000 – w Puszczy Augustowskiej (5 stanowisk), 

Ostoi Knyszyńskiej (5 stanowisk) i w Puszczy Białowieskiej (4 stanowiska). W 2010 r. badaniami 

monitoringowymi objęto 9 stanowisk położonych w trzech obszarach Natura 2000 lub w ich bezpo-

średnim sąsiedztwie – w Ostoi Boreckiej (3 stanowiska), Ostoi Wigierskiej (3 stanowiska) oraz w 

Dolinie Górnej Rospudy (2 stanowiska w granicach obszaru i jedno w sąsiedztwie tego obszaru). 

Tym samym, wraz z Puszczą Augustowską, Ostoją Knyszyńską i Puszczą Białowieską, w których 

monitoring prowadzono w 2009 r., badaniami objęto niemal wszystkie główne obszary występo-

wania rzepika szczeciniastego w północno-wschodniej Polsce, które pełnią kluczową rolę, jako 

jego ostoje w skali kraju. Ogólnie stan populacji oceniono (w 2010 roku) jako właściwy (FV) na 2 

stanowiskach, na 5 jako niezadowalający (U1), a na 2 jako zły (U2). 

 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: „ewolucja biocenotyczna” – wkraczanie gatunków drzewiastych, zwiększanie zwarcia bylin, inne naturalne procesy – presja 

roślinożerców. 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 18 Rzepik szczeciniasty.  

Fot. Janusz Porowski 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1318 Nocek łydkowłosy  Myotis dasycneme 

Charakterystyka: Jeden z większych gatunków z rodzaju Myotis 

(długość głowy i tułowia 43–60 mm). Grzbiet wyraźnie ciemniejszy od 

jasnego brzucha. żywi się owadami, głównie muchówkami z rodziny 

ochotkowatych, wodnymi chrząszczami i chruścikami. Jest związany z 

dużymi zbiornikami wody, zarówno stojącej jak i płynącej, nad którymi 

poluje, chwytając ofiary znad samej tafli. W okresie letnim spotykany jest 

na strychach budynków, rzadko w skrzynkach lęgowych, dziuplach drzew i 

szczelinach mostów. Zimuje w jaskiniach, piwnicach i fortyfikacjach. W 

Polsce uważany za gatunek rzadki i zagrożony. Pomiędzy kolonią 

nietoperzy a żerowiskami (jeziora, duże rzeki) nie powinny powstawać 

instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię 

wiatru.  

 

 Stan zachowania w sieci Natura 2000 oceniany został na U1, a perspektywy stanu zachowania XX - nieznane (Lista rankingowa GIOŚ 

2010). 

Stan zachowania w obszarze: U1 – niezadowalający 

Zagrożenia: 

-istniejące: Przypadkowe niszczenie miejsc zimowania, chemizacja rolnictwa i eutrofizacja 

 

   Zdjęcie 19 Siedlisko nocka łydkowłosego. Fot. Janusz Porowski 
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1324 Nocek duży Myotis myotis 

Gatunek ciepłolubny, występuje zwykle w pobliżu kompleksów leśnych. Żeruje przede wszystkim w lasach liściastych, ew. 

mieszanych. Latem samice tworzą kolonie rozrodcze w dużych, ciepłych, izolowanych od światła schronieniach (w naszych warunkach są to 

z reguły przestronne strychy). Zimę nocki duże spędzają niemal wyłącznie w dobrze izolowanych od warunków zewnętrznych częściach 

dużych podziemi – jaskiń, obszernych piwnic, fortyfikacji. Przez Polskę przebiega północna granica zwartego zasięgu gatunku. Występuje 

zarówno w regionie alpejskim, jak i kontynentalnym. Gatunek liczny, nie jest uważany za zagrożony (brak go na czerwonej liście zwierząt). 

Najpoważniejszym zagrożeniem dla gatunku na zimowiskach jest niszczenie i przekształcanie zimowisk oraz niepokojenie zwierząt. W 

przypadku  kolonii rozrodczych 

zagrożeniem jest nieodpowiednie 

przeprowadzanie remontów budynków 

ze schronieniami nietoperzy lub 

zamykanie otworów wlotowych na 

strychy. 

Stan zachowania w sieci Natura 

2000: U1 - niezadowalający 

Stan zachowania w obszarze: FV – 

właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Przypadkowe niszczenie 

miejsc zimowania, stosowanie 

insektycydów w rolnictwie i leśnictwie 

 

 

 
Zdjęcie 20. Nocek duży Myotis myotis. Fot. Joanna Furmankiewicz 
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1337 Bóbr Castor fiber 

Największy europejski gryzoń o 

długości ciała dochodzącej do 140 cm i śred-

niej wadze ok. 20 kg. Futro od brunatnego po 

czarne, spłaszczony, masywny ogon pokryty 

pseudołuskami. Kończyny krótkie: tylne ma-

sywne i o palcach połączonych błoną pławną, 

przednie drobne o chwytnych palcach. Charak-

terystyczne są długie, brunatno-czerwone sie-

kacze górne. Zwierzęta ziemnowodne, z gałęzi 

i mułu tworzą tamy, dzięki którym mogą bez-

piecznie przemieszczać się po zalanych tere-

nach w poszukiwaniu pokarmu (gałęzie, kora, 

kłącza i liście drzew i krzewów). Jako schro-

nienia bobry wykorzystują kopane przez siebie 

nory lub budowane z gałęzi żeremia. W Polsce 

gatunek objęty ochroną częściową. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 FV – 

właściwy  

Stan zachowania w obszarze: FV – właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Kłusownictwo 

Zdjęcie 21 Siedlisko bobra. Fot. Janusz Porowski 
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1355 Wydra Lutra lutra 

Drapieżny ssak o ziemnowod-

nym, nocnym trybie życia. Tułów i ogon 

wydłużone, głowa spłaszczona grzbieto-

wobrzusznie, kończyny krótkie, o palcach 

spiętych błoną pławną. Wierzch i boki 

ciała brązowe, podgardle i brzuch srebrzy-

stobiałe. Masa ciała dochodzi do ok. 10 

kg, a długość (łącznie z ogonem) może 

przekraczać metr. Głównym składnikiem 

pokarmu są ryby, skorupiaki, płazy i mię-

czaki. Zasiedla najchętniej śródleśne rzeki 

i jeziora, ale także stawy hodowlane; 

schronieniem jest wykopywana w brzegu 

nora. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 

FV – właściwy 

Stan zachowania w obszarze: FV – 

właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Kłusownictwo, konkurencja pokarmowa – norka amerykańska 

 

 

 

Zdjęcie 22 Siedlisko wydry. Fot. Janusz Porowski 
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1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

Płaz z rzędu płazów ogoniastych. Traszki grzebieniaste mają głowę zaokrągloną, tułów lekko grzbieto-brzusznie spłaszczony, 

ogon spłaszczony bocznie, z reguły krótszy od tułowia i zakończony ostro. Dorosłe traszki grzebieniaste są dwukrotnie dłuższe od pozosta-

łych krajowych traszek. Przeciętna długość samca 

mieści się w 11 – 12 cm. Grzbietowa oraz boczna 

powierzchnia ciała pokryta jest licznymi brodaw-

kami. Skóra brzusznej powierzchni ciała jest 

gładka. Brodawki znajdujące się na grzbiecie i po 

bokach ciała traszek grzebieniastych sprawiają, 

że skóra w dotyku jest chropowata, a nie gładka 

jak u innych gatunków rodzimych traszek. 

Brzuszna powierzchnia tułowia jest jaskrawo 

żółta lub pomarańczowa, pokryta czarnymi pla-

mami o rozmaitej wielkości i nieregularnym 

kształcie. Traszka grzebieniasta jest typowym 

gatunkiem ziemnowodnym, potrzebującym za-

równo odpowiednich siedlisk lądowych jak i 

wodnych do prawidłowego rozwoju osobniczego 

i dla właściwego funkcjonowania populacji. Go-

dy traszek grzebieniastych odbywają się w poło-

wie kwietnia, wyłącznie w wodzie i głównie no-

cą. Rozwój zapłodnionych jaj odbywa się w 

zbiornikach wodnych od marca do końca czerw-

ca. Okres larwalny trwa przeciętnie około 3 miesięcy, choć jego długość podlega wahaniom w zależności od warunków środowiskowych, w 

jakich żyją larwy. Larwy traszek grzebieniastych są drapieżnikami i polują na drobniejsze zwierzęta, głównie bezkręgowce, ale też larwy 

   Zdjęcie 23. Jaja Traszki grzebiebiastej Fot. M. Ogielska 
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innych płazów oraz mniejsze osobniki własnego gatunku. Zbiorniki zasiedlone przez traszki grzebieniaste położone są najczęściej na skra-

jach lasów liściastych, na łąkach i w dolinach rzecznych. Najważniejszym elementem siedliska lądowego jest pas terenu szerokości około 50 

m bezpośrednio otaczający zbiornik wodny. Optymalne wydają się zbiorniki położone na łąkach z kępami traw i turzyc, albo częściowo oto-

czone lasem liściastym, oferującym liczne miejsca, w których traszki mogą się schronić. Zasięg traszki grzebieniastej w Polsce obejmuje 

cały kraj z wyjątkiem najwyższych partii Tatr i Sudetów. W Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 monitoring GIOŚ w latach 2006 - 2008 stan zachowania gatunku w regionie biogeograficznym 

kontynentalnym określił jako niezadowalający (U1). 

Stan zachowania w obszarze: XX - nieznany 

Zagrożenia: 

-istniejące: Eutrofizacja zbiorników wodnych spowodowana wzrostem nawożenia upraw rolnych, wysychanie i zaśmiecanie drobnych 

zbiorników wodnych  

-potencjalne: Zmiana stosunków wodnych – melioracje  
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1188 Kumak nizinny Bombina bombina 

Kumak należy do płazów typowo wodnych, całe życie spędza 

w wodzie. Na lądzie spotkać go można jedynie wtedy, gdy wyschnie 

zbiornik wodny, w którym przebywał. Obie płcie są podobnych rozmia-

rów; dojrzałe płciowo samce mają długość 26 – 55 mm, samice 30 – 57 

mm. Masa dojrzałych osobników w okresie godowym: samce 7,0 – 13,9 

g, samice 2,2 – 8,8 g. Płazy te mogą się rozmnażać nawet w niewielkich 

zbiornikach wodnych, jeżeli nie są one pokryte rzęsą odcinającą dostęp 

światła, a presja drapieżników nie jest zbyt wielka. W Polsce występuje 

na całym niżu. Jest pospolity, nigdzie jednak nie występuje w dużych 

skupiskach. Granica jego pionowego zasięgu wynosi 400 m n.p.m. Od-

żywia się głównie larwami i postaciami dorosłymi owadów wodnych, 

pająków i skorupiaków. Jesienią, gdy temperatura wody spadnie poniżej 

ok. 10ºC, kumaki opuszczają zbiorniki wodne i wychodzą na ląd w po-

szukiwaniu miejsca na zimowanie. W Polsce objęty ścisłą ochroną ga-

tunkową. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 U1 - niezadowalający 

Stan zachowania w obszarze: XX - nieznany 

-istniejące: Eutrofizacja zbiorników wodnych spowodowana wzrostem nawożenia upraw rolnych, wysychanie i zaśmiecanie drobnych 

zbiorników wodnych  

-potencjalne: Zmiana stosunków wodnych – melioracje, zarybianie starorzeczy 

 

 

 

Zdjęcie 24  Kumak nizinny. Fot. Łukasz Siudziński 
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1098 Minóg ukraiński Eudontotomyzon mariae 

Charakterystyczny robakowaty kształt ciała, 

długość osobników dorosłych do 17,5 cm, larwy osiągają 

22 cm. Posiada krótką głowę zakończoną przyssawką i 

oddzielone, stykające się ze sobą płetwy grzbietowe. 

Ubarwienie osobników dorosłych z wierzchu ciemnoszare, 

boki i brzuch srebrzystobiałe, larwy z wierzchu rudobrą-

zowe z żółtawymi bokami i spodem ciała. Tarło odbywa 

się w kwietniu na zacienionych, bystrych odcinkach rzek o 

żwirowato-kamienistym dnie. Siedliskiem gatunku są gór-

skie potoki i nizinne rzeki z silnym bądź umiarkowanym 

prądem.  

Stan zachowania w sieci Natura 2000 monitoring GIOŚ 

w 2010 roku, niska próba, stan ochrony w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym XX - nieznany 

Stan zachowania w obszarze: XX - nieznany 

Zagrożenia: 

-istniejące: Nawożenie, zanieczyszczenie wód, usuwanie 

osadów, regulowanie koryt rzecznych, eutrofizacja 

Zdjęcie 25 Minóg ukraiński. Rycina z Wikimedia Commons 
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1130 Boleń Aspius aspius 

Boleń jest jedynym krajowym 

przedstawicielem drapieżnych ryb 

karpiowatych. Jego ciało jest wydłużone, 

niskie oraz bocznie spłaszczone. Na 

wysokości nasady płetw brzusznych 

znajduje się krótka płetwa grzbietowa. 

Wszystkie płetwy mają zaostrzone końce. 

Duże oczy połączone w górnej części 

głowy. Otwór gębowy duży, półgórny, 

głęboko wcięty poza przednią krawędzią 

oka. Dolna szczęka dłuższa od górnej, z 

trójkątnym wyrostkiem w środkowej części 

wchodzącym w górną szczęką. Szczeliny 

skrzelowe bardzo szerokie. Boleń jest 

słodkowodną rybą karpiowatą, zasiedlającą 

głównie wody płynące. Jest odporny na 

zasolenie bałtyckich zalewów. Spotykany w 

wodach słonawych, w ujęciach rzek i 

lagunach. Występuje w niektórych dużych i 

małych jeziorach połączonych z rzekami. 

Po przegrodzeniu wielu europejskich rzek 

zaporami boleń zasiedlił szereg zbiorników zaporowych, gdzie czasami jest bardziej liczny niż w rzekach. Typowym biotopem bolenia są 

nizinne wody płynące. Zwykle ryba zasiedla strefę lotyczną, pozostając w otwartych i widocznych miejscach koło ujęć, dopływów lub 

poniżej kaskad. 

  Zdjęcie 26  Siedlisko bolenia. Fot. Janusz Porowski 
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Stan zachowania w sieci Natura 2000: FV – właściwy 

Stan zachowania w obszarze: FV – właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Zanieczyszczenie wód, regulowanie koryt rzecznych  

-potencjalne: Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

1134 Różanka Rhodeus sericeus amarus  

Różanka jest jedną z najmniejszych ryb karpiowatych Europy, gdyż jej maksymalna długość całkowita nie przekracza 9 cm. 

Ciało różanki jest silnie bocznie spłaszczone i wygrzbiecone. Dobrze rozwinięta płetwa grzbietowa jest lekko zaokrąglona, natomiast 

odbytowa nieznacznie wcięta. Płetwa ogonowa osadzona jest na 

dobrze umięśnionym, wąskim trzonie ogona i również nieznacznie 

wcięta. Całe ciało różanki pokryte jest stosunkowo dużą cykloidalną 

łuską nieznacznie zachodzącą na siebie dachówkowato. Wzdłuż osi 

ciała znajduje się do 40 łusek. Linia boczna jest niepełna, bardzo 

krótka, położona ponad nasadą płetwy piersiowej. Kanał linii 

bocznej przechodzi tylko przez 5 do 6 łusek. Po bokach, od środka 

ciała do końca ogona, ciągnie się wyraźna zielononiebieska smuga z 

metalicznym połyskiem. W czasie sezonu rozrodczego płetwa 

grzbietowa i odbytowa nabierają czerwonej barwy, bardziej jaskrawej u samców. Na końcach tych płetw pojawia się czarno połyskująca 

obwódka. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 FV – właściwy 

Stan zachowania w obszarze: FV – właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Nawożenie, zanieczyszczenie wód, usuwanie osadów, regulowanie koryt rzecznych, eutrofizacja 

-potencjalne: Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

Zdjęcie 27 Różanka. Fot. Maciej Pućkowski 
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1145 Piskorz Misgurnus fossilis 

Ciało wydłużone, lekko spłaszczone z boków, pokryte drobną łuską ukrytą w skórze. Głowa jest mała, jej długość nie przekracza 

15% długości ciała. Otwór gębowy dolny, mały, otoczony mięsistymi wargami i pięcioma parami wąsików. Dwie pary znajdują się na górnej 

wardze, trzecia para, podobnej długości, leży w kącikach ust, a dwie najkrótsze wyrastają z dolnej wargi. Oczy małe, położone wysoko na 

głowie. Wysokość ciała mieści się od 6 do 9 razy w jego długości. Linia boczna nie jest widoczna. Płetwa grzbietowa położona jest nad 

płetwami brzusznymi. Kolec podoczny 

niewyczuwalny. Ciało piskorza jest koloru 

żółtawego, oliwkowożółtego, 

brunatnożółtego. Wzdłuż boków ciała od 

pokryw skrzelowych do nasady płetwy 

ogonowej ciągnie się szeroki 

ciemnobrązowy pas. Podobne pasy 

pokrywają grzbiet i brzuszne partie ciała. 

Czasami nie można ich odróżnić, gdyż są 

słabo widoczne. Barwa ciała piskorza 

zależy od środowiska, w jakim przebywa. Z reguły grzbiet ciała i pasy na bokach są koloru od ciemnobrązowego do czerwonobrązowego. 

Głowa, brzuch i płetwy pokryte wieloma plamkami. Płetwy są koloru brudnożółtego. Ciało pokrywa warstwa śluzu. Piskorz żyje zwykle do 

6 lat i rzadko osiąga długość ciała ponad 250 mm, maksymalnie do 300 mm. W pierwszych czterech latach życia piskorz rośnie szybciej i 

przyrasta średnio po 40 mm. Nazwa związana jest z rodzajem dźwięku, jaki wydobywa się z piskorza wziętego do ręki, gdy pod wpływem 

ucisku uchodzi z jelita powietrze. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000: FV – właściwy 

Stan zachowania w obszarze: FV – właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Nawożenie, zanieczyszczenie wód, usuwanie osadów, regulowanie koryt rzecznych, eutrofizacja 

-potencjalne: Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

Zdjęcie 28 Piskorz. Fot. Maciej Pućkowski 
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1032 Skójka gruboskorupowa Unio Krassus 

Charakterystyka: występuje na dnie dużych potoków, strumieni i rzek, o 

wysokiej klasie czystości. Jest gatunkiem wrażliwym na zanieczyszczenia. Preferuje 

koryto naturalnie ukształtowane przez rzekę, bez oznak regulacji oraz dno o drobniejszej 

granulacji, piaszczyste lub piaszczysto-żwirowe. Najczęściej stwierdza się jego obecność 

tam, gdzie nurt zwalnia, przeważnie blisko brzegu. Ważnym warunkiem dla 

występowania tego gatunku jest obecność takich ryb, jak: kleń, wzdręga, okoń, strzebla 

potokowa czy głowacz białopłetwy. Na nich swe przeobrażenie przechodzi jej larwa. 

Najważniejszym zagrożeniem dla skójki gruboskorupowej jest degradacja i niszczenie 

siedlisk poprzez regulację i zabudowę cieków, budowę zbiorników zaporowych i innych 

budowli przegradzających rzeki. Szkodliwe są także inne działania zmieniające strukturę koryta cieku, takie jak np. pogłębianie czy pobór 

kruszywa z koryta. Zagrożeniem jest wprowadzanie gatunków ryb, na których larwy skójki nie mogą przejść przeobrażenia, a które 

wpływają na zmniejszenie liczebności ryb - żywicieli larw skójki. Jako zwierzęta pobierające pokarm przez filtrowanie wody, skójki są 

bardzo wrażliwe na zmiany chemizmu wód. Zagrożenie dla niej stwarza zarówno odprowadzanie do rzek ścieków zawierających toksyczne 

związki, jak i nieznaczne zmiany składu chemicznego wody wywołane gospodarką rolną. W związku z tym, że dla istnienia populacji skójki 

istotny jest skład gatunkowy ryb w rzece, konieczne jest wprowadzenie nadzoru nad zarybieniami i utrzymywanie optymalnych warunków 

dla rozwoju populacji ryb - żywicieli larw skójki. Należy też przedsięwziąć działania zmierzające w kierunku poprawy jakości wody w 

zlewni, poprzez budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Obok eliminacji źródeł zanieczyszczeń do rzek, istotne jest ograniczenie 

eutrofizacji wód związanej z gospodarką rolną w zlewni.  

Stan zachowania w sieci Natura 2000 oceniany jest na U2 - zły, natomiast perspektywy oceniono na U1 - zadawalający (Lista rankingowa 

GIOŚ 2010).  

Stan zachowania w obszarze: XX - nieznany 

Zagrożenia: 

Zdjęcie 29 Skójka gruboskorupowa. Fot. M. Miiler 
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-istniejące: Stosowanie nawozów w zlewni rzeki  

-potencjalne: Zanieczyszczenia wody; pobór kruszyw z dna rzek; lokalna ekstynkcja gatunków ryb niezbędnych do ukończenia cyklu 

życiowego  

4038 Czerwończyk fioletek Lycaena Helle 

Charakterystyka: Gatunek wyprowadza w Polsce dwa pokolenia w ciągu 

sezonu. Pierwsze pokolenie pojawia się od początku maja do początku 

czerwca, a drugie od połowy lipca do połowy sierpnia. Gąsienica jest 

monofagiem i żyje na rdeście wężowniku (Polygonum bistorta L.). Motyl o 

aktywności dziennej, lata przy słonecznej pogodzie i odwiedza rozmaite 

kwiaty. Najczęściej obserwowano go na kwiatach rzeżuchy (Cardamine L.), 

niezapominajki (Myosotis L.) i rdestu wężownika (Polygonum bistorta L.). 

Czerwończyk fioletek występuje na terenach podmokłych; najczęściej są to 

wilgotne łąki w dolinach rzek oraz torfowiska niskie [6430]. Zagrożeniem dla 

gatunku jest intensywne zagospodarowanie wilgotnych łąk, które skutecznie 

eliminuje jego bazę pokarmową, a także sukcesja roślinności krzewiastej, 

głównie zarośli wierzbowych z dominacją wierzby szarej (Salix cinerea L.). Bardzo ważne dla zachowania gatunku jest utrzymywanie jego 

siedlisk na odpowiednim etapie sukcesji roślinnej umożliwiającej rozwój roślin stanowiących bazę pokarmową gąsienic. Dlatego łąki, na 

których występuje czerwończyk fioletek, powinny być koszone raz w roku, nie wcześniej niż w początku lipca. Nie mniej ważne jest 

utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych, a zatem unikanie nadmiernego osuszania terenu poprzez melioracje. Wskazane jest 

przeprowadzenie szczegółowych badań nad biologią gatunku oraz dyspersji osobników dorosłych, co ma istotne znaczenie dla 

przewidywanej kolonizacji dostępnych środowisk. Przy obserwowanym rozproszeniu zasięgu w Polsce wskazane byłoby także prowadzenie 

badań wewnętrznego zróżnicowania genetycznego izolowanych populacji, co pozwoliłoby sprecyzować prognozę dotyczącą szansy ich 

przetrwania w dłuższym przedziale czasowym (Buszko, 1997).  

Stan zachowania w sieci Natura 2000 oceniany jest na U1 - zadawalająca, natomiast wielkość populacji jest nieznana - XX (Lista 

rankingowa GIOŚ 2010).  

Zdjęcie 30 Siedlisko czerwończyka. Fot. Janusz Porowski 
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Stan zachowania w obszarze: XX – nieznany 

Zagrożenia: 

-istniejące: Zarastanie łąk; zmiana stosunków wodnych w wyniku melioracji terenu i regulacji koryta rzeki  

-potencjalne: Wycinanie zakrzaczeń śródpolnych  

1149 Koza Cobitis taenia 

Charakterystyka: Ciało tego gatunku jest wydłużone i bocznie spłaszczone. Głowa mała. a dolny otwór gębowy otaczają trzy 

pary wąsików. Płetwy są lekko zaokrąglone. Ubarwienie ciała kozy jest bladokremowe z licznymi ciemnobrązowymi plamami na grzbiecie i 

bokach. Plamy te tworzą cztery wyraźne pasy. Koza dojrzewa w drugim i trzecim roku życia, gdy osiągnie długość 6 cm. Tarło odbywa od 

maja do końca czerwca, gdy temperatura osiągnie 16-18°C. Ikrę składa na podwodnych roślinach. Koza jest gatunkiem krótko żyjącym. 

Najstarsze osobniki dożywają 6 lat i dorastają maksymalnie do 10 cm. żyje na dnie piaszczystym lub mulisto- piaszczystym. Większość dnia 

spędza zakopana w 

podłożu, uaktywnia się 

w porze nocnej.  

Stan zachowania w 

sieci Natura 2000 

oceniany jest na FV - 

właściwy (Lista 

rankingowa GIOŚ 2010) 

 

Stan zachowania w obszarze: FV – właściwy 

Zagrożenia: 

-istniejące: Nawożenie, zanieczyszczenie wód, usuwanie osadów, regulowanie koryt rzecznych, eutrofizacja 

-potencjalne: Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

Zdjęcie 31  Koza. Fot. Grzegorz Pul 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Siedliska                 

nieleśne 

Wydmy śródlą-

dowe z murawa-

mi napiaskowymi 

2330 Id: 31, 32 Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U2   

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 

ekspansyw-

ne 

- U1 

Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

Występo-

wanie pro-

cesów 

eolicznych 

- U2 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

murawy 

kseroter-

micz-

nej/wrzoso

wiska 

- U1 

Inne znie-

kształcenia 

(rozjeżdże-

nie,wydepta

nie, zaśmie-

cenie) 

- U2 

Perspektywy 

ochrony 

- - U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydmy śródlą-

dowe z murawa-

mi napiaskowymi 

2330 Id: 30 Powierzchnia 

siedliska 

- - U2 U2   

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U2 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- U2 

Gatunki 

ekspansyw-

ne 

- U2 

Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- U1 

Występo-

wanie pro-

cesów 

eolicznych 

- U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

- U1 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

murawy 

kseroter-

micz-

nej/wrzoso

wiska 

- U1 

Inne znie-

kształcenia 

(rozjeżdże-

nie,wydepta

nie, zaśmie-

cenie) 

- U2 

Perspektywy 

ochrony 

- - U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydmy śródlą-

dowe z murawa-

mi napiaskowymi 

2330 Id: 

1-29, 33 

Powierzchnia 

siedliska 

- - FV U1   

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- FV 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- U1 

Gatunki 

ekspansyw-

ne 

- FV 

Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- U1 

Występo-

wanie pro-

cesów 

eolicznych 

- U1 



 

115 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

- FV 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

murawy 

kseroter-

micz-

nej/wrzoso

wiska 

- FV 

Inne znie-

kształcenia 

(rozjeżdże-

nie,wydepta

nie, zaśmie-

cenie) 

- U1 

Perspektywy 

ochrony 

- - U1 



 

116 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Starorzecza i na-

turalne eutroficz-

ne zbiorniki 

wodne ze zbioro-

wiskami z Nym-

pheion, Potamion 

3150 Id:  

98, 106, 

132, 159, 

160, 163, 

165, 171, 

172, 173, 

174, 175, 

177, 182, 

186, 189, 

193, 194, 

222, 224, 

225, 226, 

227, 229, 

232, 233, 

237 

Powierzchnia 

siedliska 

- - FV U1   

Struktura i 

funkcja 

Barwa wo-

dy 

- FV 

Charaktery-

styczna 

kombinacja 

zbiorowisk 

w obrębie 

transektu 

- FV 

Plankton - U1 

Gatunki 

inwazyjne i 

obce  

- FV 

dla zbioro-

wisk ma-

krofitów 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Odczyn 

wody 

(wskaźnik  

- FV 

pomocni-

czy) 

Przewod-

nictwo 

  XX 

Przezroczy-

stość 

- U1 

Perspektywy 

ochrony 

- - FV 

Starorzecza i na-

turalne eutroficz-

ne zbiorniki 

wodne ze zbioro-

wiskami z Nym-

pheion, Potamion 

3150 Id:  

35, 43, 50, 

72, 74, 77, 

91, 121, 

130, 134, 

137, 198, 

202, 203, 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U2   

Struktura i 

funkcja 

Barwa wo-

dy 

- U2 



 

118 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

205, 214, 

228, 230, 

238, 239, 

240, 241, 

242, 245, 

248 

Charaktery-

styczna 

kombinacja 

zbiorowisk 

w obrębie 

transektu 

- U1 

Plankton - U2 

Gatunki 

inwazyjne i 

obce  

- U1 

dla zbioro-

wisk ma-

krofitów 

Odczyn 

wody 

(wskaźnik  

- U1 

pomocni-

czy) 



 

119 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Przewod-

nictwo 

  XX 

Przezroczy-

stość 

- U2 

Perspektywy 

ochrony 

- - U2 

Starorzecza i na-

turalne eutroficz-

ne zbiorniki 

wodne ze zbioro-

wiskami z Nym-

pheion, Potamion 

3150 Id:  

34, 36-42, 

44-49, 51-

73, 75, 76, 

78-90, 92, 

93, 94, 95, 

96, 97, 99, 

100-120, 

122-129, 

131, 133, 

135, 136, 

138-158, 

Powierzchnia 

siedliska 

- - FV U1   

Struktura i 

funkcja 

Barwa wo-

dy 

- U1 

Charaktery-

styczna 

kombinacja 

zbiorowisk 

w obrębie 

transektu 

- FV 



 

120 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

161, 162, 

164, 166-

170, 176, 

178, 179, 

180, 181, 

183, 184, 

185, 187, 

188, 190, 

191, 192, 

195, 196-

204, 206-

213, 215-

221, 223, 

231, 234, 

235, 236, 

243, 244, 

246, 247, 

249-254 

Plankton - U1 

Gatunki 

inwazyjne i 

obce  

- FV 

dla zbioro-

wisk ma-

krofitów 

Odczyn 

wody 

(wskaźnik  

- FV 

pomocni-

czy) 

Przewod-

nictwo 

  XX 

Przezroczy-

stość 

- U1 

Perspektywy 

ochrony 

 

- - U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zalewane muliste 

brzegi rzek 

3270 Id: 256-

279 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U1   

Struktura i 

funkcja 

  FV 

Perspektywy 

ochrony 

- - U1 

Zarośla jałowca 

pospolitego na 

wrzosowiskach 

lub murawach 

nawapiennych 

5130 Id:  

304 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U2 U2   

Powierzchnia 

zajęta przez 

siedlisko na 

stanowisku 

- - U2 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

krzewów 

- U1 

Wysokość 

krzewów 

(średnia) 

- U1 



 

122 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zwarcie 

krzewów w 

płacie 

- U1 

Struktura 

przestrzen-

na płatów 

zarośli 

- U2 

Udział ga-

tunków 

drzewia-

stych (po-

wyżej 1,5 m 

wys) 

- U2 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

mura-

wy/wrzoso

wiska 

- U2 



 

123 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 

ekspansyw-

nych roślin 

zielnych 

- U2 

  Odnowienie 

krzewów 

- U2 

Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

Perspektywy 

ochrony 

- - U2 

Zarośla jałowca 

pospolitego na 

wrzosowiskach 

lub murawach 

nawapiennych 

5130 Id:  

299-301 

Powierzchnia 

zajęta przez 

siedlisko na 

stanowisku 

- - FV U2   

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 



 

124 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

krzewów 

- U1 

Wysokość 

krzewów 

(średnia) 

- FV 

Zwarcie 

krzewów w 

płacie 

- U1 

Struktura 

przestrzen-

na płatów 

zarośli 

- U1 

Udział ga-

tunków 

drzewia-

stych (po-

wyżej 1,5 m 

wys) 

- FV 



 

125 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

mura-

wy/wrzoso

wiska 

- U1 

Gatunki 

ekspansyw-

nych roślin 

zielnych 

- FV 

  Odnowienie 

krzewów 

- U2 

Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- U1 

Perspektywy 

ochrony 

- - U2 



 

126 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zarośla jałowca 

pospolitego na 

wrzosowiskach 

lub murawach 

nawapiennych 

5130 Id: 

282-298, 

302, 303 

Powierzchnia 

zajęta przez 

siedlisko na 

stanowisku 

- - FV U1   

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

krzewów 

- U1 

Wysokość 

krzewów 

(średnia) 

- FV 

Zwarcie 

krzewów w 

płacie 

- U1 

Struktura 

przestrzen-

na płatów 

zarośli 

- U1 



 

127 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Udział ga-

tunków 

drzewia-

stych (po-

wyżej 1,5 m 

wys) 

- FV 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

mura-

wy/wrzoso

wiska 

- U1 

Gatunki 

ekspansyw-

nych roślin 

zielnych 

- FV 

  Odnowienie 

krzewów 

- U1 

Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- U1 



 

128 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

- - U1 

Ciepłolubne, 

śródlądowe mu-

rawy napiaskowe 

6120 Id:  

366-368 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U2   

(Koelerion glau-

cae) 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Rodzime 

gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U1 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- U1 



 

129 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

muraw 

- U1 

  Zachowanie 

strefy eko-

tonowej 

- FV 

    Perspektywy 

ochrony 

- - U2 

Ciepłolubne, 

śródlądowe mu-

rawy napiaskowe 

6120 Id: 

305-365, 

369, 370 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U1   

(Koelerion glau-

cae) 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 



 

130 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Rodzime 

gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U1 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- U1 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

muraw 

- U1 

  Zachowanie 

strefy eko-

tonowej 

- FV 

    Perspektywy 

ochrony 

- - U1 



 

131 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Murawy ksero-

termiczne (Festu-

co-Brometea) – 

priorytetowe są 

tylko murawy z 

istotnymi stanowi-

skami storczyków 

6210 Id:  

371-404 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U1   

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

Rodzime 

gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U1 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- FV 



 

132 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Liczba ga-

tunków 

storczyko-

watych 

- U2 

Zachowanie 

strefy eko-

tonowej 

- U1 

Perspektywy 

ochrony 

- - U1 

Górskie i niżowe 

murawy bliźnicz-

kowe 

6230 Id:  

405-411, 

413-421, 

423, 424 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U1   

(Nardion - płaty 

bogate florystycz-

nie) 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

  Gatunki 

dominujące 

- FV 



 

133 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Bogactwo 

gatunkowe 

- U1 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Rodzime 

gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U1 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- U1 

  Eutrofizacja - FV 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Perspektywy 

ochrony 

- - U1   

Górskie i niżowe 

murawy bliźnicz-

kowe 

6230 Id:  

412, 425 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U2   

(Nardion - płaty 

bogate florystycz-

nie) 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

  Gatunki 

dominujące 

- U1 

  Bogactwo 

gatunkowe 

- U1 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 



 

135 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Rodzime 

gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U2 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- U1 

  Eutrofizacja - FV 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- U1 

  Perspektywy 

ochrony 

- - U2   



 

136 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Górskie i niżowe 

murawy bliźnicz-

kowe 

6230 Id: 422 Powierzchnia 

siedliska 

- - FV FV   

(Nardion - płaty 

bogate florystycz-

nie) 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- FV 

  Gatunki 

dominujące 

- FV 

  Bogactwo 

gatunkowe 

- FV 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Rodzime 

gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- FV 

  Eutrofizacja - FV 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- FV 

  Perspektywy 

ochrony 

- - FV   

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

6410 Id:  

427, 428, 

429, 431, 

432, 433, 

434 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U1   

(Molinion) Struktura i 

funkcja 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

badanym 

stanowisku 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- U1 

  Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

  Gatunki 

dominujące 

- U1 

  Cenne 

składniki 

flory 

- U1 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- FV 

  Zachowanie 

płatów lo-

kalnie ty-

powych 

- XX 

    Wojłok 

(martwa 

materia 

organiczna) 

- FV 

    Perspektywy 

ochrony 

- - U1 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

6410 Id: 

426, 430 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U2   

(Molinion) Struktura i 

funkcja 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

badanym 

stanowisku 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- U1 

  Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

  Gatunki 

dominujące 

- U1 

  Cenne 

składniki 

flory 

- U1 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U1 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Zachowanie 

płatów lo-

kalnie ty-

powych 

- XX 

    Wojłok 

(martwa 

materia 

organiczna) 

- U1 

    Perspektywy 

ochrony 

- - U2 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion al-

liariae) i ziołoro-

śla nadrzeczne 
(Conolvuletalia 

sepium) 

6430 Id:  

435-494 

Powierzchnia 

siedliska 

- - FV U1   

Struktura i 

funkcja 

- - U1 

Perspektywy 

ochrony 

- - U1 

Łąki selernicowe 
(Cnidion dubii) 

6440 Id:  

496, 503 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U1   

 Struktura i 

funkcja 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

siedlisko na 

badanym 

stanowisku 

 Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- U1 

  Gatunki 

charaktery-

styczne 

- FV 

    Gatunki 

dominujące 

- U1 

  Cenne 

składniki 

flory 

- U 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- FV 

  Zachowanie 

płatów lo-

kalnie ty-

powych 

- U2 

  Wojłok 

(martwa 

materia 

organiczna) 

- FV 

  Perspektywy 

ochrony 

- - U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Łąki selernicowe 

(Cnidion dubii) 

6440 Id:  

495, 497-

502, 504-

523 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U2   

 Struktura i 

funkcja 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

badanym 

stanowisku 

- U1 

 Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- U1 

  Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

    Gatunki 

dominujące 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Cenne 

składniki 

flory 

- U1 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U1 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- U1 

  Zachowanie 

płatów lo-

kalnie ty-

powych 

- U2 

  Wojłok 

(martwa 

materia 

organiczna) 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Perspektywy 

ochrony 

- - U2 

Niżowe i górskie 

świeże łąki użyt-

kowane eksten-

sywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 Id:  

526, 528, 

530, 531 

Powierzchnia 

siedliska 

- - FV FV   

Struktura i 

funkcja 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

badanym 

stanowisku 

- FV 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- FV 

  Gatunki 

charaktery-

styczne 

- FV 

  Gatunki 

dominujące 

- FV 

  Cenne 

składniki 

flory 

- FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- FV 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- FV 

  Zachowanie 

płatów lo-

kalnie ty-

powych 

- FV 

  Wojłok 

(martwa 

materia 

organiczna) 

- FV 

  Perspektywy 

ochrony 

- - FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Niżowe i górskie 

świeże łąki użyt-

kowane eksten-

sywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 Id:  

524, 525, 

527, 529, 

532-652 

Powierzchnia 

siedliska 

- - FV U1   

Struktura i 

funkcja 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

badanym 

stanowisku 

- FV 

  Struktura 

przestrzen-

na płatów 

siedliska 

- FV 

  Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

  Gatunki 

dominujące 

- U1 

  Cenne 

składniki 

flory 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Obce ga-

tunki inwa-

zyjne 

- FV 

  Gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- FV 

  Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

- FV 

  Zachowanie 

płatów lo-

kalnie ty-

powych 

- U1 

  Wojłok 

(martwa 

materia 

organiczna) 

- FV 

  Perspektywy 

ochrony 

- - U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Siedliska leśne                 

Grąd subkonty-

nentalny (Tilio-

Carpinetum) 

9170 Id:  

653-703 

Powierzchnia 

siedliska na 

stanowisku 

- - FV U2   

Struktura i 

funkcja 

Charaktery-

styczna 

kombinacja 

florystyczna 

runa 

- U2 

Gatunki 

dominujące 

w poszcze-

gólnych 

warstwach 

fitocenozy 

- U2 

Udział w 

drzewosta-

nie gatun-

ków liścia-

stych (bez 

wczesno-

sukcesyj-

nych) 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Udział gra-

ba 

- U1 

Udział ga-

tunków 

„wczesno-

sukcesyj-

nych” w 

drzewosta-

nie 

- U1 

Gatunki 

obce ekolo-

gicznie w 

drzewosta-

nie 

- U1 

Gatunki 

obce geo-

graficznie 

w drzewo-

stanie 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Martwe 

drewno 

(łączne za-

soby) 

- U2 

Martwe 

drewno 

leżące lub 

stojące >3 

m długości  

i >50 cm 

grubości 

- U2 

Wiek drze-

wostanu 

(obecnośd 

starodrze-

wu) 

- U2 

Naturalne 

odnowienie 

drzewosta-

nu 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Struktura 

pionowa i 

przestrzen-

na roślinno-

ści 

- U1 

Inwazyjne 

gatunki 

obce w 

podszycie i 

runie 

- U1 

Ekspan-

sywne ga-

tunki ro-

dzime (apo-

fity) w ru-

nie; w tym 

gatunki 

porębowe, 

w tym 

trzcinnik 

piaskowy, 

jeżyny 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zniszczenia 

runa i gleby 

związane z 

pozyska-

niem drew-

na 

- U1 

Inne znie-

kształcenia 

(rozjeżdże-

nie,  wy-

deptanie, 

zaśmiece-

nie) 

- U1 

Perspektywy 

ochrony 

- - U1 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe (Sali-

cetum albo-

91E0 Id:  

704-743 

Powierzchnia 

siedliska 

- - U1 U1   
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

fragilis, Popule-

tum albae, Alne-

nion glutinoso-

incanae, olsy źró-

dliskowe 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

Gatunki 

dominujące 

- U1 

Gatunki 

obce geo-

graficznie 

w drzewo-

stanie 

- U1 

Inwazyjne 

gatunki 

obce w 

podszycie i 

runie 

- U1 

Ekspan-

sywne ga-

tunki ro-

dzime (apo-

fity) w ru-

nie 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Martwe 

drewno 

- U1 

Martwe 

drewno 

wielkowy-

miarowe 

(leżące lub 

stojące > 3 

m długości i 

>50 cm 

średnicy) 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Naturalność 

koryta 

rzecznego 

(stosować 

tylko, jeżeli 

występo-

wanie łęgu 

jest związa-

ne z cie-

kiem) 

- U1 

Reżim 

wodny w 

tym rytm 

zalewów, 

jeśli wystę-

pują) 

- U1 

Wiek drze-

wostanu 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Pionowa 

struktura 

roślinności 

- U1 

  Naturalne 

odnowienie 

drzewosta-

nu 

- U1 

Zniszczenia 

runa i gleby 

związane z 

pozyska-

niem drew-

na 

- FV 

Inne znie-

kształcenia 

- U1 



 

159 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Stan klu-

czowych 

dla różno-

rodności 

biologicznej 

gatunków 

lokalnie 

typowych 

dla siedli-

ska (wskaź-

nik fakulta-

tywny, sto-

sować tyl-

ko, gdy są 

odpowied-

nie dane) 

- U1 

Perspektywy 

ochrony 

- - U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Łęgowe lasy dę-

bowo-wiązowo-

jesionowe  

91F0 Id: 744 Powierzchnia 

siedliska 

- - XX XX   

(Ficario-Ulmetum)   Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

  Gatunki 

dominujące 

- U2 

  Gatunki 

obce geo-

graficznie 

w drzewo-

stanie 

- U1 

  Inwazyjne 

gatunki 

obce w 

podszycie i 

runie 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Ekspan-

sywne ga-

tunki ro-

dzime (apo-

fity) w ru-

nie 

- U1 

  Martwe 

drewno 

- U1 

  Martwe 

drewno 

wielkowy-

miarowe 

(leżące lub 

stojące > 3 

m długości i 

>50 cm 

średnicy) 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Naturalność 

koryta 

rzecznego 

(stosować 

tylko, jeżeli 

występo-

wanie łęgu 

jest związa-

ne z cie-

kiem) 

- U1 

    Reżim 

wodny w 

tym rytm 

zalewów, 

jeśli wystę-

pują) 

- U1 

  Wiek drze-

wostanu 

- U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  Pionowa 

struktura 

roślinności 

- U1 

  Naturalne 

odnowienie 

drzewosta-

nu 

- U1 

  Zniszczenia 

runa i gleby 

związane z 

pozyska-

niem drew-

na 

- FV 

  Inne znie-

kształcenia 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

    Liczba ga-

tunków z 

grupy ‘wią-

zy, dąb, 

jesion” wy-

stępujących 

w drzewo-

stanie  

- U2 

  Perspektywy 

ochrony 

- - XX 

Ciepłolubne dą-

browy  
(Quercetalia pube-

scenti-petraeae) 

91I0 Id: 745 Powierzchnia 

siedliska 

- - XX XX   

Struktura i 

funkcja 

Udział pro-

centowy 

siedliska na 

transekcie 

- U2 

Gatunki 

charaktery-

styczne 

- U1 

Gatunki 

dominujące 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Obce ga-

tunki inwa-

zyjne w 

runie i pod-

szycie 

- U1 

  Rodzime 

gatunki 

ekspansyw-

ne roślin 

zielnych 

- U1 

Gatunki 

ciepłolubne 

- U1 

Leżące 

martwe 

drewno 

(leżanina) 

- U1 

Wiek drze-

wostanu 

- U1 

Zwarcie 

podszytu 

- U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zwarcie 

koron 

drzew 

- U1 

Gatunki 

obce geo-

graficznie i 

ekologicz-

nie w drze-

wostanie 

- U1 

Naturalne 

odnowienie 

- XX 

Obecność 

nasadzeń 

drzew 

- FV 

  Zniszczenia 

runa i gleby 

związane z 

pozyska-

niem drew-

na 

- FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Zniszczenia 

drzewosta-

nów 

- U1 

Perspektywy 

ochrony 

- - XX 

Rośliny                 

Leniec  1437 Id: 762 Populacja - XX - XX   

bezpodkwiatko-

wy 

Siedlisko - U1 - 

Thesium ebracte-

atum 

Szanse za-

chowania 

gatunku 

- XX - 

Sasanka otwarta 1477 Id: 763, 

764, 765 

Populacja - XX - U1   

Pulsatilla patens Siedlisko - U1 - 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

- U1 - 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Rzepik szczeci-

niasty 

1939 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - U1   

Agrimonia pilosa Siedlisko - U1 -     

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

 

- FV - 

Ssaki                 

Nocek  

łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

1318 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - U1   

Siedlisko - FV - 

Szanse za-

chowania 

gatunku 

- U1 - 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Nocek duży 1324 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - FV   

Myotis myotis Siedlisko - FV - 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

- FV - 

Bóbr 1337 Id: 746-

760 

Populacja - FV FV FV   

Castor fiber Siedlisko - FV FV 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

- FV FV 

Wydra 1355 Id: 761 Populacja - XX - FV   

Lutra lutra Siedlisko - FV - 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

 

 

- FV - 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Płzay i gady                 

Traszka grzebie-

niasta 

1166 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - XX   

Triturus cristatus Siedlisko - FV - 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

- XX - 

Kumak nizinny 1188 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - XX   

Bombina bombina Siedlisko - FV - 

    Szanse za-

chowania 

gatunku 

 

- XX - 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Ryby                 

Minóg ukraiński 1098 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - XX   

Eudontotomyzon 

mariae 

Siedlisko - U1 - 

    Szanse za-

chowania 

gatunku 

- XX -     

Boleń 1130 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - FV   

Aspius aspius Siedlisko - FV - 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

 

 

- FV - 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Różanka 1134 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - FV   

Rhodeus sericeus 

amarus 

Siedlisko - FV - 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

- FV - 

Piskorz 1145 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - FV   

Misgurnus Siedlisko - FV - 

fossilis Szanse za-

chowania 

gatunku 

- FV -     

Bezkręgowce                 

Skójka grubosko-

rupowa 

1032 Teren ostoi 

PLH 

200024 

Populacja - XX - XX   

Unio crassus Siedlisko - FV - 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze/ 

Gatunki 

Kod 

Natu-

ra 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie do-

stępnych da-

nych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku wg 

skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

  objęty PZO Szanse za-

chowania 

gatunku 

- XX - 

Czerwończyk 

fioletek 

4038 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - XX   

Lycaena helle Siedlisko - FV - 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

- XX - 

Proponowane przedmioty ochrony 

Koza 1149 Teren ostoi 

PLH 

200024 

objęty PZO 

Populacja - XX - FV   

Cobitis taenia Siedlisko - FV - 

  Szanse za-

chowania 

gatunku 

- FV - 
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4. Analiza  zagrożeń 
 

Lp Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożeń 

Istniejące Potencjalne 

 siedliska     

1. 

2330 

Wydmy śródlądowe 

z murawami 

napiaskowymi 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych/obiektów 

rekreacyjnych 

C01.01 Wydobywanie piasku i 

żwiru 

G01.03  Pojazdy 

zmotoryzowane  

B01Zalesianie 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

wkraczanie gatunków drzewiastych i 

krzewiastych,  

Pojazdy zmotoryzowane - niszczenie 

przez rozjeżdżanie 
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2. 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02.03 Eutrofizacja  

H01 Zanieczyszczenie wód 

(H05.01 Odpadki i odpady 

trwałe (K01.02 Zamulenie  

J02.01 Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie  (melioracje) 

G01.08 Inne rodzaje 

sportu i aktywnego  

Eutrofizacja, wypłycanie, zarastanie, 

zanik różnorodności świata 

ożywionego, niekorzystne zjawiska 

jak np. zakwity, dominacja jednego 

gatunku roślin, zanik siedlisk, 

Zanieczyszczenie wód - zanik 

siedlisk roślin i zwierząt,  

Odpadki i odpady trwałe - puszki, 

butelki pet itp. 

Inne rodzaje sportu i aktywnego - 

antropopresja, osadnictwo 

letniskowe 

3. 

3270 

Zalewane muliste 

brzegi rzek 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie  

(melioracje) 

K02.03 Eutrofizacja 

H01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 

ścieków z gospodarstw 

domowych 

J02.15 Inne 

spowodowane przez 

człowieka zmiany 

stosunków wodnych  

Inne spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych - 

zabezpieczanie brzegów przed 

erozją- faszynowanie, betonowanie, 

sadzenie wiklin 
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4. 

5130 

Zarośla jałowca 

pospolitego na 

wrzosowiskach lub 

murawach 

nawapiennych 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

B01 Zalesianie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

B07 Inne rodzaje praktyl 

leśnych  

J01.01 Wypalanie 

 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

ocienianie siedlisk przez gatunki 

drzewiaste prowadzące do 

wypierania i eliminacji jałowców)  

Inne rodzaje praktyl leśnych - 

mechaniczne niszczenie – 

pozyskanie krzewów 

5. 

6120 

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

Koelerion glaucae 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

K02.03 Eutrofizacja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

C01.01 Wydobywanie piasku i 

żwiru 

A11 Inne rodzaje praktyk 

rolniczych 

G01.08 Inne rodzaje 

sportu i aktywnego  

Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

- zaniechanie wypasu na przemian z 

koszeniem (bez nawożenia) 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

wkraczanie gatunków drzewiastych i 

krzewiastych 

Inne rodzaje sportu i aktywnego - 

antropopresja, osadnictwo 

letniskowe 

6. 

6210 

Murawy 

kserotermiczne 

Festuco-Brometea – 

priorytetowe są tylko 

murawy z  istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

A02 Zmiana sposobu uprawy  

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze  

J01.01 Wypalanie 

G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

B01 Zalesianie 

G01.08 Inne rodzaje 

sportu i aktywnego  

Zmiana sposobu uprawy - 

zaniechanie użytkowania 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

wkraczanie gatunków drzewiastych i 

krzewiastych 

Nierodzime gatunki zaborcze - 

wkraczanie ekspansywnych 

gatunków roślin zielnych 

Inne rodzaje sportu i aktywnego - 

antropopresja, osadnictwo 

letniskowe 
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7. 

6230 

Górskie i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

Nardion - płaty 

bogate florystycznie 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

B01 Zalesianie 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A02 Zmiana sposobu 

uprawy  

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

wkraczanie drzew i krzewów 

Zmiana sposobu uprawy - 

intensywne użytkowanie – 

niekorzystny skład florystyczny 

8. 

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

Molinion 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

A02 Zmiana sposobu uprawy  

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie  

(melioracje) 

- 

Zmiana sposobu uprawy - 

zaprzestanie uprawy łąkowej, 

nadmierna intensyfikacja uprawy 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

krzewów i podrostu drzew 

9. 

6430 

Ziołorośla górskie 

Adenostylion 

alliariae 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Covolvuletalia 

sepium 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

K02.03 Eutrofizacja 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie  

(melioracje) 

H01 Zanieczyszczenie wód  

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze  

- 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  - 

ekspansja krzewów i podrostu drzew 

Zanieczyszczenie wód - ściekami 

rolniczymi, komunalnymi i 

przemysłowymi 

Nierodzime gatunki zaborcze - 

kolczurka klapowana Echinocystis 

lobata 
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10. 

 

6440 

Łąki selernicowe 

Cnidion dubii 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

A02 Zmiana sposobu uprawy  

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie  

(melioracje) 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze   

B01 Zalesianie 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

ekspansja krzewów i podrostu drzew 

Zmiana sposobu uprawy - role, 

pastwiska 

Nierodzime gatunki zaborcze - 

gatunki ekspansywne roślin zielnych 

- rośliny szuwarowe, ziołoroślowe, 

zrębowe, ruderalne i niektóre łąkowe 

11. 

 

6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

A02 Zmiana sposobu uprawy  

A02 Zmiana sposobu uprawy  

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze  

A02 Zmiana sposobu 

uprawy  

B01 Zalesianie 

B01. Zalesianie terenów 

otwartych 

Zmiana sposobu uprawy - zarzucenie 

ekstensywnej gospodarki łąkarskiej) 

Zmiana sposobu uprawy - grunty 

orne), 

Nierodzime gatunki zaborcze - 

gatunki nawłoci Solidago sp.,  

czeremcha amerykańska Padus 

serotina) 

Zmiana sposobu uprawy - 

intensyfikacja koszenia połączona z 

podsiewaniem użytkowych 

gatunków traw 
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12. 

9170 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze  

F03.01.01 Szkody wyrządzone 

przez zwierzynę łowną 

(nadmierna gęstośc populacji) 

- 

Nierodzime gatunki zaborcze - klon 

jesionolistny Acer negundo, robinia 

akacjowa Robinia pseudoaccacia, 

czeremcha amerykańska Padus 

serotina, niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora lub 

ekologicznie - malina właściwa 

Rubus idaeus 

13. 

91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej  

konkurencji wśród roślin  

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze  

I02 Problematyczne gatunki 

rodzime 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w  

tym przez zwierzynę łowną)  

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 

J02.01 Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie  (melioracje) 

Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej konkurencji 

wśród roślin - chorobowe zamieranie 

jesionu - zagrożenie monotypizacją 

Nierodzime gatunki zaborcze - w 

warstwie drzew i krzewów  klon 

jesionolistny Acer negundo; w runie 

(duża podatność łęgów na 

neofityzację) – np. niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora  

Szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w  

tym przez zwierzynę łowną) - skutki 

działalności bobrów 
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14. 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe 

Ficario-Ulmetum 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej 

konkurencji wśród roślin  

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze  

- 

Nierodzime gatunki zaborcze - 

obcych geograficznie w runie - 

niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora lub 

ekologicznie - malina właściwa - 

Rubus idaeus; w drzewostanie – klon 

jesionolistny Acer negundo, 

czeremcha amerykańska Padus 

serotina 

Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej konkurencji 

wśród roślin - monotypizacja w 

wyniku zamierania wiązu i jesionu 

15. 

91I0 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

Quercetalia 

pubescenti-petraeae 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej  

konkurencji wśród roślin  

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze  

- 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

ekspansja krzewów i podrostu drzew 

– nadmierne ich zwarcie), Inne lub 

mieszane formy międzygatunkowej 

konkurencji wśród roślin - zanik 

gatunków ciepłolubnych; ewolucja 

siedliska w stronę grądu 

Nierodzime gatunki zaborcze - 

malina właściwa - Rubus idaeus, 

neofityzacja drzewostanu - 

czeremcha amerykańska Padus 

serotina, robinia akacjowa Robinia 

pseudoaccacia, klon jesionolistny 

Acer negundo 
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 Gatunki roślin     

16. 

1437 

Leniec 

bezpodkwiatkowy 

Thesium 

ebracteatum 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

- 

Inne rodzaje praktyk leśnych - 

zrywka, przypadkowe zniszczenie 

podczas prac leśnych 

17. 

1477 

Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024. 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych 

F04.01 Plądrowanie stanowisk 

roślin  

K02.03 Eutrofizacja 

- 

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - 

ekspansja wysokich traw i ziół 

Inne rodzaje praktyk leśnych - 

zrywka, przypadkowe zniszczenie 

podczas prac leśnych 

Plądrowanie stanowisk roślin - 

plądrowanie stanowisk sasanki - 

wykopywanie roślin, zrywanie 

kwiatów 

18. 

1939 

Rzepik 

szczeciniasty 

Agrimonia pilosa 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

- - 
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 Gatunki zwierząt     

 ssaki     

19. 

1318 

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

G05 Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane przez 

działalność człowieka  

K02.03 Eutrofizacja 

- 

Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność 

człowieka - przypadkowe niszczenie 

miejsc zimowania 

20. 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

G05 Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane przez 

działalność człowieka  

A07 Stosowanie biocydów, 

hormonów i substancji 

chemicznych 

- 

Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność 

człowieka - przypadkowe niszczenie 

miejsc zimowania 

21. 

1337 

Bóbr 

Castor fiber 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 
- - 

22. 

1355 

Wydra 

Lutra Lutra 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

K03.01 Konkurencja  

- Konkurencja - norka amerykańska 
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 płazy i gady     

23. 

1166 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02.03 Eutrofizacja 

G05 Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane przez 

działalność człowieka  

J02.01 Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie  (melioracje) 

Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność 

człowieka  - wysychanie i 

zaśmiecanie drobnych zbiorników 

wodnych 

Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie  melioracje, zarybianie 

24. 

1188 

Kumak nizinny 

Bombina bombina 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

K02.03 Eutrofizacja 

G05 Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane przez 

działalność człowieka  

J02.01 Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie  (melioracje) 

Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność 

człowieka  - wysychanie i 

zaśmiecanie drobnych zbiorników 

wodnych 

25 

1220 

Żółw Błotny 

Emys orbicularis 

Brak danych potwierdzających występowanie gatunku na obszarze objętym PZO. Według danych z planu 

ochrony dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, gatunek występuje na terenie parku, który jest 

wyłączony z prac nad PZO 

 ryby     

26. 

1098 

Minóg ukraiński 

Eudontotomyzon 

mariae 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

A08 Nawożenie /nawozy 

sztuczne/ 

H01 Zanieczyszczenie wód 

J02.02 Usuwanie osadów 

(mułu...) 

K02.03 Eutrofizacja 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 

- 

- 
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27. 

1130 

Boleń 

Aspius aspius 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

H01 Zanieczyszczenie wód 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 

- 

28. 

1134 

Różanka  

Rhodeus sericeus 

amarus 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 A08 Nawożenie /nawozy 

sztuczne/ 

J02.02 Usuwanie osadów 

(mułu...) 

K02.03 Eutrofizacja 

H01 Zanieczyszczenie wód 

F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo 

(wędkarstwo) 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 

 

29. 

1145 

Piskorz 

Misgurnus fossilis 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

- 
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30. 

2482 Minogi 

Eudontomyzon spp. 

 

Podczas prac nad PZO nie potwierdzono występowania w obszarze Natura 2000 innych gatunków minogów, poza 

minogiem ukraińskim. 

Istnieje konieczność weryfikacji standardowego formularza danych  (SDF) obszaru. 

 bezkręgowce     

31. 

1032 

Skójka 

gruboskorupowa 

Unio crassus 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

A08 Nawożenie /nawozy 

sztuczne/  

J02.02 Usuwanie osadów 

(mułu...) 

H01 Zanieczyszczenie 

wód 

C01.01 Wydobywanie 

piasku i żwiru 

K06 Inne lub mieszane 

formy 

międzygatunkowej  

konkurencji wśród 

roślin  

Nawożenie /nawozy sztuczne/ - w 

zlewni rzek 

Wydobywanie piasku i żwiru - z dna 

rzek 

Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej  

konkurencji wśród roślin - lokalna 

ekstynkcja gatunków ryb 

niezbędnych do ukończenia cyklu 

życiowego 

32. 

4038 

Czerwończyk 

fioletek 

Lycaena helle 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie  

(melioracje) 

A10.01 usuwanie 

żywopłotów i 

zagajników lub  

roślinności karłowatej  

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 

Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

- zarastanie łąk 

usuwanie żywopłotów i zagajników 

lub  roślinności karłowatej - 

wycinanie zakrzaczeń śródpolnych 

Proponowane przedmioty ochrony 
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32 

1149 

Koza 

Cobitis taenia 

Ogół 

stanowisk na 

obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

A08 Nawożenie /nawozy 

sztuczne/ 

J02.02 Usuwanie osadów 

(mułu...) 

K02.03 Eutrofizacja 

H01 Zanieczyszczenie 

wód 

F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo 

(wędkarstwo) 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 

- 

 

Dla siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony największym zagrożenim jest wtórna sukcesja oraz inwazja gatunków. Sukce-

sja na terenach nieleśnych i ekspansja obcych, wypierających rodzime gatunki roślin doprowadza do degradacji siedlisk i zmiany sposobu 

ich funkcjonowania. Ocienianie siedlisk przez gatunki drzewiaste prowadzące do wypierania i eliminacji światłożądnych gatunków. Nie-

zbędna w tym przypadku jest ochrona czynna tych siedlisk. Główne czynniki ludzkie, związane również ze zmianą funkcjonowania siedlisk 

przyrodniczych, negatywnie wpływające na obszar to zalesianie (kod B01), zmiana sposobu uprawy (kod A02) i zaniechanie pasterstwa (kod 

A04.03) prowadzące do zarastania łąk. Eutrofizacja (kod K02.03), spowodowana też pośrednio przez odpady i ścieki (kod E03) prowadzi do 

wypłycania, zarastania, zaniku różnorodności świata ożywionego, niekorzystnych zjawisk jak np. zakwity, dominacja jednego gatunku ro-

ślin, co skutkuje zanikiem siedlisk (np. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion). Wy-

soce istotny, negatywny wpływ, głównie na siedliska hydrogeniczne mają zabiegi związane z kształtowaniem poziomów wód (kod J02.01). 

Odwodnienie i przesuszenie wpływa na degradację siedlisk.  

Dla roślin będących przedmiotami ochrony, podobnie jak dla siedlisk najważniejszym zagrożeniem jest ewolucja biocenotyczna, wypierają-

ce inwazyjne gatunki, oraz przypadkowe (w procesach technologicznych związanych z leśnictwem) oraz celowe (plądrowanie stanowisk 

sasanki) niszczenie roślin. 

Główne zagrożeniee dla nietoperzy to przypadkowe niszczenie miejsc ich zimowania. Największym zagrożeniem dla bobra i wydry jest 

człowiek – kłusownictwo (kod F03.02.03). Dla płazów oraz ryb, jednym z głównych zgrożeń jest eutrofizacja (kod K02.03) oraz inna inge-

rencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka (kod G05) prowadzące do zarastania, wysychania i zaśmiecania drobnych 
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zbiorników wodnych. Ponadto dla ryb i skójki grubo skorupowej istotnym zagrożeniem są też spływające do rzek nawozy (kod A08), a więc 

i zanieczyszczanie wód (kod H01) oraz odmulanie (kod J02.02). Coraz większym zagrożeniem jest nielegalny połów – kłusownictwo (kod 

F03.02.03). Zarastanie łąk, spowodowane zarzuceniem pasterstwa (kod A04.03) i melioracje (kod J02.01) powodują zmienę siedliska życia 

czerwończyka fioletka, co za tym idzie są głównym zagrożeniem dla tego gatunku.Dla gatunków chronionych  roślin, podobnie jak dla sie-

dlisk najważniejszym zagrożeniem jest ewolucja biocenotyczna (kod K02 ), wypierające inwazyjne gatunki, oraz przypadkowe (w procesach 

technologicznych związanych z leśnictwem, ogólnie pojętą gospodarką leśną kod B07) oraz celowe (plądrowanie stanowisk sasanki, kod 

F04.01) niszczenie roślin. 

Główne zagrożeniee dla nietoperzy to przypadkowe niszczenie miejsc ich zimowania (zaszeregowane jako G05 Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność człowieka). Największym zagrożeniem dla bobra i wydry jest człowiek – kłusownictwo (kod F03.02.03). Dla 

płazów oraz ryb, jednym z głównych zgrożeń jest eutrofizacja (kod K02.03) oraz inne działania człowieka (kod G05) prowadzące do 

zarastania, wysychania i zaśmiecania drobnych zbiorników wodnych. Ponadto dla ryb i skójki grubo skorupowej istotnym zagrożeniem są 

też spływające do rzek nawozy (kod A08), a więc i zanieczyszczanie wód (kod H01) oraz odmulanie (kod J02.02). Coraz większym 

zagrożeniem jest nielegalny połów – kłusownictwo (kod F03.02.03). Zarastanie łąk, spowodowane zarzuceniem pasterstwa (kod A04.03) i 

melioracje (kod J02.01) powodują zmienę siedliska życia czerwończyka fioletka, co za tym idzie są głównym zagrożeniem dla tego gatunku. 
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5. Cele działań ochronnych 

 

Ważnym elementem przy ochronie siedlisk będących przedmiotami ochrony jest odpowiednie prowadzenie gospodarki na tych terenach. 

Powinna to być ekstensywna gospodarka (łakarska, pastwiskowa lub łąkarsko –pastwiskowa). Siedliska ubogie i mało atrakcyjne dla 

rolnictwa jak psiary, łąki zmiennowilgotne czy murawy napiaskowe w dużej mierze narażone są na zaprzestanie jakichkolwiek działań co 

prowadzi do przekształcenia się siedliska na drodze sukcesji naturalnej. Dotyczy to również siedlisk trudno dostępnych. W stosunku do 

takich powierzchni powinny być realizowane działania mieszczące się w pakietach rolnośrodowiskowych – utrzymanie użytkowania. W 

przypadku łąk świeżych dużym problemem jest intensyfikacja gospodarowania co również negatywnie wpływa na skład florystyczny 

siedliska i zmianę jego charakteru. Duży wpływ na strukturę siedlisk mają zabiegi melioracyjne, które ukierunkowane na osuszanie terenów 

wilgotnych mają udostępnić je do prowadzenia gospodarki. Ekstensyfikacja prac rolniczych jest pożądana również na siedliskach  nie 

będących przedmiotem ochrony a będących siedliskami występowania bezkręgowców. Wiele siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych 

PZO wymaga dodatkowych prac inwentaryzacyjnych w celu zaplanowania optymalnych działach ochronnych. 

 

Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

siedliska     

2330 

Wydmy śródlądowe 

z murawami 

napiaskowymi 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony.  

Zachowanie właściwej struktury i formy geomorfologicznej siedliska 

Właściwy stan 

ochrony 

niemożliwy do 

osiągnięcia 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 
Zachowanie właściwych stosunków wodnych w ciekach i ich 

zlewniach 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

3270 

Zalewane muliste 

brzegi rzek 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 
Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym 

stanie 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

5130 

Zarośla jałowca 

pospolitego na 

wrzosowiskach lub 

murawach 

nawapiennych 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony.  

Zachowanie wymaganej formy fitosocjologicznej siedliska 

Właściwy stan 

ochrony 

niemożliwy do 

osiągnięcia 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

6120 

Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe 

Koelerion glaucae 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym 

stanie 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

6210 

Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) – 

priorytetowe są 

tylko murawy z  

istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym 

stanie 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

6230 

Górskie i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

Nardion - płaty 

bogate florystycznie 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym 

stanie 

Okres 

obowiązywania 

Planu 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

Molinion 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U2 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym 

stanie; 

- 

6430 

Ziołorośla górskie 

Adenostylion 

alliariae 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Covolvuletalia 

sepium 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 Nie przewiduje się działań ochronnych 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

6440 

Łąki selernicowe 

Cnidion dubii 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U2 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym 

stanie 

Okres 

obowiązywania 

Planu 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony. 

Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym 

stanie; 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

9170 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 
Doprowadzenie siedlisk zniekształconych do stanu właściwego 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony – grunty prywatne 

Wykracza poza 

okres 

obowiązywania 

Planu 

(perspektywa ok 

30 lat) 

91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 

Utrzymanie właściwych stosunków wód powierzchniowych i 

podziemnych; 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony – grunty prywatne 

Perspektywa 

wykraczająca 

poza okres 

obowiązywania 

Planu – trudna 

do oszacowania 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe 

Ficario-Ulmetum 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

XX Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  

Perspektywa 

trudna do 

oszacowania 

91I0 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

Quercetalia 

pubescenti-petraeae 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

XX Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  

Perspektywa 

trudna do 

oszacowania 

Gatunki roślin     

1437 

Leniec 

bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

XX 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Utrzymanie gatunku na terenie ostoi 

Perspektywa 

trudna do 

oszacowania 

1477 

Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 

I Ogół 

stanowisk na 

obszarze Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Utrzymanie gatunku na terenie ostoi 

Okres 

obowiązywania 

Planu 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

1939 

Rzepik szczeciniasty 

Agrimonia pilosa 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

Gatunki zwierząt     

ssaki     

1318 

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

U1 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Utrzymanie obecnego stanu populacji 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

FV - 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

1337 

Bóbr 

Castor fiber 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

FV Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców - 

1355 

Wydra 

Lutra lutra 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

FV Nie przewiduje się - 

płazy i gady     

1166 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

XX 

Ochrona miejsc rozroduUzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

ochrony 

Okres 

obowiązywania 

Planu 
1188 

Kumak nizinny 

Bombina bombina 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

XX 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

1220 

Żółw Błotny 

Emys orbicularis 

Brak danych potwierdzających występowanie gatunku na obszarze objętym PZO. Według danych z 

planu ochrony dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, gatunek występuje na 

terenie parku, który jest wyłączony z prac nad PZO 

 

ryby     

1098 

Minóg ukraiński 

Eudontotomyzon 

mariae 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

XX 

Gatunki ryb nie wymagają prowadzenia specjalnych działań 

ochronnych. Powinny być realizowane działania nastawione na 

niepogorszenie się warunków środowiska w obszarze. Nie powinno 

się prowadzić działań zmieniających stosunki wodne, ani 

ingerujących w koryto i brzegi rzek szczególnie w okresie tarła ryb. 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

1130 

Boleń 

Aspius aspius 

FV 

 

1134 

Różanka 

Rhodeus sericeus 

amarus 

FV 

1145 

Piskorz 

Misgurnus fossilis 

FV 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

2482 Minogi 

Eudontomyzon spp. 

 

Podczas prac nad PZO nie potwierdzono występowania w obszarze Natura 2000 innych gatunków minogów, poza 

minogiem ukraińskim. 

Istnieje konieczność weryfikacji standardowego formularza danych (SDF) obszaru. 

bezkręgowce     

1032 

Skójka 

gruboskorupowa 

Unio crassus 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

XX Utrzymanie gatunku na terenie ostoi 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

4038 

Czerwończyk 

fioletek 

Lycaena helle 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

XX Utrzymanie gatunku na terenie ostoi 

Okres 

obowiązywania 

Planu 

Proponowane przedmioty ochrony 
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Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

1149 

Koza 

Cobitis taenia 

Ogół stanowisk 

na obszarze 

Ostoi 

Narwiańskiej 

PLH200024 

FV 

Gatunki ryb nie wymagają prowadzenia specjalnych działań 

ochronnych. Powinny być realizowane działania nastawione na 

niepogorszenie się warunków środowiska w obszarze. Nie powinno 

się prowadzić działań zmieniających stosunki wodne, ani 

ingerujących w koryto i brzegi rzek szczególnie w okresie tarła ryb. 

Okres 

obowiązywania 

Planu 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 
 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

2330 

 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. 

Działanie obli-

gatoryjne. 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego, 

położonego na 

trwałych użyt-

kach zielonych  

Ekstensywne użytkowanie 

kośne,  pastwiskowe lub 

kośno-pastwiskowe. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale - 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 2. 

 Działanie 

fakultatywne 

 Ochrona 

siedliska 

Usuwanie drzew i krzewów w 

płacie siedliska, z usunięciem 

biomasy 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Jednorazo-

wo, w 

przypadku 

braku 

użytkowani

a co 3 lata 

0,1-0,5/ha Właściciele 

i zarządcy gruntów  

 3. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Ochrona 

siedliska 

poprzez 

przywrócenie 

wypasu. 

Przywrócenie wypasu. Wypas 

stały w systemie 

kwaterowym; dopuszczona 

maksymalna obsada zwierząt 

0,2 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 2,5 

t/ha (5 DJP/ha) Niestosowanie 

nawozów i środków ochrony 

roślin, zakaz wydobycia 

piasku. Zakaz przeorywania, 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Corocznie 1/ha Właściciele 

i zarządcy gruntów  
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

wałowania, podsiewu, 

stosowania osadów i ścieków. 

Zakaz włókowania w okresie 

1IV – 1IX 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

3 
RDOŚ w 

Białymstoku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 5. 
 Utrzymanie 

siedliska 

Bierna ochrona siedliska. W 

miarę możliwości pozostawić 

łączność starorzeczy z macie-

rzystymi ciekami. Zakaz in-

trodukcji ryb roślinożernych 

szczególnie obcego pocho-

dzenia. W zbiornikach użyt-

kowanych rybacko zakazac 

intensyfikacji gospodarowania 

w sposób nienaturalny, tzn. 

prowadzenia hodowli sadzo-

wej, dokarmiania ryb. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działk.ewid.,

– załącznik  

nr 1 

Stale Brak danych 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Łomża  

Nr Działania związane z ochroną czynną 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 6. 
 Ochrona 

siedliska 

Usunięcie śmieci z siedliska i 

jego najbliższego otoczenia 

(m. in. stanowiska 

wędkarskie) 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działk.ewid.,

– załącznik  

nr 1 

Stale 

0,1/1km 

brzegu 

siedliska 

Właściciele 

i zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Łomża  

3270 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Zalewane 

muliste brzegi 

rzek 

 7. 
Ochrona  

siedliska 

Utrzymanie dotychczasowego 

sposobu korzystania 

(użytkowania) z brzegu rzeki 

jako miejsca  wodopoju dla 

bydła pasącego się 

w sąsiedztwie cieków 

wodnch. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale - 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 

5130 

 Zarośla jałowca 

pospolitego na 

wrzosowiskach 

lub murawach 

nawapiennych 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 8. 

 Utrzymanie 

siedliska  

  

Bierna ochrona siedliska. 

Zakaz pozyskiwania kopalin i 

krzewów jałowca. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale Brak danych 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 9. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Ochrona 

siedliska 

poprzez 

przywrócenie 

wypasu 

Przywrócenie wypasu. Wypas 

stały w systemie 

kwaterowym; dopuszczona 

maksymalna obsada zwierząt 

0,2 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 2,5 

t/ha (5 DJP/ha) graniczny 

termin wypasu 15 

października Zakaz 

przeorywania, wałowania, 

podsiewu, stosowania osadów 

i ścieków Zakaz włókowania 

w okresie 1IV – 1IX 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Corocznie 1/ha Właściciele 

i zarządcy gruntów  



 

206 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 10. 

 Działanie 

fakultatywne 

 Ochrona 

siedliska 

Usuwanie drzew i krzewów w 

płacie siedliska (z 

wyłączeniem jałowca); 

usunięcie biomasy 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Jednorazo-

wo a 

następnie 

co 3 lata 

0,2/ha 
Właściciele 

i zarządcy gruntów  

 11. 
 Ochrona 

siedliska 

Wycięcie szpaleru topoli 

hybrydowej wzdłuż drogi 

(Tatary-Piaski) 

Działka nr 

133 w obr. 

ew. Piaski - 

na odcinku 

ok 440 

metrów 

Do 2014 Brak danych 
Właściciele 

i zarządcy gruntów 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

12. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązyw

ania PZO 

2 
RDOŚ w 

Białymstoku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

6120 

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

Koelerion 

glaucae 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 13. 

Działanie obli-

gatoryjne. 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego, 

położonego na 

trwałych użyt-

kach zielonych  

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub 

pastwiskowo-kośne.  

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych, 

– załącznik 

nr 1 

Stale - 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Łomża   
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 14. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Ochrona 

siedliska 

poprzez 

użytkowane 

kośne lub 

pastwiskowe 

Koszenie co roku, od 15 lipca 

do 30 września, z 

pozostawieniem 15-20% nie 

koszonej powierzchni, co roku 

inny fragment. Wysokość 

koszenia do 10 cm.Technika 

koszenia: w sposób 

nieniszczący struktury 

roślinności i gleby; zakaz 

koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz działki. 

Usunięcie biomasy. Wypas 

stały w systemie 

kwaterowym, obsada od 0,4 

do 0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 5 DJP/ha 

(2,5t/ha); sezon pastwiskowy - 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych, 

– załącznik 

nr 1 

Corocznie 1/ha 

Właściciele i 

zarządcy gruntów , 

Nadleśnictwo 

Łomża   
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

od 1 maja do 15 października. 

Zakaz nawożenia. Zakaz 

przeorywania, wałowania, 

podsiewu, stosowania osadów 

i ścieków Zakaz włókowania 

w okresie 1IV – 1IX 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

15. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

4 
RDOŚ w 

Białymstoku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

6210 

Murawy 

kserotermiczne 

 Festuco-

Brometea – 

priorytetowe są 

tylko murawy z  

istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 16. 

Działanie obli-

gatoryjne. 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego, 

położonego na 

trwałych użyt-

kach zielonych  

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub 

kośno-pastwiskowe. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale - 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 17. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Ochrona 

siedliska 

poprzez 

użytkowanie 

kośne lub 

Koszenie co roku, od 15 lipca 

do 30 września, z 

pozostawieniem 15-20% nie 

koszonej powierzchni, - co 

roku inny fragment. Wysokość 

koszenia do 10 cm. Technika 

koszenia: w sposób 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1/rok 1/ha 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

pastwiskowe nieniszczący struktury 

roślinności i gleby; zakaz 

koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz działki. 

Usunięcie biomasy. Wypas 

stały w systemie 

kwaterowym, obsada od 0,4 

do 0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 5 DJP/ha 

(2,5t/ha); sezon pastwiskowy - 

od 1 maja do 15 października. 

Zakaz nawożenia. Zakaz 

przeorywania, wałowania, 

podsiewu, stosowania osadów 

i ścieków Zakaz włókowania 

w okresie 1IV – 1IX 

1 

 18. 
 Działanie 

fakultatywne 

Usuwanie drzew i krzewów w 

płacie siedliska; usunięcie 

Płaty 

siedliska 

W miarę 

potrzeb, 
0,2/ha 

Właściciele 

i zarządcy gruntów  
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 Ochrona 

siedliska 

biomasy. położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

przy braku 

użytkowa-

nia, co 2-3 

lata 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

19. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązyw

ania PZO 

4 
RDOŚ w 

Białymstoku 

6230 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Górskie i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

 Nardion - płaty 

bogate 

florystycznie 

 20. 

Działanie obli-

gatoryjne. 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego, 

położonego na 

trwałych użyt-

kach zielonych  

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub 

kośno-pastwiskowe 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale - 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 21. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Użytkowanie 

pastwiskowe. 

  

Wypas stały, w systemie 

kwaterowym; wypas przy 

obsadzie zwierząt od 0,4 do 

0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 2,5 t/ha (5 

DJP/ha); Na terenach 

zalewowych rozpoczęcie 

wypasu nie wcześniej niż dwa 

tygodnie po ustąpieniu wód; 

Sezon pastwiskowy - od 1 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale 1/ha 
Właściciele 

i zarządcy gruntów  



 

215 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

maja do 15 października na 

obszarach poniżej 300 m 

n.p.m. lub od 20 maja do 1 

października na obszarach 

powyżej 300 m n.p.m.; Zakaz 

nawożenia Zakaz 

przeorywania, wałowania, 

podsiewu, stosowania osadów 

i ścieków Zakaz włókowania 

w okresie 1IV – 1IX 

 22. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Ochrona 

siedliska 

Usuwanie drzew i krzewów w 

płacie siedliska; usunięcie 

biomasy. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

W miarę 

potrzeb, 

przy braku 

użytkowa-

nia, co 2-3 

lata 

0,1/ha 
Właściciele 

i zarządcy gruntów  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

23. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązyw

ania PZO 

10 
RDOŚ w 

Białymstoku 

6410 

Zmiennowilgotn

e łąki 

trzęślicowe 

 Molinion 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 24. 

Działanie obli-

gatoryjne. 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego, 

położonego na 

trwałych użyt-

kach zielonych  

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub 

kośno-pastwiskowe 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale - 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 25. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Użytkowanie 

kośne. 

Koszenie co roku, od 15 

września do 30 października, 

z pozostawieniem 50% nie 

koszonej powierzchni, co roku 

inny fragment, dopuszczalne 

koszenie całej powierzchni raz 

na 2 lata. Wysokość koszenia 

5-15 cm. Technika koszenia: 

w sposób nieniszczący 

struktury roślinności i gleby; 

zakaz koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz działki. 

Usunięcie biomasy. Zakaz 

wypasu i nawożenia. Zakaz 

przeorywania, wałowania, 

podsiewu, stosowania osadów 

i ścieków Zakaz włókowania 

w okresie 1IV – 1IX 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

1/rok 1/ha 
Właściciele 

i zarządcy gruntów  
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 26. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Ochrona 

siedliska 

Usuwanie drzew i krzewów w 

płacie siedliska; usunięcie 

biomasy. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Jednorazow

o , przy 

braku 

użytkowa-

nia, co 2-3 

lata 

1/ha 
Właściciele 

i zarządcy gruntów  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

27. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

4 
RDOŚ w 

Białymstoku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

6430 

Ziołorośla 

górskie 

Adenostylion 

alliariae 

ziołorośla 

nadrzeczne 

 Covolvuletalia 

sepium 

 Nie przewiduje się działań ochronnych 

6440 

Łąki selernicowe 

 Cnidion dubii 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 28. 

Działanie obli-

gatoryjne. 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego, 

położonego na 

trwałych użyt-

kach zielonych  

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub 

kosno-pastwiskowe. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale  - 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Nowogród, 

Nadleśnictwo 

Łomża   
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 29. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Użytkowanie 

kośne. 

Koszenie co roku, od 15 

września do 30 października, 

z pozostawieniem 50% nie 

koszonej powierzchni, co roku 

inny fragment, dopuszczalne 

koszenie całej powierzchni raz 

na 2 lata. Wysokość koszenia 

5-15 cm. Technika koszenia: 

w sposób nieniszczący 

struktury roślinności i gleby; 

zakaz koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz działki. 

Usunięcie biomasy. Zakaz 

wypasu i nawożenia. Zakaz 

przeorywania, wałowania, 

podsiewu, stosowania osadów 

i ścieków Zakaz włókowania 

w okresie 1IV – 1IX 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych  – 

załącznik nr 

1 

1/rok 1/ha 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Nowogród, 

Nadleśnictwo  
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 30. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Ochrona 

siedliska 

Usuwanie drzew i krzewów w 

płacie siedliska; usunięcie 

biomasy. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych,– 

załącznik nr 

1 

W miarę 

potrzeb, 

przy braku 

użytkowa-

nia, co 2-3 

lata 

0,1/ha 

Właściciele 

i zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Nowogród, 

Nadleśnictwo 

Łomża   
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

31. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

4 
RDOŚ w 

Białymstoku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

 Arrhenatherion 

elatioris 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 32. 

Działanie obli-

gatoryjne. 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego, 

położonego na 

trwałych użyt-

kach zielonych  

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub 

kosno-pastwiskowe. 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych,– 

załącznik nr 

1 

Stale - 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

Nadleśnictwo 

Nowogród, 

Nadleśnictwo 

Łomża   

 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 33. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Ochrona 

siedliska 

poprzez 

uzytkowanie 

kośne lub 

pastwiskowe. 

Koszenie co roku, od 15 lipca 

do 30 września, z 

pozostawieniem 15-20% nie 

koszonej powierzchni, 

powinien by to co roku inny 

fragment. Wysokość koszenia 

do 10 cm. Technika koszenia: 

w sposób nieniszczący 

struktury roślinności i gleby; 

zakaz koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz 

działki. Usunięcie biomasy. 

Wypas stały w systemie 

kwaterowym, obsada od 0,4 

do 0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 5 DJP/ha 

(2,5t/ha); sezon pastwiskowy 

- od 1 maja do 15 

października. Zakaz 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych,– 

załącznik nr 

1 

1/rok 1/ha 

Właściciele 

i zarządcy grun-

tów, Nadleśnictwo 

Łomża, Nadleśnic-

two Nowogród    
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

nawożenia, przeorywania, 

wałowania, podsiewania, 

stosowania ścieków i osadów 

ściekowych, stosowania 

środków ochrony roślin. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

34. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

15 
RDOŚ w 

Białymstoku 

9170 

Grąd środkowo 

euro-pejski i 

subkontynental-

ny 

 Galio-

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 35. 
 Poprawa stanu 

siedliska 

Zabiegi pielęgnacyjne (TW, 

TP i melioracje 

agrotechniczne) – eliminacja 

gatunków obcych 

ekologicznie i geograficznie 

Płaty 

siedliska 

położone w 

wydziele-

niach 

Stale 4/ha 
Nadleśnictwo 

Łomża. ( 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

leśnych.  – 

załącznik 1 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 36. 
 Poprawa stanu 

siedliska 

Rozłożona w czasie 

stopniowa przebudowa 

drzewostanów 

zdominowanych przez sosnę, 

świerk, osikę i brzozę w celu 

uzyskania składu drzewostanu  

- właściwego siedlisku 

przyrodniczemu  

Płaty 

siedliska 

położone w 

wydziele-

niach 

leśnych. – 

załącznik 1 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

Brak danych 

Nadleśnictwo   

Łomża.  

 

 

 

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



 

228 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

37. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Inwentaryzacja siedliska na 

gruntach prywatnych (poza 

gruntami Lasów 

Państwowych) 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

5 
RDOŚ w 

Białymstoku 

91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

 Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 38. 
 Ochrona 

siedliska 

Utrzymanie właściwych 

stosunków wód 

powierzchniowych i 

podziemnych w strefie 

oddziaływania na siedlisko – 

nie prowadzic działań 

skutkujących obniżeniem 

wód gruntowych 

Płaty 

siedliska 

położone w 

działkach 

ewidencyj-

nych – 

załącznik nr 

1 

Stale Brak danych 

Nadleśnictwo  

Knyszyn, Łomża i 

Nowogród.  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

źródliskowe 

39. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

10 
RDOŚ w 

Białymstoku 

91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

 Ficario-Ulmetum 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

40. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

5 
RDOŚ w 

Białymstoku 

91I0  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



 

230 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

 Quercetalia 

pubescenti-

petraeae 

41. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich płatów 

siedliska 

Obszar Natura 

2000 objęty 

PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

7 
RDOŚ w 

Białymstoku 

1437 

Leniec 

bezpodkwiatko-

wy 

 Thesium 

ebracteatum 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 42. 

 Ochrona 

siedliska 

gatunku 

Nieprzeprowadzanie 

gruntownych remontów dróg 

i innych prac ziemnych w 

miejscach występowania 

gatunku 

Obszar ostoi 

objęty PZO  

- załącznik 1 

Stale Brak danych 
Nadleśnictwo 

Łomża   

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

43. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

gatunku, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

stanowisk gatunku 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

5 
RDOŚ w 

Białymstoku 

1477 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Sasanka otwarta 

 Pulsatilla patens 

 44. 

 Ochrona 

siedliska 

gatunku 

Usunięcie warstwy 

krzewiastej i podrostów (w 80 

i więcej %), w promieniu 30 

metrów od stanowiska (skraj 

drzewostanu) 

Stanowiska 

gatunku – 

załącznik 1 

Jednorazo-

wo, 

następnie 

co 3-5 lat 

1 

Nadleśnictwo 

Łomża i 

Nowogród.  

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

45. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

gatunku, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

stanowisk gatunku 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

5 
RDOŚ w 

Białymstoku 

1939 

Rzepik 

szczeciniasty 

 Agrimonia pilosa 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

46. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Wykonanie inwentaryzacji 

gatunku, mającej na celu 

wyznaczenie wszystkich 

stanowisk gatunku 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

5 
RDOŚ w 

Białymstoku 

1318 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Nocek 

łydkowłosy 

 Myotis 

dasycneme 
47. 

Edukacja 

ekologiczna 

Organizacja szkolenia w celu 

edukacji lokalnej społeczności 

o sposobach  przeciwdziałania 

przypadkowemu niszczeniu 

kolonii rozrodczych i 

zimowych gatunku 

Obszar 

Natura 2000  

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

1 
RDOŚ w 

Białymstoku 

48. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Inwentaryzacja gatunku na 

obszarze objętym PZO 

Obszar 

Natura 2000  

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

5 
RDOŚ w 

Białymstoku 

1324 

Nocek duży 

 Myotis myotis 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

49. 
Edukacja 

ekologiczna 

Organizacja szkolenia w celu 

edukacji lokalnej społeczności 

o sposobach  przeciwdziałania 

przypadkowemu niszczeniu 

kolonii rozrodczych i 

zimowych gatunku 

Obszar 

Natura 2000  

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

Koszt 

skumulowan

y w działaniu 

nr 47 

RDOŚ w 

Białymstoku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 50. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Inwentaryzacja gatunku na 

obszarze objętym PZO 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

5 
RDOŚ w 

Białymstoku 

1337 

Bóbr 

 Castor fiber 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

51. 
Edukacja 

ekologiczna 

Rozdanie ulotek mieszkańcom 

obszaru o roli bobra w 

środowisku naturalnym i 

postępowaniu w przypadku 

wystąpienia szkód w 

środowisku i infrastrukturze 

spowodowanych przez bobry 

oraz przekazanie ulotek 

mieszkańcom obszaru. 

Obszar 

Natura 2000  
Do 2015 1 

RDOŚ w 

Białymstoku 

52. 
Ekspertyza 

przyrodnicza 

Przeprowadzenie badań w 

celu ustalenia wpływu obecnej 

populacji bobra na gatunki i 

siedliska Natura 2000 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

10 
RDOŚ w 

Białymstoku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1355 

Wydra 

 Lutra lutra 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

53. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Inwentaryzacja gatunku na 

obszarze objętym PZO  

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

5 
RDOŚ w 

Białymstoku 

1166 

Traszka 

grzebieniasta 

 Triturus cristatus 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

54. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Inwentaryzacja gatunku na 

obszarze objętym PZO 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

3 
RDOŚ w 

Białymstoku 

1188 

Kumak nizinny 

 Bombina 

bombina 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  

55. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Inwentaryzacja gatunku na 

obszarze objętym PZO 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

3 
RDOŚ w 

Białymstoku 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1220 

Żółw Błotny 

Emys orbicularis 
 

Brak danych potwierdzających występowanie gatunku na obszarze objętym PZO. Według danych z planu ochrony 

dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, gatunek występuje na terenie parku, który jest 

wyłączony z prac nad PZO 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1098 

Minóg ukraiński 

Eudontotomyzon 

mariae 

1130 

Boleń 

Aspius aspius 

1134 

Różanka 

Rhodeus sericeus 

amarus 

1145 

Piskorz 

Misgurnus 

fossilis 

  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 56. 
 Ochrona 

siedlisk gatunku 

Zakaz prowadzenia działań 

ingerujących w koryto i brzegi 

rzek (szczególnie w okresie 

tarła ryb). Zaniechanie pro-

stowania i obudowywania 

cieków, eksploatacji żwiru z 

koryt rzecznych, obniżania 

dna cieków, likwidacji staro-

rzeczy, kanalizacji rzek. 

Ochrona istniejących połączeń 

starorzeczy z korytem rzeki . 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

Stale Brak danych 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1032 Skójka 

grubo skorupo-

wa 

 Unio crassus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 57. 
 Ochrona 

siedliska 

Utrzymanie dobrej jakości 

wód – nie odprowadzanie 

zanieczyszczeń bytowych i 

związanych z rolnictwem do 

wód 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

Stale Brak danych 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 

 58. 
 Ochrona 

siedliska 

Nie wprowadzanie obcych 

gatunków ryb do cieków i 

zbiorników z nimi 

połączonych 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

Stale Brak danych 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 

 59. 
 Ochrona 

siedliska 

Prowadzone zabiegi 

konserwacyjne obiektów 

hydrotechnicznych (jazy, 

zapory itp.) nie powinny 

powodować zmian w korycie 

rzek. Nie prowadzenie działań 

skutkujących obniżeniem 

poziomu wód gruntowych  

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

Stale Brak danych 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

60. 
Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

Inwentaryzacja gatunku na 

obszarze objętym PZO 

Obszar ostoi 

objęty PZO  

W okresie 

obowiązy-

wania PZO 

7 
RDOŚ w 

Białymstoku 

4038 

Czerwończyk 

fioletek 

 Lycaena helle 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 61. 

Działanie obli-

gatoryjne. 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego, 

położonego na 

trwałych użyt-

kach zielonych  

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub 

kosno-pastwiskowe. 

Obszar 

występowa-

nia gatunku 

– załącznik 

nr 1 

Stale - 
Nadleśnictwo 

Łomża   

  Działania związane z ochroną czynną  

 62. 

 Działanie 

fakultatywne. 

 Użytkowanie 

Ekstensywne koszenie od 1 

lipca do 30 września.  Nie 

więcej niż dwa pokosy, z 

Obszar 

występowa-

nia gatunku 

1/rok 1/ha 
Nadleśnictwo  

Łomża   
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

kośne lub 

pastwiskowe. 

  

pozostawieniem 5-10% 

działki rolnej nieskoszonej w 

ciągu całego roku – co roku 

inny fragment. Wysokość 

koszenia 5-15cm. Koszenie w 

sposób nieniszczący struktury 

roślinności i gleby, zakaz 

koszenia „do środka”, 

usunięcie ściętej biomasy. 

Wypas po 20 lipca, w 

systemie wolnym lub 

kwaterowym przy obsadzie 

1DJP/ha i obciążeniu 

pastwiska 5t/ha (10DJP/ha). 

Sezon pastwiskowy od 21 

lipca do 15 października. 

Dopuszczalne nawożenie 

azotem do 60 kg/ha/rok 

– załącznik 

nr 1 

 

Proponowane przedmioty ochrony 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1149 

Koza 

Cobitis taenia 

  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 63. 
 Ochrona 

siedlisk gatunku 

Zakaz prowadzenia działań 

ingerujących w koryto i 

brzegi rzek (szczególnie w 

okresie tarła ryb). 

Zaniechanie prostowania 

i obudowywania cieków, 

eksploatacji żwiru z koryt 

rzecznych, obniżania dna 

cieków, likwidacji 

starorzeczy, kanalizacji rzek. 

Ochrona istniejących 

połączeń starorzeczy 

z korytem rzeki . 

Obszar 

Natura 2000 

objęty PZO 

Stale Brak danych 
Właściciele i 

zarządcy gruntów 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 
 

Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat na 

przełomie 

maja i 

czerwca 

5 do 10 

stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

0,5 
Struktura i 

funkcja  

Gatunki charakterystycz-

ne 

Ekspansja krzewów i  

podrostu drzew 

Gatunki ekspansywne 

Obce gatunki inwazyjne 

Występowanie procesów 

eolicznych 

Procent powierzchni zaję-

ty przez siedlisko na  

transekcie 

Gatunki charakterystycz-

ne murawy kserotermicz-

nej/wrzosowiska 

Inne zniekształcenia (roz-

jeżdżenie,wydeptanie, 

zaśmiecenie) 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Szanse za-

chowania 

siedliska 

- 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat nie 

wcześniej niż 

w połowie 

lipca nie 

później niż do 

połowy 

września 

5 do 10 

stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

0,6 
Struktura i 

funkcja  

Barwa wody 

Charakterystyczna  

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

Plankton: Fitoplankton 

Plankton: Zooplankton 

Gatunki inwazyjne i obce 

dla zbiorowisk makrofi-

tów 

Odczyn wody (wskaźnik 

pomocniczy) 

Przewodnictwo 

Przezroczystość 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Perspektywy 

ochrony 
- 

3270 Zalewane 

muliste brzegi 

rzek 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Wymaga 

przygotowania 

specjalnego 

programu 

monitoringu 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat 

5 stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

Brak 

danych, do 

uzupełnieni

a po 

zatwierdzen

iu metodyki 

przez GIOŚ 

Struktura i 

funkcja  
- 

Perspektywy 

ochrony 
- 

5130 Zarośla 

jałowca 

pospolitego na 

wrzosowiskac

h lub 

murawach 

nawapiennych 

Powierzchnia  - 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat w 

miesiącach 

czerwiec-

lipiec 

5 do 10 

stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

 
Struktura i 

funkcja  

Gatunki krzewów 

Wysokość krzewów  

(średnia) 

Zwarcie krzewów w pła-

cie 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 

Udział gatunków  

drzewiastych (powyżej 

1,5 m wys) 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Gatunki charakterystycz-

ne murawy/wrzosowiska 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 

Odnowienie krzewów 

Obce gatunki inwazyjne 

Perspektywy 

ochrony 
- 

6120 

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

Koelerion 

glaucae 

Powierzchnia  - 

Ocenie należy 

poddać dynamikę 

poszczególnych 

płatów, 

zwłaszcza jego 

skład gatunkowy 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

pojawiających 

się siewek drzew 

i krzewów oraz 

stanowiskami 

cennych 

gatunków roślin 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat 

5 do 10 

stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

0,6 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystycz-

ne 

Obce gatunki inwazyjne 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Rodzime gatunki  

ekspansywne roślin  

zielnych 

naczyniowych. 

Dokumentacja 

powinna być 

prowadzona 

przez wykonanie 

zdjęć 

fitosocjologiczny

ch i 

dokumentacji 

fotograficznej. 

Należy także 

ocenić ilość 

odłożonej materii 

organicznej. 

Obserwacje takie 

powinny dostar-

czyć szczegóło-

wych informacji o 

przemianach (dy-

Ekspansja krzewów i  

podrostu drzew 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

Zachowanie strefy  

ekotonowej 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Perspektywy 

ochrony 
- 

namice) siedliska 

oraz ewentualnej 

potrzebie ochrony 

czynnej. 

W przypadku pod-

jęcia zabiegów 

ochrony czynnej 

należałoby prowa-

dzić rejestrację 

procesu i jego 

skutków oraz po-

równać wyniki z 

pozostałymi po-

wierzchniami. 

6210 Murawy 

kserotermiczn

e (Festuco-

Brometea) – 

priorytetowe 

są tylko 

murawy z  

istotnymi 

Powierzchnia  - 

Na każdym z 

wybranych 

stanowisk należy 

wyznaczy jeden 

transekt o długości 

200 m.  

Zwykle będzie on 

stanowił linię 

prostą, ale w miar 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat, od 

maja do 

połowy 

czerwca 

4 do 8 stano-

wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

0,6 

Struktura i 

funkcja  

Gatunki charakterystycz-

ne 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

stanowiskami 

storczyków 
Obce gatunki inwazyjne 

potrzeb może te by 

dostosowany do  

warunków 

topograficznych 

stanowiska. Na 

transekcie, co 100 

m wyznacza się 3 

miejsca wykonania 

3 zdjęć 

fitosocjologicznyc

h, stanowiących 

początek, środek i 

koniec transektu. 

W przypadku brak 

możliwości 

wyznaczenia 

transektu, 

wyznacza się 3 

płaty blisko 

położonych 

muraw. 

Współrzędne tych 

punktów wyznacza 

nr 1 

Rodzime gatunki  

ekspansywne roślin  

zielnych 

Ekspansja krzewów i  

podrostu drzew 

Liczba gatunków  

storczykowatych 

Zachowanie strefy  

ekotonowej 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Per spektywy 

ochrony 
- 

się za pomoc 

odbiornika GPS. 

Warto 

wymienionych 

poniżej 

wskaźników 

specyficznej 

struktury i funkcji 

siedliska określa 

się na podstawie 

przejścia przez tak 

wyznaczony 

transekt. 

6230 Górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

Nardion - płaty 

bogate 

florystycznie 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat, od 

połowy lipca 

do końca 

sierpnia 

5 do 10 

stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

1,6 
Struktura i 

funkcja  

Gatunki charakterystycz-

ne 

Gatunki dominujące 

Bogactwo gatunkowe 

Obce gatunki inwazyjne 

Rodzime gatunki  

ekspansywne roślin  

zielnych 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Ekspansja krzewów i  

podrostu drzew 

Eutrofizacja 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

Perspektywy 

ochrony - 

6410 

Zmiennowilgo

tne łąki 

trzęślicowe 

Molinion 

Powierzchnia 

siedliska  - 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat, w 

okresie od 

końca 

czerwca-do 

pierwszej 

połowy lipca 

5 stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

1 
Struktura i 

funkcja  

Procent powierzchni zaję-

ty przez siedlisko na  

badanym stanowisku 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

Gatunki charakterystycz-

ne 

Gatunki dominujące 

Cenne składniki flory 

Obce gatunki 

inwazyjne 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Gatunki ekspansywne  

roślin zielnych 

Ekspansja krzewów i  

podrostu drzew 

Zachowanie płatów  

lokalnie typowych 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

Szanse za-

chowania 

siedliska 

- 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

6430 

Ziołorośla 

górskie 

Adenostylion 

alliariae 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Covolvuletalia 

sepium 

Powierzchnia 

siedliska 
- 

Na wybranym 

stanowisku należy 

zlokalizować 

transekt o długości 

200 m, lub jeśli nie 

jest to możliwe  

wyznaczyć 3 

punkty położone w 

odległości 

mniejszej niż 150 

od siebie. 

Następnie należy 

wykonać 3  

zdjęcia 

fitosocjologiczne – 

na początku, w 

środku i na końcu 

transektu (lub w 

każdym z trzech 

płatów).  

Natomiast na 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat od 

drugiej 

połowy 

czerwca do 

końca sierpnia 

5 do 10 

stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

0,7 

Struktura i 

funkcja  
- 



 

254 

 

Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Szanse za-

chowania 

siedliska 

- 

podstawie 

przejścia wzdłuż 

transektu określić 

wartość i ocenę 

wskaźników 

specyficznej  

struktury i funkcji 

siedliska. Wreszcie 

na podstawie 

dodatkowych 

informacji 

zebranych w 

czasie wizji  

terenowej i prac 

kameralnych – 

wypełnić pozostałe 

pola formularza. 

6440 Łąki 

selernicowe 

Cnidion dubii 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat, w 

czerwcu, lipcu 

i sierpniu 

5 do 8 stano-

wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

Brak 

danych Struktura i 

funkcja  

Procent powierzchni zaję-

ty przez siedlisko na  

badanym stanowisku 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Gatunki charakterystycz-

ne 

załączni-ku 

nr 1 

Gatunki dominujące 

Cenne składniki flory 

Obce gatunki inwazyjne 

Gatunki ekspansywne 

 roślin zielnych 

Ekspansja krzewów i  

podrostu drzew 

Zachowanie płatów  

lokalnie typowych 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

Perspektywy 

ochrony 
- 

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat, 

przełom maja 

i czerwca 

10 do 20 

stano-wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

0,7 
Struktura i 

funkcja  

Procent powierzchni zaję-

ty przez siedlisko na  

badanym stanowisku 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Arrhenatherion 

elatioris 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

warunków 

siedliskowych 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

Gatunki charakterystycz-

ne 

Gatunki dominujące 

Cenne składniki flory 

Obce gatunki inwazyjne 

Gatunki ekspansywne  

roślin zielnych 

Ekspansja krzewów i  

podrostu drzew 

Zachowanie płatów  

lokalnie typowych 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

Szanse za-

chowania 

siedliska 

- 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

9170 

Grąd 

środkowoeuro

pejski i 

subkontynenta

lny Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat 

3 do 5 stano-

wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

3,5 
Struktura i 

funkcja  

Charakterystyczna  

kombinacja florystyczna 

runa 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych  

warstwach fitocenozy 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 

Udział graba 

Udział gatunków  

„wczesnosukcesyjnych” 

w drzewostanie 

Gatunki obce ekologicz-

nie w drzewostanie 

Gatunki obce geograficz-

nie w drzewostanie 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3 m długości  

i >50 cm grubości 

Wiek drzewostanu  

(obecnośd starodrzewu) 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 

Ekspansywne gatunki  

rodzime (apofity) w ru-

nie; w tym gatunki porę-

bowe, w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

Inne zniekształcenia  

(rozjeżdżenie,   

wydeptanie, zaśmiecenie) 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Stan kluczowych dla  

różnorodności  

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik  

fakultatywny, stosowad 

tylko, gdy są odpowiednie 

dane) 

Szanse za-

chowania 

siedliska 

- 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Nie rzadziej 

niż co 5 lat 

3 do 5 stano-

wisk 

siedliska z 

pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-

wanych w 

załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

1 
Struktura i 

funkcja  

Gatunki charakterystycz-

ne 

Gatunki dominujące 

Gatunki obce  

geograficznie w  

drzewostanie 

Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 

Ekspansywne gatunki  

rodzime (apofity) w runie 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Martwe drewno 

Martwe drewno  

wielkowymiarowe (leżące 

lub stojące > 3 m długości 

i >50 cm średnicy) 

Naturalność koryta rzecz-

nego (stosować tylko,  

jeżeli występowanie łęgu 

jest związane z ciekiem) 

Reżim wodny w tym rytm 

zalewów, jeśli występują) 

Wiek drzewostanu 

Pionowa struktura roślin-

ności 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

Inne zniekształcenia 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Stan kluczowych dla 

 różnorodności  

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik  

fakultatywny, stosować 

tylko, gdy są odpowiednie 

dane) 

Szanse za-

chowania 

siedliska 

- 

91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

Ficario-

Ulmetum 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Do ustalenia 

po 

inwentaryzacji 

siedliska 

Do ustalenia 

po inwenta-

ryzacji 

siedliska 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

Do ustalenia 

po 

inwentaryza

cji siedliska 

Struktura i 

funkcja  

Gatunki charakterystycz-

ne 

Gatunki dominujące 

Gatunki obce  

geograficznie w  

drzewostanie 

Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 

Ekspansywne gatunki  

rodzime (apofity) w runie 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Martwe drewno 

Martwe drewno  

wielkowymiarowe (leżące 

lub stojące > 3 m długości 

i >50 cm średnicy) 

Naturalność koryta rzecz-

nego (stosować tylko,  

jeżeli występowanie łęgu 

jest związane z ciekiem) 

Reżim wodny w tym rytm 

zalewów, jeśli występują) 

Wiek drzewostanu 

Pionowa struktura  

roślinności 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

Inne zniekształcenia 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Stan kluczowych dla 

 różnorodności 

 biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik  

fakultatywny, stosować 

tylko, gdy są odpowiednie 

dane) 

Szanse za-

chowania 

siedliska 

- 

91I0 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

Quercetalia 

pubescenti-

petraeae 

Powierzchnia 

siedliska  
- 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczneg

o i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Do ustalenia 

po 

inwentaryzacji 

siedliska 

Do ustalenia 

po inwenta-

ryzacji 

siedliska 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

Do ustalenia 

po 

inwentaryza

cji siedliska 

Struktura i 

funkcja  

Udział procentowy  

siedliska na transekcie 

Gatunki charakterystycz-

ne 

Gatunki dominujące 

Obce gatunki inwazyjne 

w runie i podszycie 

Rodzime gatunki  

ekspansywne roślin  

zielnych 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Gatunki ciepłolubne 

Leżące martwe drewno 

(leżanina) 

Wiek drzewostanu 

Zwarcie podszytu 

Zwarcie koron drzew 

Gatunki obce  

geograficznie i  

ekologicznie w  

drzewostanie 

Naturalne odnowienie 

Obecność nasadzeń drzew 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

Zniszczenia drzewosta-

nów 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Szanse za-

chowania 

siedliska 

- 

1437 

Leniec 

bezpodkwiatk

owy 

Thesium 

ebracteatum 

Stan popula-

cji i siedliska 
Zgodnie z PMŚ GIOŚ 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Co 5 lat, w 

czerwcu lub 

lipcu 

Zgodnie z 

załączni-

kiem nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

1,5 

1477 Sasanka 

otwarta 

Pulsatilla 

patens 

Populacja 

Siedlisko 
Zgodnie z PMŚ GIOŚ 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Co 5 lat, I w 

pełni 

kwitnienia w 

kwietniu, II 

latem 

Zgodnie z 

załączni-

kiem nr 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

1,5 

1939 Rzepik 

szczeciniasty 

Agrimonia 

pilosa 

Populacja 

Siedlisko 
Zgodnie z PMŚ GIOŚ 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Do ustalenia 

po 

inwentaryzacji 

siedliska 

Do ustalenia 

po inwenta-

ryzacji 

gatunku  

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

Do ustalenia 

po 

inwentaryza

cji siedliska 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1318 Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Populacja 

Siedlisko 
- 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Do ustalenia 

po 

inwentaryzacji 

siedliska 

Do ustalenia 

po inwenta-

ryzacji 

gatunku  

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

Do ustalenia 

po 

inwentaryza

cji siedliska 

1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

Populacja 

Siedlisko 
- 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Kolonie letnie 

2/rok I 

maj/czerwiec, 

II lipiec 

Kolonie 

zimowe, 

przynajmniej 

raz na 3 lata, 

w okresie 15 I 

- 20 II 

Do ustalenia 

po inwenta-

ryzacji 

gatunku  

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

Do ustalenia 

po 

inwentaryza

cji siedliska 

1337 Bóbr 

Castor fiber 

Populacja 

Siedlisko 

Do ustalenia po  

zatwierdzeniu metodyki 

Do ustalenia po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

Nie rzadziej 

niż 5 lat 
Załącznik 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

2,5 

1355 Wydra 

Lutra Lutra 

Populacja 

Siedlisko 

Do ustalenia po  

zatwierdzeniu metodyki 

Do ustalenia po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

Nie rzadziej 

niż 5 lat 
Załącznik 1 

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

4,5 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1166 Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

Populacja 

Siedlisko 

Szanse za-

chowania 

gatunku 

Do ustalenia po  

zatwierdzeniu metodyki 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Nie rzadziej 

niż 5 lat 

Do ustalenia 

po inwenta-

ryzacji 

gatunku  

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

1 

1188 Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

Populacja 

Siedlisko 

Szanse za-

chowania 

gatunku 

Do ustalenia po  

zatwierdzeniu metodyki 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Nie rzadziej 

niż 5 lat 

Do ustalenia 

po inwenta-

ryzacji 

gatunku  

RDOŚ w 

Białymsto

ku 

1 

1220 

Żółw Błotny 

Emys 

orbicularis 

Brak danych potwierdzających występowanie gatunku na obszarze objętym PZO. Według danych z planu ochrony dla 

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, gatunek występuje na terenie parku, który jest wyłączony z prac nad 

PZO 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1098 Minóg 

ukraiński 

Eudontotomyzo

n mariae 

1130 Boleń 

Aspius aspius 

1134 Różanka 

Rhodeus 

sericeus 

amarus 

1145 Piskorz 

Misgurnus 

fossilis 

1149 Koza 

Cobitis taenia 

Populacja 

Siedlisko 
Zgodnie z PMŚ GIOŚ 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Nie rzadziej niż 

5 lat 

5 do 10 

punktów 

danego gatunku 

z pośród 

lokaliza-cji 

wylisto-wanych 

w załączni-ku 

nr 1 

RDOŚ w 

Białymstok

u 

5 

1032 Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

Populacja 

Siedlisko 

Szanse za-

chowania 

gatunku 

Zgodnie z PMŚ GIOŚ 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Nie rzadziej 

niż 5 lat, latem 

lub wczesną 

jesienią, 

między godz. 

10.00 a 16.00 

10  punktów, 

lokaliza-cja 

wybór 

eksperta 

(siedli-ska 

optymat-ne) 

RDOŚ w 

Białymst

oku 

1 
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Przedmiot 

ochrony 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

4038 

Czerwończyk 

fioletek 

Lycaena helle 

Populacja 

Siedlisko  
Zgodnie z PMŚ GIOŚ 

Przeprowadzić 

badania zgodnie z 

metodyką PMŚ, 

dokonując oceny 

podanych 

parametrów i 

wskaźników 

Nie rzadziej 

niż 5 lat 

Liczenie 

motyli między 

godziną 10 a 

16, przy 

małym 

zachmu-

rzeniu, 

odpowiednio 

wysokiej 

temperaturze 

(przynaj-mniej 

17°C) wietrze 

słabym lub co 

najwyżej 

umiarkowany

m. Liczenie 

raz na dekadę 

miesiąca. 

Do ustalenia 

po inwenta-

ryzacji 

gatunku  

RDOŚ w 

Białymst

oku 

2 

 

  



 

270 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 
 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne 

do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 

ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

Uchwała Nr XI/112/2012 

Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących 

wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr 

XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy  

Brak wskazań 

Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Choroszcz na lata 2004-

2013. Czerwiec 2004  Brak wskazań 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Krypno z dnia 11 lutego 2009 r 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krypno  Brak wskazań 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łomża. 

Uchwalone uchwałą Nr IV/18/02 Rady Gminy Łomża z dnia 30 

grudnia 2002 

Zmiana: Uchwalone uchwałą Nr V/17/11 Rady Gminy Łomża z dnia 

30 stycznia 2011 

Brak wskazań 
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Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne 

do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 

ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Łomża do roku 2014. 

Łomża, styczeń 2011r. Brak wskazań 

Uchwała Nr. VIII/52/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 

listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Miastkowo  

Brak wskazań 

Plan rozwoju gminy Tykocin. Załącznik do uchwały Nr XXVIII/166 

/04 Rady Miejskiej  Tykocin z dnia 30 grudnia 2004 

Wprowadzić informacje o położeniu obszaru Natura 2000 na terenie 

gminy, oraz zapis: „Zalecenia odnośnie działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony winny być brane pod uwagę przy realizacji 

zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalizacji przyszłych 

inwestycji” 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Tykocin. Studium zostało 

zatwierdzone Uchwałą Nr XIV/131/2000 Rady Miejskiej Tykocin z 

dnia 29 września 2000 r. 

Brak wskazań 

Uchwała Nr XII/67/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 6 

marca 2012 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad rzeką 

Narew w Nowogrodzie  

Brak wskazań 
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Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne 

do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 

ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Zawady. Załącznik nr.1 do Uchwały Rady 

Gminy Nr. XXX/138/02 z dn. 30 stycznia 2002r  

Brak wskazań 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Knyszyn na okres  01.01.2008 – 

31.12.2017 Brak wskazań 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Łomża na okres  01.01.2010 – 

31.12.2019 Brak wskazań 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Nowogród na okres  01.01.2009 

– 31.12.2018 Brak wskazań 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 
 

Nie zachodzi potrzeba sporządzenia planu ochrony. Nie ma konieczności zaplanowania ochrony w perspektywie dłuższej niż 10 lat oraz 

konieczności unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie PZO. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 
 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1. 

- 

3.1.a 

91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy borealne) 

- ocena reprezentatywności – D 

 

Siedlisko stwierdzone na terenie ostoi w trakcie 

weryfikacji terenowej i zapisane 

w Bazie Invent 2007 

2. 

- 

3.2.e.  

1149 Koza Cobitis taenia  

- ocena reprezentatywności  C (C B C B)  

Koza występuję we wszystkich inwentaryzacjach 

ichtiofauny na tym obszarze – publikowanych  

(Penczak) i nie publikowanych (odłowy kontrolne 

PZW w latach 2005-11)  

3. 3.2.e.  

2482 Minogi Eudontomyzon spp. 

- ocean reprezentatywności C  

(C B C B) 

- 

Penczak i in.  (1990, 1991a, 1991b, 1992), 

Witkowski, Błachuta (1983) stwierdzili w dorzeczu 

Narwi minoga ukrainskiego na 62 stanowiskach 

przy jednoczesnym braku minoga strumieniowego.  

Witkowski (1984) w Biebrzy stwierdził tylko 

minoga ukraińskiego. Odłowy kontrolne (w latach 

2005-11)przeprowadzane przez PZW nie wykazały 

innych gatunków minogów. 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

4. 

- 

3.2.f 

1066 Czerwończyk nieparek  

Lycaena dis par 

- ocena reprezentatywności D 

Gatunek występujący w Bazie Invent 2007 

5. 

- 

3.2.f 

1082 Kreślinek nizinny 

 Graphoderus bilineatus 

- ocena reprezentatywności D 

Gatunek stwierdzony w Łomżyńskim Parku 

Krajobrazowym 

(Gatunek wymieniony w SDF dla SOO NATURA 

2000 Przełomowa Dolina Narwi PLC200003) 

6. 

 

3.2.f 

4056 Zatoczek łamliwy   

Anisus  vorticulus 

- ocena reprezentatywności D 

Gatunek stwierdzony w Łomżyńskim Parku 

Krajobrazowym 

(Gatunek wymieniony w OPERACIE OCHRONY 

FLORY Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego 

Doliny Narwi  (Mirosław Grużewski, Andrzej 

Górski) – Drozdowo 2007) 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 
 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

Uwagi zgłoszone podczas 21-dniowych konsultacji społecznych 

 Moduł A   

1. 

Punkt 2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

Przy opisie siedliska przyrodniczego 6430 (Ziołorośla 

górskie i ziołorośla nadrzeczne) w zdaniu „Stan zachowania 

w sieci Natura 2000 zamiast „U1 – zadowalający” winno 

być „U1 – niezadowalający” 

Nadleśnictwo Nowogród 
Uwaga uwzględniona 

Wniesiono korektę. 

 Moduł B   

2. 

Punkt 4. Analiza zagrożeń 

Przy przedmiocie ochrony 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olchowe i jesionowe) w kolumnie „Zagrożenia istniejące” 

przy kodzie „K04.05” Szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym zwierzynę łowną) uwzględnić także i 

bobry. W podsumowaniu w/w punktu można także zawrzeć 

uwagę, iż istotne zagrożenie dla siedliska przyrodniczego 

typu 91E0 stanowi może działalność bobrów, która winna 

być poddana szczegółowemu monitoringowi 

Nadleśnictwo Nowogród 

Uwaga nieuwzględniona. 

Aczkolwiek podzielamy w części stanowisko 

autora uwagi. W dokumentacji PZO w tabeli 

odnoszącej się do zagrożeń, w kolumnie 

„zagrożenia istniejące” wymienione są kody i 

nazwy zagrożeń zgodnie z instrukcją wypełniania 

SDF. W ostatniej kolumnie tejże tabeli (dla 

siedliska 91E0 – „opis zagrożeń” przypisano kod  

zagrożenia K04.05) zapisane jest 

doprecyzowanie: „Szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę łowną) - 

skutki działalności bobrów” 

Ponadto zaprojektowano działanie nr 52: 

„Przeprowadzenie badań w celu ustalenia 
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wpływu obecnej populacji bobra na gatunki i 

siedliska Natura 2000.” 

Zatem postulat autora zawarty jest już PZO. 

3. 

Wg załączników nr 3 do projektów zarządzeń  RDOS - 

identyfikacja  istniejących i potencjalnych  zagrożeń  dla 

niektórych gatunków  i siedlisk  przyrodniczych  bardzo 

często pojawia  się zapis, iż gospodarka  leśna stanowi  

zagrożenie.  Jest to uogólnienie nie mające potwierdzenia w 

rzeczywistości, o czym będzie mowa w dalszej  części 

pisma. Zrównoważona, wielofunkcyjna  gospodarka  leśna 

jest jednym z podstawowych czynników  warunkujących  

trwałość lasów,  a więc nie można jej traktować  jako 

zagrożenia. Zagrożeniem może być z pewnością 

gospodarowanie niewłaściwe i niezgodne z przepisami  

prawa. Dlatego wnioskuje się o usuniecie  tych zapisów  lub 

w opisie  zagrożenia wyraźne  zapisanie,  ze chodzi o 

gospodarowanie  niezgodne  z prawem  i zasadami  

zrównoważonego  rozwoju 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona 

W projekcie PZO dla Ostoi Narwiańskiej nie ma 

zagrożeń typu „gospodarka leśna”. 

Zdiagnozowano natomiast zagrożenie „B07 Inne 

rodzaje praktyk leśnych” ale uszczegółowiono co 

kryje się pod tym pojęciem. Np. dla leńca 

bezpodkwiatkowego Thesium ebracteatum 

wprowadzono zapis: Inne rodzaje praktyk leśnych 

- zrywka, przypadkowe zniszczenie podczas prac 

leśnych. 

Zatem nawet dla właściwie wykonywanych prac 

gospodarczych w lesie, w przypadku braku 

wiedzy o stanowisku leńca, istnieje zagrożenie 

przypadkowego zniszczenia takiego stanowiska 

podczas prac leśnych. 

 Moduł C   

4. 

Punkt 6. Ustalenie działań ochronnych. 

Przy przedmiocie ochrony 9170 (Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny) w kolumnie „Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie” wykreślić Nadleśnictwo Nowogród z uwagi na 

brak występowania tego siedliska na terenie naszej jednostki 

Nadleśnictwo Nowogród Uwaga uwzględniona 
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5. 

Przy przedmiocie ochrony 6440 (łąki selernicowe) w 

kolumnie „Zakres prac” zasadnym wydaje się przy 

działaniach fakultatywnych rozważenie odstąpienia od 

zakazu wypasu i zastąpienia go formą ograniczonego 

wypasu z uwagi na sposób użytkowania tego siedliska 

przyrodniczego 

Nadleśnictwo Nowogród 

Uwaga nieuwzględniona 

Działania fakultatywne w przypadku siedliska 

przyrodniczego 6440 są powiązane z pakietem 

rolnośrodowiskowym dedykowanym łąkom 

selernicowym. Wymagania pakietu nie 

dopuszczają możliwości wypasu. Umożliwienie 

skorzystania z tego pakietu i wykonania przez to 

zaplanowanych działań ochronnych jest 

przesłanką, dla której w dokumentacji PZO 

pojawiły się takie zapisy. 

Natomiast w działaniach obligatoryjnych 

dopuszczone jest użytkowanie kośno-

pastwiskowe oraz pastwiskowe – zatem 

właściciel czy zarządca użytku zielonego z 

siedliskiem 6440 ma zawsze możliwość wyboru 

sposobu użytkowania (w zakresie wypas – 

koszenie). 

6. 

Załącznik nr 7 – lokalizacja przedstawiona w formie 

numeracji działek jest nieczytelna co utrudnia posługiwanie 

się taką numeracją. W przypadku działek będących w 

zarządzie Lasów Państwowych wskazane jest posługiwanie 

się adresami wydzieleń leśnych. Warstwy z wydzieleniami 

były dostarczone przez Nadleśnictwa do sporządzenia PZO 

Nadleśnictwo Knyszyn 

Uwaga nieuwzględniona. 

Działania ochronne i lokalizacja przedmiotów 

ochrony przypisane są do działek ewidencyjnych, 

ponieważ jest to precyzyjna informacja o 

lokalizacji w formie uniwersalnej, czytelnej dla 

wszystkich. Mapy w skali 1:10 000, lokalizacji 

przedmiotów ochrony i działań ochronnych 

(integralna część dokumentacji PZO) zwierają 

oprócz konturów działek ewidencyjnych z ich 

numerami, również kontury oddziałów leśnych z 
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adresem oddziału. 

Zatem brak obiektywnych podstaw do 

twierdzenia iż przedstawiona lokalizacja 

nastręcza trudności z interpretacją. 

7. 

W przypadku lokalizacji: 1337, 1355, 1437, 1477, 3150, 

6120, 6430, 6440, 6510, 9170, 91E0, 91I0 – błędy w adresie 

leśnym (zła nazwa obrębu leśnego) 

Nadleśnictwo Łomża 
Uwaga uwzględniona. 

Wprowadzono korektę. 

8. 

1377 Bóbr - W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji 

bobra (na zlecenie RDOŚ) na trenie Natura 2000 

stwierdzono stanowiska bobra w obrębie Łomża - oddz: 4-a; 

4-b;5-a;6-a 

1477 Sasanka otwarta – od paru lat nie potwierdzono jej 

obecności, szacunkowy koszt nie jest określony 

proponujemy 2 tys.zł/ha 

1437 – Leniec bezpodkiwatkowy - od paru lat nie 

potwierdzono jej obecności. Czy nie przeprowadzanie 

gruntownych remontów dróg jest działaniem ochronnym? 

4038 – Czerwończyk fioletek - od paru lat nie potwierdzono 

jej obecności 

Nadleśnictwo Łomża 

Uwaga nieuwzględniona 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Białymstoku na dzień 07.12.2012 roku nie 

dysponuje wynikami wskazanej inwentaryzacji 

bobra. RDOŚ nie zleciła inwentaryzacji i sama 

takowej nie przeprowadzała, jedynie poprosiła 

RDLP w Białymstoku o inwentaryzację bobra na 

terenie nadleśnictw. Niezrozumiałe, jest zatem 

postepowanie Nadleśnictwa Łomża, którego 

przedstawiciel jest członkiem ZLW i mógł 

wyniki takiej inwentaryzacji (jeśli ją 

przeprowadzono) przekazać wykonawcy (lub 

koordynatorowi, RDOŚ). Natomiast zgłoszenie 

takiej uwagi w trakcie konsultacji można 

potraktować jedynie jako ustną, niepotwierdzoną 

relację. 

Dane odnośnie lokalizacji gatunków (sasanka 

otwarta, leniec bezpodkiwatkowy,  czerwończyk 

fioletek) pochodzą z zasobów Nadleśnictwa 

Łomża (baza Invent 2007). Są to, zatem dane z 
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inwentaryzacji z przed 5 lat. Zastanawiające jest 

jak „autorzy” z jednej strony zgłaszają istnienie 

stanowisk gatunków chronionych, a z drugiej 

twierdzą, że te stanowiska nie istnieją? 

Ponadto brak obserwacji gatunku przez 2 czy 3 

latanie nie jest wystarczającym argumentem do 

likwidacji stanowiska w dokumentacji – 

zwłaszcza iż nie podano kompetencji osób 

zgłaszających brak stanowisk w/w gatunków. 

W ramach PZO planowana jest inwentaryzacja 

(dla wymienionych gatunków), która rozwieje 

wszelkie wątpliwości w tej materii. 

Odnośnie kosztów – w dokumencie PZO 

wskazano konkretną wartość przy działaniach 

ochronnych – uwaga niezrozumiała. 

Odnośnie działania ochronnego dla leńca 

bezpodkwiatkowego. Istotnym zagrożeniem dla 

stanowisk leńca na poboczach, skrajach dróg są 

prace związane zasadniczymi remontami takich 

dróg (przemieszczanie warstw ziemi, nawiezieni 

znacznej ilości materiałów obcych itd.) . Zatem 

zabezpieczenie stanowisk leńca przez 

niewykonywania takich działań jest skutecznym 

działaniem ochronnym. 
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9. 

Obecnie w kwestii finansowania  działań ochronnych  

obowiązują  następujące  przepisy prawne: 

- Art.  32 ust. 4 ustawy  o ochronie przyrody  - na terenie  

zarządzanym  przez PGL LP na którym  znajduje  się obszar 

Natura  2000,  zadania w zakresie  ochrony przyrody  

wykonuje  samodzielnie  miejscowy Nadleśniczy, zgodnie z 

ustaleniami planu  urządzenia  lasu, 

- Art. 39 ustawy  o ochronie  przyrody  - źródłem 

finansowania  kosztów  związanych  z wdrożeniem  i 

funkcjonowaniem  sieci N2000  są Środki  Wspólnoty,  

budżetu państwa  oraz  funduszy  celowych  (nie zostały 

wymienione  środki własne LP), 

- Art 54 pkt 5 ustawy  o lasach - LP otrzymują  datacje 

celowe  z budżetu państwa na zadania zlecone  przez  

administrację rządową, m.in.  sprawowanie  nadzoru nad 

obszarami wchodzącymi w  skład sieci N2000, 

Wobec powyższego  nie ma możliwości finansowania  

zabiegów  ochronnych  ze środków własnych nadleśnictwa  

(nie są elementami  gospodarki  leśnej) oraz nie są możliwe  

do finansowania  ze środków  funduszu  leśnego 

(wykraczają  poza  katalog  celów możliwych do 

finansowania  określonych w art. 58 ustawy  o lasach) W 

związku z  tym przy  zadaniach  ochronnych,  zarówno  

fakultatywnych, jak i obligatoryjnych,  nie związanych  z 

gospodarką  leśną (np.' koszenie, odkrzaczanie, 

powstrzymywanie  sukcesji,  budowa  zastawek,  

wykonywanie  ekspertyz,  itp.) wnioskuje się o 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwaga nie została uwzględniona w PZO.  

Zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska (pismo znak DON-

WP.082.1.45.2013.jb.3 z dnia 18 lipca 2013r.), w 

akcie prawa miejscowego, jakim jest zarządzenie 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000, nie znajduje 

uzasadnienia uzależnienie zapisu realizacji 

działań ochronnych od uzyskania środków 

finansowych. 
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wprowadzenie  do PZO  stosownych  zapisów  dotyczących 

potrzeby  zapewnienia przez  organy ochrony przyrody 

środków finansowych  na realizację  zadań  ochronnych. 

Wnioskuje  się o  zapis: Podmiot odpowiedzialny:  

,,właściwe nadleśnictwo po zapewnieniu  środków 

finansowych  z zewnątrz''. W przedłożonych do konsultacji 

dokumentach  brak  jest jednolitego  podejścia  do tej 

kwestii. 

10 

Wnioskuje  się o ujednolicenie  zapisów  w kolumnach.  

,,podmiot  odpowiedzialny''  i ,,miejsce realizacji". W 

przypadku  siedlisk  przyrodniczych:  9170, 91E0  oraz 

gatunków:  leniec  bezpodkwiatkowy  sasanka  otwarta  

autorzy  projektu PZO podają właściwe nadleśnictwo  jako 

podmiot  odpowiedzialny  oraz w kolumnie:  miejsce 

realizacji:  właściwe adresy leśne. W przypadku  gatunków:  

czerwończyk  fioletek, bóbr, wydr a oraz  siedlisk  

przyrodniczych:  3150,  6120, 6430,  6440,6510,  91I0,  przy 

działaniach na gruntach PGLP w rubryce ,,podmiot  

odpowiedzialny''  pojawia  się zapis.  właściciele i  zarządcy  

gruntów,  a lokalizacja  działań jest zgodna  z załącznikiem 

nr 7. Wnioskuje  się aby we wszystkich  przypadkach  

planowanych działań na gruntach będących w zarządzie  

PGL  LP przyporządkowane one były do właściwych 

Nadleśnictw, w kolumnie  ,,miejsce realizacji''  podane były 

właściwe adresy leśne 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

W wymienionych w uwadze 

siedliskach/gatunkach dodano właściwe 

nadleśnictwo, jako „podmiot odpowiedzialny”. 

Natomiast w odniesieniu do lokalizacji, w PZO  

działania ochronne przypisane są do działek 

ewidencyjnych, ponieważ jest to precyzyjna 

informacja o lokalizacji w formie uniwersalnej, 

czytelnej dla wszystkich. Mapy lokalizacji 

przedmiotów ochrony i działań ochronnych 

(integralna część dokumentacji PZO) zwierają 

oprócz konturów działek ewidencyjnych z ich 

numerami, również kontury oddziałów leśnych z 

adresem oddziału. 
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11 

W niektórych przypadkach autorzy projektów PZO w 

załącznikach nr 5 do projektów zarządzeń podają właściwe 

Nadleśnictwo jako podmiot odpowiedzialny oraz w  

kolumnie, miejsce realizacji”: właściwe adresy leśne. W 

innych przypadkach przy działaniach na gruntach PGLP w 

rubryce, podmiot odpowiedzialny’’ pojawia się zapis: 

Właściciele i zarządcy gruntów, a lokalizacja działań jest 

zgodna z załącznikiem nr 7, gdzie zestawione są wszystkie 

działki ewidencyjne bez podania ich właścicieli. W związku 

z powyższym wnioskuje się, aby we wszystkich 

przypadkach planowanych działań na gruntach będących W 

zarządzie PGL LP przyporządkowane one były do 

poszczególnych nadleśnictw. W rubryce , miejsce realizacji’’ 

podane były właściwe adresy leśne. Ujednolici to 

konsultowane dokumenty oraz zapewni im czytelność. Na 

potrzeby wykonania projektów PZO zostały udostępnione 

odpowiednie warstwy Leśnej Mapy Numerycznej 

poszczególnych nadleśnictw. 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Odpowiedź w punkcie 10. 

12 

Dodatkowo  w przypadku  działań planowanych  na 

gruntach  LP w kolumnie  ,,podmiot odpowiedzialny zapisać  

formułę: ,,na gruntach  zarządzanych  przez  właściwe 

nadleśnictwo działania ochronne  związane z  gospodarką 

leśną prowadzi samodzielnie  nadleśniczy  natomiast  

działania nie związane z gospodarką leśną prowadzi 

nadleśniczy po zapewnieniu  środków finansowych  z 

zewnątrz"  

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Uzasadnienie w punkcie 9. 
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13 

W przypadku działań obligatoryjnych:  ,,ekstensywne  

użytkowanie  kośne (np. działanie nr 28, 32, 611-z  uwagi na 

brak  precyzyjnej  definicji  sformułowania: ,,ekstensywne'' 

proponuje  się zapis: ,,użytkowanie  kośne”, 

 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zdaniem ekspertów, wykonawcy i 

przedstawicieli RDOŚ nie zachodzi potrzeba 

doprecyzowania definicji na potrzeby 

dokumentacji PZO. Ponieważ jest to termin 

powszechnie używany i właściwie 

interpretowany przez właścicieli użytków 

zielonych. 

Ponadto należy zauważyć iż definicja: 

,,ekstensywne użytkowanie” jest sprecyzowana 

m.in. na stronie internetowej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również 

w broszurach informacyjnych dotyczących 

Programów Rolnośrodowiskowych. 

14 

Leniec  bezpodkwiatkowy  (pkt. 42) - W ramach  działań 

ochronnych  przewiduje  się ,,nieprzeprowadzanie  

gruntownych remontów  dróg (...) w miejscach  

występowania gatunku'''  Wnioskuje  się o inny zapis, np.. 

zabezpieczenie  stanowisk  leńca bezpodkwiatkowego  

podczas  remontów  dróg' 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona 

Istotnym zagrożeniem dla stanowisk leńca na 

poboczach, skrajach dróg są prace związane 

zasadniczymi remontami takich dróg 

(przemieszczanie warstw ziemi, nawiezieni 

znacznej ilości materiałów obcych itd.) . 

Zabezpieczenie samych fragmentów stanowisk 

podczas wykonania gruntownego remontu drogi 

nie gwarantuje przetrwania stanowiska. 
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15 

Dot. Przedmiot ochrony: Minóg ukraiński, Boleń, Różanka, 

Piskorz – działania ochronne – działania związane z ochroną 

czynną. 

W granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska 

PLH200024 występują odcinki cieków istotnych dla 

regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w 

stosunku do których prawa właścicielskie w imieniu Skarbu 

Państwa wykonuje Marszałek Województwa Podlaskiego. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 

2011r. (Dz. U. z 2012r., poz. 145): 

- art. 26 

Do obowiązków właściciela śródlądowych wód 

powierzchniowych należy: 

1) Zapewnienie utrzymania w należytym stanie 

technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, 

będących w jego władaniu. Definicja prac 

utrzymaniowych prowadzonych na śródlądowych 

wodach powierzchniowych zawarta jest w art.. 22 

Prawa Wodnego czyli: 

-art. 22.1 

Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz 

morskich wód wewnętrznych polega na zachowaniu lub 

odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz konserwacji lub 

remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu 

zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także 

właściwych warunków korzystania z wód. 

 

Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ustaw Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. 

(Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229, z późn. zm.) 

oprócz obowiązków właścicieli śródlądowych 

wód powierzchniowych odnoszących się do 

utrzymana w należytym stanie wód, zawiera 

również zapisy mówiące o zasadach ochrony wód 

Art. 38 i biocenoz wodnych Art. 38. 

Ponadto regulacje zawarte w ustawie Prawo 

Wodne nie są ponad obowiązkami i 

ograniczeniami w stosunku do ingerencji w 

warunki życia biologicznego biocenoz wodnych 

zawartymi w Ustawie o ochronie przyrody. 

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż 

prowadzenie prac ingerujących w dno cieków 

wodnych nie niesie żadnych zagrożeń dla 

organizmów wodnych, jeśli jest tylko 

wykonywane poza okresem tarła ryb. Dla 

przykładu larwy minoga ukraińskiego 

przebywają stale, przez kilka lat, zagrzebane w 

mule dna cieku wodnego. 

Zastosowany zapis (mimo swej ogólności) daje 

podstawę do utrzymania właściwych warunków 

do bytowania ryb będących przedmiotami 

ochrony. O zasadności inwestycji, które mogą 

naruszyć równowagę biologiczna w cieku będzie 

rozstrzygał decyzją Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska. 
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Z uwagi na powyższe zapisy prawa, związane z 

obowiązkiem prowadzenia prac utrzymaniowych w korytach 

rzek, potrzebne jest doprecyzowanie zastosowanego 

powyżej działania „Zakaz prowadzenia działań ingerujących 

w koryto i brzegi rzek”. Przez tak ogólne sformułowania 

można zakazac wszelkich prac, w tym nawet prowadzenia 

konserwcajio bieżącej. Naszym zadaniem owo działanie 

powinno ograniczac się tylko do okresu tarła ryb. W 

pozostałym okresie prowadzenie prac polegających na 

konserwacji bieżącej należy uznac za dozwolone. Przy 

pozostałych zamierzonych pracach związanych z 

utrzymaniem wód dopuszczalnośc ich wykonania powinna 

być uwarunkowana uzyskaniem decyzji regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki 

prowadzenia robót – art. 118.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 

1220 z późn. Zm). 

16 

Str. 73 zdjęcie 4 podpis „nawa pennych” 

Str. 80 niecierpek drobnokwiatowy nazwa polska wszędzie 

jest pisana czcionką prostą a tu chochlik ją przekrzywił 

Załącznik 2 Arkusz 33 chyba coś jest nie tak 

 

Anna Makowska 

ARiMR Łomża 

Uwagi uwzględnione. 

Wprowadzono korekty. 
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17 

Załącznikiem nr 3 do projektu dokumentacji PZO powinna 

być „Mapa lokalizacji działań ochronnych”. Natomiast w 

przypadku obszarów Ostoja w Dolinie Górnego Nurca i 

Ostoja Narwiańska załączniki mapowe nr 3 maja w tytula 

„Mapa przeglądowa lokalizacji przedmiotów ochronnych w 

obszarze Natura 2000”. 

Stowarzyszenie 

Pracownia Architektury 

Żywej 

Uwaga uwzględniona 

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji społecznych tj. po 4 grudnia 2012 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-

niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „Art. 35 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, pozostawia się bez rozpatrzenia.” 

Autorzy mimo to udzielają odpowiedź na zgłoszone uwagi. 

18 

Czy występują obiektywne trudności, które uniemożliwiają 

by PZO dotyczył jednego zamkniętego obszaru np. opraco-

wanie jednego PZO dla Doliny Górnego Nurca i Ostoi w 

Dolinie Górnego Nurca 

Podlaski Urząd Woje-

wódzki w Białymstoku 

W przypadku obszarów Natura 2000, których 

obszary (granice) nie pokrywają się sporządza się 

zawsze dwa oddzielne dokumenty. 

19 

Co oznacza w załączniku nr 4 do Zarządzenia RDOŚ w Bia-

łymstoku w kolumnie: Cele działań ochronnych następujący 

zapis: Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony – 

kogo to dotyczy? 

Podlaski Urząd Woje-

wódzki w Białymstoku 

Zapis oznacza inwentaryzację gatunku/siedlisk. 

W każdym przypadku w dokumencie wskazano 

podmiot odpowiedzialny za wykonanie (ostatnia 

kolumna). 

20 

Odnośnie załącznika nr 5  do w/w Zarządzenia – w jaki spo-

sób ustalono podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań 

i czy zawarto z nimi jakieś porozumienia, umowy itp. 

Podlaski Urząd Woje-

wódzki w Białymstoku 

Podmioty odpowiedzialne przypisano zgodnie z 

ustawową odpowiedzialnością 

instytucji/podmiotów w zakresie realizowanych 

zadań przez te podmioty oraz wg własności 

gruntów. 
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21 Kto ponosi koszty w/w działań w tym zakresie? 
Podlaski Urząd Woje-

wódzki w Białymstoku 

Odpowiedzialność za utrzymanie lub przywróce-

nie do właściwego stanu składowych środowiska 

naturalnego ponoszą organy, instytucje i podmio-

ty publiczne zgodnie z obowiązkami nałożonymi 

przez ustawodawcę. 

Ponadto należy zauważyć iż zarządzenie Dyrek-

tora RDOŚ  w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 nie jest ak-

tem prawnym regulującym zasady finansowania 

działań. 

22 

W załączniku nr 7-  Lokalizacja działań ochronnych w for-

mie zestawienia działek ewidencyjnych – należy uzupełnić o 

powierzchnię działek. 

Podlaski Urząd Woje-

wódzki w Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona. 

Powierzchnia działki geodezyjnej na której 

występuje przedmiot ochrony nie ma związku z 

planowaniem ochrony dla siedlisk czy gatunków. 

Informacje zawarte w PZO, a mianowicie wykaz 

i mapa z konturami, numerami i położeniem 

działek w przestrzeni wyczerpują materie 

przedmiotu. 

23 

Dlaczego w każdym projekcie znajduje się punkt 9 o nastę-

pującej lub zbliżonej treści: 

„9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony. 

Nie ma potrzeby tworzenia planu ochrony. Inwentaryzacja 

planowana jest w bardzo małym zakresie. Nie ma koniecz-

ności zaplanowania ochrony w perspektywie dłuższej niż 10 

Podlaski Urząd Woje-

wódzki w Białymstoku 

Zapis wynika z treści Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000. 



 

288 

 

lat oraz konieczności unormowania zagadnień wchodzących 

w zakres planu ochrony.” 

24 

Jednocześnie bardzo prosimy aby w każdym dokumencie 

czy pliku po wstępie był obowiązko umieszczony spis treści 

i objaśnienie wszystkich skrótów. 

Podlaski Urząd Woje-

wódzki w Białymstoku 

Dokumentacja PZO jest wykonana zgodnie 

wytycznymi GDOŚ. Dokumenty PZO 

przekazane do konsultacji społecznych zawierają 

spis treści. 
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Wołkowycki D., Pawlikowski P. 2008 Nowe stanowiska Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) w dolinie Narwi i rozmieszczenie ga-

tunku w województwie podlaskim Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1) 

 

WZR wojew. podlaskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące wynikiem prac nad Planem Za-

dań Ochrony dla obszaru Natura 2000 wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach in-

formacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem dokumentu pn. „Adaptacja Standardu 

Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w roku 2011” – dostępny u zamawiającego 

b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180) 

c. Format pliku w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie dodatkowo 

formaty danych na których pracuje dany RDOŚ. 

3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.  

Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.  

4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 

b. Kolor (RGB 24bit) 

c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF 

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania: 

a. Format co najmniej A3 

b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 

c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5. należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 

  

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2012 

 

Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2012.1 z 2012 roku przekazaną przez Zamawiającego 

(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf).  

15. Wykaz  załączników. 
 

Załącznik nr 1 - Lokalizacja planowanych działań ochronnych w formie zestawienia działek ewidencyjnych. 

Załącznik nr 2 – Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony 

Załącznik nr 3 – Mapa lokalizacji działań ochronnych 

Załącznik nr 4 – Projekt weryfikacji SDF 

Załącznik nr 5 – Aktualny SDF 
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Załącznik 1. Lokalizacja planowanych działań ochronnych 

 

4038 Czerwończyk fioletek 

(Lokalizacja działań ochronnych nr 62) 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 21w, 3a, 5b 

 

1337 Bóbr Castor fiber 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 1027, 1046, 225/4. 

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 224/1, 224/11, 224/3, 224/6, 224/7, 224/9. 

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 2/1, 253, 3/1, 5/1, 6. 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 2b, 225h, 225o, 226z, 3c, 4a, 4b, 5a, 6a, 224b, 224d, 224g, 224h, 224k, 224Aa 
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1355 Wydra Lutra lutra 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 253. 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 4a 

 

1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 1635. 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 21z 

 

1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 643. 

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 5/1. 

gm. Zbójna  

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 500. 
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Nadleśnictwo Nowogród 

Obręb Nowogród 

Oddz. 178Aa 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 5f 

 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 1, 2, 3) 

gm. Krypno  

obr. ew. Góra  

dz. ew. 1413. 

gm. Mały Płock  

obr. ew. Włodki  

dz. ew. 110. 

gm. Miastkowo  

 

obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 320, 629. 

obr. ew. Osetno  

dz. ew. 13. 

obr. ew. Rybaki  

dz. ew. 1. 

gm. Nowogród - miasto  

obr. ew. Nowogród  

dz. ew. 783. 
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gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 319, 322, 691. 

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 213. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Lipniki  

dz. ew. 284. 

obr. ew. Piaski  

dz. ew. 259, 44. 

obr. ew. Siekierki  

dz. ew. 215, 349, 369, 371. 

gm. Zawady  

obr. ew. Targonie Wielkie  

dz. ew. 8. 

gm. Zbójna  

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 275, 342/1. 
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3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 5, 6) 

gm. Choroszcz  

obr. ew. Złotoria  

dz. ew. 700, 785, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814. 

gm. Dobrzyniewo Duże  

obr. ew. Pogorzałki  

dz. ew. 1099, 1210, 871, 873, 874, 875, 994, 995, 996, 997. 

gm. Krypno  

obr. ew. Krypno 

dz. ew. 1517/2 

obr. ew. Kulesze Chobotki 

dz. ew. 599, 609, 610 

obr. ew. Góra  

dz. ew. 1326/1, 1517/1. 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 10, 12, 1249, 1250, 1255, 1257/1, 1257/2, 1259, 1260, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 

1289, 1292, 1324, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1349, 1350, 1351, 1352, 14, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 249, 

25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509/1, 509/2, 51, 510, 511, 512, 513, 

514, 516/1, 516/2, 518, 519, 52, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 53, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 54, 546, 

547, 548, 549, 55, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 558/1, 56, 560, 561, 562, 563, 565, 569, 57, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 58, 

586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 608/2, 609/2, 610/2, 611/2, 624/2, 625/2, 638, 640/3, 643, 644, 645, 646, 

647, 651, 652, 653, 654/2, 687/2, 688/2, 689/2, 690, 691/2, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 704, 706, 707, 708, 709, 8, 905, 

906, 907, 908, 909, 910, 926, 927, 930, 931, 934, 935, 936/1, 936/2, 937, 938, 939, 940, 941/1, 941/2, 942, 943, 944, 945. 

gm. Mały Płock  
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obr. ew. Chludnie  

dz. ew. 146/5, 174/1, 174/2, 178/1, 178/2, 178/3, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 182/2, 182, 

184/1, 184/2, 184/3, 185/2, 185, 189, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 192/1, 192/2, 193, 194, 195, 196/2, 197/3, 197/7, 198, 199, 200/1, 201/2, 202, 

203, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 209/1, 209/2, 209/3, 

209/4, 209/5, 209/6, 210, 211/10, 211/11, 211/12, 211/7, 211/8, 211/9, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 213/3, 214, 215/1, 215/2, 215/3, 216/10, 

216/11, 216/12, 216/6, 216/7, 216/8, 216/9, 217, 218/1, 218/10, 218/11, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 218/9, 220/2, 225/2, 225/3, 225/4, 

225/5, 225/6, 225/7, 226, 227, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 231/2, 232, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 237/1, 237/2, 

238/2, 238/3, 238/4, 239, 249/2, 250/1, 251/3, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 256, 257, 258/1, 

258/2, 259, 260, 261, 262, 270/1, 270/2, 390, 392/1, 392/2, 393/1, 393/2, 394, 403, 404, 405, 441, 443, 446, 449/4, 452, 463, 859. 

obr. ew. Włodki  

dz. ew. 101/3, 102/2, 103/3, 106/1, 106/3, 106/4, 106/5, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124/2, 124/4, 125, 126/1, 

126/2, 126/3, 127, 141, 142, 143, 145/1, 145/2, 146/2, 146/3, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 158, 159, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 161/1, 

161/2, 162/1, 162/2, 162/3, 163/2, 163, 164/1, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 170, 171/1, 172/4, 174,2, 174/1, 174/2, 175, 179, 183, 184, 185, 

186, 187, 189/1, 190/3, 191/3, 191/4, 191, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 195, 218, 220, 221, 223, 225, 227/1, 227/2, 228, 230, 231, 232/1, 232/2, 

233, 234, 235, 236, 47,5, 95,5, 96,5, 97. 

gm. Miastkowo  

obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 290, 291, 319, 320, 335, 336, 341, 342/1, 377, 620, 621, 623, 629. 

obr. ew. Drogoszewo  

dz. ew. 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 51, 55, 6, 7, 8, 9. 

obr. ew. Nowosiedliny  

dz. ew. 1, 11, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 13, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 279, 28, 29, 3, 

31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 9. 

obr. ew. Osetno  

dz. ew. 12, 13, 186, 189, 26, 269, 283, 4, 8. 

obr. ew. Rybaki  

dz. ew. 1, 226/1, 226/2, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 

251/2, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 254/3, 255/1, 265, 266/1, 266/2, 266/3, 267/1, 267/2, 267/3, 269/1, 269/2, 269/3, 270/1, 270/2, 270/3, 
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273/1, 273/2, 273/3, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 282, 283, 296, 297/3, 297/4, 297/5, 298, 318, 

319, 320, 321, 326. 

obr. ew. Rydzewo  

dz. ew. 437, 438, 439/1, 439/2, 440/2, 441/2, 442, 444, 446, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 469, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 

480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 503, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 

517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 537, 538, 539, 540, 541, 542. 

gm. Miasto Łomża  

obr. ew. Łomża  

dz. ew. 50211/2, 50213/1, 50361/14, 50364, 51314. 

gm. Nowogród - miasto  

obr. ew. Nowogród  

dz. ew. 1824, 2, 3, 4, 5, 6, 67, 7, 8, 9. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 1027, 1029, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1044, 225/2, 225/3, 225/5, 226/5, 226/8, 226/9, 228/2, 241, 317, 319, 320/1, 

320/2, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 331, 332, 333, 334, 341, 344, 345, 364, 51, 52, 53, 686, 688, 689/4, 689/5, 689/7, 691, 694, 697, 698, 

699, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 718, 742, 745/1, 745/2, 746, 748, 749, 750, 751, 

752, 753/1, 753/2, 754, 757, 758, 759, 760, 762, 764/1, 764/2, 764/3, 765, 766, 770/8, 770/9, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777/1, 777/2, 

778/1, 778/2, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 790, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 

893, 896/1, 896/2, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 906, 907, 908, 909, 919, 920, 921, 945, 956, 957, 958, 959/1, 960/1, 960/2, 961, 962, 963, 

964, 965, 966, 967/1, 967/2, 967/3, 968/1, 970, 971, 974, 975, 976, 979, 983, 984, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 994. 

obr. ew. Morgowniki  

dz. ew. 153, 154/2, 155. 

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 217/3, 217/4, 217/8, 224/2, 377, 378, 379, 380, 382/1, 404/1, 404/2, 405, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 408, 409, 410, 

411, 412, 413, 415, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4165, 417, 418, 4182, 4183, 419, 420, 421/1, 421/2, 421/3, 422, 423/1, 423/2, 424, 425, 

426, 427, 428, 429, 430, 431/1, 431/2, 431/3, 431/4, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 449/1, 449/2, 449/3, 449/4, 453/1, 453/3, 454, 455/1, 455/2, 
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456, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 496, 497, 

498, 499/500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 508/1, 508/2, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 512, 646/1, 646/2, 650/2, 

650/3, 651/2, 671, 672, 673, 688, 689, 690, 705, 706/2, 706/3, 706/4, 714, 715, 716, 717/1, 717/2, 717/3, 745, 747, 749, 751, 753, 755/1, 

755/2, 757, 759, 761, 762, 764, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 767, 768, 769. 

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 12/3, 13, 14, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 2/1, 20, 21, 214, 22, 23, 24, 255, 3/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 34, 36, 37, 38, 

6, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Czarnocin  

dz. ew. 1051, 541/1, 541/2, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557, 558, 560, 565, 566, 567, 568, 690, 

691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700/1, 700/2, 700/3, 704, 705, 706, 709/1, 710, 711, 712, 715, 716, 717, 724/1, 727, 728, 729, 

730, 731, 732, 734, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 772, 

783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 798, 799, 928, 929, 930, 973, 974, 978. 

obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

295, 296, 326, 327, 363, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 428, 436. 

obr. ew. Pęza  

dz. ew. 199/10, 199/11, 199/12, 199/13, 205/3, 260/7, 261, 262, 263, 264, 266. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Dobki  

dz. ew. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 178, 181, 182, 184. 

obr. ew. Hermany  

dz. ew. 39/3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56/2. 

obr. ew. Kiermusy  

dz. ew. 1, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 52/1, 52/2, 54, 55, 64, 65, 68/7. 

obr. ew. Krosno  

dz. ew. 256/1. 
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obr. ew. Lipniki  

dz. ew. 1/1, 10, 111, 112, 115, 13, 14, 15, 16, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 18, 19, 20, 21, 22, 232, 24, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 

32, 33, 35, 36, 370, 371, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 56, 567, 580, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 707, 708, 71, 72, 731, 733, 

734, 735, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 96. 

obr. ew. Nieciece  

dz. ew. 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 138, 140, 142, 191, 192, 195/1, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 2, 30, 32, 33, 

35, 41, 42, 427, 428, 43, 432, 434, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90/2, 91, 96, 97, 98. 

obr. ew. Piaski  

dz. ew. 331, 359. 

obr. ew. Sanniki  

dz. ew. 7. 

obr. ew. Siekierki  

dz. ew. 1, 12, 124, 14, 264, 265, 268/2, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 302, 303/1, 303/2, 304, 376, 377, 378, 379, 380, 387, 388, 389, 390, 393, 

394, 395, 48, 51, 511, 512, 517/2, 517/4, 519, 52, 523, 524, 525, 526, 527, 531, 532, 54, 55, 577, 59. 

obr. ew. Słomianka  

dz. ew. 105/12, 138, 141/7, 142/3, 146, 297, 298, 300. 

gm. Tykocin-miasto  

obr. ew. Tykocin - miasto 

447, 480/1, 443/6, 480/2 

obr. ew. Tykocin  

dz. ew. 1051, 1052, 1053, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065, 1070, 1071, 1075, 1082, 1084, 1088/1, 1088/2, 1089/1, 1089/2, 1092/3, 1093, 

1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1124, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1141, 1142, 

1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153/2, 1156, 1254, 1270, 1276, 1278, 1281, 1282, 1286, 1287, 1290, 1291, 1296, 

1298/1, 1298/2, 1299/1, 1299/2, 1300/1, 1301, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/2, 1309, 1310, 1311, 1319, 1320, 1321, 1322, 1327, 

1331, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1352, 1356, 1357, 1358, 1365, 1366, 1367, 1397, 443/18, 443/2, 121, 122, 123, 126, 153, 154, 

155, 156, 158, 159, 343, 581. 
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gm. Wizna  

obr. ew. Bronowo Łąki  

dz. ew. 100, 101/3, 101/4, 1018/2, 1019/2, 102, 1020/2, 1021/2, 1022/2, 1023/2, 1024/2, 1025/2, 1026/2, 1027/2, 1028/2, 103, 1030, 1031, 

1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 104, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1047, 1049, 105, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 

1055, 106, 107, 108, 109, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 110, 111/2, 112/2, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 

132, 133, 134, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 20, 21, 39, 407, 41, 410, 411, 412, 42, 420, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 44, 46, 48, 50, 

52, 526/1, 526/2, 526/3, 530, 531, 532, 534, 537, 538, 539, 545, 551/2, 63/2, 64/2, 65/2, 67, 68, 70, 71, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 

819, 826, 827, 831, 832, 833, 834, 839, 840, 841, 842, 881/2, 882/2, 883/2, 884/2, 885/2, 886/2, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 944, 

945, 946, 947, 948, 95, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 96, 97, 98, 99. 

 

obr. ew. Bronowo  

dz. ew. 495, 496/1, 496/2, 497, 498/1, 498/2, 499, 500, 501, 502/1, 502/2, 502/4, 502/5, 509/3, 510/1, 510/2, 511/1, 512/6, 512/7, 514/1, 

515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 516/1, 516/2, 517/1, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 519/1, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 523/1, 524/1, 

525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 541/1, 585, 586, 647, 656, 658, 662. 

gm. Zawady  

obr. ew. Chlebotki Nowe  

dz. ew. 137/1, 144/4, 16, 165, 17, 18, 19, 22, 224, 225, 23/1, 23/2, 24. 

obr. ew. Łaś Toczyłowo  

dz. ew. 419, 98/4. 

obr. ew. Maliszewo Łynki  

dz. ew. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 405/1, 405/2, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 428, 429, 

430, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 443, 98, 99. 

obr. ew. Targonie Wielkie  

dz. ew. 10, 299, 307, 5, 6, 8. 

gm. Zbójna  

obr. ew. Gontarze  
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dz. ew. 1, 10, 101, 106/3, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 12, 13, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 143, 146, 149, 15, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 17, 18, 183, 19, 196/2, 199, 2, 20, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 23, 

24, 26, 3, 4, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 6, 7/1, 7, 8/1, 8, 9. 

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 10, 103, 104, 11, 12, 13/2, 14, 15/1, 16, 17/3, 18, 19, 229, 231/1, 231/3, 231/4, 232/3, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 24, 251, 

252, 254, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 269, 275, 278, 283/1, 283/2, 284, 285, 286, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 319, 320, 

321, 349, 350, 351, 364, 365, 37/1, 373/2, 374, 376, 39, 390, 391/2, 393, 395/1, 395/2, 398/1, 398/2, 399, 40, 400, 408, 409, 41, 415, 421, 

426, 443, 444, 447/2, 448, 459, 461, 462, 463, 470, 471, 48, 482, 483, 49, 5, 50, 501, 503, 51, 52, 53, 54/1, 55, 56, 59/4, 6, 60, 61, 62, 63/4, 

64, 65, 66/4, 7, 8, 88, 9, 92, 94. 

obr. ew. Ruda Osowiecka  

dz. ew. 81, 84, 85, 86. 

obr. ew. Stanisławowo  

dz. ew. 117, 118, 120/2, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126/7, 127/5, 127/6, 128/4, 128/5, 128/6, 143, 146, 147, 150, 154, 155, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/8, 174/10, 176, 177, 178/1, 178/2, 178/3, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 186, 187, 188, 189, 190, 214, 215, 216, 217, 218, 219. 

obr. ew. Zbójna  

dz. ew. 1176/6, 1177/5. 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 3b 

 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 7) 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 1265, 1266. 

gm. Miastkowo  
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obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 629. 

obr. ew. Drogoszewo  

dz. ew. 1. 

obr. ew. Rybaki  

dz. ew. 219, 27. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 1042. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Czarnocin  

dz. ew. 690, 691. 

obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

dz. ew. 388. 

obr. ew. Piątnica Poduchowna  

dz. ew. 234. 

gm. Tykocin-miasto  

obr. ew. Tykocin  

dz. ew. 1146. 

gm. Wizna  

obr. ew. Bronowo Łąki  

dz. ew. 1048, 68, 811. 

obr. ew. Bronowo  

dz. ew. 662. 
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5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych  

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 8, 9, 10) 

gm. Miastkowo  

obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 320, 629. 

obr. ew. Drogoszewo  

dz. ew. 554/17. 

obr. ew. Osetno  

dz. ew. 6. 

obr. ew. Rybaki  

dz. ew. 27. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 332, 364, 691, 697. 

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 690. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Piaski  

dz. ew. 105, 131, 259, 261, 44. 

obr. ew. Siekierki  

dz. ew. 517/3. 
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6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 13, 14) 

gm. Choroszcz  

obr. ew. Złotoria  

dz. ew. 927. 

gm. Krypno  

obr. ew. Góra  

dz. ew. 1409. 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 249. 

gm. Mały Płock  

obr. ew. Chludnie  

dz. ew. 241/1. 

gm. Miastkowo  

obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 320, 621, 629. 

obr. ew. Drogoszewo  

dz. ew. 2, 554/18. 

obr. ew. Osetno  

dz. ew. 6. 

obr. ew. Rybaki  

dz. ew. 1, 249, 256, 27. 

obr. ew. Rydzewo  

dz. ew. 448. 



 

311 

 

gm. Nowogród - miasto  

obr. ew. Nowogród  

dz. ew. 765, 777/1, 778/2, 793. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 321, 364, 51, 691, 703, 713, 718, 819, 934, 945. 

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 31. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

dz. ew. 302/2, 326, 328/2. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Lipniki  

dz. ew. 714. 

obr. ew. Nieciece  

dz. ew. 21, 25, 29/1. 

obr. ew. Piaski  

dz. ew. 259. 

obr. ew. Siekierki  

dz. ew. 333, 366, 370, 382. 

gm. Zawady  

obr. ew. Targonie Wielkie  

dz. ew. 300. 

gm. Zbójna  

obr. ew. Gontarze  
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dz. ew. 188, 23. 

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 226/2, 255, 374. 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 224Ba,  

 

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

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 16, 17, 18) 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 565, 57, 638, 639/1, 655/3. 

gm. Miastkowo  

obr. ew. Osetno  

dz. ew. 14, 278. 

obr. ew. Rybaki  

dz. ew. 287/3. 

obr. ew. Rydzewo  

dz. ew. 449. 

gm. Nowogród - miasto  

obr. ew. Nowogród  

dz. ew. 797. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 483, 670, 732/2, 755/1, 765/1. 

obr. ew. Szablak  
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dz. ew. 14, 24, 8. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

dz. ew. 328/3, 355. 

obr. ew. Nagórki  

dz. ew. 72, 76, 80/1. 

obr. ew. Piątnica Poduchowna  

dz. ew. 131/19, 240/4, 243/6, 7/13. 

obr. ew. Piątnica Włościańska  

dz. ew. 50/17, 51. 

gm. Wizna  

obr. ew. Bronowo Łąki  

dz. ew. 1064. 

gm. Zbójna  

obr. ew. Gontarze  

dz. ew. 149. 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny: Mały Płock 

Oddz.142Aa 
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6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion - płaty bogate florystycznie 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 20, 21, 22) 

gm. Choroszcz  

obr. ew. Złotoria  

dz. ew. 846. 

gm. Mały Płock  

obr. ew. Chludnie  

dz. ew. 242. 

gm. Miastkowo  

obr. ew. Nowosiedliny  

dz. ew. 50. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 321, 691. 

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 1181, 456, 460, 513, 679, 691. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Czarnocin  

dz. ew. 950. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Piaski  

dz. ew. 131, 259, 261, 42, 44. 
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6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 24, 25, 26) 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 1342, 538, 578, 583. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 424, 457, 463, 727/4. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Siekierki  

dz. ew. 582. 

 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Covolvuletalia sepium) 

gm. Choroszcz  

obr. ew. Złotoria  

dz. ew. 700, 785, 968. 

gm. Krypno  

obr. ew. Góra  

dz. ew. 1326/1. 

obr. ew. Morusy  

dz. ew. 158. 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 1265, 1266, 1267, 1268, 500, 511, 525, 563, 589, 645, 708. 
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gm. Miastkowo  

obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 623. 

obr. ew. Osetno  

dz. ew. 293. 

obr. ew. Rydzewo  

dz. ew. 443. 

gm. Miasto Łomża  

obr. ew. Łomża  

dz. ew. 50364. 

gm. Nowogród - miasto  

obr. ew. Nowogród  

dz. ew. 1824. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 364. 

obr. ew. Morgowniki  

dz. ew. 153. 

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 1181, 224/14, 523. 

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 13, 213, 247, 37. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Czarnocin  

dz. ew. 691, 729, 754. 
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obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

dz. ew. 382. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Kiermusy  

dz. ew. 55. 

obr. ew. Lipniki  

dz. ew. 1/1, 375/2, 445, 479, 515, 96. 

obr. ew. Siekierki  

dz. ew. 124, 70. 

gm. Tykocin-miasto  

obr. ew. Tykocin  

dz. ew. 1146, 1319, 443/18, 443/2. 

gm. Wizna  

obr. ew. Bronowo Łąki  

dz. ew. 175, 68. 

obr. ew. Bronowo  

dz. ew. 586. 

gm. Zbójna  

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 405, 501. 

obr. ew. Zbójna  

dz. ew. 1903, 1904. 

Nadleśnictwo Nowogród 

Obręb leśny Nowogród 

Oddz. 148d, 178k, 178Ah 
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Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Mały Płock 

Oddz. 224Af 

 

6440 Łąki selernicowe Cnidion dubii 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 28, 29, 30) 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 598, 606. 

gm. Mały Płock  

obr. ew. Chludnie  

dz. ew. 233. 

gm. Miastkowo  

obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 623. 

obr. ew. Drogoszewo  

dz. ew. 2, 9. 

obr. ew. Rydzewo  

dz. ew. 451. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 3/1. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Czarnocin  

dz. ew. 767, 951. 
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obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

dz. ew. 386. 

gm. Wizna  

obr. ew. Bronowo Łąki  

dz. ew. 1078, 1083, 1110, 1166, 12, 180, 23, 301, 435, 834, 946. 

obr. ew. Bronowo  

dz. ew. 512/5. 

gm. Zbójna  

obr. ew. Gontarze  

dz. ew. 151. 

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 255, 447/2, 501, 502. 

Nadleśnictwo Nowogród 

Obręb leśny Nowogród 

Oddz. 178Aj, 178Ag 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 3a 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 32, 33) 

gm. Choroszcz  

obr. ew. Złotoria  

dz. ew. 806, 903. 

gm. Dobrzyniewo Duże  

obr. ew. Borsukówka  
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dz. ew. 160, 245, 427. 

obr. ew. Pogorzałki  

dz. ew. 1147, 977. 

gm. Krypno  

obr. ew. Góra  

dz. ew. 1249, 1383, 1422. 

obr. ew. Kulesze Chobotki  

dz. ew. 538, 576. 

obr. ew. Morusy  

dz. ew. 129, 151. 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 20/2, 500, 572, 607/2, 645, 648, 713, 933. 

gm. Mały Płock  

obr. ew. Chludnie  

dz. ew. 177, 182/2, 204,4, 215/3, 371. 

obr. ew. Włodki  

dz. ew. 141, 143, 168, 172/2, 175, 193/2. 

gm. Miastkowo  

obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 320. 

obr. ew. Drogoszewo  

dz. ew. 2, 35. 

obr. ew. Nowosiedliny  

dz. ew. 6. 
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obr. ew. Osetno  

dz. ew. 277, 34. 

obr. ew. Rybaki  

dz. ew. 252. 

obr. ew. Rydzewo  

dz. ew. 474, 525. 

gm. Miasto Łomża  

obr. ew. Łomża  

dz. ew. 50229, 50364. 

gm. Nowogród - miasto  

obr. ew. Nowogród  

dz. ew. 772, 801. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 226/4, 317, 349, 387, 694, 764/3, 932. 

obr. ew. Serwatki  

dz. ew. 422, 484, 705, 712, 727/6, 740, 751. 

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 2/1, 253, 3/1, 38, 5/1. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Czarnocin  

dz. ew. 552, 692, 715, 731, 752, 773. 

obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

dz. ew. 377, 384. 

obr. ew. Nagórki  



 

322 

 

dz. ew. 174. 

obr. ew. Pęza  

dz. ew. 191/1, 199/1, 212/4. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Dobki  

dz. ew. 184. 

obr. ew. Lipniki  

dz. ew. 126, 258, 354, 441. 

obr. ew. Nieciece  

dz. ew. 111. 

obr. ew. Piaski  

dz. ew. 259, 317, 340, 356, 84. 

obr. ew. Popowlany  

dz. ew. 329. 

obr. ew. Siekierki  

dz. ew. 145, 183, 374, 411, 499, 5, 519, 539. 

gm. Tykocin-miasto  

obr. ew. Tykocin  

dz. ew. 1059, 1128, 1571, 424/7. 

gm. Wizna  

obr. ew. Bronowo Łąki  

dz. ew. 1088, 1116, 1183, 3, 312, 38, 414, 455, 517, 54, 567, 921, 939, 988. 

obr. ew. Bronowo  

dz. ew. 490/9, 507/2, 513/1. 

gm. Zbójna  
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obr. ew. Dębniki  

dz. ew. 536/5. 

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 312, 368, 389, 392/1, 392/2, 409, 447/2, 501, 502. 

obr. ew. Ruda Osowiecka  

dz. ew. 58/1. 

obr. ew. Stanisławowo  

dz. ew. 109. 

Nadleśnictwo Nowogród 

Obręb leśny Nowogród 

Oddz. 146n, 178Af, 146m, 178Ak 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 3a, 5b, 226p  

 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

(Lokalizacja działań ochronnych nr: 35, 36) 

gm. Krypno  

obr. ew. Morusy  

dz. ew. 158. 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 1285, 1294, 1323, 1594, 1605, 1606, 1630/4, 1630/5, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 19/3, 19/4, 246, 538, 645, 726/4, 946/3, 946/4, 

946/5. 

gm. Miasto Łomża  

obr. ew. Łomża  
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dz. ew. 51255, 51257, 51258, 51259, 51260, 51301, 51302. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 317, 686, 688, 702, 704, 706, 943, 944, 945. 

obr. ew. Szablak  

dz. ew. 2/1, 255, 3/1. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Drozdowo  

dz. ew. 446, 450, 451. 

obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

dz. ew. 303. 

obr. ew. Kalinowo  

dz. ew. 186, 188/2, 508, 511, 543, 588, 589, 590. 

gm. Tykocin  

obr. ew. Lipniki  

dz. ew. 230, 347, 396, 418, 493, 510, 713. 

gm. Wizna  

obr. ew. Bronowo Łąki  

dz. ew. 301. 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 17c, 17d, 17f, 18c, 18d, 18h, 18i, 18l, 18n, 19a, 19i, 19j, 19k, 2a, 2b, 20a, 20c, 20d, 20f, 20g, 20i, 21a, 21b, 21bx, 21d, 21h, 21i, 21k, 

21l, 21m, 21o, 21p, 21z, 7a, 226bx, 226cx 
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91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe (Lokalizacja działań ochronnych nr: 38) 

gm. Łomża  

obr. ew. Jednaczewo  

dz. ew. 1265, 1266, 1585, 1594, 1605, 1635, 549, 554, 710. 

gm. Mały Płock  

obr. ew. Chludnie  

dz. ew. 385/1. 

gm. Miastkowo  

obr. ew. Czartoria  

dz. ew. 623. 

obr. ew. Rybaki  

dz. ew. 294. 

gm. Miasto Łomża  

obr. ew. Łomża  

dz. ew. 50364, 51255. 

gm. Nowogród - miasto  

obr. ew. Nowogród  

dz. ew. 1824, 67. 

gm. Nowogród - obszar wiejski  

obr. ew. Jankowo Młodzianowo  

dz. ew. 1042, 1046, 228/2. 

obr. ew. Morgowniki  

dz. ew. 153, 155. 

obr. ew. Serwatki  
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dz. ew. 1181, 771. 

gm. Piątnica  

obr. ew. Czarnocin  

dz. ew. 691, 739, 754. 

obr. ew. Drożęcin-Lubiejewo  

dz. ew. 302/2, 363. 

obr. ew. Nagórki  

dz. ew. 81/1. 

obr. ew. Pęza  

dz. ew. 197/2, 213/1, 260/7. 

gm. Tykocin-miasto  

obr. ew. Tykocin  

dz. ew. 1089/2, 1091/1, 1146. 

gm. Zawady  

obr. ew. Targonie Wielkie  

dz. ew. 338. 

gm. Zbójna  

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 317. 

Nadleśnictwo Nowogród 

Obręb leśny Nowogród 

Oddz. 148b, 150f 

Nadleśnictwo Łomża 

Obręb leśny Łomża 

Oddz. 17a, 17b, 21o  
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91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum 

gm. Zbójna  

obr. ew. Pianki  

dz. ew. 246/1. 

 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae 

gm. Nowogród 

obr. ew. Szablak 

dz. ew. 17/3, 18/3, 19/3 
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