
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia                   2022 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 

Cele ochrony 

Siedlisko 

przyrodnicze lub 

gatunek 

Parametr/wskaźnik stanu ochronyi Cel ochrony 

2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

Powierzchnia siedliska 
Utrzymanie stabilnej powierzchni min. 53 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych 

procesów. 

Gatunki charakterystyczne 

Występowanie co najmniej 3 gatunków charakterystycznych dla związku Corynephorion 

canescentis i zespołu Corniculario-Corynephoretum canescentis (U1). 

Są to m.in. następujące taksony: Corynephorus canescens, Jasione montana, Spergula 

morisonii, Veronica dillenii, Teesdalea nudicaulis, Agrostis vinealis, Festuca psammofila 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew Pokrycie krzewami i podrostami drzew do 40% (FV). 

Gatunki ekspansywne 
Utrzymanie pokrycia gatunkami ekspansywnymi (np. Agrostis capillaris, Calamagrostis 

epigejos) < 10% (ocena U1). 

Obce gatunki inwazyjne Brak gatunków inwazyjnych (FV). 

Występowanie procesów eolicznych 
Utrzymanie oceny U1 

Procesy eoliczne widoczne ale o małej aktywności. 

Inne zniekształcenia Brak zniekształceń (FV). 

Ogólny cel ochrony 
Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1) conajmniej 75% stanowisk siedliska w 

obszarze. 

3140 Twardowodne 

oligo- i mezotroficzne 
Powierzchnia siedliska 

Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 1,5 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych 

procesów. 



zbiorniki z 

podwodnymi łąkami 

ramienic 

Struktura roślinności ramienicowej 
Utrzymanie oceny U2 

Jezioro płytkie, zarastające. Stopień pokrycia dna przez łąki ramienicowe > 20% (U2). 

Gatunki charakterystyczne  
Utrzymanie oceny U2. 

Występuje co najmniej 1 gatunek ramienic. 

Gatunki wskazujące na degradację siedliska  
Utrzymanie oceny U1. 

Brak gatunków obcych. Gatunki ekspansywne o pokryciu dna < 10%. 

Zasięg strefy świetlnej w jeziorze  
Utrzymanie oceny FV. 

Jeziora płytkowodne. Zasięg strefy świetlnej do dna zbiornika. 

Odczyn wody 
Utrzymanie oceny FV. 

Brak większych wahań pH w stosunku do poprzednich badań. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie złym (U2). 

3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

Powierzchnia siedliska 
Utrzymanie stabilnej powierzchni min. 390 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych 

procesów. 

Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Występuje naturalna różnorodność fitocenotyczna zbiorowisk, obecne nymfeidy i elodeidy. 

Udział pleustofitów w jeziorach do 25%. W niewielkich, zacienionych i płytkich 

starorzeczach  ubóstwo gatunków i większy udział pleustofitów należy traktować jako stan 

naturalny (FV). 

Gatunki wskazujące na degenerację siedliska 

Utrzymanie obecnej oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w 

obszarze. 

Brak gatunków obcych i inwazyjnych, dopuszcza się obecność moczarki kanadyjskiej 

Elodea canadensis (FV). 

Barwa wody 
Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie co najmniej U1 w obrębie 90% stanowisk 

siedliska w obszarze. 



Barwa przezroczysta, słabo przezroczysta, brązowo przezroczysta, słabo zielona (FV) lub 

wyraźnie zielona (U1). 

Konduktywność (przewodnictwo elektrolityczne) 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 90% stanowisk siedliska w obszarze. 

Utrzymanie wskaźnika przewodności < 600 µS cm-1 na poziomie oceny FV w obrębie co 

najmniej 90% stanowisk siedliska w obszarze. 

Przezroczystość wody 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Widzialność krążka Secchiego 1,0 -  2,5m. W przypadku płytkich zbiorników lub starorzeczy 

widzialność nie sięgająca dna (U1). 

Ogólny cel ochrony 
Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1) conajmniej 75% stanowisk siedliska w 

obszarze. 

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion 

fluitantis) 

Powierzchnia siedliska 
Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 3 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych 

procesów. 

Gatunki charakterystyczne - włosieniczniki 

Nie określa się. 

Podtyp siedliska bez włosieniczników. 

Brak włosieniczników – naturalny stan rzeki typu o „liściach wstęgowatych”. Bogata flora 

reofilnych roślin naczyniowych, mszaków i glonów. 

Gatunki charakterystyczne - inne 

Utrzymanie oceny U1. 

Obecność co najmniej 1 gatunku charakterystycznego/wskaźnikowego. 

Za gatunki wskaźnikowe w tym podtypie siedliska uznano m.in.: Berula erecta fo. submersa, 

Veronica beccabunga fo. submersa, Veronica anagallis-aquatica fo. submersa, Callitriche 

sp., Fontinalis antipyretica, Hildenbrandia rivularis, , Potamogeton alpinus, Potamogeton 

pectinatus var. interruptus, Nuphar lutea fo. submersa. 

Materiał dna koryta 
Utrzymanie oceny U1. 

Maksymalnie 20% mulistego materiału dna. Przeważa frakcja piaszczysta. 

Ocena stanu ekologicznego Utrzymanie oceny U1. 



Co najmniej umiarkowany stan ekologiczny  - wartość MIR od 25 do 35 (U1). 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską 
Utrzymanie oceny FV. 

Pokrycie nie większe niż 2 w skali MMOR. 

Przepływy 
Utrzymanie oceny U1. 

Od 10 do 40% szybkich typów przepływu  - kipiel, rwący, wartki. 

Spiętrzenie wód rzeki 
Osiągnięcie oceny FV. 

Brak spiętrzeń rzeki .  

Wskaźnik naturalności siedliska 
Utrzymanie oceny FV. 

Wartość wskaźnika HQA ≥ 50 (FV). 

Wskaźnik przekształcenia siedliska 
Utrzymanie oceny FV. 

Wartość wskaźnika HMS ≤ 20 (FV). 

Naturalne elementy hydrologiczne 

Utrzymanie oceny na poziomie co najmniej U1. 

Obecność co najmniej 1-2 naturalnych elementów morfologicznych tj.: odsypy, bystrza, 

podcięcia brzegów, wyspy, głazy, gruby rumosz drzewny. 

Gatunki inwazyjne 

Utrzymanie oceny FV. 

Brak lub obecność maksymalnie 1-2 gatunków obcych (wyjątek Elodea canadensis) z 

których żaden nie jest liczny. 

Ścieki 
Osiągnięcie oceny FV. 

Brak dopływu ścieków. 

Zacienienie rzeki 
Utrzymanie oceny U1. 

50 - 80% stopień zacienienia koryta rzecznego. 

Ogólny cel ochrony Utrzymanie oceny ogólnej U1 w obrębie co najmniej  75% powierzchni siedliska w obszarze.  



3270 Zalewane 

muliste brzegi rzek 

Powierzchnia siedliska 

Utrzymanie powierzchni co najmniej 2,8 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych 

procesów (należy tolerować okresowy zanik siedliska nie związany z ingerencją 

antropogeniczną). 

Gatunki charakterystyczne 

Utrzymanie oceny U1. 

Na stanowiskach występują 3-4 gatunki charakterystyczne dla siedliska. 

Za gatunki charakterystyczne uznaje się taksony ze związków Bidention tripartiti, 

Chenopodion fluviatile, Nanocyperion, Elatino-Eleocharition, lokalnie są to  m.in.: Cyperus 

fuscus, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Corrigiola litoralis, Bidens tripartita, 

Rorippa palustris, Alopecurus aequalis, Polygonum hydropiper, Juncus bufonius, Pulicaria 

vulgaris. 

Gatunki dominujące 

Utrzymanie oceny U1. 

Wśród dominantów dominują gatunki typowe jak i gatunki obce ekologicznie, np. 

szuwarowe. 

Obce gatunki inwazyjne 
Utrzymanie oceny FV. 

Brak gatunków inwazyjnych lub pokrycie < 25%. 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych 
Utrzymanie oceny U1. 

Gatunki ekspansywne zajmują 10-25% powierzchni siedliska (np. Phalaris arundinacea). 

Udział dobrze zachowanych płatów siedliska 
Utrzymanie oceny U1. 

Płaty dobrze zachowane zajmują 50-79% całkowitej powierzchni stanowisk. 

Ogólny cel ochrony 
Utrzymanie oceny ogólnej U1 w obrębie co najmniej 75% stanowisk z uwzględnieniem 

naturalnych procesów. 

4030 Suche 

wrzosowiska 

(Calluno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 27 ha siedliska. 

Pokrycie wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris, 

ewentualnie na wrzosowiskach mącznicowych łączne 

wrzosu i mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva - 

ursi 

Pokrycie > 50% (FV). 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 



Pokrycie traw 

Pokrycie traw od 10 do 20% (U1). 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 50% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Zarośnięcie przez drzewa 
Pokrycie drzew od 10 do 30% (U1). 

Utrzymanie oceny U1 w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Gatunki obce geograficznie 
Brak gatunków obcych geograficznie (FV). 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 90% powierzchni siedliska w obszarze. 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
Występują co najwyżej pojedynczo  lub do 10% pokrycia (U1).  

Utrzymanie oceny U1 w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Struktura populacji kluczowych gatunków 

Obecne i liczne wszystkie fazy rozwojowe – osobniki juwenilne, generatywne, senilne 

(FV). 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze. 

Inne zniekształcenia 
Brak zniekształceń (FV). 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 90% powierzchni siedliska w obszarze. 

Ogólny cel ochrony Utrzymanie siedliska w stanie niezadowalającym (U1). 

6120* Ciepłolubne 

śródlądowe murawy 

napiaskowe 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni 30 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów. 

Gatunki charakterystyczne 

Występują co najmniej 3 spośród niżej wymienionych gatunków charakterystycznych: 

Silene otites, Silene tatarica, Silene chlorantha, Chondrilla juncea, Koelaria glauca, 

Potentilla arenaria, Festuca psammophila, Dianthus carthusianorum, Dianthus arenarius, 

Astragalus arenarius, Helichrysum arenarium, Sedum reflexum, Plantago arenaria, Stipa 

borysthenica,  (oraz gatunki przechodzące z klasy Festuco-Brometea) – U1. 

Utrzymanie ocen U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w 

obszarze. 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew Pokrycie podrostów drzew i krzewów < 10% (FV). 



Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych 
Obecny 1 lub 2 gatunki (np. Calamagrostis epigejos) występujące w rozproszeniu (U1). 

Utrzymanie oceny U1 w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Obce gatunki inwazyjne 
Brak gatunków inwazyjnych (FV). 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 90% stanowisk siedliska w obszarze. 

Struktura przestrzenna płatów muraw 

Płaty siedliska przynajmniej w obrębie 75% stanowisk występują w mozaice przestrzennej 

ze zbiorowiskami półnaturalnymi powiązanymi ekologicznie (murawy kserotermiczne, 

wrzosowiska, poręby, łąki świeże, ubogie pastwiska, czyżnie, skraje lasów itp.) – U1. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy 

z 

Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 84 ha siedliska. 

Gatunki charakterystyczne 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Występują co najmniej 3 spośród gatunków charakterystycznych dla klasy Festuco-

Brometea (i niższych syntaksonów) dla muraw w obszarze, m.in: Stipa capillata, Stipa 

joannis, Stipa pulcherrima, Anthericum liliago, Avenula pratensis, Gentiana cruciata, 

Scabiosa columbaria, Scabiosa ochloreuca,  Linosyris vulgaris, Oxytropis pilosa, Phleum 

phleoides, Stachys recta, Carex supina, Brachypodium pinnatum, Trifolium medium, Ononis 

repens, Centaurea stoebe,  Centaurea scabiosa, Onobrychis viciifolia, Acinos arvensis, 

Petrorhagia prolifera, Melapmyrum arvense, Linum austriacum, Scorzonera purpurea, 

Veronica austriaca, Campanula sibirica, Thalictrum minus (U1). 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew 
Utrzymanie oceny U1 w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Pokrycie podrostów drzew i krzewów od 10 do 20% (U1). 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych 

Utrzymanie oceny U1 w obrębie w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Obecne, 1-2 gatunki (np. Calamagrostis epigejos, Rubus sp.) występujące w rozproszeniu 

(U1). 

Obce gatunki inwazyjne Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 90% stanowisk siedliska w obszarze. 



Brak gatunków inwazyjnych (FV). 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

6410 

Zmiennowilgotne 

łaki trzęślicowe 

(Molinion) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 10 ha siedliska. 

Struktura przestrzenna płatów siedliska 

Brak fragmentacji lub fragmentacja płatów nieznaczna (FV). 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Gatunki typowe 

Średnioliczne gatunki charakterystyczne (3-5) oraz obecne gatunki wyróżniające dla 

związku Molinion (U1).  

Do grupy gatunków charakterystycznych zaliczono m.in.: Achillea ptarmica, Galium 

boreale, Molinia caerulea, Betonica officinalis, Succisa pratensis, Selinum carvifolia, 

Dianthus superbus, do wyróżniających m.in.: Potentilla erecta, Juncus effusus, Juncus 

conglomeratus, Hydrocotyle vulgaris, Carex nigra, Carex panicea, Carex flacca, 

Sphagnum sp.   

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Gatunki dominujące 

Dominują gatunki łąkowe, dopuszczalna dominacja jednego gatunku typowego > 50% (od 

4 w skali B-B) pokrycia (U1). 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Obce gatunki inwazyjne 

Brak gatunków inwazyjnych (FV). 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 90% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych 

Gatunki ekspansywne liczne (np. Deschampsia caespitosa, Filipendula ulmaria) o 

znacznym pokryciu (U2). 

Utrzymanie oceny U2 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 



Ekspansja krzewów i podrostu drzew 
Pokrycie krzewów i podrostów drzew > 20% (U2). 

Utrzymanie oceny U2 wskaźnika. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie złym (U2). 

6430 ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Powierzchnia siedliska 
Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 0,65 ha siedliska z uwzględnieniem 

naturalnych procesów. 

Gatunki charakterystyczne 

Utrzymanie oceny wskaźnika FV (co najmniej 4 gatunki charakterystyczne) w obrębie co 

najmniej 75% stanowisk siedliska. 

Lista głównych gat. wskaźnikowych dla siedliska 6430 w obszarze: 

Calystegia sepium, Angelica archangelica subsp. litoralis, Eupatorium cannabinum, 

Epilobium hirsutum, Symphytum officinale, Myosoton aquaticum, Cuscuta europaea, 

Carduus crispus 

Bogactwo gatunkowe 

Utrzymanie oceny wskaźnika U1 (od 10 do 20 gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym).  

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% stanowisk siedliska w 

obszarze. 

Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) 

Utrzymanie oceny wskaźnika U1 (ślady dawnej regulacji).  

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Obce gatunki inwazyjne 

Utrzymanie oceny wskaźnika U1 (gatunki obce obecne o pokryciu <1%). 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Gatunki inwazyjne w obszarze, m.in: Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata. 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych 

Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Gatunki ekspansywne o pokryciu <10%.  

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 



Naturalny kompleks siedlisk 

Utrzymanie oceny wskaźnika U1. W otoczeniu płatów dominują zbiorowiska półnaturalne 

(głównie łąki i pastwiska), rzadziej naturalne (lasy łęgowe, szuwary, torfowiska). 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

6440 łąki selernicowe 

(Cnidion dubii) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 27 ha siedliska. 

Struktura przestrzenna płatów siedliska 

Brak fragmentacji lub fragmentacja płatów nieznaczna (FV). 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Gatunki charakterystyczne 

Utrzymanie oceny wskaźnika FV (występują co najmniej 2 gat. charakterystyczne i 1 

gatunek wyróżniający lub 1 gatunek charakterystyczny o pokryciu min. 25%). 

Do grupy gatunków charakterystycznych zaliczono m.in.: Cnidium dubium, Allium 

angulosum, Gratiola officinalis, Scutellaria hastifolia, Viola elatior, Viola pumila, Viola 

stagnina. Do gatunków lokalnie wyróżniających zalicza się m.in.: Poa angustifolia, 

Lathyrus palustris, Carex praecox. 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Gatunki dominujące 

Utrzymanie oceny wskaźnika FV (wśród dominantów przynajmniej 1 gatunek 

charakterystyczny lub wyróżniający, współdominacji gatunków łąkowych). 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Cenne składniki flory 

Cel tożsamy z celem dla wskaźnika „gatunki charakterystyczne” (niemal wszystkie gatunki 

charakterystyczne i wyróżniające dla siedliska należą do rzadkich lub narażonych na 

wyginięcie w kraju). 

Obce gatunki inwazyjne 

Brak gatunków inwazyjnych (FV). 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 



Gatunki ekspansywne roślin zielnych 

Gatunki ekspansywne średnio liczne, o łącznym pokryciu od 10 do 30% (np.: Deschampsia 

caespitosa, Filipendula ulmaria, Alopecurus pratensis, Calamagrostis epigejos, Cirsium 

arvense, Phalaris arundinacea, Elymus repens, Carex gracilis, Carex disticha)  - U1. 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew 

Pokrycie krzewów i podrostów znikome lub brak (FV). 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 90% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

6510 Ekstensywnie 

użytkowane niżowe 

łąki świeże 

(Arrhenatherion) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 270 ha siedliska. 

Gatunki charakterystyczne 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Średnioliczne gatunki charakterystyczne/diagnostyczne (od 3 do 4) dla związku 

Arrhenatherion (dla zb. Poa pratensis-Festuca rubra ≥2) oraz niższych syntaksonów (U1).  

Do grupy gatunków charakterystycznych zaliczono m.in.: Arrhenatherum elatius, Rumex 

thyrsiflorus, Crepis biennis, Campanula patula, Galium mollugo, Galium album, Knautia 

arvensis, Tragopogon pratensis, Tragopogon orientalis, Geranium pratense, Pastinaca 

sativa, Festuca rubra, Poa pratensis. 

Gatunki dominujące 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Dominują gatunki łąkowe, dopuszczalna dominacja jednego gatunku właściwego dla 

siedliska > 50% (od 4 w skali B-B) pokrycia (U1). 

Obce gatunki inwazyjne 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 90% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Brak lub pojedyncze osobniki gatunków o niskim stopniu inwazyjności (FV). 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 



Łączne pokrycie gatunków ekspansywnych  <od 20 do 50% - U1 (np. Deschampsia 

caespitosa, Holcus lanatus, Calamagrostis epigejos, Agrostis capillaris). 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Pokrycie krzewów i podrosty drzew < 5% (FV). 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagenion) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni  min. 935 ha siedliska. 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Kombinacja florystyczna typowa dla siedliska w regionie.  

Do gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla siedliska w obszarze zaliczono np.: 

Maianthemum bifolium, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa, Oxalis 

acetosella, Calamagrostis arundinacea, Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium, 

Mnium hornum, Atrichum undulatum, Polytrichastrum formosum.  

Skład drzewostanu 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Drzewostan z dominacją buka > 80% (FV). 

Drzewostan buduje dominujący buk niekiedy z domieszką rodzimych dębów oraz możliwym 

niewielkim udziałem sosny (do 10%). 

Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Brak obcych gatunków inwazyjnych w podszycie i runie (FV). 

Ekspansywne gatunki rodzime w runie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Udział gatunków ekspansywnych (np. Calamagrostis epigejos, Agrostis capillaris, Holcus 

mollis) 5-25%. 



Struktura pionowa i przestrzenna roślinności 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Struktura pionowa i przestrzenna roślinności uproszczona, dominuje jednolity drzewostan z 

pojedynczymi drzewami w innym wieku, o jednakowym przestrzennie zwarciu. 

Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 50% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Udział drzew starych > 100 lat >10% (FV) 

Naturalne odnowienie drzewostanu 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 25% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Odnowienie pożądanych gatunków obecne, reagujące na luki i prześwietlenia (FV). 

Gatunki obce w drzewostanie 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 90% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Brak gatunków obcych lub ich udział nie przekraczający 5% pod warunkiem braku młodego 

pokolenia. 

Martwe drewno (łączne zasoby) 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno (łączne zasoby):  <10 m3/ha (U2). 

Martwe drewno wielkowymiarowe 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno wielkowymiarowe <3 szt./ha (U2). 

Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 

Utrzymanie oceny na poziomie U1 w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Zniszczenia obecne, w niewielkim stopniu oddziałujące na strukturę fitocenozy. 

Mikrosiedliska drzewne 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

<10 szt./ha (U2). 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 



9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion)  

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni min. 63 ha siedliska. 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna 

Utrzymanie ocen FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Kombinacja florystyczna typowa dla siedliska w regionie (FV). 

Typowa kombinacja florystyczna z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Do gatunków 

charakterystycznych i wyróżniających zaliczono np.: Festuca altissima, Melica uniflora, 

Galium odoratum, Millium effusum, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum, Dentaria 

bulbifera, Stachys sylvatica, Anemone nemorosa, Viola reichenbachiana, Polygonatum 

multiflorum, Scrophularia nodosa, Poa nemoralis, Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, 

Lathyrus vernus, Circaea lutetiana, Hepatica nobilis, Carex sylvatica, Cephalanthera sp., 

Atrichum undulatum, Eurhynchium sp. 

Skład drzewostanu 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Drzewostan z dominującym udziałem buka > 70 % (FV). 

Drzewostan buduje dominujący buk, z ew. domieszką grabu, lipy drobnolistnej, jawora, dębu 

szypułkowego, jesionu wyniosłego, olszy czarnej. Ew. udział sosny zwyczajnej < 10%.  

Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Obecny najwyżej 1 gatunek inwazyjny (np. Impatiens parviflora),  nie bardzo silnie 

ekspansywny. 

Ekspansywne gatunki rodzime w runie 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Brak gatunków ekspansywnych gatunków rodzimych w runie lub pojedyncze okazy 

gatunków nitrofilnych (FV). 

Struktura pionowa i przestrzenna roślinności 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 



Struktura pionowa i przestrzenna roślinności uproszczona, dominuje jednolity drzewostan z 

pojedynczymi drzewami w innym wieku, o jednakowym przestrzennie zwarciu. 

Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) 

Udział drzew starych > 100 lat >10% (FV) 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 50% powierzchni siedliska w 

obszarze.  

Naturalne odnowienie drzewostanu 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 25% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Naturalne odnowienie obecne, wypełniające dogodne do odnowienia miejsca (FV). 

Gatunki obce w drzewostanie 

Utrzymanie ocen FV wskaźnika w obrębie co najmniej 90% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Brak lub udział gatunków obcych w drzewostanie do 5%, nie odnawiających się (FV). 

Martwe drewno (łączne zasoby) 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno (łączne zasoby):  <10 m3/ha (U2). 

Martwe drewno wielkowymiarowe 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno wielkowymiarowe <3 szt./ha (U2). 

Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 

Utrzymanie oceny na poziomie U1 w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Zniszczenia obecne, w niewielkim stopniu oddziałujące na strukturę fitocenozy. 

Mikrosiedliska drzewne 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

<10 szt./ha (U2). 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

9160 Grąd 

subatlantycki  

(Stellario-Carpinetum) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 305 ha siedliska. 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 



Kombinacja florystyczna zubożona oraz nieznacznie zniekształcona w stosunku do typowej 

dla siedliska w regionie (U1).  

Do gatunków charakterystycznych i wyróżniających zaliczono m.in.: Galeobdolon luteum, 

Galium odoratum, Stellaria holostea, Millium effusum, Viola reichenbachiana, Dryopteris 

filix-mas, Anemone sp., Hepatica nobilis, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Carex 

sylvatica, Stachys sylvatica, Campanula trachelium, Scrophularia nodosa, Carex digitata 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 

fitocenozy 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

W każdej warstwie zbiorowiska dominują gatunki właściwe dla siedliska przy czym 

zaburzone są relacje ilościowe (U1).  

Drzewostan grądów w obszarze budują występujące w różnych proporcjach: buk, lipa 

drobnolistna, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon pospolity, klon jawor. W domieszce 

istotny udział ma ponadto brzoza, osika, sosna zwyczajna. W warstwie podszytu i podrostu 

dominują: leszczyna, głogi, trzmielina, buk, jawor, klon zwyczajny, grab pospolity. W runie 

współdominują gatunki typowo leśne. 

Udział graba 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Udział graba w drzewostanie na poziomie 1 – 10%. 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesno sukcesyjnych) 

Utrzymanie oceny U1 w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Udział gatunków liściastych typowych dla siedliska w regionie na poziomie 50-90 %. 

Udział w drzewostanie gatunków 

wczesnosukcesyjnych 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Udział gatunków wczesnosukcesyjnych tj. np. Betula pendula, na poziomie  10-30% lub ich 

brak. 

Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Obecne (np. Impatiens parviflora, Prunus serotina), lecz nieliczne i nieekspansywne. 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)  w runie Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 



Udział podwyższony lecz nie bardzo ekspansywne (głównie gatunki zielne nitrofilne oraz 

jeżyny) . 

Struktura pionowa i przestrzenna roślinności 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Struktura zróżnicowana (> 50% zajęte przez zwarty drzewostan), obecne luki i 

prześwietlenia.  

Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Dominują drzewostany w wieku 50 - 100 lat. 

Naturalne odnowienie drzewostanu 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Pojedyncze, z udziałem gatunków typowych. 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Udział gatunków obcych geograficznie (np. Picea abies, Quercus rubra, Larix sp.) nie 

odnawiających się  < 1%. 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Udział gatunków obcych ekologicznie (np. Pinus sylvestris)  10-50%. 

Martwe drewno (łączne zasoby) 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno (łączne zasoby):  <10 m3/ha (U2). 

Martwe drewno leżące lub stojące wielkowymiarowe 

>3 m długości i >50cm grubości 

Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno wielkowymiarowe <3 szt./ha (U2). 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 

drewna 

Utrzymanie oceny na poziomie U1 w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Zniszczenia obecne, w niewielkim stopniu oddziałujące na strukturę fitocenozy. 

Inne zniekształcenia 
Utrzymanie oceny na poziomie FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 



Brak zniekształceń. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie złym (U2). 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum i 

Tilio-Carpinetum) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 115 ha siedliska. 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Kombinacja florystyczna zubożona oraz nieznacznie zniekształcona w stosunku do typowej 

dla siedliska (U1).  

Do gatunków charakterystycznych i wyróżniających (w tym lokalnie) zaliczono m.in.: Acer 

campestre, Rhamnus catharticus, Pyrus pyraster, Sorbus torminalis, Crataegus laevigata, 

Ulmus glabra, Ligustrum vulgare, Cornus sanguineus, Galeobdolon luteum, Galium 

odoratum, Brachypodium sylvaticum, Galium sylvaticum, Millium effusum, Viola 

reichenbachiana, Dryopteris filix-mas, Anemone sp., Hepatica nobilis, Corydalis intermedia, 

Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Carex sylvatica, Stachys sylvatica, Campanula 

trachelium, Scrophularia nodosa, Phyteuma spicatum, Carex digitata, Dactylis polygama, 

Ranunculus auricomus, Chaerophyllum temulum, Actaea spicata, Brachypodium pinnatum, 

Vincetoxicum hirundinaria, Primula veris, Viola mirabilis, Pulmonaria officinalis, 

Campanula persicifolia 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Obecne (np. Impatiens parviflora, Prunus serotina), lecz nieliczne i nieekspansywne. 

Ekspansywne gatunki rodzime w runie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Udział podwyższony lecz nie bardzo ekspansywne, do 5% pokrycia (głównie gatunki zielne 

nitrofilne oraz jeżyny) . 

Struktura pionowa i przestrzenna roślinności 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Struktura zróżnicowana (> 50% zajęte przez zwarty drzewostan), obecne luki i 

prześwietlenia. 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze. 

Dominują drzewostany w wieku ok lub > 100 lat. 



Naturalne odnowienie drzewostanu 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Pojedyncze, z udziałem gatunków typowych. 

Gatunki obce w drzewostanie 

Utrzymanie oceny FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. 

Udział gatunków obcych geograficznie (np.: Picea abies, Quercus rubra, Larix sp., Robinia 

pseudoacacia) nie odnawiających się  < 1%. 

Martwe drewno (łączne zasoby) 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno (łączne zasoby):  <10 m3/ha (U2). 

Martwe drewno wielkowymiarowe 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno wielkowymiarowe <3 szt./ha (U2). 

Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

<10 szt./ha (U2). 

Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 

Utrzymanie oceny na poziomie U1 w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Zniszczenia obecne, w niewielkim stopniu oddziałujące na strukturę fitocenozy. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori – 

petraeae) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 445 ha siedliska. 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 50% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Występowanie typowego spektrum gatunków charakterystycznych/wskaźnikowych runa dla 

każdego z podtypów siedliska (oraz wariantów troficzno-wilgotnościowych), m.in.: Lonicera 

periclymenum, Molinia caerulea, Pteridium aquilinum, Luzula pilosa, Maianthemum 

bifolium, Lathyrus montanus, Carex pilulifera, Calamagrostis arundinacea, Trientalis 

europaea, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Melampyrum pratense, Hieracium 

sabaudum, Hieracium murorum, Hieracium laevigatum, Hieracium lachanalii, Pleurozium 

schreberi, Pseudoscleropodium purum, Polytrichastrum formosum, Dicranum sp. 



Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 

fitocenozy 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym zaburzone są 

relacje ilościowe. 

Drzewostan budują występujące w różnych proporcjach: rodzime gatunki dębów, brzóz, buk, 

w domieszce  występują osika, grab oraz sosna zwyczajna. Podszyt oraz  podrost  tworzą 

m.in.: jarząb pospolity, kruszyna, leszczyna, gatunki rodzime budujące drzewostan. Runo 

typowe dla kwaśnych dąbrów w różnych wariantach i podtypach. 

Udział dębu w drzewostanie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Udział rodzimych dębów w drzewostanie 40 - 70 %  

Udział sosny w drzewostanie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Udział sosny w drzewostanie 10 - 40 % 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Występowanie obcych gatunków inwazyjnych (m.in. Padus serotina, Amelanchier sp., 

Impatiens parviflora, Sarothamnus sp.) na poziomie co najwyżej pojedynczych egzemplarzy 

niewskazujących na ekspansję. 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)  w runie 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Występują  co najwyżej pojedyncze okazy (np. Rubus sp., Calamagrostis epigejos, Agrostis 

capillaris) nie wskazujące na ekspansję. 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Struktura uproszczona z jednolitym wiekowo drzewostanem. 



Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

<10% udział drzew starszych niż 100 lat ale >50% udział drzew starszych niż 50 lat 

Naturalne odnowienie dębu 

Osiągnięcie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Występują pojedyncze odnowienia. 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Udział gatunków obcych geograficznie (np. Picea abies, Quercus rubra, Larix sp., Robinia 

pseudoacacia) nie odnawiających się  < 1%. 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Udział gatunków obcych ekologicznie <10%. 

Martwe drewno (łączne zasoby) 
Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno (łączne zasoby):  <10 m3/ha (U2) 

Martwe drewno leżące lub stojące wielkowymiarowe 

>3 m długości i >50cm grubości 

Utrzymanie oceny na poziomie U2. 

Martwe drewno wielkowymiarowe <3 szt./ha (U2). 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 

drewna 

Utrzymanie oceny na poziomie U1 w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Zniszczenia obecne, w niewielkim stopniu oddziałujące na strukturę fitocenozy. 

Inne zniekształcenia 

Utrzymanie oceny na poziomie FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Brak zniekształceń. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie złym (U2). 



91D0* Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, 

Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum) i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy 

borealne 

Powierzchnia siedliska 
Utrzymanie stabilnej powierzchni min. 1,3 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych 

procesów. 

Gatunki charakterystyczne 

Utrzymanie oceny U2 wskaźnika.  

Występowanie w płatach siedlisk co najmniej 10% następujących gatunków 

charakterystycznych (roślin naczyniowych), w tym co najmniej 1 gatunku torfowca:  Ledum 

palustre, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Andromeda 

polifolia, Lycopodium annotinum, Menyanthes trifoliata, Empetrum nigrum, Erica tetralix, 

Comarum palustre, Aulacomnium palustre, Sphagnum palustre, Sphagnum fallax, Sphagnum 

capillifolium, Sphagnum squarrosum, Sphagnum teres, Sphagnum fimbriatum. 

Drzewostan tworzy sosna zwyczajna z domieszką brzozy omszonej. 

Gatunki dominujące 
Utrzymanie oceny U2 wskaźnika.  

W jednej lub więcej warstw dominuje gatunek inny, niż typowy dla siedliska przyrodniczego. 

Inwazyjne gatunki obce w runie 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika. 

Brak gatunków obcych. 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych 
Utrzymanie oceny U2 wskaźnika. 

Obecny przynajmniej jeden gatunek (np. Molinia caerulea), silnie ekspansywny. 

Uwodnienie 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika z uwzględnieniem procesów naturalnych. 

Okresowe przesuszenie lub nadmierne uwodnienie. 

Wiek drzewostanu 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika. 

<20% udział drzew starszych niż 100 lat ale >50% udział drzew starszych niż 50 lat 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika. 

Udział gatunków obcych geograficznie (np. Picea abies) nie odnawiających się  < 1%. 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika. 

Udział gatunków obcych ekologicznie <10%. 



Naturalne odnowienie drzewostanu 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika. 

Występują pojedyncze odnowienia gatunków typowych dla siedliska. 

Występowanie mchów torfowców 
Utrzymanie oceny U2 wskaźnika. 

Torfowce występują z bardzo niewielkim pokryciem. 

Występowanie charakterystycznych krzewinek 
Utrzymanie oceny U2 wskaźnika. 

Brak typowych krzewinek. 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 

drewna 

Utrzymanie oceny wskaźnika FV.  

Brak zniszczeń. 

Inne zniekształcenia 
Utrzymanie oceny na poziomie FV. 

Brak zniekształceń. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie złym (U2). 

91E0* łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

Powierzchnia siedliska 
Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 1960 ha siedliska z uwzględnieniem 

naturalnych procesów. 

Gatunki charakterystyczne 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Kombinacja florystyczna typowa dla łęgów. 

Do głównych gatunków wskaźnikowych należy zaliczyć m.in.: Alnus glutinosa, Fraxinus 

excelsior, Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Corylus avellana, Circaea 

lutetiana, Circaea alpina, Circaea intermedia, Festuca gigantea, Athyrium filix-femina, 

Chrysosplenium alternifolium, Carex remota, Carex acutiformis, Galeobdolon luteum, 

Stellaria nemorum, Urtica dioica, Mercurialis perennis, Stachys sylvatica, Veronica 

montana, Prunus padus, Ribes nigrum, Rumex sanguineus, Impatiens noli-tangere, 

Cardamine amara, Galium aparine, Phalaris arundinacea, Rubus caesius, Poa trivialis, 

Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum, Plagiomnium undulatum, Rhizomnium 

punctatum, Cratoneuron sp. 



Gatunki dominujące 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym zaburzone są 

relacje ilościowe. 

Reżim wodny  

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze (z uwzględnieniem naturalnych procesów). 

Przewodnienie podłoża nieco obniżone dla łęgów, nie zawsze związane z zalewami 

rzecznymi, np. w postaci źródliskowej (U1). 

Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Obecny więcej niż 1 gatunek  lub 1 jeśli liczny (np. Impatiens parviflora, Impatiens 

glandulifera, Bidens frondosa). 

Naturalność koryta rzecznego 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Widoczne ślady dawnych regulacji. 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)  w runie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Gatunki potencjalnie ekspansywne występują licznie lecz nie ograniczają różnorodności runa 

(np. Urtica dioica, Rubus sp., Deschampsia caespitosa, Aegopodium podagraria). 

Pionowa struktura roślinności 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Struktura antropogenicznie zmieniona, lecz zróżnicowana. 

Wiek drzewostanu 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

<20% udział drzew starszych niż 100 lat ale >50% udział drzew starszych niż 50 lat 

Naturalne odnowienie drzewostanu Utrzymanie oceny U1 wskaźnika. 



Występują pojedyncze odnowienia gatunków typowych dla siedliska. 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Gatunki obce o udziale <10%. 

Martwe drewno (łączne zasoby) 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika. 

Martwe drewno (łączne zasoby):  10 -20 m3/ha (U1). 

Martwe drewno leżące lub stojące wielkowymiarowe 

>3 m długości i >50cm grubości 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika. 

Martwe drewno wielkowymiarowe 3-5 szt./ha (U1). 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika w obrębie co najmniej 90% powierzchni siedliska w 

obszarze. 

Brak znaczących śladów zniszczenia runa. 

Inne zniekształcenia 
Utrzymanie oceny na poziomie FV. 

Brak zniekształceń. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

91F0 łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni 60 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów. 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Kompozycja runa typowa dla siedliska w uwzględnieniem specyfiki regionalnej. 

Do głównych gatunków wskaźnikowych runa dla 91F0 w obszarze należy zaliczyć m.in.: 

Circaea lutetiana, Carex remota, Galeobdolon luteum, Urtica dioica, Padus avium, 

Impatiens noli-tangere, Festuca gigantea, Aegopodium podagraria, Ficaria verna, Gagea 

lutea, Athyrium filix-femina, Paris quadrifolia, Stachys sylvatica, Festuca gigantea, Alliaria 

petiolata, Mercurialis perennis, Chrysosplenium alternifolium, Viola odorata. 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 

fitocenozy 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe. 



Liczba gatunków z grupy „wiązy, dąb, jesion” 

występujących w drzewostanie 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Drzewostan tworzą przynajmniej 2 gatunki z grupy (dąb szypułkowy, jesion wyniosły, wiąz 

szypułkowy, wiąz polny). 

Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Występują przynajmniej 4 gatunki rodzimych krzewów typowe dla siedliska. 

Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Udział gatunków obcych ekologicznie < 10%. 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Udział gatunków obcych geograficznie nie odnawiających się  < 1%. 

Martwe drewno (łączne zasoby) 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Martwe drewno 10- 20m3/ha. 

Martwe drewno leżące lub stojące wielkowymiarowe 

>3 m długości i >50cm grubości 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

3- 5szt./ha. 

Wiek drzewostanu 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

< 10% udział drzew starszych niż 100 lat, > 50% drzew starszych niż 50 lat. 

Naturalne odnowienie drzewostanu 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Nieliczne, reagujące na luki i prześwietlenia. 

Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Struktura zróżnicowana, > 70% pokryte przez zwarty drzewostan, obecne luki. 

Przejawy procesu grądowienia 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Widoczne przejawy grądowienia (U1). 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 



Obecny najwyżej jeden gatunek obcy  - licznie (np. Impatiens parviflora, Impatiens 

glandulifera), lub więcej niż jeden – nielicznie. 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)  w runie, w 

tym trzcinnik piaskowy, jeżyny 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Obecne co najwyżej pojedynczo. 

Stosunki wodno-wilgotnościowe 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Niewielkie objawy przesuszenia siedliska. 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 

drewna 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Brak znaczących śladów zniszczenia runa. 

Inne zniekształcenia 
Brak zniekształceń (FV). 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie niezadowalającym (U1). 

91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy Quercetalia 

pubescenti-petraeae 

Powierzchnia siedliska Utrzymanie stabilnej powierzchni 38 ha siedliska. 

Gatunki charakterystyczne 

Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

W płatach licznie (co najmniej 5% pokrycia) występują gatunki charakterystyczne dla 

Quercetalia p.-p. oraz gatunki ciepłolubne, m.in.: Lithospermum purpurocearuleum, 

Campanula bononiensis, Anthericum ramosum, Anthericum liliago, Trifolium alpestre, , 

Peucedanum cervaria, Clinopodium vulgare, Astragallus glycyphyllos, Brachypodium 

pinnatum, Vincetoxicum hirundinaria, Quercus pubescens, Inula germanica, Viola hirta, 

Sorbus torminalis 

Naturalnym stanem jest także obecność gatunków łąkowych w runie. 

Drzewostan tworzą rodzime gatunki dębów. 

Gatunki dominujące 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Współdominują gatunki ograniczające rozwój gatunków ciepłolubnych (nie zaliczane do 

ekspansywnych). 



Obce gatunki inwazyjne w runie i w podszycie 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Brak gatunków obcych. 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Gatunki ekspansywne obecne, o pokryciu < 20%. 

Gatunki ciepłolubne 
Utrzymanie oceny FV wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

Udział gatunków ciepłolubnych w płatach > 20%. 

Leżące martwe drewno (leżanina) 
Utrzymanie oceny U1 wskaźnika na co najmniej 75% stanowisk siedliska w obszarze. 

5-20% zasobności drzewostanu 

Wiek drzewostanu 
Utrzymanie oceny FV. 

Drzewostany powyżej 50 lat. 

Zwarcie podszytu 
Utrzymanie oceny FV. 

Zwarcie do 20%. 

Zwarcie koron drzew 
Utrzymanie oceny FV. 

Zwarcie umiarkowane 50-70% 

Gatunki obce geograficznie i ekologicznie w 

drzewostanie 

Utrzymanie oceny U1. 

Udział znikomy. 

Naturalne odnowienie 
Utrzymanie oceny U1. 

Nieliczne odnowienie dębowe, umiarkowany udział gatunków grądowych. 

Obecność nasadzeń drzew 
Utrzymanie oceny FV. 

Brak lub nieliczne niezgodne z siedliskiem. 

Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem 

drewna 
Utrzymanie oceny FV. 



Brak zniszczeń. 

Zniszczenia drzewostanów – wiatrołomy, gradacje 

owadów 

Utrzymanie oceny FV. 

Brak lub pojedyncze. 

Ogólny cel ochrony Zachowanie w stanie właściwym (FV). 

4056  

zatoczek łamliwy 

Anisus vorticulus 

Populacja Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie minimum 100 osobników (ocena U1). 

Siedlisko 

Utrzymanie niepogorszonego stanu siedlisk zatoczka, głównie starorzeczy oraz kanałów, o 

zarośnięciu brzegów przez rośliny ocieniające od 20 do 50% oraz pokryciu lustra wody przez 

rośliny od 20 do 50%, z uwzględnieniem procesów naturalnych. Obecna ocena - U1. 

1130  

boleń pospolity  

Aspius aspius 

Populacja 

Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie min. 1000 osobników (obecna ocena 

U1). 

Weryfikacja celu po uzupełnieniu stanu wiedzy. 

Siedlisko 

Utrzymanie stanu siedliska co najmniej w obecnym niezadowalającym (U1) stanie (EFI = 3, 

jakość hydromorfologiczna – 2,6-3,4). 

Weryfikacja celu po uzupełnieniu stanu wiedzy. 

1188  

kumak nizinny 

Bombina bombina 

Populacja 
Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na co najmniej 13 potwierdzonych stanowiskach 

z uwzględnieniem naturalnych procesów. Ocena XX. 

Siedlisko 

Utrzymanie siedliska w stanie co najmniej niezadowalającym U1 poprzez:  

− utrzymanie obecnego udziału szuwaru w powierzchni zbiorników,  

− utrzymanie obecnego udziału wysokości roślinności szuwarowej, 

− utrzymanie obecnego udziału roślinności zanurzonej i pływającej,  

− utrzymanie obecnego, nachylenia brzegów zbiorników,  

− utrzymanie aktualnego zacienienia zbiorników,  

− utrzymanie istniejących płycizn w obrębie zbiorników,  

− utrzymanie wskaźnika brak ryb na dotychczasowym poziomie,  

− utrzymanie wskaźnika bariery wokół brzegu zbiornika na dotychczasowym 

poziomie,  

− utrzymanie wskaźnika  zabudowa otoczenia zbiornika na dotychczasowym 

poziomie,  



− utrzymanie wskaźnika inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m na 

dotychczasowym poziomie, 

− utrzymanie wskaźnika droga asfaltowa (w promieniu 100m) na dotychczasowym 

poziomie, 

z uwzględnieniem naturalnych procesów. 

1352 

wilk  

Canis lupus 

Populacja 
Utrzymanie populacji gatunku w obszarze w zagęszczeniu > 2,5 osobnika/100 km2 oraz w 

liczbie watah na 100 km2 >0,5. Ocena FV. 

Siedlisko 

Utrzymanie siedliska w stanie co najmniej niezadowalającym U1 poprzez:  

− utrzymanie obecnej nie pomniejszonej lesistości,  

− utrzymanie obecnej nie powiększonej fragmentacji siedlisk, 

− utrzymanie obecnego poziomu dostępnej bazy pokarmowej,  

− utrzymanie obecnego zagęszczenia dróg,  

− utrzymanie obecnego stopnia izolacji siedlisk. 

1337 

bóbr 

Castor fiber 

Populacja 
Utrzymanie populacji gatunku w obszarze w liczbie co najmniej 40 rodzin z uwzględnieniem 

naturalnych procesów. Ocena FV. 

Siedlisko 

Utrzymanie siedliska w stanie co najmniej niezadowalającym U1 poprzez:  

− utrzymanie bazy pokarmowej na obecnym poziomie (U1),  

− utrzymanie obecności siedlisk kluczowych dla gatunku na obecnym poziomie 

(U1), 

− utrzymanie obecnego stanu charakteru strefy brzegowej (U1),  

− utrzymanie stopnia antropopresji na obecnym poziomie (U1). 

1088  

kozioróg dębosz  

Cerambyx cedro 

Populacja 
Utrzymanie na co najmniej 20 zasiedlonych drzew w obszarze (łącznie na 3 stanowiskach) 

przy liczbie drzew zasiedlonych <10/10 ha (stan U2). 

Siedlisko 

Utrzymanie siedliska w stanie U2 poprzez: 

- utrzymanie potencjału siedliska na poziomie co najmniej U1 (20-50 drzew senilnych na 

10ha), 

- utrzymanie przerywanego zwarcia drzewostanu (U1), 

- utrzymanie zwarcia podrostu i podszytu na poziomie U2 (>25%), 

- utrzymanie obniżonej żywotności zasiedlonych drzew U2 (> 25% drzew z widocznymi 

uszkodzeniami). 



1149 

koza pospolita 

Cobitis taenia 

Populacja 

Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie min. 1000 osobników (obecna ocena 

U1). 

Weryfikacja celu po uzupełnieniu stanu wiedzy. 

Siedlisko 

Utrzymanie stanu siedliska co najmniej w niezadowalającym (U1) stanie (EFI = 3, jakość 

hydromorfologiczna – od 1 do 3,4). 

Weryfikacja celu po uzupełnieniu stanu wiedzy. 

1083 

jelonek rogacz 

Lucanus cervus 

Populacja 

Utrzymanie populacji na 1 stanowisku w obszarze w stanie FV (przynajmniej część 

osobników bierze udział w czynnościach rozrodczych, na stanowisku > 50% samców to 

formy telodontyczne). 

Siedlisko 

Utrzymanie stanu siedliska co najmniej w niezadowalającym (U1) stanie (zachowanie 

rozrzedzonego i doświetlonego drzewostanu z przewagą dębów oraz obecnością na 

stanowisku pniaków i martwych dębów nadających się do zasiedlenia, zachowanie struktury 

drzewostanu na stanowisku oraz w otoczeniu z nie pomniejszonym udziałem dębów). 

1355  

wydra europejska  

Lutra lutra 

Populacja 

Utrzymanie stanu populacji na dotychczasowym poziomie w obrębie co najmniej 30 

stanowisk w obszarze (ocena FV) z uwzględnieniem naturalnych procesów (np. zmian 

klimatu).  

Baza pokarmowa Utrzymanie stanu wskaźnika na poziomie FV.  

Udział siedliska kluczowego dla gatunku Utrzymanie stanu wskaźnika na poziomie FV. 

Charakter strefy przybrzeżnej Utrzymanie stanu wskaźnika na poziomie co najmniej U1. 

Stopień antropopresji Utrzymanie stanu wskaźnika na poziomie co najmniej U1. 

1318 

nocek łydkowłosy 

Myotis dasycene 

Populacja Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na conajmniej 1 stanowisku (ocena XX). 

Siedlisko 
Utrzymanie obecnego stanu siedlisk, dostępności wlotów dla nietoperzy, łączności 

zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi – obecna ocena XX.  

1324 

nocek duży Myotis 

myotis 

Populacja Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na conajmniej 10 stanowiskach (ocena XX). 

Siedlisko 
Utrzymanie obecnego stanu siedlisk, dostępności wlotów dla nietoperzy, łączności 

zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi – obecna ocena XX. 



1084  

pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Populacja Utrzymanie co najmniej 10 stanowisk gatunku w obszarze (stan U1). 

Siedlisko 

Utrzymanie stanu siedliska co najmniej w niezadowalającym (U1) stanie (zachowanie nie 

pomniejszonego udziału drzew dziuplastych oraz drzew grubych wśród drzew dziuplastych 

oraz nie zwiększonego zacienienia drzew zasiedlonych na stanowiskach). 

6144 

kiełb białopłetwy 

Romanogobio 

albipinnatus  

Populacja 

Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie min. 1000 osobników (obecna ocena 

U1). 

Weryfikacja celu po uzupełnieniu stanu wiedzy. 

Siedlisko 

Utrzymanie stanu siedliska co najmniej w niezadowalającym (U1) stanie (EFI = 3, jakość 

hydromorfologiczna – od 3 do 5,0). 

Weryfikacja celu po uzupełnieniu stanu wiedzy. 

1166  

traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 

Populacja 
Utrzymanie co najmniej 1 potencjalnego stanowiska gatunku z uwzględnieniem naturalnych 

procesów. Ocena XX. 

Siedlisko 
Utrzymanie potencjalnego siedliska o odpowiednich parametrach dla traszki na poziomie co 

najmniej U1 (HSI 0,51-0,79) z uwzględnieniem naturalnych procesów.  

 

 
i Parametry/wskaźniki stanu ochrony, odrębne dla każdego siedliska lub gatunku, zostały oparte na podstawie wskaźników stanu zachowania zawartych w metodyce 

monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, i  raportów, o których mowa w art. 38 tej. ustawy. 


