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PROJEKT 

 

Dokumentacja Planu Zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 w województwie kujawsko-pomorskim 

 

I. Etap I — wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Dolina Osy 

Kod obszaru PLH040033 

Opis granic obszaru 
Przekazany przez Zamawiającego plik z numerycznym wektorem granic obszaru zapisanym w formacie shp zamieszczono na dołączonym no-

śniku cyfrowym — załącznik nr 1 

SDF załącznik nr 2 

Położenie województwo kujawsko-pomorskie, powiat grudziądzki, gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno, Świecie nad Osą 

Powierzchnia obszaru (w ha) 2183,69 

Status prawny 
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011r. (numer aktu normatywnego C 

(2010) 9669), na potrzeby dokumentacji planu zadań ochronnych zwany dalej obszarem Natura 2000 

Termin przystąpienia do sporządzenia 

Planu 
10-06-2013 

Termin zatwierdzenia Planu 
Data wydania zarządzenia RDOŚ. 

Podana data powinna być zapisana w formacie dd-mm-rrrr. Wypełnia RDOŚ sprawujący nadzór nad obszarem 

Koordynator Planu 
dr Michał Falkowski, Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk” Michał Falkowski, ul. Sokołowska 83/17, 08-110 Siedlce, 

e-mail: mfzuraw@wp.pl, tel. 25 632 08 03, 604 377 365 

Koordynator merytoryczny ze strony 

Beneficjenta POIS.05.03.00-00-285/10 

prof. dr hab. Jerzy Garbacz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Katedra Kształtowania i Ochrony 

Środowiska, ul. Sucha 9, 85-796 Bydgoszcz; e-mail: wbochrona@utp.edu.pl, tel. 52 340 84 40  

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz 

 

mailto:mfzuraw@wp.pl
mailto:wbochrona@utp.edu.pl
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1.2. Ustalenie terenu objętego Planem 

Lp.  

Nazwy krajowych form ochrony 

przyrody lub nadleśnictw pokrywa-

jących się z obszarem Natura 2000, 

które mogą powodować wyłączenie 

części terenu ze sporządzania PZO 

Dokument planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia części terenu 

obszaru Natura 2000 ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa pokrywająca 

się z obszarem Natura 2000 (ha) 

1 rez. Dolina Osy  

Rezerwat przyrody „Dolina Osy” — plan 

ochrony na okres od 01.01.2005 do 

31.12.2024 (projekt), Biuro Usług Ekologicz-

nych i Leśnych „Quercus” w Toruniu, 2004 

 

Zarządzenie nr 14/2012 Regionalnego Dyrek-

tora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie ustano-

wienia zadań ochronnych dla rezerwatu przy-

rody „Dolina Osy” 

 

Zarządzenie nr 10/2013 Regionalnego Dyrek-

tora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia ustanawiającego zadania ochron-

ne dla rezerwatu przyrody „Dolina Osy” 

W projekcie planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Dolina Osy” brak jest zapisów 

spełniających kryteria określone w art. 28 

pkt 10 ustawy o ochronie przyrody, w 

związku z czym brak jest podstaw do wy-

łączenia całości lub części powierzchni 

rezerwatu z obowiązku sporządzenia PZO. 

Brak podstaw wynika również z tego, że 

wspomniany projekt nie ma mocy doku-

mentu obowiązującego (nie został ustano-

wiony). 

669,97 

2 rez. Zamek Rogóźno brak brak 70,51 

3 Nadleśnictwo Jamy 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Jamy 

na lata 2007 – 2016 (decyzja Ministra Środo-

wiska DLOPiK-L-1p-611-18/07 z dnia 

22.03.2007 r., Warszawa) 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 

Jamy nie zawiera zapisów dotyczących 

działań ochronnych względem przedmio-

tów ochrony w obrębie obszaru Natura 

2000 Dolina Osy PLH040033, przez co nie 

daje podstawy do zastosowania art. 28 pkt 

11 ustawy o ochronie przyrody, czyli wy-

łączenia całości lub części obszaru z obo-

wiązku sporządzenia PZO. 

2183,69 

Dane przedstawiono w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS — załącznik 3. 

 

Teren objęty PZO: Cały obszar Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 o powierzchni 2183,69 ha. 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

(Należy umieścić mapę obszaru Natura 2000 przekazaną przez Zamawiającego wraz z naniesioną na nią powierzchnią wyłączoną ze sporządzania PZO z pkt.1.2.). 

Załącznik 4 — Ortofotomapa obszaru Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 (plik pdf zamieszczono na załączonej płycie DVD) 

 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

(Należy opracować opis założeń do sporządzenia PZO zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ). 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, który to obowiązek 

wynika z art. 6 (1) dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Dz. U. UE. L 206 

z 22.7.1992 ze zm.). Dokument ten tworzy ramy prawne do działania wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Obowiązek sporządzenia projektu 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. z 2013, 

poz. 627 ze zm.). Wyżej wymieniony Plan, ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia, właściwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony środowiska na okres 

10 lat. W przypadku przedmiotowego obszaru, za ustanowienie PZO odpowiedzialny jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Projekt dokumentacji zostanie sporzą-

dzony przez wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę — Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk” Michał Falkowski, w ramach projektu PO-

IS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”, którego benefi-

cjentem jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. 

Dolina Osy PLH040033, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (zwany dalej „obszarem Natura 2000”) o powierzchni 2183,69 ha został po raz pierwszy zatwierdzony Decyzją 

Komisji Europejskiej z dnia 10.01.2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składającego się na kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu normatywnego C (2010) 9669), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2011 r. 

Dolina Osy, stanowiąca granicę pomiędzy Pojezierzem Chełmińskim i Pojezierzem Iławskim, ma charakter głębokiej do 40-50 m doliny erozyjnej o szerokości 300-500 metrów. 

W bezpośrednim otoczeniu ostoi znajdują się obszary wysoczyzn morenowych zbudowane z glin i piasków gliniastych, prawie całkowicie pozbawione lasów. W dolnym biegu rzeki, 

w którym rzeka Osa płynie w głęboko wciętej dolinie o szerokości do 500 metrów, w początkowej części znajduje się kilka niewielkich starorzeczy. Są one w większości silnie zarośnięte, 

a woda widoczna jest jedynie w kilku miejscach wolnych od roślin. W sąsiedztwie starorzeczy znajdują się łąki (na terasie zalewowej) lub bardzo strome zbocza doliny z wielogatunko-

wymi drzewostanami (m. in. łęgami, grądami, olsami, buczynami). Najczęstsze są tu fitocenozy łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum i łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-

Ulmetum minoris. Łęg jesionowo-olszowy, preferujący siedliska wilgotniejsze, zajmuje niskie pobrzeża rzek. Łęg wiązowo-jesionowy charakterystyczny jest dla siedlisk mniej zabagnio-

nych i spotyka się go zwykle na skrajach dolin rzecznych, ale także tuż przy rzekach, na brzegach wyżej wyniesionych. Ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum związany jest z miejscami 

silne zabagnionymi, gdzie zajmuje mniejszą powierzchnie niż oba łęgi — spotykany jest sporadycznie, głównie w dolinie Osy. Obok fitocenoz naturalnych dużą powierzchnię na opisywa-

nym obszarze zajmują nasadzenia drzew szpilkowych — sosny zwyczajnej, świerka pospolitego i modrzewia europejskiego, a także nasadzenia brzozy. Zachowały się jednak w nich, 

zwłaszcza w dolnych warstwach lasu, niektóre cechy zbiorowisk naturalnych. W drugiej części ostoi, poniżej miejscowości Słup-Młyn, gdzie znajduje się stopień wodny stanowiący pozo-

stałość po dawnym młynie, dolina Osy staje się węższa, brzegi trudno dostępne lub niedostępne, zbocza są bardzo strome (ich nachylenie przekracza 60°), rzeka silnie meandruje. W kory-

cie rzeki zalegają pnie i konary drzew. Liczne są osuwiska lub ślady po nich. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki, 2 – 3 m powyżej zwierciadła wody występują liczne wycieki 

i wysięki tworząc swoistą linię przecięcia warstwy wodonośnej. Teren jest silnie podmokły i grząski. W wielu miejscach utworzyły się niedostępne, silnie zarośnięte mokradła. Na tym 

odcinku do rzeki uchodzi kilka stałych i okresowych, krótkich (0,5 – 1,5 km) cieków zasilanych wodami podziemnymi. Do najbardziej charakterystycznych cech Osy należy jej duży spa-

dek. Wynosi on tu około 0,9‰, co jest charakterystyczne dla rzek wyżynnych, a nie nizinnych. Jeszcze większe spadki osiągają niewielkie dopływy Osy wykorzystujące głębokie wcięcia 
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dolin erozyjnych. Spadki lokalne (tzn. na wybranych, krótkich odcinkach) wynoszą nawet do 3‰. Ta część obszaru charakteryzuje się ubóstwem wód stojących. Wynika to z nietypowego 

ukształtowania jego powierzchni, w której przeważają silnie nachylone zbocza rynien i jarów. 

W obszarze Natura 2000 zidentyfikowano 8 typów siedlisk przyrodniczych pokrywających ponad 45% jego powierzchni. Do walorów obszaru Natura 2000 należą także dwa gatunki 

ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Głównymi przedmiotami ochrony w obszarze są siedliska leśne. Obszar wyróżnia się dużą powierzchnią stosunkowo naturalnych płatów 

lasów grądowych — grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum i grądu zboczowego (zb. Acer platanoides-Tilia cordata). Do najcenniejszych fitocenoz można zaliczyć płaty grądu ni-

skiego — kokoryczowego Tilio-Carpinetum corydaletosum, rozwijające się na dnie jarów i u ich wylotu. W dużej części lasów liściastych w składzie dominuje buk zwyczajny, przez co 

nawiązują one do żyznej buczyny pomorskiej Galio odorati-Fagetum. Zespoły związane z siedliskami wilgotnymi i mokrymi zajmują mniejszą powierzchnię. Ich występowanie ogranicza 

się do wąskich, dolnych partii dolin rzecznych i obejmuje 2 typy łęgów. Poza zbiorowiskami leśnymi na dnie dolin rzecznych występują łąki i pastwiska, urozmaicone niekiedy przez sku-

pienia lub smugi zadrzewień i zakrzewień oraz szuwary. Ponadto, na wysokich, pozbawionych drzew fragmentach zboczy wykształcają się ciepłolubne murawy i zbiorowiska okrajkowe. 

Wszystkie one mają jednak drugorzędne znaczenie, ale ich utrzymanie jest ważne dla utrzymania lokalnej bioróżnorodności. 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Standardowym Formularzu Danych, przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt: 

• 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

• 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

• 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

• 1099 Minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis) 

• 1149 koza (Cobitis taenia) 

Zastrzega się jednak, że w wyniku weryfikacji terenowej podczas prac nad PZO lista przedmiotów ochrony może być zmieniona. 

Projekt planu zadań ochronnych, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 (Dz. U Nr 34, poz. 186 ze zm.) będzie zawierał: 

• opis granic obszaru, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

• identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar, 

• cele działań ochronnych (konieczność zachowania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony), 

• wykaz działań ochronnych wraz z podaniem obszarów ich wdrażania oraz określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie, 

• wskazania do istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zago-

spodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz innych dokumentów planistycznych. 

W celu umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar 

udziału w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, zorganizowane będą warsztaty lokalne dotyczące przedmiotowego obszaru. 

Z dniem ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zdań ochronnych podana zostanie informacja o miejscu, sposobie i terminie składania przez wszystkich zaintere-

sowanych uwag i wniosków do powstającego, a następnie ukończonego projektu planu zadań ochronnych. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp.1 Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
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ogólna 

S1 3150 

Starorzecza i natural-

ne eutroficzne zbior-

niki wodne ze zbio-

rowiskami z Nymphe-

ion, Potamion 

— 0,18     — — — D 

Siedlisko w obszarze Natura 

2000 o marginalnym znaczeniu, 

astatyczne ze względu na uwa-

runkowania topograficzne 

i zmienny w czasie poziom wód 

powierzchniowych. 

S2 6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki użytko-

wane ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

— 0,75     — — — D 

Ze względu na niewielką po-

wierzchnię siedlisko w obszarze 

Natura 2000 o marginalnym 

znaczeniu. 

S3 7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślin-

nością z Scheuchze-

rio-Caricetea nigrae) 

— 0,01     — — — D 

Siedlisko w obszarze Natura 

2000 o marginalnym znaczeniu. 

W wyniku obniżenia poziomu 

wód gruntowych siedlisko uległo 

znaczącemu przekształceniu 

i obecnie większą część zajmo-

wanej przez nie powierzchni 

porasta ols torfowcowy oraz 

zarośla kruszyny pospolitej. 

Z cenniejszych gatunków flory 

w płacie siedliska zachowała się 

tylko czermień błotna. 

S4 9130 

Żyzne buczyny (Den-

tario glandulosae-

Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 

— 5,70     B B C B 

Siedlisko w obszarze pokrywa 

większą powierzchnię, niż poda-

no w SDF. Ocena ogólna zawy-

żona. 
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S5 9170 

Grąd środkowoeuro-

pejski i subkontynen-

talny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

— 34,25     B B C B 

Siedlisko w obszarze pokrywa 

mniejszą powierzchnię, niż po-

dano w SDF (przypuszczalnie do 

grądu zaliczono niektóre płaty 

siedliska 9130 Żyzne buczyny). 

Ocena ogólna zawyżona. 

S6 91D0* 

Bory i lasy bagienne 

(Vaccinio uliginosi-

Betuletum pubescen-

tis, Vaccinio uligino-

si-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensoh-

nii-Piceetum i brzo-

zowo-sosnowe ba-

gienne lasy borealne) 

— 0,04     — — — D 

Siedlisko pierwotnie błędnie 

zidentyfikowane (pierwotny błąd 

naukowy). W obszarze Natura 

2000 nie występuje. 

S7 91E0* 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe (Salice-

tum albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródli-

skowe) 

— 3,54     B B C B 

Siedlisko w obszarze pokrywa 

większą powierzchnię, niż poda-

no w SDF. Ocena ogólna zawy-

żona. 

S8 91F0 

Łęgowe lasy dębo-

wo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

— 3,11     B B C B 

Siedlisko w obszarze pokrywa 

mniejszą powierzchnię, niż po-

dano w SDF. Ocena ogólna za-

wyżona. 

Z1 1099 Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis  R — — — C C C C 

Gatunek w obszarze Natura 2000 

nie występuje (Radtke et al., 

2012, Wziątek, 2012), w SDF 

przypuszczalnie wymieniony na 

podstawie błędnego oznaczenia 

(pierwotny błąd naukowy). 

W rzeczywistości informacja 

odnosi się do gatunku 1096 mi-

nóg strumieniowy Lampetra 

planeri. 

Z2 1149 Koza Cobitis taenia  R — — — C C C C Oceny przypuszczalnie zawyżo-
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ne. 

Z3 1308 Mopek 
Barbastella barba-

stellus 
 V — — — — — — D 

Wykazany ogólnie z rez. „Dolina 

Osy”, lecz brak szczegółowych 

informacji o lokalizacji stanowi-

ska, liczebności populacji i sta-

nie siedliska. 

1 Symbol S oznacza siedliska, R — rośliny, Z — zwierzęta. 

Uwaga! Siedliska i/lub gatunki niewykazane w SDF jako przedmioty ochrony w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego, o czym świadczy dostępna wiedza, zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. 

W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

(Należy opisać zasady i sposoby komunikowania się z różnymi grupami interesu w toku całego procesu pracy nad projektem Planu, uwzględniając specyfikę obszaru Natura 2000 i znaczenie tych grup dla realizacji projektu Planu. Należy podać daty i miejsca, w których zamieszczone zostały ogłoszenia, 

informacje etc. Terminy i miejsca organizowanych spotkań. Sposoby powiadamiania uczestników o organizowanych spotkaniach. Inne formy spotkań, sposoby komunikacji i informacji wykorzystane w procesie tworzenia PZO. W załącznikach warto zamieścić sprawozdania z organizowanych spotkań). 

Istotnym elementem procesu planistycznego są konsultacje społeczne. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-

macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 

W ramach procedury opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wykonano następujące działania:  

• w dniu 24.04.2013r. zamieszczono obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do opracowania PZO dla obszaru Natura 2000 na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Bydgosz-

czy i na stronie internetowej BIP RDOŚ w Bydgoszczy (http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl), 

• obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do opracowania PZO dla obszaru Natura 2000 zamieszczono w dniu 29.04.2013r. na stronie internetowej projektu 

(www.projektnatura.utp.edu.pl), 

• obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do opracowania PZO dla obszaru Natura 2000 przesłano drogą elektroniczną do Urzędów Miejskich i Gmin w Grudziądzu, Grucie, 

Świeciu nad Osą, Rogóźnie oraz Urzędu Miasta i Gminy Łasin z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ich siedzibach oraz zamieszczenie na stronach internetowych 

BIP, 

• w dniu 20.06.2013r. na stronie internetowej projektu (www.projektnatura.utp.edu.pl) zamieszczono obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planów zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000, 

• obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 opublikowano w dniu 4 lipca 2013 r. w bydgoskim i toruńskim wydaniu 

Gazety Wyborczej, 

• od dnia 10.07.2013 r. obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu dla obszaru Natura 2000 wywieszono na okres 21 dni w siedzibie RDOŚ w Bydgoszczy i za-

mieszczone na stronie internetowej BIP RDOŚ w Bydgoszczy (http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl); zgodnie z treścią obwieszczenia zainteresowane Strony od 10 lipca 2013 r. 

przez okres 21 dni mogły zgłaszać uwagi do założeń sporządzenia PZO do RDOŚ w Bydgoszczy, beneficjenta projektu POIŚ.05.03.00-00-285/10 lub wyłonionego w prze-

targu publicznym wykonawcy. 

• do jednostek samorządów terytorialnych rozesłano materiały promocyjne (plakaty) informujące o projekcie, 

• do osób i instytucji potencjalnie zainteresowanych projektem PZO wysłano zawiadomienia o miejscu i terminie spotkań dyskusyjnych. 

W ramach procedury opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zorganizowano trzy spotkania dyskusyjne, podczas których powołano Zespół Lokalnej 

Współpracy. Osobom, które nie były uczestnikami spotkania, a które chciały zapoznać się ze stanem prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru, umożliwiono zgłaszanie 

uwag i wniosków oraz przystąpienie do prac w Zespole Lokalnej Współpracy poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem, wykonawcą projektu oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy, a także za pośrednictwem publicznie dostępnej strony internetowej (www.projektnatura.utp.edu.pl). 

 

Terminy i miejsce spotkań dyskusyjnych: 
24 lipca, 1 września i 2 października 2013 r. o godz. 1000, Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin 

 

Sposoby komunikowania się z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 

1. Za pomocą poczty elektronicznej lub faksem: 

sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl 

nr fax: +48 52 518 18 02 

2. Korespondencja tradycyjna na adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

http://www.projektnatura.utp.edu.pl/
http://www.projektnatura.utp.edu.pl/
http://www.projektnatura.utp.edu.pl/
mailto:sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl
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ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz 

3. Telefonicznie: 

Miłosz Owieśny — specjalista 

tel. +48 52 518 18 01 w. 6026 

 

Sposoby komunikowania się z beneficjentem projektu POIS.05.03.00-00-285/10 (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Katedra 

Kształtowania i Ochrony Środowiska) 

1. Za pomocą poczty elektronicznej lub faksem: 

wbochrona@utp.edu.pl 

nr fax: +48 52 340 81 41 

2. Korespondencja tradycyjna na adres: 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich 

Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska 

ul. Sucha 9, 85-796 Bydgoszcz 

3. Telefonicznie: 

prof. dr hab. Jerzy Garbacz — koordynator merytoryczny POIS.05.03.00-00-285/10 

tel. +48 52 340 84 40 

dr inż. Mieczysław Stachowiak  

tel. +48 52 340 86 70; +48 535 635 341 

Sposoby komunikowania się z wykonawcą projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

1. Za pomocą poczty elektronicznej: 

dr Michał Falkowski — mfzuraw@wp.pl 
2. Korespondencja tradycyjna na adres: 

Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk” Michał Falkowski, ul. Sokołowska 83/17, 08-110 Siedlce 

3. Telefonicznie: 

dr Michał Falkowski, tel. 25 632 08 03, 604 377 365 

 

  

mailto:wbochrona@utp.edu.pl
mailto:mfzuraw@wp.pl
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1.7. Kluczowe instytucje / osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

(W przypadku osób fizycznych nie zamieszcza się danych osobowych, w tym imienia, nazwiska i danych kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych zamieszcza się dane kontaktowe tych instytucji). 

Lp. Instytucje /osoby 

Zakres odpowiedzialności 
(Wskazać na nadzór, kontrolę, zarządzanie, planowanie, 

monitorowanie, doradzanie, promowanie, udostępnienie 

informacji oraz inne formy odpowiedzialności mające 
wpływ na osiąganie celów ochrony obszaru) 

Adres siedziby instytucji / osoby Kontakt 

1. 

Marszałek Województwa / Urząd Marszał-

kowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu 

zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
pl. Teatralny 2 87-100 Toruń tel. 56 621 82 49 

2. 
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz tel. 56 451 44 00 

3. 
Urząd Gminy Grudziądz zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
ul.Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz tel. 56 451 11 11 

4. 
Urząd Miasta i Gminy Łasin zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
ul. Radzyńska, 86-320 Łasin tel. 56 466 50 41 

5. 
Urząd Gminy Gruta zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
ul. 244, Gruta, 86-330 Mełno tel. 56 468 31 88 

6. 
Urząd Gminy Rogóźno zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno tel. 56 468 84 94 

7. 
Urząd Gminy Świecie nad Osą zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
ul. 1; 86-341 Świecie nad Osą tel. 56 466 16 13 

8. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku, Zarząd Zlewni Wisły Kujaw-

skiej, Nadzór Wodny Chełmno 

zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
ul. Powiśle 3A, 86-200 Chełmno tel. 56 686 24 65 

9. 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Toruniu 

zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
ul. Adama Mickiewicza 9, 87-100 Toruń tel. 56 658 43 00 

10. 
Nadleśnictwo Jamy zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
Jamy 5; 86-318 Rogóźno tel. 56 46 897 32 

11. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy 

nadzór, kontrola, zarządzanie, planowanie, 

monitorowanie, doradzanie, promowanie, 

udostępnianie informacji 

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz tel. 52 518 18 01 

12. 

Stowarzyszenia rolników, właścicieli ziemi 

i społeczności — Stowarzyszenie Aktywna 

Wieś SŁUP 

promowanie, udostępnianie informacji ul. 3, 86-330 Słup tel. 726 444 823 

13. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 
udostępnianie informacji, promowanie ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń tel. 56 619 83 04 

14. 
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych, Oddział Rejonowy To-

zarządzanie, planowanie, promowanie, udo-

stępnianie informacji 
ul. Nowe Dobra 99A, 86-200 Chełmno tel. 56 676 19 71 
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ruń, Biuro Terenowe Chełmno 

15. 
Przedstawiciele lokalnego biznesu — Gospo-

darstwo Agroturystyczne Rogóźno Zamek 12 
promowanie, udostępnianie informacji Rogóźno-Zamek 12; 86-318 Rogóźno tel. 56 466 26 20 

16. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad, Oddział w Bydgoszczy  
planowanie, udostępnianie informacji ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz tel. 52 323 45 00 

17. 
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Środowi-

ska i Krajobrazu 
promowanie, udostępnianie informacji ul. Wyzwolenia 4/22; Grudziądz — 

18. Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk — Rogóźno Zamek 1, 86-318 Rogóźno — 

19. „Eko-Energia” Jacek Dulka — Świecie nad Osą 37, 96-341 Świecie nad Osą — 

20. 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lisno-

wie 
— Lisnowo, 86-341 Świecie nad Osą — 
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1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 

(W przypadku osób fizycznych nie zamieszcza się danych osobowych, w tym imienia, nazwiska i danych kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych zamieszcza się dane kontaktowe tych instytucji). 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji / grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

1. Prof. dr hab. Jerzy Garbacz 
Koordynator merytoryczny ze strony Zama-

wiającego 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

im. J. i J. Śniadeckich; Katedra Kształtowa-

nia i Ochrony Środowiska 

ul. Sucha 9, 85-796 Bydgoszcz 

2. Dr Michał Falkowski 
Koordynator Planu, ekspert ds. siedlisk przy-

rodniczych 

Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyro-

dy „EcoFalk” Michał Falkowski 

ul. Sokołowska 83/17, 08-110 

Siedlce 

3. Dr inż. Mieczysław Stachowiak 
Przedstawiciel Zamawiającego, ekspert ds. 

gatunków zwierząt 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

im. J. i J. Śniadeckich; Katedra Kształtowa-

nia i Ochrony Środowiska 

ul. Sucha 9, 85-796 Bydgoszcz 

4. Mgr inż. Ryszard Dąbkowski Przedstawiciel Zamawiającego 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

im. J. i J. Śniadeckich; Katedra Kształtowa-

nia i Ochrony Środowiska 

ul. Sucha 9, 85-796 Bydgoszcz 

5. Dr Katarzyna Marcysiak Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych 
Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyro-

dy „EcoFalk” Michał Falkowski 
— 

6. Dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych 
Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyro-

dy „EcoFalk” Michał Falkowski 
— 

7. Dr Marzenna Wiśniewska Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych 
Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyro-

dy „EcoFalk” Michał Falkowski 
— 

8. Dr Bogna Paczuska Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych 
Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyro-

dy „EcoFalk” Michał Falkowski 
— 

9. Mgr Małgorzata Mazur Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych 
Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyro-

dy „EcoFalk” Michał Falkowski 
— 

10. Mgr Amelia Lewandowska Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych 
Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyro-

dy „EcoFalk” Michał Falkowski 
— 

11. Dr Bogdan Wziątek Ekspert ds. gatunków zwierząt 
Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyro-

dy „EcoFalk” Michał Falkowski 
— 

12. Michał Kosowicz 
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu 
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Gru-

dziądz 

13. Kazimierz Sobótka 
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu 
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Gru-

dziądz 

14. Danuta Mączkowska Przedstawiciel gminy Rogóźno Urząd Gminy Rogóźno Rogóźno 91b; 86-318 Rogóźno 

15. Rafał Kobylski Przedstawiciel gminy Łasin Urząd Miasta i Gminy Łasin Radzyńska, 86-320 Łasin 

16. Grzegorz Szmidt Przedstawiciel gminy Świecie nad Osą Urząd Gminy Świecie nad Osą ul. 1; 86-341 Świecie nad Osą 

17. Bożena Klonowska Przedstawiciel gminy Świecie nad Osą Urząd Gminy Świecie nad Osą ul. 1; 86-341 Świecie nad Osą 
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18. Agnieszka Szczepańska Przedstawiciel gminy Świecie nad Osą Urząd Gminy Świecie nad Osą ul. 1; 86-341 Świecie nad Osą 

19. Andrzej Rejewski 
Przedstawiciel rolników — sołtys sołectwa 

Nowe Mosty 
Sołectwo Nowe Mosty — 

20. Alfons Wiśniewski 
Przedstawiciel rolników — sołtys sołectwa 

Świecie nad Osą 
Sołectwo Świecie nad Osą — 

21. Wojciech Rembacz 
Przedstawiciel GDDKiA, oddział w Byd-

goszczy 
GDDKiA, oddział w Bydgoszczy 

ul. Fordońska 6, 85-085 Byd-

goszcz 

22. Andrzej Tarnawski 
Przedstawiciel PGL LP — Nadleśnictwo 

Jamy 
Nadleśnictwo Jamy Jamy 5; 86-318 Rogóźno 

23. Tomasz Zielaskiewicz 
Przedstawiciel PGL LP — Nadleśnictwo 

Jamy 
Nadleśnictwo Jamy Jamy 5; 86-318 Rogóźno 

24. Grzegorz Gusz 
Przedstawiciel PGL LP — Nadleśnictwo 

Jamy 
Nadleśnictwo Jamy Jamy 5; 86-318 Rogóźno 

25. Leszek Szatulski Przedstawiciel organizacji ekologicznych 
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Środowi-

ska i Krajobrazu 
Wyzwolenia 4/22; Grudziądz 

26. Zbigniew Olszewski Przedstawiciel organizacji ekologicznych 
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Środowi-

ska i Krajobrazu 
Wyzwolenia 4/22; Grudziądz 

27. EdwardSadurski Przedstawiciel organizacji ekologicznych 
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Środowi-

ska i Krajobrazu 
Wyzwolenia 4/22; Grudziądz 

28. Katarzyna Kurzyńska 
Przedstawiciel lokalnych organizacji spo-

łecznych 
Stowarzyszenie Aktywna Wieś SŁUP ul. 3, 86-330 Słup 

29. Henryk Retz Przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców 
Gospodarstwo Agroturystyczne Rogóźno 

Zamek 

Rogóźno-Zamek 12; 86-318 Ro-

góźno 

30. Zyta Martuszewska-Retz Przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców 
Gospodarstwo Agroturystyczne Rogóźno 

Zamek 

Rogóźno-Zamek 12; 86-318 Ro-

góźno 
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II. Etap II — opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

(Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane nieopublikowane oraz informacje ustne. W tej części, oprócz zestawienia istniejących i dostępnych materiałów, należy krótko ocenić stopień ich wystarczalności 

i kompletności z punktu widzenia celu opracowania Planu). 

Lp. Typ informacji i dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

 Materiały publikowane 
Należy podać autora, rok, tytuł publikacji, wydawcę 

   

1. 
Radke G., Bernaś R., Dębowski P., Skóra M. 2012. Ichtiofauna syste-

mu rzeki Osy, Rocz. Nauk. PZW, 25: 31-47. 

Obejmuje pełen zakres wiedzy na 

temat rozsiedlenia gatunków w 

rzece Osa i jej dopływach. 

Bardzo duża Plik PDF 

2. 
Rejewski M., 1971, Lasy liściaste ziemi chełmińskiej, Stud. Soc. Sc. 

Tor. Sec. D, 9, 3 

Ogólna charakterystyka siedlisk 

w regionie 

Publikacja przydatna jako mate-

riał porównawczy do oceny sie-

dlisk w obszarze. 

wyd. ciągłe — Biblioteka UMK 

3. 

Kot R., 2000, Problematyka delimitacji typów uroczysk na przykładzie 

wybranego fragmentu Rezerwatu Krajobrazowego "Dolina Osy", Wyd. 

Nauk. UMK, Seria: Acat Univ. Nic. Copernici. Geografia 

Charakterystyka fragmentu śro-

dowiska obszaru. 

Publikacja średnio przydatna — 

informacja o terenie. 
wyd. ciągłe — Biblioteka UMK 

4. 
Tarnawski A., 2001, Jarząb brekinia w regionie grudziądzkim. SAR 

POMORZE; ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Ndl. Jamy 

Charakterystyka i występowanie 

chronionego gatunku jarząbu 

brekinii. 

Publikacja przydatna — pełna 

informacja o gatunku 

wydawnictwo dostępne w Nadle-

śnictwie Jamy 

 Materiały niepublikowane 
Należy podać autora / właściciela informacji, rok, tytuł opracowania  

   

1. 

Wziątek B., Półwalski K. 2013. Ocena stanu ichtiofauny rzeki Osy na 

odcinku działania MEW Mędrzyce oraz analiza drożności cieku i oce-

na sprawności istniejącej przepławki (mscr.) 

Obejmuje pełen zakres wiedzy na 

temat rozsiedlenia gatunków ryb 

w rzece Osa 

Bardzo duża maszynopis 

2. 

Boiński Maria, Rejewski Marian 1982. Wstępna charakterystyka flory-

styczno-fitosocjoloiczna projektowanego rezerwatu krajobrazowego 

„Dolina rzeki Osy” 

Ogólna charakterystyka zbioro-

wisk z podaniem gatunków cha-

rakterystycznych i rzadkich, pro-

pozycje ograniczeń w związku z 

planowana ochrona obszaru. 

Pozycja przydatna - informacje 

o przedmiotach ochrony. 
maszynopis (Nadl. Jamy) 

3. 
Biały K. 1987. Dokumentacja dla projektowanego rezezrwatu krajo-

brazowego „Dolina Osy” 

Informacja o obszarze, zbiorowi-

skach i gatunkach. 

Pozycja przydatna - informacje 

o przedmiotach ochrony. 
maszynopis (Nadl. Jamy) 

4. 
Dziedzińska Aldona 2007. Projekt poszerzenia rezerwatu Rogóźno 

Zamek. praca mgr UMK BINOZ 

Charakterystyka florystyczno-

fitosocjologiczna części obszaru 
Pozycja średnio przydatna maszynopis (Nadl. Jamy, UMK) 

5. 
Kwintal Katarzyna 2007. Zmiany florystyczne w rezerwacie Rogóźno 

Zamek w latach 1962-2006. praca mgr UMK BINOZ 

Charakterystyka florystyczno-

fitosocjologiczna części obszaru, 

porównanie z danymi historycz-

Pozycja średnio przydatna maszynopis (Nadl. Jamy, UMK) 
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nymi 

6. 
Łabędzki A., Bargiel J. 1996. Fauna ważek (Odonata) rezerwatu „Do-

lina Osy” jako w skaźnik waloryzacyjny jego wód 

Charakterystyka występowania 

ważek na terenie rezerwatu 
Pozycja mało przydatna maszynopis (Nadl. Jamy) 

 Plany/programy/strategie/projekty 
Należy podać tytuł, autora, instytucję, która opracowała dokument, datę wykonania i okres obowiązywania 

   

1. 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 2011, 

KZGW, Warszawa 

Cele środowiskowe dla jednoli-

tych części wód objętych obsza-

rem Natura 2000 

Duża Plik PDF 

2. 

Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie ku-

jawsko-pomorskim (udrażnianie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych), 

Biprowodmel, Toruń 2004 

Cele środowiskowe dla jednoli-

tych części wód objętych obsza-

rem Natura 2000 

Duża Plik PDF 

3. 

Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie war-

mińsko-mazurskim (udrażnianie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych), 

Biprowodmel, Toruń 2004 

Cele środowiskowe dla jednoli-

tych części wód objętych obsza-

rem Natura 2000 

Przydatna Plik PDF 

4. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rogóźno, Projektowo-Doradcze Biuro Architektoniczno Urba-

nistyczne ProjPlan, Olsztyn, Rogóźno, 2015 (Uchwała nr XII/62/2015 

Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Rogóźno) 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Rogóźno 

Przydatna Pliki PDF 

5. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gruta, Projektowo-Doradcze Biuro Architektoniczno Urbani-

styczne Proj-Plan, Olsztyn, Gruta, 2015 (Uchwała nr X/77/15 Rady 

Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gruta) 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Gruta 

Przydatna Pliki PDF 

6. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Łasin, EKUS Joanna Klimek, Łasin, 2013 

(Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Miejskiej w Łasinie z dnia 4 grud-

nia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin) 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Łasin 

Przydatna Pliki PDF 

7. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Świecie nad Osą, 2003, Instytut Gospodarki Przestrzennej i 

Mieszkalnictwa, Warszawa (Uchwała nr XIX/111/034 Rady Gminy 

Świecie nad Osą z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Świecie nad Osą; Uchwała nr XII/76 /2016 Rady Gminy Świe-

cie nad Osą z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

planów miejscowych gminy Świecie nad Osą) 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Świe-

cie nad Osą 

Przydatna Pliki PDF 
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8. 

Strategia rozwoju miasta i gminy Łasin 2004 – 2013, EURO – 

INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, 

Toruń 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

Uchwała nr X/66/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 października 

2003 r 

Strategia rozwoju miasta i gminy 

Łasin 
Nieistotna Plik w formacie doc 

9. 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łasin na lata 2005 – 2006 

z perspektywą 2007 – 2013, 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

Plan rozwoju lokalnego miasta 

i gminy Łasin 
Nieistotna Pliki PDF 

10. 

Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Łasin na lata 2004 – 

2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

Program ochrony środowiska dla 

miasta i gminy Łasin 
Nieistotna Pliki PDF 

11. 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie nad 

Osą na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 

Wójt Gminy Świecie nad Osą; 

2013 – 2016 

Program ochrony środowiska dla 

gminy Świecie nad Odrą 
Nieistotna Pliki PDF 

12. 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jamy na lata 2007 – 2016 

2007 – 2016 

decyzja Ministra Środowiska DLOPiK-L-1p-611-18/07 z dnia 

22.03.2007 r., Warszawa 

Plan urządzenia lasu dla Nadle-

śnictwa Jamy 

Informacje o bardzo dużym zna-

czeniu z punktu widzenia opra-

cowania projektu PZO 

Pliki PDF, doc, jpg i xls 

13. 

Rezerwat przyrody „Dolina Osy” — plan ochrony na okres 2005 – 

2024 (projekt), Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus” 

w Toruniu, 2004 

Projekt planu ochrony dla rezer-

watu przyrody „Dolina Osy” 

Informacje o bardzo dużym zna-

czeniu z punktu widzenia opra-

cowania projektu PZO 

Pliki PDF, JPG, XLS i DOC 

 Raporty 
Prace wykonane przez ekspertów w trakcie opracowywania Planu 

   

1. 

Krasicka-Korczyńska E., Paczuska B., Wiśniewska M, 2013, Siedliska 

nieleśne i wodne w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 — 

rozmieszczenie i karty ocen stanu ochrony (zgodnie z metodykami 

PMŚ GIOŚ), Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „Eco-

Falk” Michał Falkowski, Siedlce (mscr.) 

Rozmieszczenie i oceny stanu 

ochrony siedlisk nieleśnych i 

wodnych w obszarze Natura 2000 

Informacje o podstawowym zna-

czeniu dla opracowania projektu 

PZO 

załącznik 5 

2. 

Marcysiak K., Mazur M., Lewandowska A, 2013, Siedliska leśne 

w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 — rozmieszczenie 

i karty ocen stanu ochrony (zgodnie z metodykami PMŚ GIOŚ), Biuro 

Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk” Michał Falkowski, 

Siedlce (mscr.) 

Rozmieszczenie i oceny stanu 

ochrony siedlisk leśnych w obsza-

rze Natura 2000 

Informacje o podstawowym zna-

czeniu dla opracowania projektu 

PZO 

załącznik 6 

3. 

Wziątek B., 2013, Ryby w obszarze Natura 2000 Dolina Osy 

PLH040033 — raport eksperta, Minug Pracownia Ekspertyz Rybac-

kich i Przyrodniczych Bogdan Wziątek, Tomaszkowo 

Rozmieszczenie i oceny stanu 

ochrony ryb w obszarze Natura 

2000 

Informacje o podstawowym zna-

czeniu dla opracowania projektu 

PZO 

załącznik 7 

 Opinie 
Opinie ekspertów, członków Zespołu Doradztwa Merytorycznego sformułowane w trakcie prac nad Planem 

   



Strona 17 z 111 

 

— 
brak — w trakcie sporządzania projektu planu zadań ochronnych nie 

było potrzeby zwrócenia się o opinię ekspertów, członków ZDM 
— — — 

 Waloryzacja przyrodnicza (województwa, gminy)    

— brak — — — 

 Ekspertyzy przyrodnicze    

1. 

Wody powierzchniowe do bytowania ryb łososiowatych i karpiowa-

tych w warunkach naturalnych oraz umożliwiające migrację ryb. Mate-

riały RZGW w Gdańsku 

Wykaz wód powierzchniowych 

zdatnych do bytowania ryb łoso-

siowatych i karpiowatych w wa-

runkach naturalnych oraz umoż-

liwiających migrację. 

Istotna plik xlm 

2. 
Wykaz wód szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 

azotu. Materiały RZGW w Gdańsku 

Wykaz wód szczególnie wrażli-

wych na zanieczyszczenia związ-

kami azotu. 

Istotna plik xlm 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

(W tej części należy umieścić syntetyczną informację dotyczącą: 

— usytuowania obszaru w odniesieniu do jednostek powiązanych z regionalizacją kraju, najlepiej regionalizacji fizyczno-geograficzna wg Kondrackiego (1994), 

— usytuowania obszaru w stosunku do regionalizacji geobotanicznych (zalecana regionalizacja wg J. M. Matuszkiewicza z roku 1993), 

— geologii i gleb, 

— hydrologii, 

— struktury krajobrazu 

— korytarzy ekologicznych, 

— istniejących form ochrony przyrody, w tym sąsiadujących obszarów Natura 2000, jeśli jest to istotne dla obszaru i innych zagadnień, których wybór zależy od specyfiki obszaru i ich związku z przedmiotami ochrony. Ta część ma wyjaśnić uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe, które wpływają al-

bo zakładamy, że mogą wpływać na realizację naszych celów, powinna więc zawierać element ogólnej oceny ich stanu). 

Dolina Osy wyznaczająca granicę pomiędzy Pojezierzem Chełmińskim i Pojezierzem Iławskim, ma charakter głębokiej do 40 – 50 m doliny erozyjnej o szerokości 300 – 500 me-

trów. W bezpośrednim otoczeniu ostoi znajdują się obszary wysoczyzn morenowych zbudowane z glin i piasków gliniastych, prawie całkowicie pozbawione lasów. W dolnym biegu rzeki, 

w którym Osa płynie w głęboko wciętej dolinie o szerokości do 500 metrów, w początkowej części znajduje się kilka niewielkich starorzeczy. Są one w większości silnie zarośnięte, 

a woda widoczna jest jedynie w kilku miejscach wolnych od roślin. W sąsiedztwie starorzeczy znajdują się łąki (na terasie zalewowej), lub bardzo strome zbocza doliny z wielogatunko-

wymi drzewostanami (m.in. grądami, olsami, buczynami). Najczęstsze są tu fitocenozy łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum i łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum mino-

ris. Łęg jesionowo-olszowy, preferujący siedliska wilgotniejsze, zajmuje niskie brzegi rzek. Łęg wiązowo-jesionowy charakterystyczny dla siedlisk, mniej zabagnionych, spotykany jest na 

skrajach dolin rzecznych, ale także tuż przy rzekach, na brzegach wyżej wyniesionych. Ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum związany z miejscami silne zabagnionymi zajmuje zdecy-

dowanie mniejszą powierzchnie niż oba łęgi. Spotykany jest sporadycznie, głównie w dolinie Osy. Obok fitocenoz naturalnych wciąż dużą powierzchnię na opisywanym obszarze zajmują 

nasadzenia drzew szpilkowych - sosny zwyczajnej, świerka pospolitego i modrzewia europejskiego oraz nasadzenia brzozy. Zachowały się jednak w nich, zwłaszcza w dolnych warstwach 

lasu niektóre cechy zbiorowisk naturalnych. W drugiej części ostoi, poniżej miejscowości Słup-Młyn, gdzie znajduje się stopień wodny stanowiący pozostałość po dawnym młynie, dolina 

Osy staje się węższa, brzegi trudno dostępne lub niedostępne, zbocza są bardzo strome (ich nachylenie przekracza 60°), rzeka silnie meandruje. W korycie rzeki zalegają pnie i konary 

drzew. Liczne są osuwiska lub ślady po nich. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta, 2 – 3 m powyżej zwierciadła wody, występują liczne wycieki i wysięki, tworząc swoistą linię przecięcia 

warstwy wodonośnej. Teren jest silnie podmokły i grząski. W wielu miejscach utworzyły się niedostępne, silnie zarośnięte mokradła. Na tym odcinku do rzeki uchodzi kilka stałych i okre-

sowych krótkich (0,5 – 1,5 km) cieków zasilanych wodami podziemnymi. Do najbardziej charakterystycznych cech Osy należy jej duży spadek. Wynosi on tutaj 0,883‰ i jest charaktery-

styczny dla rzek wyżynnych. Jeszcze większe spadki osiągają niewielkie dopływy Osy wykorzystujące głębokie wcięcia dolin erozyjnych. Spadki lokalne (tzn. na wybranych, krótkich 

odcinkach) wynoszą nawet do 3‰. Ta część obszaru charakteryzuje się ubóstwem wód stojących. Wynika to z nietypowego ukształtowania jego powierzchni, w której przeważają silnie 

nachylone zbocza rynien i jarów. W obszarze zidentyfikowano 8 typów siedlisk przyrodniczych, pokrywających ponad 45% obszaru.  Do walorów obszaru należą także dwa gatunki ryb 

z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Głównym przedmiotem ochrony są w obszarze siedliska leśne. Obszar wyróżnia się dużą powierzchnią stosunkowo naturalnych płatów lasów 

grądowych — grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum i grądu zboczowego (zb. Acer platanoides-Tilia cordata). Do najcenniejszych fitocenoz można zaliczyć płaty grądu niskiego — 

kokoryczowego Tilio-Carpinetum corydaletosum rozwijające się na dnie jarów i u ich wylotu. W dużej części lasów liściastych w składzie dominuje buk zwyczajny, przez co nawiązują 

one o żyznej buczyny pomorskiej Galio odorati-Fagetum. Zespoły związane z siedliskami wilgotnymi i mokrymi zajmują mniejszą powierzchnię. Ich występowanie ogranicza się do wą-

skich, dolnych partii dolin rzecznych i obejmuje 2 typy łęgów. Poza zbiorowiskami leśnymi na dnie dolin rzecznych występują łąki i pastwiska, urozmaicone niekiedy przez skupienia lub 

smugi zadrzewień i zakrzewień oraz szuwary. Ponadto, na wysokich pozbawionych drzew fragmentach zboczy wykształcają się ciepłolubne murawy i zbiorowiska okrajkowe. Wszystkie 

one mają jednak głównie znaczenie jedynie dla utrzymania lokalnej bioróżnorodności. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

(Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli jest to możliwe dane dokładniejsze, np. PODGiK). 

Typ użytków gruntowych Typ własności 
Powierzchnia użytków 

(ha) 
% udział powierzchni w obszarze 

Lasy i ekosystemy 

seminaturalne 
Lasy 

liściaste  585,91 26,83 

iglaste  296,53 13,58 

mieszane  770,58 35,29 

Tereny rolne  

 

Grunty orne 
grunty orne poza zasięgiem 

urządzeń nawadniających 
 365,04 16,72 

Łąki łąki trwałe  20,74 0,95 

Strefy upraw mieszanych 

złożone systemy upraw 

i działek 
 21,39 0,98 

tereny głównie zajęte przez 

rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej 

 123,5 5,65 

Grunty pod stawami    

Nieużytki    

Wody stojące    

Wody płynące    

Grunty zabudowane    

Inne    

Uwaga! Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK). 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

(Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne (łąki i murawy) należy doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego). 

Typ użytków gruntowych Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE (ha) 

według jednostek wdrażających 

Rodzaj dopłaty, działania, priorytetu, 

programu 

według jednostek wdrażających 

Lasy 

lasy państwowe brak danych brak danych 

lasy komunalne brak danych brak danych 

lasy prywatne brak danych brak danych 

inne brak danych brak danych 

Sady  brak danych brak danych 

Trwałe użytki zielone  brak danych brak danych 

Wody  brak danych brak danych 

Tereny zadrzewione lub zakrzewione  brak danych brak danych 

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

(W tej części należy podać informację o przyjętych, wdrażanych i projektowanych planach / programach / projektach, które mogą mieć wpływ na przedmioty ochrony. Przez „Tytuł opracowania” należy rozumieć pełną nazwę, nr aktu prawnego, organ ustanawiający / wydający, a w przypadku aktów publi-

kowanych, także miejsce publikacji, nr i poz.). 

Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie planu / progra-

mu / wdrażanie projektu 
(Podać instytucje oraz wskazać, czy 

została przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko) 

Ustalenia planu / programu / 

projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dotyczące działań 

minimalizujących lub kompen-

sujących1 

 
Miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego 
    

— Brak — — — — 

 Strategia rozwoju gminy     

1. 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 

i Gminy Łasin na lata 2005 – 

2006 z perspektywą 2007 – 2013 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

Brak zapisów, które w przypadku 

wdrożenia mogą mieć negatywny 

wpływ na przedmioty ochrony 

— Nie wymaga 

 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego gminy 

    

1. 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Rogóźno, Pro-

jektowo-Doradcze Biuro Archi-

tektoniczno Urbanistyczne Proj-

Plan, Olsztyn, Rogóźno, 2015 

(Uchwała nr XII/62/2015 Rady 

Gminy Rogóźno z dnia 29 grud-

nia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rogóźno) 

Wójt Gminy Rogóźno 

Brak zapisów, które w przypadku 

wdrożenia mogą mieć negatywny 

wpływ na przedmioty ochrony 

— Nie wymaga 

2. 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Gruta, Projek-

towo-Doradcze Biuro Architek-

toniczno Urbanistyczne Proj-

Plan, Olsztyn, Gruta, 2015 

(Uchwała nr X/77/15 Rady Gmi-

ny Gruta z dnia 13 listopada 2015 

Wójt Gminy Gruta 

Brak zapisów, które w przypadku 

wdrożenia mogą mieć negatywny 

wpływ na przedmioty ochrony 

— Nie wymaga 
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r. w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego 

Gminy Gruta) 

3. 

Zmiana Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy 

Łasin, EKUS Joanna Klimek, 

Łasin, 2013 (Uchwała nr 

XXX/197/2013 Rady Miejskiej w 

Łasinie z dnia 4 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i zago-

spodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Łasin) 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

Brak zapisów, które w przypadku 

wdrożenia mogą mieć negatywny 

wpływ na przedmioty ochrony 

— Nie wymaga 

4. 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Świecie nad 

Osą, 2003, Instytut Gospodarki 

Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 

Warszawa (Uchwała nr 

XIX/111/034 Rady Gminy Świe-

cie nad Osą z dnia 30 września 

2004 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Świecie nad 

Osą; Uchwała nr XII/76 /2016 

Rady Gminy Świecie nad Osą z 

dnia 11 marca 2016 r. w sprawie 

aktualności studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego oraz pla-

nów miejscowych gminy Świecie 

nad Osą) 

Wójt Gminy Świecie nad Osą 

Brak zapisów, które w przypadku 

wdrożenia mogą mieć negatywny 

wpływ na przedmioty ochrony 

— Nie wymaga 

 Plan urządzenia lasu     

1. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Jamy na lata 2007 – 2016 
Nadleśnictwo Jamy 

Brak zapisów, które w przypadku 

wdrożenia mogą mieć negatywny 

wpływ na przedmioty ochrony 

7220 *Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneurion 

commutati 

Nie wymaga 
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9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Ga-

lio odorati-Fagenion) 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

91E0 *Łęgi wierzbowe, topolo-

we, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Po-

puletum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źró-

dliskowe) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Fica-

rio-Ulmetum) 

1096 Minóg strumieniowy Lam-

petra planeri 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

1149 Koza Cobitis taenia 

 Inne     

1. 

Zarządzenie nr 14/2012 Regio-

nalnego Dyrektora Ochrony Śro-

dowiska w Bydgoszczy z dnia 

01 sierpnia 2012 r. w sprawie 

ustanowienia zadań ochronnych 

dla rezerwatu przyrody „Dolina 

Osy” 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy 

Poprawa lub utrzymanie stanu 

siedlisk 

9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Ga-

lio odorati-Fagenion) 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

91E0 *Łęgi wierzbowe, topolo-

we, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Po-

puletum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źró-

dliskowe) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Fica-

rio-Ulmetum) 

Nie wymaga 
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2. 

Zarządzenie nr 10/2013 Regio-

nalnego Dyrektora Ochrony Śro-

dowiska w Bydgoszczy z dnia 

10 lipca 2012 r. w sprawie zmia-

ny zarządzenia ustanawiającego 

zadania ochronne dla rezerwatu 

przyrody „Dolina Osy” 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy 

Poprawa lub utrzymanie stanu 

siedlisk 

9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Ga-

lio odorati-Fagenion) 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

91E0 *Łęgi wierzbowe, topolo-

we, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Po-

puletum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źró-

dliskowe) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Fica-

rio-Ulmetum) 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatio-

ris) 

Nie wymaga 

3. 
Plan gospodarowania wodami 

dorzecza Wisły, 2011, 
KZGW, Warszawa Poprawa stanu siedliska 

1096 Minóg strumieniowy Lam-

petra planeri 

1134 Różanka Rhodeus sericeus 

amarus 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

1149 Koza Cobitis taenia 

Nie wymaga 

4. 
Operat rybacki obwodu rybackie-

go rzeka Osa nr 7 
Użytkownik obwodu rybackiego 

Plan zarybień; gatunki przewi-

dziane do wprowadzenia nie 

wywierają wpływu na przedmioty 

ochrony 

1134 Różanka Rhodeus sericeus 

amarus 

1149 Koza Cobitis taenia 

Nie wymaga 

5. 
Operat rybacki obwodu rybackie-

go rzeka Osa nr 8 
Użytkownik obwodu rybackiego 

Plan zarybień; gatunki przewi-

dziane do wprowadzenia nie 

wywierają wpływu na przedmioty 

ochrony 

1096 Minóg strumieniowy Lam-

petra planeri 

1134 Różanka Rhodeus sericeus 

amarus 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

1149 Koza Cobitis taenia 

Nie wymaga 
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6. 

Program udrożnienia rzek dla 

województwa warmińsko-

mazurskiego 

RZGW Gdańsk 
Przywrócenie możliwości migra-

cji ryb w obrębie dorzecza Wisły 

1096 Minóg strumieniowy Lam-

petra planeri 

1134 Różanka Rhodeus sericeus 

amarus 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

1149 Koza Cobitis taenia 

Nie wymaga 

7. 

Program udrażniania rzek dla 

województwa kujawsko-

pomorskiego 

RZGW Gdańsk 
Przywrócenie możliwości migra-

cji ryb w obrębie dorzecza Wisły 

1096 Minóg strumieniowy Lam-

petra planeri 

1134 Różanka Rhodeus sericeus 

amarus 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

1149 Koza Cobitis taenia 

Nie wymaga 

1 Jeżeli przeprowadzona została ocena strategiczna, to należy opisać działania minimalizujące lub kompensujące. 
2 Załączyć PDF decyzji środowiskowych. 

Uwaga! Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 13. 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych — dane zweryfikowane 

Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna1 

Powierzchnia 

(ha) 
Liczba  

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze2 

Stopień  

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających3 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

1 

7220* Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion commu-

tati 

7220-1/n* Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneu-

rion commutati (wariant ni-

zinny) 

C 3,85 3 

Największe płaty 

występują 

w dolinie Osy 

i Gardęgi. 

Punktowe, 

niewielkie płaty 

siedliska spotyka 

się w całym 

obszarze. 

niedostateczny 

01 – 02.06.2013, 07 – 08.07.2013; 07.08.2013, 

14.09.2013 

Siedlisko wykryte podczas prac terenowych nad 

pzo, wcześniej mylone z łęgami wierzbowymi, 

topolowymi, olszowymi i jesionowymi. 

Lustracja siedliska przyrodniczego, zebranie 

danych o gatunkach, fitocenozach, ocena szaty 

roślinnej, ocena stanu zachowania, dokumentacja 

fotograficzna. Identyfikacja zagrożeń. 

2 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glan-

dulosae-Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

C 268,33 5 

Rozmieszczenie 

płatów siedliska 

zilustrowano na 

załączonej mapie 

(załącznik 8) 

bardzo dobry 

1.06.2013, 07 – 08.07.2013; 19.08.2013 

Identyfikacja stanowisk siedliska, ocena stanu 

siedliska na transekcie, dokumentacja fotogra-

ficzna, ocena zagrożeń 

3 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

B 433,48 75 

Rozmieszczenie 

płatów siedliska 

zilustrowano na 

załączonej mapie 

(załącznik 8) 

bardzo dobry 

14.04.2013; 1.06.2013; 14 – 15.06.2013; 

19 – 20.08.2013 

Identyfikacja stanowisk siedliska, ocena ilości 

geofitów wiosennych, dokumentacja fotograficz-

na, ocena zagrożeń 

4 

91E0 *Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

B 146,62 60 

Rozmieszczenie 

płatów siedliska 

zilustrowano na 

załączonej mapie 

(załącznik 8) 

bardzo dobry 

01 – 02.06.2013; 14 – 15.06.2013; 8.07.2013;  

19 – 21.08.2012 

Identyfikacja stanowisk siedliska, dokumentacja 

fotograficzna, ocena zagrożeń, ocena stanu siedli-

ska na transekcie 

5 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
C 11,75 12 

Rozmieszczenie 

płatów siedliska 

zilustrowano na 

załączonej mapie 

(załącznik 8) 

bardzo dobry 

14.04.2013; 1.06.2013; 14 – 15.06.2013; 

19 – 20.08.2013 

Identyfikacja stanowisk siedliska, ocena ilości 

geofitów wiosennych, dokumentacja fotograficz-

na, ocena zagrożeń, ocena stanu siedliska na 

transekcie 

6 
1096 Minóg strumieniowy Lampetra 

planeri 
C — 2 

środkowy i dolny 

bieg Osy, Gardęga 
bardzo dobry 

25.08.2013 

Ocena prowadzona na trzech stanowiskach zgod-

nie z metodyką PMŚ GIOŚ 

7 1149 Koza Cobitis taenia C — 2 cały bieg Osy, bardzo dobry 29.08.2013 
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Gardęga Ocena prowadzona na trzech stanowiskach zgod-

nie z metodyką PMŚ GIOŚ 

8 
1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 
C — 3 

środkowy i dolny 

bieg Osy, Gardęga 
bardzo dobry 

30.07.2013 

Gatunek w obszarze Natura 2000 wykryty pod-

czas prac terenowych nad pzo. 

Ocena prowadzona na trzech stanowiskach zgod-

nie z metodyką GIOŚ 

1 A, B, C zweryfikowane 
2 Numery działek ewidencyjnych. Najlepiej załączyć wydruk mapy z poligonami i ewidencją gruntów. 
3 Ogółem zakres, liczba punktów pomiarowych, terminy wykonania prac, w tym: uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, zagrożenia. Wyniki prac terenowych uwzględnić również w pkt. 2.1. 

Uwaga! Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 13. W części opisowej (pkt 2.6.1, 2.6.2 i 2.6.3) należy dokonać analizy uzyskanych wyników. 

 
Załącznik 8 — Rozmieszczenie przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 (zamieszczono na załączonym nośniku cyfrowym) 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

(W tej części opis poszczególnych typów siedlisk objętych Planem według schematu — kod i nazwa typu siedliska, krótka charakterystyka (w jak największym stopniu oparta na danych dotyczących opracowywanego obszaru), ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników 

raportowania i monitoringu – dane GIOŚ, ranga w obszarze, stan zachowania w obszarze, zagrożenia. Wskazane jest zamieszczenie zdjęć poszczególnych siedlisk). 

7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 

7220-1/n* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati (wariant nizinny) 

Siedlisko wcześniej z obszaru Natura 2000 niewykazane. Występuje tu w trzech niewielkich, dość dobrze wykształconych płatach na dnie dolin Osy i Gardęgi. 

Procent pokrycia: 0,18 % 

Reprezentatywność: C — znacząca 

Z gatunków charakterystycznych występują: Cratoneurion commutati: żebrowiec paprociowy Cratoneuron filicinum pokrycie znikome (+), <5%, pleszanka kędzierzawa Pellia endiviaefo-

lia pokrycie znikome (+), <5%; Montio-Cardaminetea: rzeżucha gorzka Cardamine amara subsp. amara (1), 5%, śledzienica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium (2), 10%, krągło-

list macierzankowy Rhizomnium punctatum pokrycie znikome (+), <5%. 

Wskaźniki dotyczące erozji zostały określone na FV. 

Względna powierzchnia: C 

Stan zachowania: B — dobry 

Stopień zachowania struktury: II — dobrze zachowana  

Stopień zachowania funkcji: — II dobre perspektywy 

Możliwości odtworzenia: III — niemożliwe 

Ogólna ocena: — C 
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Fot. 1. Siedlisko 7220* Źródliska wapienne z wytrąconą martwicą wapienną w dolinie rzeki Gardęgi (fot. E. Krasicka-Korczyńska) 
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Fot. 2. Źródliska wapienne ze stożką ostrokrężną Conocephalum conicum w dolinie rzeki Gardęgi (fot. E. Krasicka-Korczyńska) 
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9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) 

Pokrycie: 12,29% 

Buczyna porasta południową część Doliny Osy pomiędzy miejscowościami Słupski Młyn a Rogóźno Zamek; mniejsze płaty znajdują się także w północnej części doliny oraz w dolinie 

Łasinki. 

Ze względu na brak opracowanej na potrzeby PMŚ metodyki oceny stanu ochrony dla siedliska 9130, za podstawę oceny przyjęto wskaźniki opracowane dla ciepłolubnych buczyn stor-

czykowych (9150), które odpowiednio dostosowano do specyfiki siedliska. 

Reprezentatywność: C 

Żyzna buczyna na obszarze ma fizjonomię typową dla zbiorowiska, z drzewostanem, w którym dominuje buk zwyczajny, słabo rozwiniętą warstwą krzewów i runem o zmiennym pokry-

ciu, reagującym na prześwietlenia. W runie występują gatunki charakterystyczne grądów (klasy, rzędu), w tym niezbyt często Galium odoartum, oraz ogólno-leśne, a także jeden gatunek 

charakterystyczny buczyn — Melica uniflora. Cechy te zadecydowały o zaliczeniu płatów zbiorowiska do zespołu Galio odorati-Fagetum. Niski udział gatunków charakterystycznych 

może wynikać z położenia płatów zbiorowiska na granicy zasięgu zespołu żyznej buczyny.  

Powierzchnia: C 

Siedlisko jest mało powszechne w Polsce i jego łączna powierzchnia szacowana jest na 50 tys. ha. Zajmowana przez nie powierzchnia na terenie obszaru Natura 2000 wynosi 268,33 ha, 

co stanowi 12,29% powierzchni ogólnej (0,53% zasobu krajowego). 

Stan zachowania: B 

 Stopień zachowania struktury: II 

dobrze zachowana: 

 - dominacja buka w drzewostanie 

 - dominacja gatunków grądowych w runie 

 - duże zasoby martwego drewna 

- ocena obniżona ze względu na niewielki udział gatunków charakterystycznych, oraz występowanie gatunku obcego: Impatiens parviflora 

 Stopień zachowania funkcji: II — dobre perspektywy. 

Możliwości odtworzenia: II — możliwe przy średnim nakładzie środków 

Ocena ogólna: C 

Na ocenę ogólną wpływ miały reprezentatywność, stan zachowania i powierzchnia siedliska.  

Ze względu na ogólnie dobrą kondycję siedliska, w najbliższych 10 latach nie ma potrzeby podejmowania względem niego działań z zakresu ochrony czynnej. 
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Fot. 3. Siedlisko 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 (fot. K. Marcysiak) 
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9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) 

Pokrycie: 19,85% 

Grądy są zbiorowiskiem zajmującym największą powierzchnię na obszarze. Rozwijają się na stromych często zboczach dolin Osy, Gardęgi i Łasinki oraz na zalesionej części wysoczyn. 

W środkowej części obszaru, pomiędzy miejscowościami Słupski Młyn a Rogóźno Zamek tworzą mozaikę z buczynami, którym ustępują szczególnie w południowej części doliny. 

Ze względu na brak metodyki dla siedliska 9170-2, za podstawę oceny przyjęto wskaźniki opracowane dla grądu subatlantyckiego (9160). 

Reprezentatywność: B 

Grądy w obrębie obszaru są bardzo dobrze wykształcone. Za zaliczeniem ich do zespołu Tilio-Carpinetum, oprócz położenia w zasięgu syntaksonu, przemawia obecność gatunków charak-

terystycznych i regionalnie wyróżniających: Ranunculus cassubicus i Eunomys verrucosus. Na większości obszaru grąd rozwija się w postaci typowej, jedynie w najniższych położeniach 

w dolinach, u ujścia jarów, w kontakcie z zespołami łęgowymi pojawia się postać wilgotna Tilio-Carpinetum corydaletosum. Drzewostan grądów buduje dąb szypułkowy, lipa drobnolistna 

oraz grab zwyczajny, niekiedy klon pospolity, rzadziej klon jawor, domieszkę stanowi także buk zwyczajny oraz wiąz górski, w niektórych płatach nielicznie pojawia się jarząb brekinia. 

Drzewostan na znacznej powierzchni ma wielopiętrową strukturę, z niezbyt dużym udziałem starodrzewu. W warstwie krzewów obok leszczyny pospolitej z dużą stałością występuje 

Lonicera xylosteum, Euonymus europea i. E. verrucosa. W runie, w aspekcie wiosennym bujnie zakwitają liczne geofity wiosenne, runo letnie jest wielopiętrowe, ze stałym udziałem licz-

nych gatunków charakterystycznych związku, rzędu i klasy. Spośród cennych i chronionych gatunków należy wymienić: Allium ursinum, Cimicifuga europaea, Daphne mezereum, Epi-

pactis helleborine, Hedera helix, Hepatica nobilis,Isopyrum thalictroides, Lilium martagon. Na znacznej powierzchni stały udział w runie ma gatunek obcy: Impatiens parviflora. Frag-

menty na terenach porolnych, na zachodnich i wschodnich krańcach obszaru zbiorowisko jest zdegenerowane na skutek nasadzeń sosny pospolitej. Cechy siedliska pozostają jednak wi-

doczne w runie i podroście licznych gatunków drzew liściastych. 

Powierzchnia: C 

W Polsce powierzchnia zajęta przez zbiorowisko szacowana jest na 280 tys. ha; powierzchnia siedliska na obszarze wynosi 433,48, czyli 19,85% 

Stan zachowania: B 

 Stopień zachowania struktury: II — dobrze zachowana: 

 - właściwy skład florystyczny runa 

 - właściwa struktura drzewostanu 

 - duży udział graba w drzewostanie 

 - duże zasoby martwego drewna 

- ocena obniżona ze względu na dominację sosny w drzewostanie na części powierzchni oraz udział w runie gatunku obcego: Impatiens parviflora 

 Stopień zachowania funkcji: dobre perspektywy. Ochrona bierna jest zalecanym sposobem ochrony. 

Możliwości odtworzenia: II — możliwe przy średnim nakładzie środków 

Ocena ogólna: B 

Na ocenę wpływ ma zarówno reprezentatywność i stan zachowania, jak i powierzchnia siedliska. 
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Fot. 4. Siedlisko 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 (fot. K. Marcysiak) 
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91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źrodliskowe) 

91E0-3* Niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum 

Pokrycie: 6,71% 

Niżowy łęg jesionowo-olszowy rozwija się w dolinach rzek: Osy, Gardęgi i Łasinki, gdzie zajmuje płaskie obniżenia terenu w bezpośrednim kontakcie z ciekiem. 

Reprezentatywność : B 

Płaty łęgu są dobrze wykształcone. Drzewostan buduje głównie olsza czarna, w mniejszym stopniu jesion wyniosły, pojawia się także olsza szara oraz domieszka innych drzew. Stale wy-

stępuje także Padus avium. W bujnym i wielowarstwowym runie występują zwykle gatunki lasów liściastych, roślin szuwarowych jest niewiele. Dominuje zwykle Urtica dioica, często 

warz z Galium aparice, Glechoma hederacea oraz Impatiens noli-tangere. W części płatów duży udział ma gatunek obcy Impatiens parviflora. W zachodniej części obszaru siedlisko jest 

częściowo zdegenerowane nasadzeniami sosny, tu wkracza obcy gatunek Solidago canadensis. Część płatów, szczególnie w dolinach Osy i Gardęgi w rejonie Rogóźna Zamek, rozwija się 

na źródliskach i przyjmuje postać łęgu źródliskowego, ze znacznym udziałem Cardamine amara. 

Powierzchnia: C 

W Polsce powierzchnia zajęta przez zbiorowisko szacowana jest na 150 tys. ha; powierzchnia siedliska na obszarze wynosi 146,62 ha, czyli 6,71% 

Stan zachowania: B  

 Stopień zachowania struktury: II — dobrze zachowana: 

 - właściwy skład florystyczny runa 

 - właściwa struktura drzewostanu 

 - duże zasoby martwego drewna 

 - typowy reżim wodny i dobrze uwodnione podłoże 

- ocena obniżona ze względu na udział w niektórych płatach gatunków obcych ekologicznie i geograficznie: Pinus sylvestris, Impatiens parviflora, Solidago canadensis 

 Stopień zachowania funkcji: II — dobre perspektywy.  

Możliwości odtworzenia: II — możliwe przy średnim nakładzie środków 

Ocena ogólna: B 

Na ocenę wpływ ma zarówno reprezentatywność i stan zachowania, jak i powierzchnia siedliska. 

 



Strona 35 z 111 

 

 

Fot. 5. Siedlisko 91E0-3* Niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 
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91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Pokrycie: 1,1% 

Łęg wiązowo-jesionowy zajmuje niewielkie powierzchnie w dolinie Osy, gdzie rozwija się pomiędzy płatami łęgu olszowego i grądu, często tworząc mozaikę z niskimi postaciami grądu. 

Występuje także, również w postaci niewielkich płatów, na stokach jarów przecinających dolinę. 

Reprezentatywność : C 

Płaty łęgu są zwykle niewielkie i mają postać wąskiego pasa pozostającego w bezpośrednim kontakcie z grądem, toteż podlegają naturalnemu procesowi grądowienia. O przynależności 

płatów do siedliska decyduje występowanie kilku gatunków charakterystycznych, w tym wiązu górskiego, we wszystkich warstwach, oraz charakterystyczny aspekt wiosenny z dominacją 

Ficaria verna. Wielowarstwowy drzewostan buduje dąb szypułkowy, jesion wyniosły, ale także lipa drobnolistna i grab zwyczajny, rzadziej olsza czarna. Warstwa krzewów jest mało ty-

powo wykształcona, zdominowana zwykle przez podrost drzew, często graba i lipy. Skład gatunkowy runa jest prawidłowy, ale w niektórych płatach pojawia się gatunek obcy: Impatiens 

parviflora 

Powierzchnia: C 

Areał siedliska w Polsce nie jest znany. W obszarze Natura 2000 zbiorowisko zajmuje niewielkie powierzchnie, łącznie 23,92 ha, czyli 1,1%. 

Stan zachowania: C 

 Stopień zachowania struktury: 

średnio dobrze zachowana: 

 - właściwy skład florystyczny runa 

 - obecność gatunków grądowych w drzewostanie 

 - mało typowa warstwa krzewów, brak charakterystycznych gatunków 

 - typowy reżim wodny i dobrze uwodnione podłoże 

 Stopień zachowania funkcji: średnie perspektywy — ze względu na małą powierzchnię płatów proces grądowienia będzie postępował (w praktyce brak możliwości przeciwsta-

wienia się temu procesowi). 

 Możliwości odtworzenia: trudne 

Ocena ogólna: C 

O obniżeniu oceny ogólnej przesądziły niewielka powierzchnia i średni stan zachowania siedliska. 
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Fot. 6. Siedlisko 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

(W tej części opis poszczególnych gatunków roślin objętych Planem według schematu — kod i nazwa gatunku, krótka charakterystyka, ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i 
monitoringu – dane GIOŚ, stan zachowania stanowisk w obszarze, zagrożenia. Wskazane jest zamieszczenie zdjęć poszczególnych gatunków na zajmowanych przez nie stanowiskach). 

Brak — w obszarze Natura 2000 nie stwierdzono obecności gatunków roślin z załącznika II dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). 

 

 

2.6.2. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

(W tej części opis poszczególnych gatunków zwierząt objętych Planem według schematu — kod i nazwa gatunku, krótka charakterystyka, ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania 

i monitoringu – dane GIOŚ, stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze, zagrożenia. Wskazane jest zamieszczenie zdjęć poszczególnych gatunków na zajmowanych przez nie stanowiskach). 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

Minóg strumieniowy zasiedla głównie dolny odcinek Osy w rejonie ujścia rzeki Gardęgi. Występowanie gatunku potwierdzono na trzech stanowiskach, na których był on stosunkowo 

licznie reprezentowany. Gatunku nie odnotowano natomiast na stanowiskach położonych w górnym i środkowym biegu Osy. W czasie połowów notowano larwy w różnych klasach wieku. 

Dominowały larwy 3-letnie i starsze, mały był natomiast udział larw najmłodszych, w pierwszej grupie wiekowej, przy czym należy zaznaczyć, że taki skład wielkościowy połowów mógł 

być wynikiem charakteru cieku — średnia rzeka nizinna oraz stosunkowo mała przezroczystość wody, co mogło wpłynąć na wyniki połowów. Możliwe jest także, że najmłodsze larwy 

przebywają w rejonie tarlisk, które prawdopodobnie znajdują się w rzece Gardęga uchodzącej w tym rejonie do Osy. 

Na badanych stanowiskach nie wykazano zagrożeń na tyle istotnych, że mogłyby spowodować zanik populacji gatunku. Stan siedlisk należy określić jako dobry. Nie odnotowano również 

nasilonej antropopresji, która mogłaby powodować zanikanie gatunku. Czynnikiem który może w znaczący sposób wpływać na liczebność i rozsiedlenie minoga może być stan czystości 

wód Osy, a zwłaszcza dopływów, które mogą stanowić potencjalne tarliska gatunku. Nie wydaje się jednak, aby występowanie gatunku na obszarze Ostoi można było określić jako zagro-

żone, jeśli nie nastąpi katastrofalne pogorszenie parametrów siedliskowych. Prowadzone wcześniej przez Radkego i in. (2012) badania wykazały również występowanie gatunku w tym 

rejonie. Wskazuje to wyraźnie, że populacja ta jest stała i stabilna. 

Populacja: C 

Stan zachowania: C 

stopień zachowania cech siedliska gatunku: III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane 

możliwość odtworzenia: trudne lub niemożliwe 

Izolacja: C — populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania 

Ocena ogólna: C 

W Polsce gatunek dość rozpowszechniony, jednak z uwagi na niezbyt liczny. Według raportu dla KE z 2007 stan jego ochrony w regionie biogeograficznym kontynentalnym oceniono jako 

właściwy. 
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Fot. 7. 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 
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1149 Koza Cobitis taenia 

Gatunek najliczniej występuje w rejonie stopni wodnych, zwłaszcza w Mędrzycach i Słupskim Młynie. Rzeka Osa w dolnym i środkowym biegu nie stanowi dla gatunku odpowiedniego 

siedliska, na co wpływają głównie czynniki naturalne — charakter hydrologiczny rzeki. Są to głównie szybki prąd wody, charakter dna (kamienisto – żwirowe, w przeciwieństwie do pre-

ferowanego przez gatunek piaszczysto-mulistego w którym może się on zakopywać). Wyniki badań terenowych potwierdzają realizowane wcześniej prace Radkego i in. 2012. Stwierdzili 

oni również największą liczebność kozy na stanowiskach zlokalizowanych powyżej Mędrzyc. W środkowym i dolnym biegu Osy liczebność gatunku spadała podobnie jak w dopływach 

rzeki. 

Na stanowiskach gdzie gatunek był licznie reprezentowany stwierdzono, że ogólny stan populacji można określić jako zadowalający, zarówno pod względem zagęszczenia, jak i struktury 

wiekowej. Wskazuje to wyraźnie, że gatunek nie wymaga szczególnych działań ochronnych, dla zachowania go w ichtiofaunie obszaru. 

Populacja: C 

Stan zachowania: C 

stopień zachowania cech siedliska gatunku: III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane 

możliwość odtworzenia: trudne lub niemożliwe 

Izolacja: C — populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania 

Ocena ogólna: C 

W Polsce gatunek dość rozpowszechniony, jednak z uwagi na niezbyt liczny. Według raportu dla KE z 2007 stan jego ochrony w regionie biogeograficznym kontynentalnym oceniono jako 

właściwy. 
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Fot. 8. 1149 Koza Cobitis taenia 
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1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

W obszarze Natura 2000 Dolina Osy występuje silna i stabilna liczebnie populacja głowacza białopletwego (Cottus gobio). Z wyjątkiem stanowiska powyżej elektrowni w Mędrzycach 

gatunek był notowany w połowach na wszystkich pozostałych stanowiskach badawczych. Największe zagęszczenia ryb notowano na odcinku Osy od stopnia wodnego w Słupskim Młynie 

do stopnia wodnego w Grudziądzu oraz na całej długości biegu Gardęgi w obszarze ostoi. Średnie zagęszczenie ryb na badanych stanowiskach wynosiło 2 os/m2 powierzchni dna w zakre-

sie od 0,15 do 0,35. Wśród odłowionych osobników występowały wszystkie grupy wiekowe. Porównując uzyskane wyniki z danym przedstawionymi przez Radkego i in. (2012) można 

wnioskować, że populacja głowacza na obszarze Ostoi była również liczna we wcześniejszym okresie co wskazuje na dobry stan jej zachowania oraz warunki siedliskowe umożliwiające 

efektywny rozród. 

Populacja: C 

Stan zachowania: C 

stopień zachowania cech siedliska gatunku: III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane 

możliwość odtworzenia: trudne lub niemożliwe 

Izolacja: C — populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania 

Ocena ogólna: C 

W Polsce gatunek dość rozpowszechniony, jednak z uwagi na niezbyt liczny. Według raportu dla KE z 2007 stan jego ochrony w regionie biogeograficznym kontynentalnym oceniono jako 

właściwy. 
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Fot. 9. 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

(Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony w obszarze należy opracować według poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów siedlisk i gatunków występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego siedliska i gatunku, zgodnie z metody-

kami stosowanymi w monitoringu przyrodniczym GIOŚ. W części opisowej, w kolumnie „Uwagi”, należy uzasadnić wybór stanowisk w wizji terenowej oraz dokonać analizy uzyskanych wyników). 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska przyrodnicze 

Lp. Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

2000 

Stanowisko 

(cztery 

końcowe 

znaki kodu 

GUID) 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych da-

nych 

(skala 

ocen: FV, 

U1, U2, 

XX) 

Ocena 

stanu 

ochrony 

po weryfi-

kacji 

(skala 

ocen: FV, 

U1, U2, 

XX) 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

(skala ocen: 

FV, U1, U2, 

XX) 

Ogólna 

cena stanu 

ochrony 

(skala 

ocen: FV, 

U1, U2, 

XX) 

Uwagi 

1. 

Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion 

commutati 

7220* OE26 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Siedlisko oceniono na 

ocenę niezadowalającą 

(U1) z uwagi na obniżo-

ną wartość parametru 

struktura i funkcje 

(wskaźniki: obce gatunki 

inwazyjne, obecność 

i pokrycie wątrobowców, 

proces wytrącania się 

martwicy wapiennej, 

występowanie martwicy 

wapiennej). 

W podobnym stanie 

ochrony (U1) znajdują 

się dwa pozostałe płaty 

siedliska: 3CC3, 2398. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki charakte-

rystyczne 
— FV 

U1 

Gatunki dominujące — FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

— FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
— U1 

Gatunki wskazujące 

na eutrofizację siedli-

ska 

— FV 

Obecność i pokrycie 

wątrobowców 
— U1 

Proces wytrącania się 

martwicy wapiennej 
— U1 

Występowanie mar-

twicy wapiennej 
— U1 
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Stan uwodnienia — FV 

Erozja wsteczna — FV 

Erozja zboczowa — FV 

Erozja denna koryta 

cieków 
— FV 

Erozja chemiczna — FV 

Perspektywy ochrony — FV FV 

          

2. 

Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion) 

9130 8881 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Ocenę ogólną obniżono 

ze względu na niewielki 

udział gatunków charak-

terystycznych i dominu-

jących. Z uwagi na spe-

cyficzne uwarunkowania 

glebowe (sandr) szanse 

na poprawę tych cech 

struktury (np. poprzez 

trzebież przekształce-

niową) są bardzo małe, 

niemożliwe do osiągnię-

cia w perspektywie cza-

sowej obowiązywania 

PZO. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki charakte-

rystyczne 
— U1 

U1 

Gatunki dominujące — U1 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewo-

stanie 

— FV 

Naturalne odnowie-

nie 
— FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
— U1 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
— FV 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
— FV 

Cenne składniki flory — U1 

Struktura drzewosta-

nu na stanowisku 
— FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
— U1 

Zniszczenie gleby 

i runa związane 

z pozyskiwaniem 

drewna 

— FV 

Inne zniekształcenia — FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— FV 

Martwe drewno wiel-

kowymiarowe 
— FV 
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Perspektywy ochrony — U1 U1 

3. 

Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion) 

9130 9F7F 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Ocenę ogólną obniżono 

ze względu na niewielki 

udział gatunków charak-

terystycznych i dominu-

jących. Z uwagi na spe-

cyficzne uwarunkowania 

glebowe (sandr) szanse 

na poprawę tych cech 

struktury (np. poprzez 

trzebież przekształce-

niową) są bardzo małe, 

niemożliwe do osiągnię-

cia w perspektywie cza-

sowej obowiązywania 

PZO. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki charakte-

rystyczne 
— U1 

U1 

Gatunki dominujące — U1 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewo-

stanie 

— FV 

Naturalne odnowie-

nie 
— FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
— U1 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
— FV 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
— FV 

Cenne składniki flory — U1 

Struktura drzewosta-

nu na stanowisku 
— FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
— U1 

Zniszczenie gleby 

i runa związane 

z pozyskiwaniem 

drewna 

— FV 

Inne zniekształcenia — FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— FV 

Martwe drewno wiel-

kowymiarowe 
— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

4. 

Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion) 

9130 2465 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Ocenę ogólną obniżono 

ze względu na niewielki 

udział gatunków charak-

terystycznych i dominu-

jących. Z uwagi na spe-

cyficzne uwarunkowania 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki charakte-

rystyczne 
— U1 

U1 Gatunki dominujące — U1 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewo-
— FV 
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stanie glebowe (sandr) szanse 

na poprawę tych cech 

struktury (np. poprzez 

trzebież przekształce-

niową) są bardzo małe, 

niemożliwe do osiągnię-

cia w perspektywie cza-

sowej obowiązywania 

PZO. 

Naturalne odnowie-

nie 
— FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
— U1 

Pokrycie przez ga-

tunki traw 
— FV 

Struktura przestrzen-

na płatów siedliska 
— FV 

Cenne składniki flory — U1 

Struktura drzewosta-

nu na stanowisku 
— FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
— U1 

Zniszczenie gleby 

i runa związane 

z pozyskiwaniem 

drewna 

— FV 

Inne zniekształcenia — FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— FV 

Martwe drewno wiel-

kowymiarowe 
— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

          

5. 

Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

Grąd subkontynentalny 

Tilio-Carpinetum 

9170 

9170-2 

592F 

0B98 

F78F 

Powierzchnia siedliska — FV U1 

U1 

Ocenę ogólną stanu 

ochrony siedliska obni-

żono przede wszystkim 

z powodu małego zróż-

nicowania wiekowego 

drzewostanu. Innymi 

czynnikami, które miały 

wpływ na obniżenie 

oceny były niewłaściwe 

proporcje składu gatun-

kowego w poszczegól-

nych warstwach fitoce-

nozy oraz mały udział 

Struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna runa 

— FV 

U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitoceno-

zy 

— FV 

Udział w drzewo-

stanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyj-

nych) 

— FV 
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Udział graba — FV gatunków charaktery-

stycznych. 

Brak możliwości popra-

wy tej cechy w perspek-

tywie czasowej obowią-

zywania PZO. 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyj-

nych” w drzewosta-

nie 

— FV 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

— FV 

Gatunki obce geo-

graficznie w drze-

wostanie 

— FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— FV 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
— FV 

Struktura pionowa 

i przestrzenna drze-

wostanu 

— U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

— U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 

w runie; w tym ga-

tunki porębowe, 

w tym trzcinnik pia-

skowy, jeżyny 

— FV 

Różnorodność wy-

stępujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub obser-

wacje) 

— XX 

Mechaniczne znisz-

czenie runa i gleby 
— FV 

Inne zniekształcenia — FV 
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(rozjeżdżanie, wy-

deptanie, zaśmieca-

nie) 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

6. 

Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

Grąd subkontynentalny 

Tilio-Carpinetum 

9170 

9170-2 

592F 

0B98 

F78F 

Powierzchnia siedliska — FV U1 

U1 

Ocenę ogólną stanu 

ochrony siedliska obni-

żono przede wszystkim 

z powodu małego zróż-

nicowania wiekowego 

drzewostanu. Innymi 

czynnikami, które miały 

wpływ na obniżenie 

oceny były niewłaściwe 

proporcje składu gatun-

kowego w poszczegól-

nych warstwach fitoce-

nozy oraz mały udział 

gatunków charaktery-

stycznych. 

Brak możliwości popra-

wy tej cechy w perspek-

tywie czasowej obowią-

zywania PZO. 

Struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna runa 

— FV 

U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitoceno-

zy 

— FV 

Udział w drzewo-

stanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyj-

nych) 

— FV 

Udział graba — FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyj-

nych” w drzewosta-

nie 

— FV 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

— FV 

Gatunki obce geo-

graficznie w drze-

wostanie 

— FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— FV 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
— FV 

Struktura pionowa 

i przestrzenna drze-

wostanu 

— U1 

Ekspansywne gatunki — U1 
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obce w podszycie 

i runie 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 

w runie; w tym ga-

tunki porębowe, 

w tym trzcinnik pia-

skowy, jeżyny 

— FV 

Różnorodność wy-

stępujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub obser-

wacje) 

— XX 

Mechaniczne znisz-

czenie runa i gleby 
— FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, wy-

deptanie, zaśmieca-

nie) 

— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

7. 

Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

Grąd subkontynentalny 

Tilio-Carpinetum 

9170 

9170-2 

592F 

0B98 

F78F 

Powierzchnia siedliska — FV U1 

U1 

Ocenę ogólną stanu 

ochrony siedliska obni-

żono przede wszystkim 

z powodu małego zróż-

nicowania wiekowego 

drzewostanu. Innymi 

czynnikami, które miały 

wpływ na obniżenie 

oceny były niewłaściwe 

proporcje składu gatun-

kowego w poszczegól-

nych warstwach fitoce-

nozy oraz mały udział 

gatunków charaktery-

stycznych. 

Brak możliwości popra-

wy tej cechy w perspek-

tywie czasowej obowią-

Struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna runa 

— FV 

U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitoceno-

zy 

— FV 

Udział w drzewo-

stanie gatunków 

liściastych (bez 

wczesnosukcesyj-

nych) 

— FV 

Udział graba — FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyj-

nych” w drzewosta-

nie 

— FV 
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Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

— FV 

zywania PZO. 

Gatunki obce geo-

graficznie w drze-

wostanie 

— FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— FV 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
— FV 

Struktura pionowa 

i przestrzenna drze-

wostanu 

— U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

— U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 

w runie; w tym ga-

tunki porębowe, 

w tym trzcinnik pia-

skowy, jeżyny 

— FV 

Różnorodność wy-

stępujących mchów, 

grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są 

takie dane lub obser-

wacje) 

— XX 

Mechaniczne znisz-

czenie runa i gleby 
— FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, wy-

deptanie, zaśmieca-

nie) 

— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 
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8. 

*Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salice-

tum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

91E0 
D906 

53FA 

9624 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Ocenę ogólną obniżono 

do niezadowalającej 

z powodu zbyt małego 

udziału martwego drew-

na, małej liczby gatun-

ków charakterystycznych 

i dominujących oraz 

obecności obcych gatun-

ków inwazyjnych w 

runie i podszycie. 

Brak możliwości popra-

wy stanu ochrony 

w perspektywie czasowej 

obowiązywania PZO. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki charakte-

rystyczne 
— U1 

U1 

Gatunki dominujące — U1 

Gatunki obce 

w drzewostanie 
— FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne w runie i pod-

szycie 

— U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

— U1 

Martwe drewno — U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— U1 

Naturalność koryta 

rzecznego 
— FV 

Reżim wodny — FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
— U1 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
— U1 

Zniszczenie gleby 

i runa związane 

z pozyskiwaniem 

drewna 

— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

9. 

*Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salice-

tum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

91E0 
D906 

53FA 

9624 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Ocenę ogólną obniżono 

do niezadowalającej 

z powodu zbyt małego 

udziału martwego drew-

na, małej liczby gatun-

ków charakterystycznych 

i dominujących oraz 

obecności obcych gatun-

ków inwazyjnych w 

runie i podszycie. 

Brak możliwości popra-

Struktura 

i funkcje 

Gatunki charakte-

rystyczne 
— U1 

U1 

Gatunki dominujące — U1 

Gatunki obce 

w drzewostanie 
— FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne w runie i pod-

szycie 

— U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 
— U1 



Strona 53 z 111 

 

zielnych wy stanu ochrony 

w perspektywie czasowej 

obowiązywania PZO. 
Martwe drewno — U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— U1 

Naturalność koryta 

rzecznego 
— FV 

Reżim wodny — FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
— U1 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
— U1 

Zniszczenie gleby 

i runa związane 

z pozyskiwaniem 

drewna 

— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

10. 

*Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salice-

tum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

91E0 
D906 

53FA 

9624 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Ocenę ogólną obniżono 

do niezadowalającej 

z powodu zbyt małego 

udziału martwego drew-

na, małej liczby gatun-

ków charakterystycznych 

i dominujących oraz 

obecności obcych gatun-

ków inwazyjnych w 

runie i podszycie. 

Brak możliwości popra-

wy stanu ochrony 

w perspektywie czasowej 

obowiązywania PZO. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki charakte-

rystyczne 
— U1 

U1 

Gatunki dominujące — U1 

Gatunki obce 

w drzewostanie 
— FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne w runie i pod-

szycie 

— U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

— U1 

Martwe drewno — U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— U1 

Naturalność koryta 

rzecznego 
— FV 

Reżim wodny — FV 

Wiek drzewostanu — U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
— U1 

Naturalne odnowie- — U1 
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nie drzewostanu 

Zniszczenie gleby 

i runa związane 

z pozyskiwaniem 

drewna 

— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

          

11. 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Fica-

rio-Ulmetum) 

91F0 7E3E 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Oceną ogólną stanu 

ochrony obniżono przede 

wszystkim z powodu 

zbyt małego depozytu 

martwego drewna, ale 

również ubóstwa gatun-

ków charakterystycznych 

i struktury gatunków 

dominujących. 

Brak możliwości popra-

wy stanu ochrony w 

czasie obowiązywania 

PZO. 

Struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna runa 

— U1 

U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitoceno-

zy 

— U1 

Liczba gatunków 

z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występują-

cych w drzewostanie 

— U1 

Różnorodność gatun-

kowa warstwy krze-

wów 

— U1 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

— FV 

Gatunki obce geo-

graficznie w drze-

wostanie 

— FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— U1 

Wiek drzewostanu — U1 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
— FV 

Struktura pionowa 

i przestrzenna roślin-

ności 

— U1 

Przejawy procesu — U1 
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grądowienia 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

— U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 

w runie; w tym ga-

tunki porębowe, 

w tym trzcinnik 

— FV 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe* 
— FV 

Zniszczenia runa 

i gleby związane 

z pozyskaniem drew-

na 

— FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, wy-

deptanie, zaśmieca-

nie) 

— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

12. 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Fica-

rio-Ulmetum) 

91F0 EC25 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Oceną ogólną stanu 

ochrony obniżono przede 

wszystkim z powodu 

zbyt małego depozytu 

martwego drewna, ale 

również ubóstwa gatun-

ków charakterystycznych 

i struktury gatunków 

dominujących. 

Brak możliwości popra-

wy stanu ochrony w 

czasie obowiązywania 

PZO. 

Struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna runa 

— U1 

U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitoceno-

zy 

— U1 

Liczba gatunków 

z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występują-

cych w drzewostanie 

— U1 

Różnorodność gatun-

kowa warstwy krze-

wów 

— U1 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

— FV 

Gatunki obce geo- — FV 
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graficznie w drze-

wostanie 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— U1 

Wiek drzewostanu — U1 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
— FV 

Struktura pionowa 

i przestrzenna roślin-

ności 

— U1 

Przejawy procesu 

grądowienia 
— U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

— U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 

w runie; w tym ga-

tunki porębowe, 

w tym trzcinnik 

— FV 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe* 
— FV 

Zniszczenia runa 

i gleby związane 

z pozyskaniem drew-

na 

— FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, wy-

deptanie, zaśmieca-

nie) 

— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

13. 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Fica-

rio-Ulmetum) 

91F0 C050 

Powierzchnia siedliska — FV FV 

U1 

Oceną ogólną stanu 

ochrony obniżono przede 

wszystkim z powodu 

zbyt małego depozytu 

martwego drewna, ale 

również ubóstwa gatun-

Struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna runa 

— U1 

U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 
— U1 
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warstwach fitoceno-

zy 

ków charakterystycznych 

i struktury gatunków 

dominujących. 

Brak możliwości popra-

wy stanu ochrony w 

czasie obowiązywania 

PZO. 

Liczba gatunków 

z grupy „wiązy, dąb, 

jesion” występują-

cych w drzewostanie 

— U1 

Różnorodność gatun-

kowa warstwy krze-

wów 

— U1 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

— FV 

Gatunki obce geo-

graficznie w drze-

wostanie 

— FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
— U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
— U1 

Wiek drzewostanu — U1 

Naturalne odnowie-

nie drzewostanu 
— FV 

Struktura pionowa 

i przestrzenna roślin-

ności 

— U1 

Przejawy procesu 

grądowienia 
— U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie 

i runie 

— U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 

w runie; w tym ga-

tunki porębowe, 

w tym trzcinnik 

— FV 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe* 
— FV 

Zniszczenia runa 

i gleby związane 
— FV 
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z pozyskaniem drew-

na 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, wy-

deptanie, zaśmieca-

nie) 

— FV 

Perspektywy ochrony — U1 U1 

 Gatunki 

14. 
Minóg strumieniowy Lam-

petra planeri 
1096 

7320 

9987 

Stan  

populacji 

Względna liczebność U1 U1 

U1 

U1 

Na ocenę znacząco mógł 

wpłynąć podwyższony 

stan i duża mętność wo-

dy podczas wykonywa-

nia oceny. 

Struktura wiekowa XX U1 

Udział gatunku 

w zespole ryb i mi-

nogów 

U1 U1 

Stan  

siedliska 

Jakość hydromorfo-

logiczna 
U1 U1 

U1 

EFI + XX XX 

Ciągłość cieku U1 U1 

Charakter modyfi-

kacji brzegów 
FV FV 

Charakterystyka 

przepływu 
FV FV 

Geometria koryta FV FV 

Mobilność koryta  FV FV 

Substrat denny FV FV 

Stan ekologiczny XX XX 

Występowanie nie-

zbędnych mikrosie-

dlisk 

FV FV 

Perspektywy ochrony / zachowania XX U1 U1 

15. 
Minóg strumieniowy Lam-

petra planeri 
1096 

7320 

9987 

Stan  

populacji 

Względna liczebność U1 U1 

U1 

U1 

Na ocenę znacząco mógł 

wpłynąć podwyższony 

stan i duża mętność wo-

dy podczas wykonywa-

nia oceny. 

Struktura wiekowa XX U1 

Udział gatunku 

w zespole ryb i mi-

nogów 

U1 U1 

Stan  

siedliska 

Jakość hydromorfo-

logiczna 
U1 U1 

U1 
EFI + XX XX 

Ciągłość cieku U1 U1 
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Charakter modyfi-

kacji brzegów 
FV FV 

Charakterystyka 

przepływu 
FV FV 

Geometria koryta FV FV 

Mobilność koryta  FV FV 

Substrat denny FV FV 

Stan ekologiczny XX XX 

Występowanie nie-

zbędnych mikrosie-

dlisk 

FV FV 

Perspektywy ochrony / zachowania XX U1 U1 

           

16. 
Koza Cobitis taenia 

 
1149 

0878 

F231 

Stan  

populacji 

Względna liczebność FV FV 

FV 

U2 

Populacja liczna mimo 

mało korzystnych wa-

runków siedliskowych. 

Ocenę stanu siedliska  

przesądziła obecność 

przegrody wodnej. 

Struktura wiekowa XX U1 

Udział gatunku 

w zespole ryb i mi-

nogów 

FV FV 

Stan  

siedliska 

Jakość hydromorfo-

logiczna 
U2 U2 

U2 

EFI + XX XX 

Ciągłość cieku U2 U2 

Charakter i mody-

fikacja brzegów 
U1 U1 

Charakterystyka 

przepływu 
U1 U1 

Geometria koryta FV FV 

Mobilność koryta  FV FV 

Substrat denny FV FV 

Perspektywy ochrony / zachowania U2 U2 U2 
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17. 
Koza Cobitis taenia 

 
1149 

0878 

F231 

Stan  

populacji 

Względna liczebność FV FV 

FV 

U2 

Populacja liczna mimo 

mało korzystnych wa-

runków siedliskowych. 

Ocenę stanu siedliska  

przesądziła obecność 

przegrody wodnej. 

Struktura wiekowa XX U1 

Udział gatunku 

w zespole ryb i mi-

nogów 

FV FV 

Stan  

siedliska 

Jakość hydromorfo-

logiczna 
U2 U2 

U2 

EFI + XX XX 

Ciągłość cieku U2 U2 

Charakter i mody-

fikacja brzegów 
U1 U1 

Charakterystyka 

przepływu 
U1 U1 

Geometria koryta FV FV 

Mobilność koryta  FV FV 

Substrat denny FV FV 

Perspektywy ochrony / zachowania U2 U2 U2 

           

18. 
Głowacz białopłetwy  

Cottus gobio 
1163 BD04 

Stan  

populacji 

Względna liczebność U1 FV 

FV 

U1 

Populacja o stabilnej 

liczebności. 

O ocenie ogólnej U1 

przesądziła stała prze-

groda na rzece Osie. 

Brak możliwości popra-

wy w okresie obowiązy-

wania PZO. 

Struktura wiekowa XX FV 

Udział gatunku 

w zespole ryb i mi-

nogów 

FV FV 

Stan  

siedliska 

Jakość hydromorfo-

logiczna 
U2 U1 

U1 

EFI + XX XX 

Ciągłość cieku XX U1 

Charakter modyfi-

kacji brzegów 
FV FV 

Charakterystyka 

przepływu 
FV FV 

Geometria koryta FV FV 

Mobilność koryta  FV FV 

Substrat denny FV FV 

Stan ekologiczny XX XX 

Występowanie nie-

zbędnych mikrosie-

dlisk 

FV FV 
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Zarybienia gatunkami 

gospodarczymi bez-

pośrednio zagrażają-

cymi głowaczowi 

białopłetwemu 

FV FV 

Perspektywy ochrony / zachowania FV FV FV 

19. 
Głowacz białopłetwy  

Cottus gobio 
1163 E164 

Stan  

populacji 

Względna liczebność U1 FV 

FV 

U1 

Populacja o stabilnej 

liczebności. 

O ocenie ogólnej U1 

przesądziła stała prze-

groda na rzece Osie. 

Brak możliwości popra-

wy w okresie obowiązy-

wania PZO. 

Struktura wiekowa XX FV 

Udział gatunku 

w zespole ryb i mi-

nogów 

FV FV 

Stan  

siedliska 

Jakość hydromorfo-

logiczna 
U2 U1 

U1 

EFI + XX XX 

Ciągłość cieku XX U1 

Charakter modyfi-

kacji brzegów 
FV FV 

Charakterystyka 

przepływu 
FV FV 

Geometria koryta FV FV 

Mobilność koryta  FV FV 

Substrat denny FV FV 

Stan ekologiczny XX XX 

Występowanie nie-

zbędnych mikrosie-

dlisk 

FV FV 

Zarybienia gatunkami 

gospodarczymi bez-

pośrednio zagrażają-

cymi głowaczowi 

białopłetwemu 

FV FV 

Perspektywy ochrony / zachowania FV FV FV 

20. 
Głowacz białopłetwy  

Cottus gobio 
1163 995E 

Stan  

populacji 

Względna liczebność U1 FV 

FV 
U1 

Populacja o stabilnej 

liczebności. 

O ocenie ogólnej U1 

przesądziła stała prze-

groda na rzece Osie. 

Brak możliwości popra-

Struktura wiekowa XX FV 

Udział gatunku 

w zespole ryb i mi-

nogów 

FV FV 

Stan  Jakość hydromorfo- U2 U1 U1 
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siedliska logiczna wy w okresie obowiązy-

wania PZO. EFI + XX XX 

Ciągłość cieku XX U1 

Charakter modyfi-

kacji brzegów 
FV FV 

Charakterystyka 

przepływu 
FV FV 

Geometria koryta FV FV 

Mobilność koryta  FV FV 

Substrat denny FV FV 

Stan ekologiczny XX XX 

Występowanie nie-

zbędnych mikrosie-

dlisk 

FV FV 

Zarybienia gatunkami 

gospodarczymi bez-

pośrednio zagrażają-

cymi głowaczowi 

białopłetwemu 

FV FV 

Perspektywy ochrony / zachowania FV FV FV 

Uwaga! Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 13. 

  



Strona 63 z 111 

 

4. Analiza zagrożeń 

(W tej części należy zidentyfikować główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest opracowanie schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy stanem zachowania przedmiotów ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu listy zagro-

żeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. W części opisowej należy opisać i uzasadnić wskazane zagrożenia). 

Lp. Przedmiot ochrony 

Kod stanowiska 

(cztery końcowe 

znaki kodu GUID) 

Zagrożenia 

Opis zagrożeń 

istniejące potencjalne 

1. 
7220 *Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion commutati 
OE26 

X. Brak zagrożeń i nacisków  

Nie zidentyfikowano zagrożeń lub presji, 

które aktualnie oddziałują na siedlisko 

w stopniu mogącym powodować zmianę jego 

powierzchni, struktury lub funkcji. 

 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych (lim-

nicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

H02 Zanieczyszczenie wód 

podziemnych (źródła 

punktowe i rozproszone) 

J02 Spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosun-

ków wodnych 

K01 Abiotyczne (powolne) 

procesy naturalne 

Postuluje się podjęcie działań zmierzających 

do uzupełnienia wiedzy o tym przedmiocie 

ochrony, szczególnie pod względem briofito-

socjologicznym oraz obecności trawertynów, 

petryfikacji źródeł i depozycji martwicy wa-

piennej. 

2. 

9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Galio odo-

rati-Fagenion) 

9F7F 

8881 

2465 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

I01 Nierodzime gatunki zabor-

cze 

 Istotne zagrożenie stwarzają ścieżki, szlaki 

piesze i rowerowe poprzez ułatwienie dostępu 

do siedliska i możliwość jego nadmiernej 

penetracji, jak również umożliwienie wnikania 

w głąb siedliska gatunków inwazyjnych. 

Znaczący wpływ na stan ochrony siedliska ma 

inwazja zaborczych nierodzimych gatunków 

roślin (szczególnie niecierpka drobnokwiato-

wego (Impatiens parviflora). W praktyce nie 

ma skutecznej metody wyeliminowania lub 

ograniczenia tego zagrożenia. 

 A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

B02.03 Usuwanie podszytu 

B02.04 Usuwanie martwych 

Potencjalnym zagrożeniem jest eutrofizacja 

siedliska w wyniku nanoszenia z wodami 

opadowymi nawozów sztucznych z pobliskich 

pól uprawnych, szczególnie istotnym w przy-
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i umierających drzew 

K03.03 Zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 

(w tym przez zwierzynę 

łowną) 

padku braku strefy buforowej w postaci sie-

dlisk okrajkowych na granicy las – pole. 

Stan ochrony siedliska może ulec znacznemu 

pogorszeniu w przypadku usuwania podszytu 

oraz martwych i obumierających drzew. Do-

puszcza się usuwanie obumarłych lub obumie-

rających drzew tylko w przypadku, gdy te 

zagrażają bezpieczeństwu ludzi (decyzję po-

dejmuje sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000). 

Utratę obecnego stanu ochrony może spowo-

dować zawleczenie choroby. 

Znaczące uszkodzenia siedliska mogą powo-

dować zwierzęta łowne oraz roślinożercy 

(wśród nich przede wszystkim owady). 

3. 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

0B98 

592F 

F78F 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

I01 Nierodzime gatunki zabor-

cze 

 Istotne zagrożenie stwarzają ścieżki, szlaki 

piesze i rowerowe poprzez ułatwienie dostępu 

do siedliska i możliwość jego nadmiernej 

penetracji, jak również umożliwienie wnikania 

w głąb siedliska gatunków inwazyjnych. 

Znaczący wpływ na stan ochrony siedliska ma 

inwazja zaborczych nierodzimych gatunków 

roślin (szczególnie niecierpka drobnokwiato-

wego (Impatiens parviflora). Brak jest sku-

tecznej metody wyeliminowania tego zagro-

żenia. 

 B02.03 Usuwanie podszytu 

B02.04 Usuwanie martwych 

i umierających drzew 

K03.03 Zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 

(w tym przez zwierzynę 

łowną) 

Stan ochrony siedliska może ulec znacznemu 

pogorszeniu w przypadku usuwania podszytu 

oraz martwych i obumierających drzew. Do-

puszcza się usuwanie obumarłych lub obumie-

rających drzew tylko w przypadku, gdy te 

zagrażają bezpieczeństwu ludzi (decyzję po-

dejmuje sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000). 

Utratę obecnego stanu ochrony może spowo-

dować zawleczenie choroby. 

Znaczące uszkodzenia siedliska mogą powo-

dować zwierzęta łowne oraz roślinożercy 

(wśród nich przede wszystkim owady). 
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4. 

91E0 *Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

9624 

D906 

53FA 

H01.05 Rozproszone zanie-

czyszczenie wód po-

wierzchniowych z po-

wodu działalności zwią-

zanej z rolnictwem i le-

śnictwem 

I01 Nierodzime gatunki zabor-

cze 

 Zaobserwowano wkraczanie na płaty siedliska 

obcych gatunków: Solidago serotina, Impa-

tiens parviflora, Acer negundo 

Brak jest skutecznej metody wyeliminowania 

tego zagrożenia. 

 B02.03 Usuwanie podszytu 

B02.04 Usuwanie martwych 

i umierających drzew 

K03.03 Zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

J02 Spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosun-

ków wodnych 

K02.01 Zmiana składu gatun-

kowego (sukcesja) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 

(w tym przez zwierzynę 

łowną) 

Stan ochrony siedliska może ulec znacznemu 

pogorszeniu w przypadku usuwania podszytu 

oraz martwych i obumierających drzew. Do-

puszcza się usuwanie obumarłych lub obumie-

rających drzew tylko w przypadku, gdy te 

zagrażają bezpieczeństwu ludzi (decyzję po-

dejmuje sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000). 

Utratę obecnego stanu ochrony może spowo-

dować zawleczenie choroby. 

Zmiana stosunków wodnych w wyniku np. 

budowy przegród na rzekach może spowodo-

wać zmianę warunków egzystencji siedliska 

i utratę jego charakterystycznych cech. 

Dużym zagrożeniem dla stanu siedliska może 

być zwiększenie się populacji bobra europej-

skiego w stopniu powodującym istotne szkody 

w drzewostanie i znacząco ograniczającym 

procesy naturalnych odnowień. 

5. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

EC25 

7E3E 

C050 

H01.05 Rozproszone zanie-

czyszczenie wód po-

wierzchniowych z po-

wodu działalności zwią-

zanej z rolnictwem i le-

śnictwem 

I01 Nierodzime gatunki zabor-

cze 

 Zaobserwowano wkraczanie na płaty siedliska 

obcych gatunków: Solidago serotina, Impa-

tiens parviflora, Acer negundo 

 B02.03 Usuwanie podszytu 

B02.04 Usuwanie martwych 

i umierających drzew 

K03.03 Zawleczenie choroby 

Stan ochrony siedliska może ulec znacznemu 

pogorszeniu w przypadku usuwania podszytu 

oraz martwych i obumierających drzew. Do-

puszcza się usuwanie obumarłych lub obumie-
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(patogeny mikrobowe) 

J02 Spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosun-

ków wodnych 

K02.01 Zmiana składu gatun-

kowego (sukcesja) 

rających drzew tylko w przypadku, gdy te 

zagrażają bezpieczeństwu ludzi (decyzję po-

dejmuje sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000). 

Utratę obecnego stanu ochrony może spowo-

dować zawleczenie choroby. 

Zmiana stosunków wodnych w wyniku np. 

budowy przegród na rzekach może spowodo-

wać zmianę warunków egzystencji siedliska 

i utratę jego charakterystycznych cech. 

6. 
1096 Minóg strumieniowy Lampe-

tra planeri 
7320 

9987 

X. Brak zagrożeń i nacisków  Nie zidentyfikowano. 

 H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych (lim-

nicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

J02.05.05 Niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

Wahania poziomu wody i redukcja przepływu 

spowodowana hydroenergetyką i melioracjami 

rolniczymi mogą powodować pogorszenie 

parametrów fizykochemicznych wody (zamu-

lanie tarlisk, wzrost temperatury i spadek 

natlenienia wody), a także ograniczenia moż-

liwości zasiedlania nowych stanowisk.  

7. 1149 Koza Cobitis taenia 
0878 

F231 

995E 

X. Brak zagrożeń i nacisków  Nie zidentyfikowano. 

 J02.05.05 Niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

J03.02.01 Zmniejszenie migra-

cji / bariery dla migracji 

Wahania poziomu wody i redukcja przepływu 

spowodowana hydroenergetyką i melioracjami 

rolniczymi mogą powodować pogorszenie 

parametrów fizykochemicznych wody (zamu-

lanie tarlisk, wzrost temperatury i spadek 

natlenienia wody), a także ograniczenia moż-

liwości zasiedlania nowych stanowisk. 

8. 
1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 
BD04 

E164 

X. Brak zagrożeń i nacisków  Nie zidentyfikowano. 

 J02.05.05 Niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

J03.02.01 Zmniejszenie migra-

cji / bariery dla migracji 

K03.05 Antagonizm ze zwierzę-

tami introdukowanymi 

Wahania poziomu wody i redukcja przepływu 

spowodowana hydroenergetyką i melioracjami 

rolniczymi mogą powodować pogorszenie 

parametrów fizykochemicznych wody (zamu-

lanie tarlisk, wzrost temperatury i spadek 

natlenienia wody), a także ograniczenia moż-

liwości zasiedlania nowych obszarów przez 

gatunek. 

Populacja może ulec redukcji w przypadku 

zarybienia pstrągiem potokowym lub miętu-

sem. 
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Uwaga! Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 13. 

 

5. Cele działań ochronnych 

Lp. 
Przedmiot ochrony 

(kod i nazwa przedmiotu ochrony) 

Stanowiska 

(GUID) 

Stan ochrony 
(skala ocen: 

FV, U1, U2, 

XX) 

Cele działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony1 

1. 
7220 *Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion commutati 
OE26 

3CC3, 2398 
U1 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony (badanie 

bryoflory i uwarunkowań funkcjonowania siedliska). 

Określenie możliwości i perspektywy 

czasowej osiągnięcia właściwego stanu 

ochrony siedliska bez uprzedniego roz-

poznania struktury i funkcjonowania 

skupień bryoflory, a także czynników 

warunkujących egzystencję siedliska 

oraz istniejących i potencjalnych zagro-

żeń jest niemożliwe. 

2. 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glan-

dulosae-Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

8881 
9F7F, 2465, 

9FE0 

U1 Utrzymanie siedliska w dotychczasowym stanie ochrony. 

Brak możliwości poprawy ocen wskaź-

ników kardynalnych w okresie obowią-

zywania PZO. 
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3. 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

592F 
784D, 2C64, 

BD45, 1AA3, 

6449, F466, 

9896, A495, 

8CE7, D41A, 

4030, 1CA4, 

A9EE, C147, 

3983, 7ECF, 

4C6A, C68B, 

B067, 6388, 

0B98, 40D0, 

AE17, 9FA7, 

5312, 683D, 

CA47, 9A86, 

32D1, 3C08, 

F78F, 3B3C, 

42F7, 1394, 

8A93, A47D, 

4967, B1AB, 

3224, 7313, 

241B, 490C, 

EC02, 0093, 

934A, AC7A, 

5F64, 9355, 

0B8E, 4B7F, 

23D5, 6F6B, 

8CDD, AD9C, 

9FA4, 29BB, 

508E, B37A, 

8E00, 8CE7, 

7CA7, 1BA8, 

93F6, EEED, 

1B63, 145B, 

0F1C, 1CAF, 

3FA2, F520, 

08A6, 526B 

U1 Utrzymanie siedliska w dotychczasowym stanie ochrony. 

Brak możliwości poprawy ocen wskaź-

ników kardynalnych w okresie obowią-

zywania PZO. 
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4. 

91E0 *Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

D906 
9624, E6E2, 

4FC1, C59C, 

9AC6, D16B, 

0553, E1D0, 

3144, CC6C, 

42CA, F96E, 

61BB, C856, 

EFAE, 712E, 

27FE, 21B1, 

A4F5, 6439, 

68CB, 503B, 

C4E6, BCDE, 

8CCA, FE08, 

5A6E, 9F90, 

2DFB, 82DB, 

9D23, 68F5, 

2170, E60D, 

53FA, EF0F, 

4CE7, 2264, 

740D, 7DA8, 

2264, A2A4, 

847C, 731A, 

3E74, 3C1E, 

E1F6, 05BD, 

E527, 406B, 

251C, 1635, 

EC21, 2B4F, 

930B, 7EDC, 

97B1, C656 

U1 

Utrzymanie siedliska w dotychczasowym stanie ochrony. 

Poprawa stanu siedliska w zakresie zwiększenia ilości mar-

twego drewna. 

Brak możliwości poprawy ocen wskaź-

ników kardynalnych w okresie obowią-

zywania PZO. 

5. 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

7E3E 
EC25, 14CD, 

C87B, 2DE5, 

A39C, E35D, 

1E18, CBD8, 

7E3E, C53F, 

824F, C050 

U1 Utrzymanie siedliska w dotychczasowym stanie ochrony. 

Brak możliwości poprawy ocen wskaź-

ników kardynalnych w okresie obowią-

zywania PZO. 

6. 
1096 Minóg strumieniowy Lampetra 

planeri 

7320, 9987 

BE8F 
U1 Utrzymanie gatunku w dotychczasowym stanie ochrony. 

Brak możliwości poprawy ocen wskaź-

ników kardynalnych w okresie obowią-
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zywania PZO. 

7. 1149 Koza Cobitis taenia 
0878, F231 

90FD, 5001 
U2 Utrzymanie gatunku w dotychczasowym stanie ochrony. 

Brak możliwości poprawy ocen wskaź-

ników kardynalnych w okresie obowią-

zywania PZO. 

8. 
1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

995E, BD04, 

E164 
C261, 03F8, 

A9F7, 7682 

U1 Utrzymanie gatunku w dotychczasowym stanie ochrony. 
Brak możliwości poprawy ocen wskaź-

ników w okresie obowiązywania PZO. 

1 Należy określić realny termin osiągnięcia wyznaczonego celu oraz wskazać cele, dla których realizacji wymagane będzie sporządzenie 20- letniego planu ochrony. W części opisowej należy opisać i uzasadnić przyjęte cele. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

(Działania ochronne należy opracować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w ogólnopolskim monitoringu siedliska lub gatunku, zagrożeń — tab. 4 i sformułowanych celów ochrony — tab. 5). 

Lp. 
Przedmiot ochrony 

(kod i nazwa) 

Działania ochronne 

Numer Nazwa zadania1 Zakres prac2 Miejsce  

realizacji3 

Termin 

wykonania4 

Szacunkowe 

koszty5 

(w tys. zł) 

Podmiot  

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1. 

7220 *Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneurion 

commutati 

1A Działania związane z ochroną czynną6 

— Nie planuje się. 

1B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania7 

— Nie planuje się. 

1C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— Nie planuje się. 

1D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

1D1 

Badania bryoflory 

i uwarunkowań 

funkcjonowania 

siedliska 

Badania bryoflory 

Badania czynników środowiska abiotycz-

nego: analiza zasilania wód podziemnych, 

cech fizyczno-chemicznych wód zasilają-

cych, procesu wytrącania się martwicy 

wapiennej i procesów erozyjnych 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych 

zagrożeń 

0E26 

obręb Ro-

góźno Za-

mek: 3250/1, 

56 

 

3CC3 

obręb Słup: 

352 

obręb Szcze-

panki: 271, 

272/2 

 

2398 
obręb Ro-

góźno Za-

mek: 3248/1 

Jednorazowo 

w czasie 

trwania 

PZO, od 

czerwca do 

końca sierp-

nia 

10 
RDOŚ w Byd-

goszczy 
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2. 

9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 

2A Działania związane z ochroną czynną6 

2A1 Nie planuje się      

2B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania7 

2B1 

Kontynuacja go-

spodarki leśnej 

uwzględniającej 

potrzeby ochrony 

siedliska, zgodnie z 

zarządzeniem 

10/2013 Regional-

nego Dyrektora 

Ochrony Środowi-

ska w Bydgoszczy z 

dnia 10 lipca 2013 

r. w sprawie zmiany 

zarządzenia usta-

nawiającego zada-

nia ochronne dla 

rezerwatu przyrody 

„Dolina Osy” 

1. Stopniowe usuwanie gatunków drzew 

obcych ekologicznie (sosna pospolita 

Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata 

Betula pendula, modrzew europejski 

Larix decidua) lub geograficznie. 

2. Pozostawienie w drzewostanie części 

udziału stanowiącego do 20% obcych 

gatunków drzew (w tym drzewa 

dziuplaste, stojące obumarłe, leżanina, 

drzewa zajęte przez grzyby) do 

naturalnego rozkładu. 

3.  

 

Przez cały 

okres obo-

wiązywania 

pzo, zgodnie 

z zarządze-

niem 

10/2013 

Regionalne-

go Dyrektora 

Ochrony 

Środowiska 

w Bydgosz-

czy z dnia 10 

lipca 2013 r. 

w sprawie 

zmiany za-

rządzenia 

ustanawiają-

cego zadania 

ochronne dla 

rezerwatu 

przyrody 

„Dolina 

Osy” 

W ramach 

kosztów 

wynikają-

cych z reali-

zacji zarzą-

dzenia nr 

10/2013 

Regionalne-

go Dyrektora 

Ochrony 

Środowiska 

w Bydgosz-

czy z dnia 10 

lipca 2013 r. 

w sprawie 

zmiany 

zarządzenia 

ustanawiają-

cego zadania 

ochronne dla 

rezerwatu 

przyrody 

„Dolina 

Osy” 

Ndl. Jamy 

       

       

       

       

       

       

       

       

2C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— 
W ramach realizacji zarządzenia nr 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia ustanawiającego zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Dolina Osy”. 
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2D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

— Nie planuje się. 

3. 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

3A Działania związane z ochroną czynną6 

 Nie planuje się      

3B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3B1 

Kontynuacja go-

spodarki leśnej 

uwzględniającej 

potrzeby ochrony 

siedliska, zgodnie z 

zarządzeniem 

10/2013 Regional-

nego Dyrektora 

Ochrony Środowi-

ska w Bydgoszczy z 

dnia 10 lipca 2013 

r. w sprawie zmiany 

zarządzenia usta-

nawiającego zada-

nia ochronne dla 

rezerwatu przyrody 

„Dolina Osy” 

1. Stopniowe usuwanie gatunków drzew 

obcych ekologicznie (sosna pospolita 

Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata 

Betula pendula, modrzew europejski 

Larix decidua) lub geograficznie. 

2. Pozostawienie w drzewostanie części 

udziału stanowiącego do 20% obcych 

gatunków drzew (w tym drzewa 

dziuplaste, stojące obumarłe, leżanina, 

drzewa zajęte przez grzyby) do 

naturalnego rozkładu. 

 

Przez cały 

okres obo-

wiązywania 

pzo, zgodnie 

z zarządze-

niem 

10/2013 

Regionalne-

go Dyrekto-

ra Ochrony 

Środowiska 

w Bydgosz-

czy z dnia 

10 lipca 

2013 r. w 

sprawie 

zmiany 

zarządzenia 

ustanawiają-

cego zadania 

ochronne dla 

rezerwatu 

przyrody 

„Dolina 

Osy” 

W ramach 

kosztów 

wynikają-

cych z reali-

zacji zarzą-

dzenia nr 

10/2013 

Regionalne-

go Dyrektora 

Ochrony 

Środowiska 

w Bydgosz-

czy z dnia 10 

lipca 2013 r. 

w sprawie 

zmiany za-

rządzenia 

ustanawiają-

cego zadania 

ochronne dla 

rezerwatu 

przyrody 

„Dolina 

Osy” 

Ndl. Jamy 
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3C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

3C1 
W ramach realizacji zarządzenia nr 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia ustanawiającego zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Dolina Osy”. 

3D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

— Nie planuje się 

4. 

91E0 *Łęgi wierzbowe, topolo-

we, olszowe i jesionowe (Salice-

tum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

4A Działania związane z ochroną czynną6 

— Nie planuje się      

4B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

4B1 

Kontynuacja go-

spodarki leśnej 

uwzględniającej 

potrzeby ochrony 

siedliska, zgodnie z 

zarządzeniem 

10/2013 Regional-

nego Dyrektora 

Ochrony Środowi-

ska w Bydgoszczy z 

dnia 10 lipca 2013 

r. w sprawie zmiany 

zarządzenia usta-

nawiającego zada-

nia ochronne dla 

rezerwatu przyrody 

„Dolina Osy” 

1. Stopniowe usuwanie gatunków drzew 

obcych ekologicznie (sosna pospolita 

Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata 

Betula pendula, modrzew europejski 

Larix decidua) lub geograficznie. 

2. Pozostawienie w drzewostanie części 

udziału stanowiącego do 20% obcych 

gatunków drzew (w tym drzewa 

dziuplaste, stojące obumarłe, leżanina, 

drzewa zajęte przez grzyby) do 

naturalnego rozkładu. 

 

Przez cały 

okres obo-

wiązywania 

pzo, zgodnie 

z zarządze-

niem 

10/2013 

Regionalne-

go Dyrekto-

ra Ochrony 

Środowiska 

w Bydgosz-

czy z dnia 

10 lipca 

2013 r. w 

sprawie 

zmiany 

zarządzenia 

ustanawiają-

cego zadania 

ochronne dla 

rezerwatu 

przyrody 

„Dolina 

Osy” 

W ramach 

kosztów 

wynikają-

cych z reali-

zacji zarzą-

dzenia nr 

10/2013 

Regionalne-

go Dyrektora 

Ochrony 

Środowiska 

w Bydgosz-

czy z dnia 10 

lipca 2013 r. 

w sprawie 

zmiany za-

rządzenia 

ustanawiają-

cego zadania 

ochronne dla 

rezerwatu 

przyrody 

„Dolina 

Osy” 

Ndl. Jamy 
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4C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— 
W ramach realizacji zarządzenia nr 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia ustanawiającego zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Dolina Osy”. 

4D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

— Nie planuje się. 

5. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

5A Działania związane z ochroną czynną6 

— Nie planuje się      

5B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania7 

— 

Kontynuacja go-

spodarki leśnej 

uwzględniającej 

potrzeby ochrony 

siedliska, zgodnie z 

zarządzeniem 

10/2013 Regional-

nego Dyrektora 

Ochrony Środowi-

ska w Bydgoszczy z 

dnia 10 lipca 2013 

r. w sprawie zmiany 

zarządzenia usta-

nawiającego zada-

nia ochronne dla 

rezerwatu przyrody 

„Dolina Osy” 

1. Stopniowe usuwanie gatunków drzew 

obcych ekologicznie (sosna pospolita 

Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata 

Betula pendula, modrzew europejski 

Larix decidua) lub geograficznie. 

2. Pozostawienie w drzewostanie części 

udziału stanowiącego do 20% obcych 

gatunków drzew (w tym drzewa 

dziuplaste, stojące obumarłe, leżanina, 

drzewa zajęte przez grzyby) do 

naturalnego rozkładu. 

 

Przez cały 

okres obo-

wiązywania 

pzo, zgodnie 

z zarządze-

niem 

10/2013 

Regionalne-

go Dyrekto-

ra Ochrony 

Środowiska 

w Bydgosz-

czy z dnia 

10 lipca 

2013 r. w 

sprawie 

zmiany 

zarządzenia 

ustanawiają-

cego zadania 

ochronne dla 

rezerwatu 

przyrody 

„Dolina 

W ramach 

kosztów 

wynikają-

cych z reali-

zacji zarzą-

dzenia nr 

10/2013 

Regionalne-

go Dyrektora 

Ochrony 

Środowiska 

w Bydgosz-

czy z dnia 10 

lipca 2013 r. 

w sprawie 

zmiany za-

rządzenia 

ustanawiają-

cego zadania 

ochronne dla 

rezerwatu 

przyrody 

„Dolina 

Osy” 

Ndl. Jamy 
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Osy” 

       

       

       

       

       

       

       

       

5C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— 
W ramach realizacji zarządzenia nr 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia ustanawiającego zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Dolina Osy”. 

5D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

— Nie planuje się. 

6. 
1096 Minóg strumieniowy Lam-

petra planeri 

6A Działania związane z ochroną czynną6 

— Nie planuje się. 

6B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania7 

— Nie planuje się. 

6C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— Nie planuje się. 

6D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

— Nie planuje się. 

7. 1149 Koza Cobitis taenia 

7A Działania związane z ochroną czynną6 

— Nie planuje się. 

7B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania7 

— Nie planuje się. 

7C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— Nie planuje się. 

7D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 

— Nie planuje się. 

8. 
1163 Głowacz białopłetwy Cot-

tus gobio 

8A Działania związane z ochroną czynną6 

— Nie planuje się. 

8B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania7 

— Nie planuje się. 

8C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— Nie planuje się. 

8D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 
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— Nie planuje się. 

1 Podać nazwę działania. 
2 Zamieścić szczegółowy opis działania (między innymi techniczne uwarunkowania realizacji, terminy i częstotliwość wykonywania w skali roku z uwzględnieniem aspektów fenologicznych związanych z ekologią przedmiotów ochrony. Działania należy opisać kierując się potrzebą osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony przedmiotów ochrony, dążąc do uzyskania wartości wskaźników przyjętych w ogólnopolskim monitoringu siedlisk i gatunków. Należy jednak przy tym wziąć pod uwagę lokalną specyfikę siedliska lub populacji, w odniesieniu do której uzyskanie właściwych wartości wskaźników nie zaw-

sze będzie możliwe lub pożądane. 
3 Wskazać miejsce realizacji działania z dokładnością do działki ewidencyjnej lub wydzielenia leśnego. 
4 Podać rok rozpoczęcia realizacji działania oraz określić, co ile lat powinno być wykonywane. 
5 Zamieścić kalkulację kosztów z uwzględnieniem danych wyjściowych. 
6, 7 Przy planowaniu działań ochronnych na terenie gospodarstwa rolnego należy podzielić je na obligatoryjne i fakultatywne, zgodnie z §3 pkt 6 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 

nr 34 poz. 186 z późn. zm.). 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania ochronne. 

Uwaga! Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 13. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Lp. 
Przedmiot ochrony 

(kod i nazwa) 
Cel działań 

ochronnych1 Parametr2 Wskaźnik2 

Zakres prac 

monitoringo-

wych 

Terminy / często-

tliwość 
Miejsce3 Podmiot  

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt  
(tys. zł) 

1. 

7220 *Źródliska wapien-

ne ze zbiorowiskami 

Cratoneurion commutati 

Utrzymanie 

siedliska w 

dotychczaso-

wym stanie 

ochrony. 

Powierzchnia, 

Struktura 

i funkcje 

Wszystkie wskaźniki 
Zgodnie z meto-

dyką PMŚ GIOŚ 

Co pięć lat, po raz 

pierwszy najpóź-

niej w trzecim 

roku od ustano-

wienia pzo 

OE26 

N 5331.355′ 

E 1857.025′ 

 

N 5331.403′ 

E 1857.133′ 

 

N 5331.533′ 

E 1857.28′ 

RDOŚ Byd-

goszcz 
5 

2. 

9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

Utrzymanie 

siedliska w 

dotychczaso-

wym stanie 

ochrony. 

Powierzchnia, 

Struktura 

i funkcje 

Przynajmniej wskaź-

niki kardynalne 

Zgodnie z meto-

dyką PMŚ GIOŚ 

Co pięć lat, po raz 

pierwszy najpóź-

niej w trzecim 

roku od ustano-

wienia pzo 

9F7F 
N 53° 30.075′ 

E 18° 59′ 

 

N 53° 30.08′ 

E 18° 59.017′ 

 

N 53° 30.02′ 

E 18° 59.135′ 

 

8881 

N 53° 30.334′ 

E 18° 57.962′ 

 

N 53° 30.322′ 

E 18° 58.004′ 

 

N 53° 30.307′ 

E 18° 58.034′ 

 

2465 

N 53° 27.732′ 

E 19° 06.795′ 

 

RDOŚ Byd-

goszcz 
15 
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N 53° 27.777′ 

E 19° 06.785′ 

 

N 53° 27.773′ 

E 19° 06.789′ 

3. 

9170 Grąd środkowoeu-

ropejski i subkontynen-

talny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Utrzymanie 

siedliska w 

dotychczaso-

wym stanie 

ochrony. 

Powierzchnia, 

Struktura 

i funkcje 

Przynajmniej wskaź-

niki kardynalne 

Zgodnie z meto-

dyką PMŚ GIOŚ 

Co pięć lat, po raz 

pierwszy najpóź-

niej w trzecim 

roku od ustano-

wienia pzo 

0B98 

N 53° 28.990′ 

E 19° 02.293′ 

 

N 53° 29.260′ 

E 19° 02.614′ 

 

N 53° 29.232′ 

E 19° 02.617′ 

 

592F 

N 53° 27.755′ 

E 19° 06.782′ 

 

N 53° 27.732′ 

E 19° 06.795′ 

 

N 53° 27.777′ 

E 19° 06.785′ 

 

F78F 

N 53° 28.946′ 

E 19° 02.455′ 

 

N 53° 29.005′ 

E 19° 02.399′ 

 

N 53° 29.064′ 

E 19° 02.342′ 

RDOŚ Byd-

goszcz 
15 

4. 

91E0 *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutino-

Utrzymanie 

siedliska w 

dotychczaso-

wym stanie 

ochrony. 

Powierzchnia, 

Struktura 

i funkcje 

Przynajmniej wskaź-

niki kardynalne 

Zgodnie z meto-

dyką PMŚ GIOŚ 

Co pięć lat, po raz 

pierwszy najpóź-

niej w trzecim 

roku od ustano-

wienia pzo 

9624 

N 53° 31.219′ 

E 18° 56.989′ 

 

N 53° 31.285′ 

RDOŚ Byd-

goszcz 
15 
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so-incanae, olsy źródli-

skowe) 

Poprawa stanu 

siedliska w 

zakresie 

zwiększenia 

ilości martwe-

go drewna. 

E 18° 56.979′ 

 

N 53° 31.346′ 

E 18° 56.987′ 

 

D906 

N 53°30.681′ 

E 18° 57.819′ 

 

N 53°30.642′ 

E 18° 57.876′ 

 

N 53°30.631′ 

E 18° 57.821′ 

 

53FA 

N 53°31.219′ 

E 18° 56.989′ 

 

N 53°31.285′ 

E 18° 56.979′ 

 

N 53°29.070′ 

E 19° 02.119′ 

5. 

91F0 Łęgowe lasy dę-

bowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Utrzymanie 

siedliska w 

dotychczaso-

wym stanie 

ochrony. 

Poprawa stanu 

siedliska w 

zakresie 

zwiększenia 

ilości martwe-

go drewna. 

Powierzchnia, 

Struktura 

i funkcje 

Przynajmniej wskaź-

niki kardynalne 

Zgodnie z meto-

dyką PMŚ GIOŚ 

Co pięć lat, po raz 

pierwszy najpóź-

niej w trzecim 

roku od ustano-

wienia pzo 

EC25 

N 53° 29.23′ 

E 19° 02.617′ 

 

N 53° 29.192′ 

E 19° 02.625′ 

 

N 53° 29.182′ 

E 19° 02.636′ 

 

7E3E 

N 53° 29.618′ 

E 19° 00.694′ 

 

N 53° 29.586′ 

RDOŚ Byd-

goszcz 
15 
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E 19° 00.766′ 

 

N 53° 29.545′ 

E 19° 00.877′ 

 

C050 

N 53° 30.452′ 

E 18° 55.499′ 

 

N 53° 30.506′ 

E 18° 55.446′ 

 

N 53° 30.549′ 

E 18° 55.428′ 

6. 
1096 Minóg strumienio-

wy Lampetra planeri 

Utrzymanie 

gatunku w 

dotychczaso-

wym stanie 

ochrony. 

Populacja, 

Siedlisko 

populacji 

Wszystkie wskaźniki 
Zgodnie z meto-

dyką PMŚ GIOŚ 

Co pięć lat (dwu-

krotnie w czasie 

obowiązywania 

PZO), po raz 

pierwszy 

w czwartym roku 

od ustanowienia 

PZO, po raz drugi 

w dziewiątym 

roku 

7320 

N 53° 30.260′ 

E 18° 59.226′ 

 

9987 

N 53° 31.001′ 

E 18° 56.911′ 

RDOŚ Byd-

goszcz 
20 

7. 1149 Koza Cobitis taenia 

Utrzymanie 

gatunku w 

dotychczaso-

wym stanie 

ochrony. 

Populacja, 

Siedlisko 

populacji 

Wszystkie wskaźniki 
Zgodnie z meto-

dyką PMŚ GIOŚ 

Co pięć lat (dwu-

krotnie w czasie 

obowiązywania 

PZO), po raz 

pierwszy 

w czwartym roku 

od ustanowienia 

PZO, po raz drugi 

w dziewiątym 

roku 

0878 

N 53° 27.966′ 

E 19° 06.630′ 

 

F231 

N 53° 29.048′ 

E 19° 02.071′ 

RDOŚ Byd-

goszcz 
20 

8. 
1163 Głowacz białopłe-

twy Cottus gobio 

Utrzymanie 

gatunku w 

dotychczaso-

wym stanie 

ochrony. 

Populacja, 

Siedlisko 

populacji 

Wszystkie wskaźniki 
Zgodnie z meto-

dyką PMŚ GIOŚ 

Co pięć lat (dwu-

krotnie w czasie 

obowiązywania 

PZO), po raz 

pierwszy 

BD04 

N 53° 32.520′ 

E 18° 55.260′ 

 

E164 

RDOŚ Byd-

goszcz 
30 
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w czwartym roku 

od ustanowienia 

PZO, po raz drugi 

w dziewiątym 

roku 

N 53° 30.260′ 

E 18° 55.260′ 

 

995E 

N 53° 29.048′ 

E 18° 56.910′ 
1 Cele działań ochronnych z tab. 5.. 
2 Zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. 
3 Określenie współrzędnych geograficznych WGS84 stałych miejsc wykonywania badań monitoringowych. 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych, to należy je umieścić w poniższym zestawieniu. 

Lp. Dokumentacja planistyczna1 

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania lub odtworzenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 20002 

(art. 28 ust. 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

1. — Nie ma potrzeby wprowadzania zmian do obowiązujących dokumentów planistycznych. 

1 Dane z tab. w pkt. 2.5. 
2 Wskazania powinny wynikać z analizy zapisów w tab. 2.5, 4 i 5. 

 

 

9. Przesłanki do sporządzenia planu ochrony 

W tej części dokumentacji Planu należy uzasadnić potrzebę sporządzenia planu ochrony (dla części lub całości obszaru) i konkretnie wymienić powodu takiego wskazania odnosząc je do konkretnych części obszaru, przedmiotów ochrony lub okoliczności, które przemawiają za unormowaniem zagadnień 

wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie planu zadań ochronnych (pkt 5). Należy określić końcowy termin opracowania planu ochrony. 

Brak przesłanek do sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

W odniesieniu do SDF 

Załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF według Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez Zamawiającego. 

Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany1 

1. 

Tabela 3.1. Typy siedlisk przyrodni-

czych występujących na terenie 

obszaru i ocena znaczenia obszaru 

dla tych siedlisk 

Brak informacji o siedliskach 6430 

i 7220. 

Informacje o priorytecie (PF), obecno-

ści (NP), stopniu pokrycia obszaru 

przez siedliska [ha], jakości danych 

i ocenie obszaru (reprezentatywność, 

powierzchnia względna, stan zacho-

wania, ocena ogólna): 

6510 — 16,38 ha; M; D 

7140 — 0,22 ha; M; D 

9130 — 124,47 ha; M; B, C, B, B 

9170 — 747,92 ha; M; B, C, B, B 

91D0 — 0,87 ha; M; D 

91E0 — 77,3 ha; M; B, C, B, B 

91F0 — 67,91 ha; M; B, C, B, B 

Uzupełnienie zapisu o informacje o 

siedliskach: 

6430 — 2,9 ha; G; D 

7220 — PF: *; 3,85 ha; G; C, C, B, C 

 

Sprostowanie lub uzupełnienie infor-

macji o siedliskach (priorytet, obec-

ność, pokrycie [ha], jakość danych, 

ocena obszaru: reprezentatywność, 

powierzchnia względna, stan zacho-

wania, ocena ogólna): 

3150 — 3,93 ha; G; D 

6510 — 17,92 ha; G; D 

7140 — NP: x; G; D 

9130 — 268,33 ha; G; C, C, B, C 

9170 — 989,27 ha; G; B, C, B, B 

91E0 — 146,62 ha; G; B, C, B, B 

91F0 — 23,92 ha; G; C, C, C, C 

Podczas weryfikacji informacji o siedliskach i gatunkach wykonanej w roku 2013 na potrzeby 

opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 zidenty-

fikowano i oceniono stan ochrony dwóch wcześniej niewykazanych stąd siedlisk: 6430 Ziołorośla 

górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) i 7220 * Źródli-

ska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati. Pierwsze z nich ma w obszarze margi-

nalny udział i znaczenie (ocena ogólna D), natomiast drugie jest jak dotąd jedynym znanym sta-

nowiskiem w województwie kujawsko-pomorskim. Niestety, nie zdołano dostatecznie rozpoznać 

czynników warunkujących egzystencję siedliska, jak również istniejących i potencjalnych zagro-

żeń — wymagane są dodatkowe prace zmierzające do uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie 

ochrony. 

Wyniki prac weryfikacyjnych pozwoliły na uściślenie i skorygowanie powierzchni siedlisk 

w obszarze oraz ich ocen stanu ochrony. 

Nie potwierdzono aktualnej obecności w obszarze płata siedliska 7140. W miejscu wskazanym 

jako jego stanowisko obecnie większą część powierzchni porasta ols torfowcowy oraz zarośla 

kruszyny pospolitej. Z cenniejszych gatunków flory w płacie siedliska zachowała się tylko czer-

mień błotna. Zanik płata siedliska 7140 przypuszczalnie nastąpił w wyniku obniżenia poziomu 

wód gruntowych, czemu w ramach działań ochronnych technicznie dostępnymi metodami nie 

można było zapobiec. Nie ma też realnych możliwości odtworzenia płatu siedliska. 

2. 

Tabela 3.2. Gatunki objęte art. 4 

dyrektywy 2009/147/WE i gatunki 

wymienione w załączniku II do 

dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena 

znaczenia obszaru dla tych gatun-

ków 

Błędny wpis o występowaniu minoga 

rzecznego w obrębie obszaru: 

1099 Lampetra fluviatilis — p; R; M; 

C, C, C, C 

Brak informacji o występowaniu na-

stępujących gatunków zwierząt: 

1134 Różanka Rhodeus sericeus ama-

Usunięcie wpisu o występowaniu 

w obszarze minoga rzecznego Lampe-

tra fluviatilis (1099) 

Uzupełnienie informacji o gatunkach 

zwierząt: 

1134 Różanka Rhodeus sericeus ama-

rus — p; localities; V; G; D 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio — p; localities; C; G; C, C, C, C 

1324 Nocek duży Myotis myotis — c; 

P; DD; D 

1337 Bóbr europejski Castor fiber — 

p; min. 30i, max. 50i; adults; C; M; D 

1099 Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis 

Minóg rzeczny jest gatunkiem anadromicznym (dwuśrodowiskowym), odbywającym tarło i prze-

chodzącym rozwój larwalny w większych rzekach. W mniejszych rzekach, takich jak Osa,  Gar-

dęga i Łasinka, zastępowany jest przez pokrewny, osiadły gatunek 1096 Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri. Informacja o obecności minoga rzecznego w obszarze Natura 2000 Dolina Osy 

PLH040033 przypuszczalnie jest oparta na błędnym oznaczeniu (tzw. „pierwotny błąd nauko-

wy”). 

1134 Różanka Rhodeus sericeus amarus 

W obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 różanka jest gatunkiem rzadko spotykanym, 

występującym w liczebności nieosiągającej pułapu 0,49% stanu populacji krajowej, co uzasadnia 

przypisanie populacji lokalnej oceny ogólnej „D”. 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 
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rus 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

1337 Bóbr europejski Castor fiber 

1355 Wydra Lutra lutra 

1355 Wydra Lutra lutra — p; min. 

10i, max. 20i; adults; C; P; D 

Głowacz białopłetwy w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 występuje dosyć licznie w 

rzekach Osa i Gardęga (łącznie kilka stanowisk). Gatunkowi przypisano ocenę ogólną „C”. 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

Nocek duży w obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 jest gatunkiem spotykanym przy-

godnie, zwykle na przelotach lub łowach. Brak informacji o liczebności populacji nocka dużego, 

jak też o tym, gdzie w obrębie obszaru i jego pobliżu znajdują się kolonie rozrodcze. Z tych po-

wodów gatunkowi przypisano ocenę ogólną „D”. 

1337 Bóbr europejski Castor fiber 

W obszarze Natura 2000 Dolina Osy PLH040033 gatunek występuje nielicznie — najwyżej 5 

osiadłych rodzin i samotne osobniki migrujące. Wynika to przede wszystkim z topografii terenu, 

specyfiki cieków i mało zasobnej bazy pokarmowej. Ocena ogólna „D”. 

1355 Wydra Lutra lutra 

Obecność gatunku stwierdzono wzdłuż cieków Osy, Gardęgi i Lutryny, jednak jego liczebność 

nie jest duża (maksymalnie 20 osobników). Duże zagrożenie dla wydry stwarzają przecinające 

obszar szlaki komunikacyjne. Ocena ogólna „D”. 

3. 

Tabela 3.3. Inne ważne gatunki flory 

i fauny (opcjonalnie) 

Brak wpisów 

Grupa A (płazy): 

Triturus vulgaris 

Bufo bufo 

Hyla arborea 

Rana lessonae 

Rana esculenta 

Rana arvalis 

Rana temporaria 

Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrellus nathusii 

Nyctalus noctula 

Myotis daubentonii 

Myotis natteri 

Plecotus auritus 

 

Grupa P (rośliny): 

Allium ursinum 

Daphne mezereum 

Epipactis helleborine 

Hildebrandia rivularis 

Lilium martagon 

Podczas prac terenowych wykryto lub potwierdzono obecność w obszarze Natura 2000 Dolina 

Osy PLH040033 Stanowiska wymienionych w kolumnie obok gatunków roślin i zwierząt. 
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Listera ovata 

Neotia nidus-avis 

Sorbus torminalis 

Taxus baccata 

4. 

Pkt. 4.1. Ogólna charakterystyka 

obszaru 

 

Klasa siedliska przyrodniczego: 

N10 — pokrycie 0,95% 

N16 — 26,83% 

N17 — 13,78% 

N19 — 35,29% 

Ogółem pokrycie siedliska przyrod-

niczego — 77% 

 

Dodatkowa charakterystyka obszaru: 

Dolina Osy stanowiąca granicę po-

między Pojezierzem Chełmińskim 

i Pojezierzem Iławskim, ma charak-

ter głębokiej do 40-50 m doliny ero-

zyjnej o szerokości 300-500 me-

trów. W bezpośrednim otoczeniu 

ostoi znajdują się obszary wyso-

czyzn morenowych zbudowane z 

glin i piasków gliniastych. Są one 

prawie całkowicie pozbawione la-

sów. Na dobrych i bardzo dobrych 

glebach rozwinęło się intensywne 

rolnictwo towarowe, charakteryzu-

jące się już od kilkudziesięciu lat 

wysoką mechanizacją i chemizacją. 

Nachylenie zboczy współczesnej 

doliny Osy przekracza 30°. Są one 

silnie urozmaicone i porozcinane 

dolinkami bocznymi. Wśród nich 

wyróżnić można płaskodenne dolin-

ki peryglacjalne i dolinki denuda-

cyjne, a także młode (holoceńskie) 

dolinki erozyjne. Ich głębokość 

 

Klasa siedliska przyrodniczego: 

N10 — pokrycie 0,95% 

N16 — 26,83% 

N17 — 13,78% 

N19 — 35,29% 

Ogółem pokrycie siedliska przyrod-

niczego — 77% 

 

Dodatkowa charakterystyka obszaru: 

Dolina Osy, rzeki wyznaczająca 

granicę pomiędzy Pojezierzem Cheł-

mińskim i Pojezierzem Iławskim, ma 

charakter głębokiej do 40 – 50 m 

doliny erozyjnej o szerokości 300 – 

500 metrów. W bezpośrednim otocze-

niu ostoi znajdują się obszary wyso-

czyzn morenowych zbudowane z glin 

i piasków gliniastych, prawie całko-

wicie pozbawione lasów. W dolnym 

biegu rzeki, w którym Osa płynie 

w głęboko wciętej dolinie o szeroko-

ści do 500 metrów, w początkowej 

części znajduje się kilka niewielkich 

starorzeczy. Są one w większości 

silnie zarośnięte, a woda widoczna jest 

jedynie w kilku miejscach wolnych od 

roślin. W sąsiedztwie starorzeczy 

znajdują się łąki (na terasie zalewo-

wej), lub bardzo strome zbocza doliny 

z wielogatunkowymi drzewostanami 

(m. in. grądami, olsami, buczynami). 

Najczęstsze są tu fitocenozy łęgu 

jesionowo-olszowego Fraxino-

Alnetum i łęgu wiązowo-jesionowego 

Uściślono i przeredagowano treść opisu. 
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przekracza 25 m, długość ponad 

1 km, a nachylenie zboczy dolinek 

bocznych dochodzi nawet do 60°. 

U ich wylotów znajdują się stożki 

napływowe. W dolnym biegu rzeki, 

w którym Osa płynie w głęboko 

wciętej dolinie (do 40 m) o szeroko-

ści do 500 metrów, w początkowej 

części znajduje się kilka rozległych 

starorzeczy. Są one w większości 

silnie zarośnięte, a woda widoczna 

jest jedynie w kilku miejscach wol-

nych od roślin. W sąsiedztwie staro-

rzeczy znajdują się łąki (na terasie 

zalewowej), lub bardzo strome zbo-

cza doliny z wielogatunkowymi 

drzewostanami (m.in. grądami, ole-

sami i buczynami). Najczęstsze są tu 

fitocenozy łęgu jesionowo-

olszowego Fraxino-Alnetum i łęgu 

wiązowo-jesionowego Ficario-

Ulmetum minoris. Łęg jesionowo-

olszowy, preferujący siedliska wil-

gotniejsze, zajmuje niskie brzegi 

rzek. Łęg wiązowo-jesionowy cha-

rakterystyczny dla siedlisk, mniej 

zabagnionych, spotykany jest na 

skrajach dolin rzecznych, ale także 

tuż przy rzekach, na brzegach wyżej 

wyniesionych. Ols porzeczkowy Ri-

beso nigri-Alnetum związany z 

miejscami silne zabagnionymi zaj-

muje zdecydowanie mniejszą po-

wierzchnię niż oba łęgi. Spotykany 

jest sporadycznie, głównie w dolinie 

Osy. Obok fitocenoz naturalnych 

wciąż dużą powierzchnię na opisy-

wanym obszarze zajmują nasadze-

nia drzew szpilkowych — sosny 

zwyczajnej, świerka pospolitego 

Ficario-Ulmetum minoris. Łęg jesio-

nowo-olszowy, preferujący siedliska 

wilgotniejsze, zajmuje niskie brzegi 

rzek. Łęg wiązowo-jesionowy charak-

terystyczny dla siedlisk, mniej zaba-

gnionych, spotykany jest na skrajach 

dolin rzecznych, ale także tuż przy 

rzekach, na brzegach wyżej wyniesio-

nych. Ols porzeczkowy Ribeso nigri-

Alnetum związany z miejscami silne 

zabagnionymi zajmuje zdecydowanie 

mniejszą powierzchnie niż oba łęgi. 

Spotykany jest sporadycznie, głównie 

w dolinie Osy. 

Obok fitocenoz naturalnych wciąż 

dużą powierzchnię na opisywanym 

obszarze zajmują nasadzenia drzew 

szpilkowych — sosny zwyczajnej, 

świerka pospolitego i modrzewia 

europejskiego oraz nasadzenia brzozy. 

Zachowały się jednak w nich, zwłasz-

cza w dolnych warstwach lasu niektó-

re cechy zbiorowisk naturalnych. 

W drugiej części ostoi, poniżej miej-

scowości Słup-Młyn, gdzie znajduje 

się stopień wodny stanowiący pozo-

stałość po dawnym młynie, dolina Osy 

staje się węższa, brzegi trudno dostęp-

ne lub niedostępne, zbocza są bardzo 

strome (ich nachylenie przekracza 

60°), rzeka silnie meandruje. W kory-

cie rzeki zalegają pnie i konary drzew. 

Liczne są osuwiska lub ślady po nich. 

W bezpośrednim sąsiedztwie koryta, 

2 – 3 m powyżej zwierciadła wody 

występują liczne wycieki i wysięki, 

które tworzą swoistą linię przecięcia 

warstwy wodonośnej. Teren jest silnie 

podmokły i grząski. W wielu miej-

scach utworzyły się niedostępne, sil-
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i modrzewia europejskiego oraz na-

sadzenia brzozy. Zachowały się jed-

nak w nich, zwłaszcza w dolnych 

warstwach lasu niektóre cechy zbio-

rowisk naturalnych. W miejscowo-

ści Słup-Młyn znajduje się stopień 

wodny stanowiący pozostałość po 

dawnym młynie, a do rzeki uchodzi 

Łasinka — prawy dopływ Osy. Ciek 

ten wypływa z Jeziora Łasińskiego 

i ma charakter okresowy, a jego 

końcowy odcinek przepływa przez 

północną część obszaru. W drugiej 

części ostoi, poniżej miejscowości 

Słup-Młyn dolina Osy staje się węż-

sza, brzegi trudno dostępne lub nie-

dostępne, zbocza są bardzo strome 

(ich nachylenie przekracza 60o), 

rzeka silnie meandruje. W korycie 

rzeki zalegają pnie i konary drzew. 

Liczne są osuwiska lub ślady po 

nich. W bezpośrednim sąsiedztwie 

koryta, 2 – 3 m powyżej zwierciadła 

wody, występują liczne wycieki 

i wysięki, tworząc swoistą linię 

przecięcia warstwy wodonośnej. Te-

ren jest silnie podmokły i grząski. 

W wielu miejscach utworzyły się 

niedostępne, silnie zarośnięte mo-

kradła. Na tym odcinku do rzeki 

uchodzi kilka stałych i okresowych 

krótkich (0,5 - 1,5 km) cieków zasi-

lanych wodami podziemnymi. Do 

najbardziej charakterystycznych 

cech Osy należy jej duży spadek, 

Wynosi on tutaj 0,88%o i jest cha-

rakterystyczny dla rzek wyżynnych. 

Jeszcze większe spadki osiągają 

niewielkie dopływy Osy wykorzy-

stujące głębokie wcięcia dolin ero-

nie zarośnięte mokradła. Na tym od-

cinku do rzeki uchodzi kilka stałych 

i okresowych, krótkich (0,5 – 1,5 km) 

cieków zasilanych wodami podziem-

nymi. 

Do najbardziej charakterystycz-

nych cech Osy należy jej duży spadek 

(0,883‰) upodobniający ją do rzek 

wyżynnych. Jeszcze większymi spad-

kami cechują się niewielkie dopływy 

Osy płynące w głębokich wcięciach 

dolin erozyjnych. Spadki lokalne (tzn. 

na wybranych, krótkich odcinkach) 

wynoszą nawet do 3‰. Ta część ob-

szaru charakteryzuje się ubóstwem 

wód stojących. Wynika to z nietypo-

wego ukształtowania jego powierzch-

ni, w której przeważają silnie nachy-

lone zbocza dolin rzecznych i jarów. 

W obszarze zidentyfikowano 

8 typów siedlisk przyrodniczych, 

pokrywających ponad ⅔ jego po-

wierzchni. Do walorów obszaru nale-

żą także trzy gatunki ryb z załącznika 

II Dyrektywy Siedliskowej. 

Głównym przedmiotem ochrony 

są w obszarze siedliska leśne. Obszar 

wyróżnia się dużą powierzchnią sto-

sunkowo naturalnych płatów lasów 

grądowych — grądu subkontynental-

nego Tilio-Carpinetum i grądu zbo-

czowego (zb. Acer platanoides-Tilia 

cordata). Do najcenniejszych fitoce-

noz można zaliczyć płaty grądu ni-

skiego — kokoryczowego Tilio-

Carpinetum corydaletosum rozwijają-

ce się na dnie jarów i u ich wylotu. 

W dużej części lasów liściastych 

w składzie dominuje buk zwyczajny, 

przez co nawiązują one do żyznej 
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zyjnych. Spadki lokalne (tzn. na 

wybranych, krótkich odcinkach) 

wynoszą nawet do 3‰. Ta część ob-

szaru charakteryzuje się ubóstwem 

wód stojących. Wynika to z niety-

powego ukształtowania jego po-

wierzchni, w której przeważają sil-

nie nachylone zbocza rynien i jarów. 

buczyny pomorskiej Galio odorati-

Fagetum. Zespoły związane z siedli-

skami wilgotnymi i mokrymi zajmują 

mniejszą powierzchnię. Ich występo-

wanie ogranicza się do wąskich, dol-

nych partii dolin rzecznych i obejmuje 

2 typy łęgów. Poza zbiorowiskami 

leśnymi na dnie dolin rzecznych wy-

stępują niewielkie płaty łąk i pastwisk, 

niekiedy urozmaicone przez skupienia 

lub smugi zadrzewień i zakrzewień 

oraz szuwary okalające niewielkie 

astatyczne starorzecza. Ponadto, na 

pozbawionych drzew wysokich frag-

mentach zboczy wykształcają się 

ciepłolubne murawy i zbiorowiska 

okrajkowe. Wszystkie te siedliska 

mają istotne znaczenie dla utrzymania 

lokalnej bioróżnorodności. 

5. 

Pkt. 4.2. Jakość i znaczenie 
 

W obszarze zidentyfikowano 8 typów 

siedlisk przyrodniczych, pokrywają-

cych ponad 45% obszaru. Do walorów 

obszaru należą także dwa gatunki ryb 

z załącznika II Dyrektywy Siedlisko-

wej. 

Głównym przedmiotem ochrony sąw 

obszarze siedliska leśne. Obszar wy-

różnia się dużą powierzchnią stosun-

kowo naturalnych płatów lasów grą-

dowych — grądu subkontynentalnego 

Tilio-Carpinetum i grądu zboczowego 

(zb. Acer platanoides-Tilia cordata). 

Do najcenniejszych fitocenoz można 

zaliczyć płaty grądu niskiego — koko-

ryczowego Tilio-Carpinetum coryda-

letosum rozwijające się na dnie jarów 

i u ich wylotu. W dużej części lasów 

 

3150 Starorzecza i naturalne eutro-

ficzne zbiorniki wodne ze zbiorowi-

skami z Nympheion, Potamion 

 

Siedlisko w obrębie obszaru Natu-

ra 2000 występuje w 13 płatach zaj-

mujących łącznie powierzchnię około 

4 ha, co stanowi około 0,18% po-

wierzchni obszaru. Stopień reprezen-

tatywności siedliska określono na D 

(nieznaczący). 

Względna powierzchnia: C 

Stan zachowania: C — zdegradowane 

Stopień zachowania struktury: 

III — częściowo zdegradowana 

Stopień zachowania funkcji: 

III — średnie i niekorzystne per-

spektywy 

Możliwości odtworzenia: 

Wpis zmieniono na zgodny z „Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obsza-

ru Natura 2000” w wersji 2012.1 (GDOŚ, Warszawa, 2012, s. 46) 
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liściastych w składzie dominuje buk 

zwyczajny, przez co nawiązują one 

o żyznej buczyny pomorskiej Galio 

odorati-Fagetum. 

Zespoły związane z siedliskami wil-

gotnymi i mokrymi zajmują mniejszą 

powierzchnię. Ich występowanie 

ogranicza się do wąskich, dolnych 

partii dolin rzecznych i obejmuje 

2 typy łęgów. Poza zbiorowiskami 

leśnymi na dnie dolin rzecznych wy-

stępują łąki i pastwiska, urozmaicone 

niekiedy przez skupienia lub smugi 

zadrzewień i zakrzewień oraz szuwa-

ry. Ponadto, na wysokich pozbawio-

nych drzew fragmentach zboczy wy-

kształcają się ciepłolubne murawy 

i zbiorowiska okrajkowe. Wszystkie 

one mają jednak głównie znaczenie 

jedynie dla utrzymania lokalnej bio-

różnorodności. 

III — trudne lub niemożliwe 

Wszystkie starorzecza to zbiorniki 

astatyczne, z których część latem 

wysycha. W większości otoczone są 

szuwarem wysokim trzcinowym 

i roślinnością łąkową. Większość 

starorzeczy jest znacznie wypłycona 

i całkowicie pokryta kożuchami ro-

ślinności (pleustofity). Tylko w kilku 

z nich, w miejscach wolnych od ro-

ślinności widać lustro wody. Stwier-

dzono między innymi takie gatunki 

jak: spirodela wielokorzeniowa (Spi-

rodela polyrhiza), rzęsa drobna (Lem-

na minor), rzęsa trójrowkowa (Lemna 

trisulca), grążel żółty (Nuphar lu-

teum), żabiściek pływający (Hydro-

charis morsus-ranae). 

Największym zagrożeniem dla 

siedliska 3150 jest napływ biogenów 

z otaczających obszar terenów rolni-

czych głównie łąk powodujący postę-

pującą eutrofizację. Nie bez znaczenia 

jest również zarastanie szuwarem 

trzcinowym. 

Zachowanie siedliska jest możli-

we, ale bez możliwości poprawy 

względem obecnego stanu. 

Ogólny stan zachowania siedliska 

w sieci Natura 2000 w Polsce na pod-

stawie wyników monitoringu i rapor-

towania do KE (GIOŚ, 2013): U1. 

 

 

6430 Ziołorośla górskie Adenstylion 

alliariae i ziołorośla nadrzeczne 

Convolvuletalia sepium 

 

Procent pokrycia w obszarze Natura 

2000: 0,13 % 
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Reprezentatywność: D — nieznacząca 

Względna powierzchnia: C 

Stan zachowania: C — zdegradowane 

Stopień zachowania struktury: 

III — częściowo zdegradowana 

Stopień zachowania funkcji: 

III — średnie i niekorzystne per-

spektywy 

Możliwości odtworzenia: 

II — możliwe, przy średnim na-

kładzie środków. 

Niewielkie powierzchnie w są-

siedztwie pól uprawnych z jednej 

strony i z drugiej w otoczeniu łąk 

i obniżeń. Dominuje trzcina pospolita, 

która stanowi przeszło 70%. Poza nią 

występują: kielisznik zaroślowy Caly-

stegia sepium, pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica, przytulia czepna Ga-

lium aparine, bluszczyk kurdybanek 

Glechoma hederacea, psianka słodko-

górz Solanum dulcamara. Wskaźnik 

„gatunki charakterystyczne” oceniono 

na U2 (zły). 

Na podstawie danych PMŚ GIOŚ 

i raportów do KE, stan ponad połowy 

stanowisk siedliska 6430 w Polsce 

zlokalizowanych w bioregionie kon-

tynentalnym oceniono jako właściwy 

(FV), a pozostałe niezadowalający 

(U1). 

 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhena-

therion elatioris) 

 

Procent pokrycia: 0,82 % 

Reprezentatywność: D — nieznacząca 

Siedlisko jest wykształcone niety-
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powo. Wprawdzie dominuje rajgras 

wyniosły Arrhenatherum elatius, ale 

brakuje innych gatunków charaktery-

stycznych. Poza nim rzadko występuje 

dzwonek rozpierzchły Campanula 

patula. Główną przyczyną lokalnych 

niekorzystnych zmian siedliska jest 

nadmierne nawożenie i zbyt częste 

koszenie, co sprzyja zwiększeniu 

udziału w runi łąkowej gatunków traw 

nitrofilnych. 

Zgodnie z wynikami monitoringu 

GIOŚ około 80% stanowisk w regio-

nie kontynentalnym oraz 60% stano-

wisk w regionie alpejskim otrzymało 

oceny niewłaściwe (U1 lub U2), 

w tym ocenę U2 otrzymały aż 62 

stanowiska w regionie kontynental-

nym i 3 stanowiska w regionie alpej-

skim. Podobnie stan ochrony siedliska 

wygląda na poziomie obszarów Natu-

ra 2000 — w regionie kontynentalnym 

ocenę FV uzyskało jedynie 7 z 61 

obszarów. Najniżej oceniane wskaźni-

ki specyficznej struktury i funkcji to: 

gatunki dominujące, gatunki ekspan-

sywne roślin zielnych, obce gatunki 

inwazyjne, ekspansja krzewów i pod-

rostu drzew. 

 

 

7220* Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion commutati 

 

Siedlisko wcześniej z obszaru Na-

tura 2000 niewykazane. Występuje tu 

w trzech niewielkich, dość dobrze 

wykształconych płatach na dnie dolin 

Osy i Gardęgi. Z gatunków charakte-

rystycznych występują: Cratoneurion 
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commutati, żebrowiec paprociowy 

Cratoneuron filicinum pokrycie zni-

kome (+), <5%, pleszanka kędzierza-

wa Pellia endiviaefolia pokrycie zni-

kome (+), <5%; Montio-

Cardaminetea: rzeżucha gorzka Car-

damine amara ssp. amara (1), 5%, 

śledzienica skrętolistna Chrysosple-

nium alternifolium (2), 10%, krągłolist 

macierzankowy Rhizomnium puncta-

tum pokrycie znikome (+), <5%. 

Procent pokrycia: 0,18 % 

Reprezentatywność: C — znacząca 

Wskaźniki dotyczące erozji zostały 

ocenione jako właściwe. 

Względna powierzchnia: C 

Stan zachowania: B — dobry 

Stopień zachowania struktury: 

II — dobrze zachowana  

Stopień zachowania funkcji: 

II — dobre perspektywy 

Możliwości odtworzenia: 

III — niemożliwe 

Ogólna ocena: C 

 

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glan-

dulosae-Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

 

Pokrycie w obszarze: 12,29% 

Buczyna porasta południową 

część Doliny Osy pomiędzy miejsco-

wościami Słupski Młyn a Rogóźno 

Zamek; mniejsze płaty znajdują się 

także w północnej części doliny oraz 

w dolinie Łasinki. 

Reprezentatywność: C 

Żyzna buczyna na obszarze ma fi-

zjonomię typową dla zbiorowiska, 
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z drzewostanem, w którym dominuje 

buk zwyczajny, słabo rozwiniętą war-

stwą krzewów i runem o zmiennym 

pokryciu, reagującym na prześwietle-

nia. W runie występują gatunki cha-

rakterystyczne grądów (klasy, rzędu), 

w tym niezbyt często Galium odoar-

tum, oraz ogólno-leśne, a także jeden 

gatunek charakterystyczny buczyn — 

Melica uniflora. Cechy te zadecydo-

wały o zaliczeniu płatów zbiorowiska 

do zespołu Galio odorati-Fagetum. 

Niski udział gatunków charaktery-

stycznych może wynikać z położenia 

płatów zbiorowiska na granicy zasięgu 

zespołu żyznej buczyny.  

Powierzchnia względna: C 

Siedlisko jest mało powszechne 

w Polsce i jego łączna powierzchnia 

szacowana jest na 50 tys. ha. Zajmo-

wana przez nie powierzchnia na tere-

nie obszaru Natura 2000 wynosi 

268,33 ha, co stanowi 12,29% po-

wierzchni ogólnej (0,53% zasobu 

krajowego). 

Stan zachowania: B 

Stopień zachowania struktury: 

II — dobrze zachowana: 

— dominacja buka w drzewosta-

nie 

— dominacja gatunków grądo-

wych w runie 

— duże zasoby martwego drewna 

Ocena obniżona ze względu na 

niewielki udział gatunków charak-

terystycznych oraz występowanie 

gatunku obcego Impatiens parvi-

flora 

Stopień zachowania funkcji: 
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II — dobre perspektywy. 

Możliwości odtworzenia: 

II — możliwe przy średnim nakła-

dzie środków 

Ocena ogólna: C 

 

 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

 

Pokrycie: 19,85% 

Grądy są zbiorowiskiem zajmują-

cym największą powierzchnię na 

obszarze. Rozwijają się na stromych 

często zboczach dolin Osy, Gardęgi 

i Łasinki oraz na zalesionej części 

wysoczyn. W środkowej części obsza-

ru, pomiędzy miejscowościami Słup-

ski Młyn a Rogóźno Zamek tworzą 

mozaikę z buczynami, którym ustępu-

ją szczególnie w południowej części 

doliny. 

Reprezentatywność: B 

Grądy w obrębie obszaru są bar-

dzo dobrze wykształcone. Za zalicze-

niem ich do zespołu Tilio-Carpinetum, 

oprócz położenia w zasięgu syntakso-

nu, przemawia obecność gatunków 

charakterystycznych i regionalnie 

wyróżniających: Ranunculus cassubi-

cus i Eunomys verrucosus. Na więk-

szości obszaru grąd rozwija się w 

postaci typowej, jedynie w najniż-

szych położeniach w dolinach, u uj-

ścia jarów, w kontakcie z zespołami 

łęgowymi pojawia się postać wilgotna 

Tilio-Carpinetum corydaletosum. 

Drzewostan grądów buduje dąb szy-

pułkowy, lipa drobnolistna oraz grab 
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zwyczajny, niekiedy klon pospolity, 

rzadziej klon jawor, domieszkę stano-

wi także buk zwyczajny oraz wiąz 

górski, w niektórych płatach nielicznie 

pojawia się jarząb brekinia. Drzewo-

stan na znacznej powierzchni ma 

wielopiętrową strukturę, z niezbyt 

dużym udziałem starodrzewu. W war-

stwie krzewów obok leszczyny pospo-

litej z dużą stałością występuje Loni-

cera xylosteum, Euonymus europea 

i E. verrucosus. W runie, w aspekcie 

wiosennym bujnie zakwitają liczne 

geofity wiosenne. Runo letnie jest 

wielopiętrowe, ze stałym udziałem 

licznych gatunków charakterystycz-

nych związku, rzędu i klasy. Spośród 

cennych i chronionych gatunków 

należy wymienić: Allium ursinum, 

Cimicifuga europaea, Daphne meze-

reum, Epipactis helleborine, Hedera 

helix, Hepatica nobilis, Isopyrum 

thalictroides, Lilium martagon. Na 

znacznej powierzchni stały udział 

w runie ma gatunek obcy: Impatiens 

parviflora. Fragmenty na terenach 

porolnych, na zachodnim i wschodnim 

krańcach obszaru zbiorowisko jest 

zniekształcone na skutek nasadzeń 

sosny pospolitej. Cechy siedliska 

pozostają jednak widoczne w runie 

i podroście licznych gatunków drzew 

liściastych. 

Powierzchnia względna: C 

W Polsce powierzchnia zajęta 

przez zbiorowisko szacowana jest na 

280 tys. ha; powierzchnia siedliska na 

obszarze wynosi 433,48, czyli 19,85% 

Stan zachowania: B 

Stopień zachowania struktury: 
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II — dobrze zachowana: 

— właściwy skład florystyczny ru-

na 

— właściwa struktura drzewostanu 

— duży udział graba w drzewosta-

nie 

— duże zasoby martwego drewna. 

Ocena obniżona ze względu na 

dominację sosny w drzewostanie 

na części powierzchni oraz udział 

w runie gatunku obcego Impatiens 

parviflora 

Stopień zachowania funkcji: dobre 

perspektywy. 

Możliwości odtworzenia: 

II — możliwe przy średnim nakła-

dzie środków 

Ocena ogólna: B 

 

 

91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum al-

bae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źrodliskowe) 

 

Pokrycie: 6,71% 

Niżowy łęg jesionowo-olszowy 

rozwija się w dolinach rzek: Osy, 

Gardęgi i Łasinki, gdzie zajmuje pła-

skie obniżenia terenu w bezpośrednim 

kontakcie z ciekiem. 

Reprezentatywność: B 

Płaty łęgu są dobrze wykształco-

ne. Drzewostan buduje głównie olsza 

czarna, w mniejszym stopniu jesion 

wyniosły, pojawia się także olsza 

szara oraz domieszka innych drzew. 

Stale występuje także Padus avium. 

W bujnym i wielowarstwowym runie 

występują zwykle gatunki lasów li-
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ściastych, roślin szuwarowych jest 

niewiele. Dominuje zwykle Urtica 

dioica, często z Galium aparine, Gle-

choma hederacea oraz Impatiens noli-

tangere. W części płatów duży udział 

ma gatunek obcy Impatiens parviflo-

ra. W zachodniej części obszaru sie-

dlisko jest częściowo zdegenerowane 

nasadzeniami sosny, tu wkracza obcy 

gatunek Solidago canadensis. Część 

płatów, szczególnie w dolinach Osy 

i Gardęgi w rejonie Rogóźna Zamek, 

rozwija się na źródliskach i przyjmuje 

postać łęgu źródliskowego, ze znacz-

nym udziałem Cardamine amara. 

Powierzchnia: C 

W Polsce powierzchnia zajęta 

przez zbiorowisko szacowana jest na 

150 tys. ha; powierzchnia siedliska na 

obszarze wynosi 146,62 ha, czyli 

6,71% 

Stan zachowania: B  

Stopień zachowania struktury: 

II — dobrze zachowana: 

— właściwy skład florystyczny ru-

na 

— właściwa struktura drzewostanu 

— duże zasoby martwego drewna 

— typowy reżim wodny i dobrze 

uwodnione podłoże 

Ocena obniżona ze względu na 

udział w niektórych płatach gatun-

ków obcych ekologicznie i geogra-

ficznie: Pinus sylvestris, Impatiens 

parviflora, Solidago canadensis 

Stopień zachowania funkcji: 

II — dobre perspektywy.  

Możliwości odtworzenia: 

II — możliwe przy średnim nakła-

dzie środków 
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Ocena ogólna: B 

 

 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 

Pokrycie: 1,1% 

Łęg wiązowo-jesionowy zajmuje 

niewielkie powierzchnie w dolinie 

Osy, gdzie rozwija się pomiędzy pła-

tami łęgu olszowego i grądu, często 

tworząc mozaikę z niskimi posta-

ciami grądu. Występuje także, rów-

nież w postaci niewielkich płatów, na 

stokach jarów przecinających dolinę. 

Reprezentatywność: C 

Płaty łęgu są zwykle niewielkie i 

mają postać wąskiego pasa pozosta-

jącego w bezpośrednim kontakcie z 

grądem, toteż podlegają naturalnemu 

procesowi grądowienia. O przyna-

leżności płatów do siedliska decydu-

je występowanie kilku gatunków 

charakterystycznych, w tym wiązu 

górskiego, we wszystkich war-

stwach, oraz charakterystyczny 

aspekt wiosenny z dominacją Ficaria 

verna. Wielowarstwowy drzewostan 

buduje dąb szypułkowy, jesion wy-

niosły, ale także lipa drobnolistna i 

grab zwyczajny, rzadziej olsza czar-

na. Warstwa krzewów jest mało ty-

powo wykształcona, zdominowana 

zwykle przez podrost drzew, często 

graba i lipy. Skład gatunkowy runa 

jest prawidłowy, ale w niektórych 

płatach pojawia się gatunek obcy: 

Impatiens parviflora 

Powierzchnia względna: C 

Areał siedliska w Polsce nie jest 
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znany. W obszarze zbiorowisko zaj-

muje niewielkie powierzchnie, łącz-

nie 23,92 ha, czyli 1,1%. 

Stan zachowania: C 

Stopień zachowania struktury: 

średnio dobrze zachowana: 

— właściwy skład florystyczny 

runa 

— obecność gatunków grądowych 

w drzewostanie 

— mało typowa warstwa krze-

wów, brak charakterystycz-

nych gatunków 

— typowy reżim wodny i dobrze 

uwodnione podłoże 

Stopień zachowania funkcji: 

średnie perspektywy — ze względu 

na małą powierzchnię płatów pro-

ces grądowienia będzie postępował 

(w praktyce brak możliwości prze-

ciwstawienia się temu procesowi). 

Możliwości odtworzenia: trudne 

Ocena ogólna: C 

O obniżeniu oceny ogólnej prze-

sądziły niewielka powierzchnia i śred-

ni stan zachowania siedliska. 

 

 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra 

planeri 

 

Minóg strumieniowy zasiedla 

głównie dolny odcinek Osy w rejonie 

ujścia rzeki Gardęgi. Występowanie 

gatunku potwierdzono na trzech sta-

nowiskach, na których był on stosun-

kowo licznie reprezentowany. Gatun-

ku nie odnotowano natomiast na sta-

nowiskach położonych w górnym 

i środkowym biegu Osy. W czasie 
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połowów notowano larwy w różnych 

klasach wieku. Dominowały larwy 3-

letnie i starsze, mały był natomiast 

udział larw najmłodszych, w pierw-

szej grupie wiekowej, przy czym nale-

ży zaznaczyć, że taki skład wielko-

ściowy połowów mógł być wynikiem 

charakteru cieku (średnia rzeka nizin-

na oraz stosunkowo mała przezroczy-

stość wody), co mogło wpłynąć na 

wyniki połowów. Możliwe jest także, 

że najmłodsze larwy przebywają 

w rejonie tarlisk, które prawdopodob-

nie znajdują się w rzece Gardęga 

uchodzącej w tym rejonie do Osy. 

Na badanych stanowiskach nie 

wykazano zagrożeń na tyle istotnych, 

żeby mogły spowodować zanik popu-

lacji gatunku. Stan siedlisk należy 

określić jako dobry. Nie odnotowano 

również nasilonej antropopresji, która 

mogłaby powodować zanikanie ga-

tunku. Czynnikiem, który może 

w znaczący sposób wpływać na li-

czebność i rozsiedlenie minoga może 

być stan czystości wód Osy, a zwłasz-

cza dopływów, które mogą stanowić 

potencjalne tarliska gatunku. Nie 

wydaje się jednak, aby występowanie 

gatunku w obszarze można było okre-

ślić jako zagrożone, jeśli nie nastąpi 

katastrofalne pogorszenie parametrów 

siedliskowych. Prowadzone wcześniej 

przez Radkego i in. (2012) badania 

również wykazały występowanie 

gatunku w tym rejonie. Wskazuje to 

wyraźnie, że populacja jest stała 

i stabilna. 

Populacja: C 

Stan zachowania: C 
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stopień zachowania cech siedliska 

gatunku: 

III — elementy średnio zachowane 

lub częściowo zdegradowa-

ne 

możliwość odtworzenia: 

trudne lub niemożliwe 

Izolacja: C — populacja nieizolowana 

w obrębie rozległego obszaru wystę-

powania 

Ocena ogólna: C 

W Polsce gatunek dość rozpo-

wszechniony, jednak z uwagi na nie-

zbyt liczny. Według raportu dla KE 

z 2007 stan jego ochrony w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym 

oceniono jako właściwy. 

 

 

1149 Koza Cobitis taenia 

 

Gatunek najliczniej występuje w 

rejonie stopni wodnych, zwłaszcza w 

Mędrzycach i Słupskim Młynie. Rze-

ka Osa w dolnym i środkowym biegu 

nie stanowi dla gatunku odpowiednie-

go siedliska, na co wpływają głównie 

czynniki naturalne — charakter hydro-

logiczny rzeki. Są to głównie szybki 

prąd wody, charakter dna (kamienisto-

żwirowe, w przeciwieństwie do prefe-

rowanego przez gatunek dna piaszczy-

sto-mulistego w którym może się on 

zakopywać). Wyniki badań tereno-

wych potwierdzają realizowane wcze-

śniej rezultaty pracy Radkego i in. 

(2012). Również oni stwierdzili naj-

większą liczebność kozy na stanowi-

skach zlokalizowanych powyżej Mę-

drzyc. W środkowym i dolnym biegu 
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Osy liczebność gatunku spadała, po-

dobnie jak w dopływach rzeki. 

Na stanowiskach, gdzie gatunek 

był licznie reprezentowany stwierdzo-

no, że ogólny stan populacji można 

określić jako zadowalający, zarówno 

pod względem zagęszczenia, jak 

i struktury wiekowej. Wskazuje to 

wyraźnie, że gatunek nie wymaga 

szczególnych działań ochronnych, dla 

zachowania go w ichtiofaunie ostoi. 

Populacja: C 

Stan zachowania: C 

stopień zachowania cech siedliska 

gatunku: 

III — elementy średnio zachowane 

lub częściowo zdegradowane 

możliwość odtworzenia: 

trudne lub niemożliwe 

Izolacja: C — populacja nieizolowana 

w obrębie rozległego obszaru wystę-

powania 

Ocena ogólna: C 

W Polsce gatunek dość rozpo-

wszechniony, jednak z uwagi na nie-

zbyt liczny. Według raportu dla KE 

z 2007 stan jego ochrony w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym 

oceniono jako właściwy. 

 

 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

 

W obszarze Natura 2000 Dolina 

Osy występuje silna i stabilna liczeb-

nie populacja głowacza białopletwego 

(Cottus gobio). Z wyjątkiem stanowi-

ska powyżej elektrowni w Mędrzy-

cach gatunek był notowany w poło-
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wach na wszystkich pozostałych sta-

nowiskach badawczych. Największe 

zagęszczenia ryb notowano na odcin-

ku Osy od stopnia wodnego w Słup-

skim Młynie do stopnia wodnego w 

Grudziądzu oraz na całej długości 

biegu Gardęgi w obszarze ostoi. Śred-

nie zagęszczenie ryb na badanych 

stanowiskach wynosiło 2 os/m2 po-

wierzchni dna w zakresie od 0,15 do 

0,35. Wśród odłowionych osobników 

występowały wszystkie grupy wieko-

we. Porównując uzyskane wyniki z 

danym przedstawionymi przez Rad-

kego i in. (2012) można wnioskować, 

że populacja głowacza na obszarze 

Ostoi była również liczna we wcze-

śniejszym okresie co wskazuje na 

dobry stan jej zachowania oraz wa-

runki siedliskowe umożliwiające efek-

tywny rozród. 

Populacja: C 

Stan zachowania: C 

stopień zachowania cech siedliska 

gatunku: 

III — elementy średnio zachowane 

lub częściowo zdegradowane 

możliwość odtworzenia: 

trudne lub niemożliwe 

Izolacja: C — populacja nieizolowana 

w obrębie rozległego obszaru wystę-

powania 

Ocena ogólna: C 

W Polsce gatunek dość rozpo-

wszechniony, jednak z uwagi na nie-

zbyt liczny. Według raportu dla KE 

z 2007 stan jego ochrony w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym 

oceniono jako właściwy. 
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1134 Różanka Rhodeus sericeus 

amara 

 

Gatunek w obszarze tworzy sta-

bilną populację rozrodczą. Najliczniej 

występuje w górnej części ostoi, w 

rejonie elektrowni w Mędrzycach. W 

dolnym biegu Osy populacja gatunku 

jest mniej liczna, co wiąże się głównie 

z charakterem rzeki — szybki prze-

pływ oraz brak łączności ze starorze-

czami, które mogłyby stanowić siedli-

ska gatunku. Występowanie różanki w 

dolnym biegu Osy należy ocenić jako 

dosyć przypadkowe. Prawdopodobnie 

istotny wpływ na liczebność gatunku 

w górnym biegu rzeki wywierają 

położone tu jeziora, których charakter 

(płytkie eutroficzne zbiorniki) powo-

duje, że gatunek znajduje tam dogod-

ne siedlisk rozrodcze. Jednocześnie 

sprawnie działająca przepławka w 

Mędrzycach umożliwia migrację ryb 

w dół cieku. Stosunkowo liczną popu-

lację różanki stwierdzono też w środ-

kowym biegu Gardęgi, przy czym 

wśród odłowionych ryb dominowały 

osobniki młodociane. Na badanym 

obszarze nie odnotowano większych 

skupisk dużych małży, które mogłyby 

stanowić tarliska gatunku (ryba ostra-

kofilna). 

Pomimo odnotowania gatunku w 

kilku miejscach jego liczebność w 

obszarze ostoi jest mniejsza niż war-

tość graniczna 0,49% populacji kra-

jowej. Z tego powodu populacji ga-

tunku w obszarze przyznano ocenę D. 
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6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.

15. 
   

16.    

17.    

18.    

1 Uzasadnienie merytoryczne dla proponowanych zmian. 

 

W odniesieniu do granic obszaru 

Do dokumentacji załączyć na nośniku cyfrowym wektorową warstwę informacyjną GIS zawierającą zmienione granice obszaru oraz plik pdf z mapą ilustrującą przebieg zmienionych granic obszaru. 

Proponowany przebieg granicy  

na tle istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany1 

Załącznik 9: pliki pdf mapy z proponowaną 

zmianą granic obszaru i wektorowa warstwa 

informacyjna GIS (na załączonym nośniku 

cyfrowym) 

 

1 Uzasadnienie merytoryczne dla proponowanych zmian. 
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III. Etap III 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

Lp. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia 

Moduł A 

    

    

Moduł B 

    

    

Moduł C 
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<Nazwisko i pierwsza litera imienia>. <rok>. <Tytuł>. <Wydawnictwo> <numer_zeszytu*>: <strona*>; <miasto> 
* dotyczy magazynów, zeszytów naukowych. W przypadku <strony_artykułu> wpisać strony gdzie znajdują przywoływane, cytowane informacje 

Np.: 

Kuźniak S., Dombrowski A., Goławski A., Tryjanowski P. 1997. Stan i zagrożenia polskiej populacji ortolana Emberiza hortulana na tle sytuacji gatunku 

w Europie. Notatki ornitologiczne 38: 141-150. 

Walasz K., Mielczarek K. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1950-1991. Biologica Silesiae: 55-65; Wrocław. 

 

 

13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym będące wynikiem prac nad Planem Zadań Ochrony dla 

obszaru Natura 2000 wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS) oraz 

cyfrowych map tematycznych (pliki pdf). 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie z aktualnymi wersjami „Standardu Danych GIS w ochronie przyrody” autorstwa Macieja Łochyńskiego i Marcina Guzika 

oraz podręcznika do obsługi platformy informacyjno-komunikacyjnej (PIK) „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna Plany Zadań Ochronnych 

Natura 2000 jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” autorstwa Jarosława Sadowskiego i Ra-

fała Michalaka — aktualne wersje wyżej wymienionych opracowań dostępne są na stronie internetowej GDOŚ. 

b. Układ współrzędnych „PUWG 1992” (EPSG: 2180) 

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

nych, na których pracuje dana RDOŚ. 

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

żą informacje między innymi 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 

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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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. 

 

 

14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2012.1 

Instrukcja wypełniania SDF (wersja 2012.1) przekazana przez Zamawiającego (http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1914/Baza_danych) 

 

  

http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1914/Baza_danych


Strona 110 z 111 

 

15. Spis treści 

Dla dokumentów w formacie PDF, w których tworzony będzie spis treści, zaleca się wykonanie tzw. aktywnego spisu treści - odnośników do poszczególnych sekcji dokumentów pozwalające na przyśpieszenie i optymalizację pracy 
na obszernych dokumentach. Aktywny spis treści można wykonać w popularnych edytorach tekstu, takich jak Microsoft Word 2007 czy edytor tekstu Writer darmowego pakietu oprogramowanie biurowego OpenOffice. 
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