
Nazwa obiektu LIFE Nazwa obiektu
Nazwa i kod obszaru 

Natura 2000 7230 W SDF Data 
zatwierdzenia

Istniejące aktualne dokumenty 
planistyczne dla tego terenu Zapisy dotyczące siedliska 7230 

Konotop

Torfowisko Pliszka
Ratno

Jezioro Wielicko
Ilanka3
Ilanka1
Ilanka2
Ilanka5
Ilanka6
Ilanka4Ilanka7
Ilanka8

Młodno Młodno Torfowisko Młodno
(PLH080005)

pokrycie - 27,73 ha,*
 reprezen.-  C,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. - C,
 ocena - C 

29.08.2012

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 REGIONALNEGO 
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody „Młodno” 

2. Konserwacja zastawek; 3. Koszenie łąk: jeden pokos w terminie od początku sierpnia do końca października lub w okresie dostępności 
terenu, w odstępach co najmniej 3-4 letnich; 4. Usuwanie nalotów drzew i krzewów w okresie zimowym oraz koszenie raz na 3 – 4 lata, w 
terminie od początku sierpnia do końca października lub w okresie dostępności terenu. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów 
ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych. Obecnie trwają konsultacje ws. zmiany planu ochrony rezerwatu Młodno, w 
czasie których Klub złożył swoje uwagi w zakresie ochrony siedliska 7230. Zostały one uwzględnione w projekcie nowego planu ochrony. 

Wierzchołek Wierzchołek Uroczyska Kujańskie 
(PLH300052)

pokrycie - 4,21ha,*
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - C

Bagno Stawek 24.09.2012

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 REGIONALNEGO 
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W 

GDAŃSKU
z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody „Bagno Stawek”

Usuwanie drzew, krzewów (głównie brzozy i olchy) i nalotów ww. gatunków z powierzchni siedliska 7230; trzykrotnie w odstępach 2-letnich w 
ciągu pierwszych 6 lat obowiązywania planu; na powierzchni 1,35 ha. Biomasę usunąć poza granice rezerwatu. Usuwanie drzew, krzewów 
(głównie brzoza i olcha) i nalotów ww. gatunków z powierzchni siedliska 7230; trzykrotnie w odstępach 2-letnich w ciągu pierwszych 6 lat 
obowiązywania planu, na powierzchni 1,17 ha. Po usunięciu drzew i krzewów wykaszać ręcznie całą powierzchnię co 2-3 lata, w okresie 15 VIII-
15 IX; biomasę usuwać poza granice rezerwatu. Dopuszczalny jest wypas bydła w obsadzie 1DJP/ha/30 dni w roku. W przypadku określenia 
takiej potrzeby (w celu zachowania otwartego charakteru siedliska 7230 oraz optymalnych warunków siedliskowych dla gatunków roślin 
wskazanych w załączniku 7 ust. 2), nie wcześniej niż w roku 2015 – usuwanie nalotów drzew i krzewów lub ręczne wykaszanie całej powierzchni 
5,39 ha.; biomasę usuwać poza granice rezerwatu.

Jezioro Głuche Małe
Usunięcie samosiewów drzew i krzewów w wieku do 30 lat na powierzchni około 6,2 ha; wyciętą biomasę usunąć poza rezerwat. Zabieg 
jednorazowy (w przypadku przywrócenia ekstensywnego koszenia), w przypadku braku zabiegów koszenia zabieg należy powtórzyć co najmniej 
3-4 razy w odstępach dwuletnich.

Torfowisko Radość 17.02.2016

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY 

ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody

„Mechowisko Radość”

1) Usunięcie drzew i krzewów (głównie brzozy, olszy oraz sosny) i nalotów ww. gatunków z powierzchni mechowiska (5,15 ha); po wykonaniu 
wycinki usuwać pojawiające się odrośla i naloty dwukrotnie w odstępach około 3-letnich lub wg potrzeb, biomasę należy usunąć poza granice 
rezerwatu;
2) usuwanie nalotów drzew i krzewów – na powierzchni całego mechowiska (7,54 ha) - wg potrzeb wykazanych na podstawie monitoringu 
wskazanego w zał. 8 ust. 2 pkt 1;
3) koszenie roślinności szuwarowej z powierzchni mechowiska - raz w roku na powierzchni 1,4 ha, ręcznie, po 15 lipca, przed wykłaszaniem 
trzciny, na wysokości około 15 cm od powierzchni mechowiska; biomasę należy usunąć poza granice rezerwatu;
4) monitoring zarastania mechowiska przez roślinność szuwarową, co 3- lat; w przypadku stwierdzenia ekspansji gatunków szuwarowych - 
ręczne koszenie trzciny i pałki z powierzchni mechowiska; po 15 lipca, przed wykłaszaniem trzciny, biomasę należy usunąć poza granice 
rezerwatu.

Jezioro Kruszyńskie 01.07.2014
ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 1 
lipca 2014r. w sprawie ustanowienia zadań 

ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kruszynek"

Na wybranych powierzchniach fitocenoz mechowiskowych należy wykonać koszenie ręczne (ręczne kosiarki, kosy mechaniczne itp.), pozyskaną 
biomasę należy ręcznie usunąć poza rezerwat. Usunięcie nalotów dzrew i krzewów ręcznie za pomocą drobnego sprzętu tnącego (piły, siekiery 
itp.), pozyskaną biomasę należy ręcznie usunąć poza rezerwat.

Jezioro Małe Długie Jezioro Małe Długie (N) Rynna Dłużnicy 
(PLH220081)

pokrycie - 12,73 ha,
 reprezen. - C,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. C,
 ocena - C

A3-Zainstalowanie w tamie bobrowej urządzenia stabilizującego poziom wody (poniżej działki nr 109/1; Zadanie należy wykonać w pierwszych 
dwóch latach obowiązywania planu zadań ochronnych; A4-Montaż zastawek piętrzących wodę na urządzeniu melioracji wodnej (rowie 
ziemnym)(działka nr 117); Zadanie należy wykonać w drugim roku obowiązywania planu zadań ochronnych;
 A5-Usunięcie pojedynczych nalotów drzew i krzewów oraz ich skupień z powierzchni siedliska przyrodniczego wraz z usunięciem ściętej 
biomasy poza powierzchnię torfowisk (działka 117, wydzielenie leśne Nadl. Bytnica adres leśny: 14-20-2-08-25c); Zadanie należy wykonać w 
pierwszych dwóch latach obowiązywania planu zadań ochronnych; A5-Usunięcie pojedynczych nalotów drzew i krzewów oraz ich skupień z 
powierzchni siedliska przyrodniczego wraz z usunięciem ściętej biomasy poza powierzchnię torfowisk (działka 117, wydzielenia leśne Nadl. 
Bytnica, Nadl. Torzym i Nadl. Krosno); Zadanie należy wykonać w pierwszych dwóch latach obowiązywania planu zadań ochronnych;

A2- Działanie obligatoryjne:
Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony obszaru we wskazanym obszarze wdrażania.
Działanie fakultatywne:
Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę torfowisk (7230).
Zadanie należy realizować od drugiego roku obowiązywania planu zadań ochronnych, do końca jego obowiązywania. (nr działek: 98/2, 148,25)

Brak ustanowionego Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

15.09.2017
ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 

OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 15 
września 2017r. w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Kulawy" Kosić ręcznie raz na 2 lata lub co roku 50% powierzchni, w terminie od 1 sierpnia do 30 września, wysokość koszenia – około 15 cm. 
Obligatoryjnie usuwać skoszoną biomasę z powierzchni torfowisk najpóźniej w ciągu 2 tyg. po skoszeniu.Zapceń

Zapceńskie Mechowiska Ostoja Zapceńska 
(PLH220057)

pokrycie - 65,15 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - B

Torfowiska Sandru Brdy Sandr Brdy 
(PLH220026)

pokrycie - 3,75 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - A

Dolina Pliszki

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 4 października 2016r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Pliszki PLH080011 (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego z 2016 r., poz. 1985)

Dolina Pliszki
 (PLH080011)

pokrycie - 41,70 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - A

2016-10-05

Kosobudki
Kijewo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000

Dolina Ilanki PLH080009 (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego z 2014 r., poz. 943)

Dolina Ilanki Dolina Ilanki 
(PLH080009)

pokrycie - 47,23 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - A

2014-04-25

Brak ustanowionego Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.



Sulęczyno Sulęczyno Mechowiska Sulęczyńskie 
(PLH220017)

pokrycie - 20,52 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - A

15.09.2017

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 15 
września 2017r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody Mechowiska 

Sulęczyńskie"

1. Okresowe usuwanie drzew i krzewów z powierzchni torfowiska - Na powierzchni około 10 ha. Prace prowadzić poza okresem lęgowym 
ptaków, tj. od 1 września do końca lutego. Biomasę po wycince należy usuwać poza granice rezerwatu lub wykorzystać (po zrąbkowaniu) jako 
wypełnienie przegród na rowach melioracyjnych; w rejonach trudno dostępnych (potorfia w południowej
części rezerwatu) dopuszcza się zastąpienie wycinki poprzez okorowywanie opasek na pniach i pozostawienie stojących drzew.
Po wykonaniu zabiegu należy okresowo usuwać pojawiające się odrośla i naloty – wg potrzeb, nie dopuszczając do sukcesji krzewów i drzew.
2. Koszenie powierzchni mechowiska zajętych przez trzcinę, pałkę i turzyce - Na powierzchni 7 ha;
a) koszenie ręczne, prowadzone corocznie, aż do ograniczenia populacji gatunków niepożądanych (trwałego zmniejszenia udziału wysokich 
bylin w płatach do wartości pokrycia 1 w skali Braun-Blanqueta);
b) przez pierwszych 5 lat (do czasu uzyskania wyników z powierzchni próbnych) kosić na przełomie lipca i sierpnia, na wysokości ok. 15 cm, z 
wyłączeniem z koszenia powierzchni próbnych. Skoszony materiał należy usunąć w ciągu 2 tygodni; można go wykorzystać do zasypywania 
rowu melioracyjnego na całej jego długości;
c) po 5 latach dostosować terminy i sposób koszenia do wyników uzyskanych z powierzchni próbnych;
d) w przypadku osiągnięcia trwałego zmniejszenia udziału wysokich bylin w płatach do wartości pokrycia 1 w skali Braun-Blanqueta kosić, jak 
powierzchnie mechowiska wolne od wysokich bylin (wskazane w zał. 2 w ust. 3); przypadku płatu zespołu
Caricetum diandrae (biochora IIIb) koszenie należy kontynuować do trwałego zmniejszenia udziału pałki do wartości pokrycia + w skali Braun-
Blanqueta.

Jezioro Krąg Jezioro Krąg Jezioro Krąg 
(PLH220070)

pokrycie - 3,75 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - B

IV kwartał 2017 

Manowo Manowo Mechowisko Manowo 
(PLH320057)

pokrycie - 26,06 ha,
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

2015-02-05

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 5 

lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Mechowisko Manowo PLH320057 (Dziennik 

Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 
z 2015 r., poz. 443)

Działania związane z ochroną czynną: 1-Budowa 5 przetamowań na rowach melioracyjnych odwadniających obszar torfowiska; 2-Usunięcie 
drzew i krzewów we wszystkich płatach siedliska; Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 3-Jednorazowe, 
ręczne wykoszenie powierzchni torfowiska wraz z usunięciem biomasy; 4-Coroczne ręczne wykaszanie ok. 25% powierzchni torfowiska 
(każdego roku obejmujące inny fragment ) z usunięciem biomasy; Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony: 5-Zgodnie z 
przewodnikiem metodycznym monitoringu siedlisk przyrodniczych prowadzonych przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Zgniła Struga
Lubowo
Kwiecko
Drzewiany
Dolina Łęcznej

Dolina Płoni - Żydowo Dolina Płoni - Żydowo Dolina Płoni i Jezioro Miedwie 
(PLH320006)

pokrycie - 20,00 ha,
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. C,
 ocena - C

04.04.2014

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY 

ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
z dnia 4 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 

Płoni
i jezioro Miedwie PLH320006 (Dziennik 

Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 
z 2014 r., poz. 1660)

5. Działanie obligatoryjne:
1) Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych 
(zabezpieczenie siedliska przed spontaniczną ekspansją szuwarów i łozowisk oraz przed zmianą użytkowania gruntu);
2) Ekstensywne użytkowanie kośne trwałych użytków zielonych.
Działanie fakultatywne:
Sporadyczne koszenie (raz na 3-4 lata) siedlisk i usuwanie biomasy (ochrona przed ekspansją szuwarów i łozowisk), lub koszenie części siedliska 
(25% powierzchni) co rok.
13. Powiadomienie właścicieli i użytkowników o występowaniu siedlisk przyrodniczych oraz promowanie właściwych metod użytkowania, od 
początku obowiązywania planu przez 3 lata.
16. Wdrożenie i kontrola przestrzegania ograniczenia zmiany przeznaczenia trwałych użytków zielonych na grunty orne i inne tereny np. pod 
zabudowę lub zalesienia, po przeanalizowaniu wpływu zmiany przeznaczenia gruntu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

Diabli Skok

Wielkopolska Dolina Rurzycy

Smolary
Mielęcin Bukowo
Stara Korytnica
Nowa Studnica
Jez. Bukowo Długie i Małe
Nowa Korytnica

Brak ustanowionego Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

2. Ręczna wycinka (piłami i siekierami) nalotu i podrostu drzew i krzewów w terminie październik 20014r.- 1 marca 2015r. lub 1 sierpnia 2015r.- 
1marca 2016r. Ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wyniesienie jej poza obszar siedliska (wydzielenie 363c o pow. 0,8ha).ZARZĄDZENIE NR 12/2014 REGIONALNEGO 

DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W 
SZCZECINIE z dnia 14 października 2014 r. w 
sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody „Dolina Rurzycy”

14.10.2014Dolina Rurzycy

Uroczyska Puszczy 
Drawskiej

Uroczyska Puszczy Drawskiej 
(PLH320046)

pokrycie - 290,22 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

Brak ustanowionego planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000.
 PZO w trakcie zatwierdzania. 

pokrycie - 35,32 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - A

Dolina Rurzycy (PLH300017)

Torfowiska Radwi i 
Chocieli

Dolina Radwi, Chocieli i Chotli 
(PLH320022)

pokrycie - 1475,66 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - B,
 stan zach. B,
 ocena - B

Projekt planu ochrony Rezerwatu Mechowisko Krąg - obecnie w trakcie opracowywania



Orle Orle Orle (PLH220019)

pokrycie - 36,11 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - B

2013-09-19

ZARZĄDZENIE NR 34/2013
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY 

ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Orle 

PLH220019

1- 1) Ręczne usunięcie nalotów drzew i krzewów z wyniesieniem biomasy poza obszar torfowiska (w przypadku braku użytkowania kośnego, 
zabieg należy powtórzyć). 2) Jednorazowe wykoszenie przygotowawcze w terminie od 15 września do 30 września, z wyniesieniem biomasy 
poza obręb torfowiska. 2- Budowa 10 -15 zastawek drewniano – ziemnych na rowach ujmujących wody w północnej części torfowiska, o 
optymalnej wysokości piętrzenia wynoszącej 20-35 cm. Każda zastawka powinna składać się z 2 szczelnych ścianek drewnianych z 
wypełnieniem ziemnym pomiędzy nimi. 3- Jeden pokos raz na dwa lata 100% powierzchni lub 50% każdego roku, na wysokość 5-15 cm, z 
usunięciem biomasy, w terminie od 15 lipca do 15 września. 4- Ekstensywne użytkowanie kośne z usunięciem biomasy.

Stare Biele

Łosiniany

2014-06-30Puszcza Knyszyńska Ostoja Knyszyńska 
(PLH200006)

pokrycie - 82,00 ha,
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU z dnia 

30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006  
(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 

2014 r., poz. 2431).

B1- Utzrymanie siedliska. Ochrona siedliska. Utzrymanie siedliska w stanie niezalesionym. A1- Działanie fakultatywne. Użytkowanie kośne. 
Ekstensywne koszenie (zbieranie pokosu i usuwanie go poza obręb torfowiska). W przypadku grząskich torfowisk kopułowych i wiszących- 
ręczne sukcesywne wycinanie pojawiająch się krzewów i podrostów drzew.



Augustów - ogródki
Kobyla Biel
Kalejty
Przewięź
Płaska
Jazy
Borsuki
Perkuć
Sawonia - Mostek
Żyliny
Dolina Rospudy
Sarnetki

Wigry jez. Kruszyn Ostoja Wigierska 
(PLH200004)

pokrycie - 1,61 ha,
 reprezen. - D,
 powierzchnia względna - ,
 stan zach. ,
 ocena - 

24.03.2016

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego 

Parku Narodowego

B. 1. Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych, przez:
1) koszenie niepożądanej roślinności,
2) usuwanie nalotu drzew i krzewów na łąkach oraz torfowiskach z usunięciem biomasy
B. 3. Ochrona torfowiska nakredowego przez budowę zastawek piętrzących wodę

Wingrany
Rudawki

Poszeszupie

Rowelska Góra Rowele Torfowiska Gór Sudawskich 
(PLH200017)

pokrycie - 1,38 ha,
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. C,
 ocena - C

Dziabel

Sumówek

jez. Purwin
Hańcza

Czarnkowizna

Stara Wieś

Morgi

Stara Pawłówka

Rutka

27- Działanie obligatoryjne- zachowanie siedliska przyrodniczego. Użytkowanie kośne. 31- Działanie fakultatywne. Usunięcie drzew i krzewów z 
pozostawieniem karłowatych sosen i jałowców (sosna o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5m); 
usunięcie biomasy. 40- Działanie fakultatywne. Po usunięciu drzew i krzewów, coroczne koszenie ręczne po 15 lipca na wysokości 10-15cm w 
sposób, który nie niszczy roślinności i gleby, zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki; obowiązek usuwania lub złożenia w 
stogi biomasy do 2 tygodni po pokosie; bez wypasu; zakaz nawożenia biomasy do 2 tygodni po pokosie; bez wypasu; zakaz nawożenia.

29- Działanie obligatoryjne- zachowanie siedliska przyrodniczego. Użytkowanie kośne tylko części torfowiska zarośniętej przez trzcinę. 35- 
Działanie fakultatywne. Usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem karłowatych sosen (sosna o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich 
przyrostach rocznych i wysokości do 5m) i jałowców; usunięcie biomasy; co 3 lata wykaszanie odrostów.  40- Działanie fakultatywne. Po 
usunięciu drzew i krzewów, coroczne koszenie ręczne po 15 lipca na wysokości 10-15cm w sposób, który nie niszczy roślinności i gleby, zakaz 
koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki; obowiązek usuwania lub złożenia w stogi biomasy do 2 tygodni po pokosie; bez wypasu; 
zakaz nawożenia biomasy do 2 tygodni po pokosie; bez wypasu; zakaz nawożenia.

Jeleniewo

pokrycie - 18,71 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

pokrycie - 0,63 ha,
 reprezen. - D,
 powierzchnia względna - ,
 stan zach. ,
 ocena - 

Jeleniewo
 (PLH200001)

pokrycie - 46,69 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

Ostoja Suwalska 
(PLH200003)

Ostoja Augustowska 
(PLH200005)

pokrycie - 535,34 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - A

Dolina Szeszupy 
(PLH200016)Poszeszupie

2013-12-31Puszcza Augustowska

Brak ustanowionego planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000

Brak zapisów działan ochronnych dotyczących siedliska 7230. Zapisano działania dla Lipiennika loesela, który działa tu jako gatunek parasolowy: 
52. ochrona siedliska występowania gatunku poprzez ekstensywne koszenie i wynoszenie pokosu poza obręb siedliska, 51. Usunięcie drzew i 
krzewów wraz z wywozem biomasy. 

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 REGIONALNEGO  
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W 

BIAŁYMSTOKU z dnia 31 grudnia 2013 r. w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska 

PLH200005 (Dziennik Urzędowy Województwa 
Podlaskiego z 2014 r., poz. 137)

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo 
PLH200001  (Dziennik Urzędowy Województwa 

Podlaskiego z 2014 r., poz. 1771)

2014-04-30

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 

Brak ustanowionego planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000

14- Działanie fakultatywne. Zachowanie struktury siedliska. Usunięcie rosnących drzew i krzewów, usunięcie pozyskanej biomasy poza obręb 
siedliska (zabieg jednorazowy). 15- Działanie obligatoryjne. Zachowanie siedliska przyrodniczego, położonego na trwałych użytkach zielonych. 
Ekstensywne użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno- pastwiskowe. 16- Działanie fakultatywne. Ekstensywne koszenie i wynoszenie pokosu 
poza obręb siedliska; wyskokość koszenia 5-15cm, technika koszenia: w sposób nie niszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, zakaz koszenia 
okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej, usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie 
po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu na które ten termin nie był 
przestrzegany, zakaz wypasania i nawożenia, pozostawienie 50% powierzchnidziałki rolnej nie skoszonej, przy czym w każdym roku powinno to 
dotyczyć innej powierzchni, raz na 2 lata dopuszcza się koszenie całej powierzchni. 17- Utrzymanie reżimu wodnego. Zachowanie zasilania 
wypływami wód podziemnych poprzez ograniczenie prowadzenia prac melioracyjnych oraz zakaz stosowania rowów odwadniających.

2014-04-30

Linówek
14- Działanie fakultatywne. Zachowanie struktury siedliska. Usunięcie rosnących drzew i krzewów, usunięcie pozyskanej biomasy poza obręb 
siedliska (zabieg jednorazowy). 15- Działanie obligatoryjne. Zachowanie siedliska przyrodniczego, położonego na trwałych użytkach zielonych. 
Ekstensywne użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno- pastwiskowe. 16- Działanie fakultatywne. Ekstensywne koszenie i wynoszenie pokosu 
poza obręb siedliska; wyskokość koszenia 5-15cm, technika koszenia: w sposób nie niszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, zakaz koszenia 
okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej, usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie 
po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu na które ten termin nie był 
przestrzegany, zakaz wypasania i nawożenia, pozostawienie 50% powierzchnidziałki rolnej nie skoszonej, przy czym w każdym roku powinno to 
dotyczyć innej powierzchni, raz na 2 lata dopuszcza się koszenie całej powierzchni. 17- Utrzymanie reżimu wodnego. Zachowanie zasilania 
wypływami wód podziemnych poprzez ograniczenie prowadzenia prac melioracyjnych oraz zakaz stosowania rowów odwadniających.

Dolina Czarnej Hańczy
Jeleniewo 

(PLH200001)

pokrycie - 46,69 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

2014-04-30

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo 
PLH200001  (Dziennik Urzędowy Województwa 

Podlaskiego z 2014 r., poz. 1771)



Żytkiejmska Struga N

Żytkiejmska Struga S

Bagno Parchacz Bagno Parchacz Dolina Górnej Rospudy 
(PLH200022)

pokrycie - 40,71 ha,
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

2013-12-09

ZARZĄDZENIE NR 24/2013
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY 

ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU
z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 

Górnej Rospudy
PLH200022

1- Przywrócić i utrzymywać właściwe stosunki wodne. Zainstalować, a następnie konserwować rury regulujące poziom piętrzenia na tamach 
bobrowych, oddziałujących na stanowisko. 2- Działanie fakultatywne. Usuwać drzewa i krzewy; usuwać pozyskaną biomasę. Usunięcie drzew i 
krzewów wraz z wywozem biomasy. Zabiegi przeprowadzić jesienią (IX-X). W miarę potrzeby usuwać odrośla, nie rzadziej niż raz na 5 lat. 3- 
Działanie fakultatywne. Wykaszać i usuwać pozyskaną biomasę. Wykosić po zabiegu usunięcia drzew i krzewów (po działaniu nr 1). Zabieg 
przeprowadzić na pow. 50% areału każdego roku. Termin koszenia: 15.07-30.09; wysokość koszenia: 5-15 cm.

Zocie Zocie Torfowisko Zocie 
(PLH280037)

pokrycie - 3,29 ha,
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - C

Drozdowo Drozdowo Mazurskie Bagna
 (PLH280054)

pokrycie - 9,10 ha,
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

2014-05-19

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE z dnia 19 

maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Mazurskie Bagna PLH280054 (dziennik urzędowy 
województwa warmińsko – mazurskiego z 2014 

r. poz 2287) 

5- Konserwacja rowu odprowadzającego wodę z rezerwatu „Jeziorko koło Drozdowa”, powyżej przepustu drogowego. 7- Koszenie i usuwanie 
zakrzaczeń i drzew na torfowisku 7230

Głógno Głógno Ostoja Piska 
(PLH280048)

pokrycie - 0,00 ha,
 reprezen. - ,
 powierzchnia względna - ,
 stan zach. ,
 ocena - 

Trępel Trępel Ostoja Napiwodzko-Ramucka 
(PLH280052)

pokrycie - 3,26 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - A

2015-02-23

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE z dnia 23 

lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Ostoja Napiwodzko - Ramucka PLH280052 

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego z 2015 r., poz.735)

Zapisy w PZO nie obejmują działek, na których znajduje się obiekt. W roku 2017 r. planowana jest aktualizacja planu zadań ochronnych w tym 
zakresie. 

Kopaniarze Kopaniarze Ostoja Welska 
(PLH280014)

pokrycie - 15,58 ha,
 reprezen. - A,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. A,
 ocena - A

w trakcie 
Projekt Planu Ochrony Welskiego Parku 

Krajobrazowego z uwzględnieniem planu zadań 
ochronnych dla N2000 

Zalecenia w zakresie ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin zwierząt i ich siedlisk, w ramach których przy uwzględnieniu 
wymogów o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: utrzymanie powierzchni otwartych torfowisk 
zasadowych koło Kopaniarzy, usuwanie podrostu drzew i krzewów z torfowiska. 

Gogolewko
Skotawskie Łąki
Mechowiska Czaple

* siedlisko 7230 pierwotnie nie ujęte w SDF obszaru. Aktualizację przekazano do właściwego RDOŚ. 

46. Zachowanie zbiorowisk naturalnych. Wykonanie, w miarę potrzeb, zastawek na
kanałach odwadniających. 
51. Zachowanie naturalnego zbiorowiska. Kontrola stanu sanitarnego. Redukcja brzozy
omszonej oraz podszytów świerkowych pod kątem ochrony lipiennika loesela oraz skalnicy
torfowiskowej. Wykonanie, w miarę potrzeb, zastawek na kanałach odwadniających

Żytkiejmska Struga Puszcza Romincka 
(PLH280005)

pokrycie - 7,38 ha,
 reprezen. - D,
 powierzchnia względna - ,
 stan zach. ,
 ocena - 

2008-11-17

ROZPORZĄDZENIE Nr 115
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody „Struga Żytkiejmska" (Dz. 
Urz. Woj.. Warmińsko Mazurskiego 2008, poz. 

176 nr 2583) 

Dolina Słupi 
(PLH 220052)Torfowiska Doliny Słupi

pokrycie - 24,65 ha,
 reprezen. - B,
 powierzchnia względna - C,
 stan zach. B,
 ocena - B

Brak ustanowionego Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000

Brak ustanowionego Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000. Obszar Skotawskie Łąki i Mechowiska Czaple stanowią rezerwaty, dla których obecnie są opracowywane plany ochrony. Ich zatwierdzenie 
planuje się na IV kwartał 2017 r. Obszar Gogolewko obecnie podlega procedurze ustanawiającej na tym terenie rezerwat przyrody. Po jego ustanowieniu zostanie opracowany i zatwierdzony plan ochrony. 

Brak ustanowionego Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Torfowisko Zocie” 
PZO zostanie przygotowane i zatwierdzone w 2017 r .


