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Gatunki objęte inwentaryzacją

Inwentaryzacją objęte zostały przede wszytskim:

1. Gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej

2 Gatunki specjalnej troski”2. Gatunki „specjalnej troski

3. Obce gatunki inwazyjne

Dodatkowo prowadzono również inwentaryzację:

4. Gatunki podlegające ochronie prawnej

5. Gatunki wpisane do „Czerwonej księgi”

6. Gatunki wpisane na „Czerwoną listę”



Inwentaryzacja flory
W chwili obecnej baza namiarów GPSW chwili obecnej baza namiarów GPS 
stanowisk różnych gatunków roślin liczy 
12043 rekordów (w tym 10391 dla roślin 
naczyniowych i 1652 dla mszaków)



Metodyka inwentaryzacji i monitoringu

Od t t d ól i j t j t d ki d t ł

W przypadku gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej użyte zostały standardowe karty monitoringu dla 
poszczególnych gatunków roślin zgodne z wytycznymi GIOŚ.

Odstępstwa od ogólnie przyjętej metodyki dotyczyły:

1. zdjęć fitosocjologicznych – w przypadku gatunków posiadających liczne stanowiska zdjęcia fitosocjologiczne nie 
zostały wykonane na wszystkich stanowiskach, a jedynie na ich reprezentatywnej próbie, obejmującej ponad połowę 
odnalezionych stanowisk; y ;

2. liczebności populacji – w przypadku gatunków tworzących populacja bardzo obfite lub zajmujące znaczny areał, 
liczebność szacowano, np. z użyciem powierzchni próbnych (zamiast liczenia wszystkich osobników, pędów itd.).

Za gatunki „specjalnej troski” uznane zostały gatunki rzadkie i zagrożone, szczególnie część tych uwzględnionych naZa gatunki „specjalnej troski  uznane zostały gatunki rzadkie i zagrożone, szczególnie część tych uwzględnionych na 
polskiej „czerwonej liście” (Zarzycki, Szeląg 2006, Żarnowiec i in. 2004), których obecność decyduje o specyfice i 
bogactwie florystycznym Wigierskiego Parku Narodowego. 

W przypadku gatunków „specjalnej troski” oceniano stan populacji, siedliska i perspektywy ochrony, ale bez konieczności 
wykonania dokumentacji fitosocjologicznej i fotograficznejwykonania dokumentacji fitosocjologicznej i fotograficznej.



GATUNKI Z ZAŁĄCZNIKA II

DYREKTYWY SIEDLISKOWEJDYREKTYWY SIEDLISKOWEJ



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej

gatunek n stanowisk / n 
monitorowanych stanowisk (+ 
w tym liczba nowo odkrytych)

populacja siedlisko perspektywy 
ochrony

ocena 
ogólna

Agrimonia pilosa (rzepik szczeciniasty) 11/6 (+4) FV FV FV FV

Aldrovanda vesiculosa (adrowanda pęcherzykowata) 2/2 FV FV FV FV

Cypripedium calceolus (obuwik pospolity) 3/3 U2 U2 U2 U2

Dicranum viride (widłoząb zielony) 1/1 U1 U2 U1 U2

Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący) 8/6 (+3) FV U2 U1 U2Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący) 8/6 (+3) FV U2 U1 U2

Liparis loeselii (lipiennik Loesela) 15/15 (+7) FV U2 U1 U2

Pulsatilla patens (sasanka otwarta) 11/8 U2 U2 U2 U2

Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa) 3/3 FV U1 U1 U1

Thesium ebracteatum (leniec bezpodkwiatkowy) 8/6 FV U1 U1 U1

FV – stan właściwy, U1. – stan niezadowalający, U2 – stan zły;

Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny) – gatunek podawany w latach 80-tych XX wieku (Sokołowski), wymarły w wyniku  
rozwoju zabudowy rekreacyjnej na brzegach J. Wigry

O t i l t ( t d b ł k ) t k d bł d i t t (K l i ć 1904)Ostericum palustre (starodub łąkowy) – gatunek podany błędnie z tego terenu (Kulwieć 1904)



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Agrimonia pilosa (rzepik szczeciniasty)Agrimonia pilosa (rzepik szczeciniasty)

Populacja: gatunek częsty na terenie Wigierskiego PN, wciąż 
znajdowane są nowe stanowiska

Siedlisko: Skraje lasów, zarośla, pobocza dróg leśnych, na 
żyźniejszych siedliskach

Zagrożenia: gatunek ogólnie nie jest obecnie zagrożony na 
t i WPN P t j l ż i dl j t i kterenie WPN. Potencjalnym zagrożeniem dla jego stanowisk 
może być intensyfikacja użytkowania dróg leśnych i niszczenie 
ich poboczy. W mniejszym stopniu rozwój roślinności 
krzewiastej. Ograniczonym zagrożeniem dla gatunku jest 
ekspansja łubinu trwałego i zarastanie śródleśnych łąk. 

Ochrona: Ochrona bierna



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Agrimonia pilosa (rzepik szczeciniasty)Agrimonia pilosa (rzepik szczeciniasty)



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pecherzykowata)Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pecherzykowata)

Populacja: gatunek występuje tylko na 
dwóch stanowiskach, jednak położonych 
blisko siebie i połączonych (J. Widne i Mały 
Sucharek) tak że można je traktować jakoSucharek) tak że można je traktować jako 
pojedyncze stanowisko. Gatunek ten 
występuje tam w dużej ilości.

Siedlisko: 3160-1 Jezioro dystroficzne  
(M ł S h k) J i h t fi(Mały Sucharek), Jezioro humotroficzne 
(Widne)
Zagrożenia: mała liczba stanowisk. 
Potencjalnym zagrożeniem jest 
antropopresja i rekreacyjne p p j yj
wykorzystywania jeziora Widnego.

Ochrona: Ochrona bierna



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pecherzykowata)Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pecherzykowata)



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)

Populacja: Obecnie znany tylko z trzech, mało licznych 
stanowisk. Czwarte stanowisko, znane z przeszłości, można 
uznać najprawdopodobniej za wymarłe.jp p j y

Siedlisko: Bór mieszany na brzegu Czarnej Hańczy, 
pogranicze ubogiego grądu i łęgu w dolinie Maniówki, borealna 
świerczyna bagienna w dolinie Czarnej Hańczy.

Zagrożenia: Sukcesja wtórna w obrębie stanowisk – ekspansjaZagrożenia: Sukcesja wtórna w obrębie stanowisk – ekspansja 
świerka, drzew i krzewów liściastych, wysokich bylin. 

Ochrona: Gatunek wymaga bezwzględnie ochrony czynnej, 
polegającej na powstrzymywaniu sukcesji (usuwanie świerka i 
niektórych gatunków liściastych (np leszczyny czeremchy);niektórych gatunków liściastych (np. leszczyny, czeremchy); 
usuwanie biomasy). 



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Pulsatilla patens (sasanka otwarta)Pulsatilla patens (sasanka otwarta)

Populacja: Obecnie znanych jest 11, mało 
licznych stanowisk. Obserwuje się spadek 
liczby okazów na stanowiskach orazliczby okazów na stanowiskach, oraz 
zanikanie stanowisk.

Siedlisko: Widne bory sosnowe, skraje 
borów sosnowychborów sosnowych

Zagrożenia: Sukcesja wtórna na brzegach 
widnych borów – ekspansja świerka, drzew 
i krzewów liściastych, malin, wysokich bylin 
( ł t i ik ) Ek j t kó(zwł. trzcinnika). Ekspansja gatunków 
obcych (zwł. Łubinu trwałego).  
Zaprzestanie wypasu na skrajach lasów. 
Zabudowa rekreacyjna. Niektóre zabiegi 
leśne (np. wprowadzenie podszytów 
świerkowych), oraz wykopywanie okazów 
do przydomowych ogrodów. 

Ochrona: Gatunek wymaga bezwzględnie ochrony czynnej, polegającej na powstrzymywaniu sukcesji (usuwanie świerka y g g ę y y j, p g ją j p y y j (
i niektórych gatunków liściastych (np. leszczyny, czeremchy), wykaszanie ekspansywnych bylin, usuwanie biomasy). 



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Pulsatilla patens (sasanka otwarta)Pulsatilla patens (sasanka otwarta)



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Thesium ebracteatum (leniec bezpodkwiatkowy)Thesium ebracteatum (leniec bezpodkwiatkowy)

Populacja: gatunek znany z 8 stanowisk, niektóre z nich dość 
obfite

Siedlisko: Brzegi widnych borów i lasów, pobocza dróg

Zagrożenia: Ograniczonym zagrożeniem dla gatunku jest 
ekspansja łubinu trwałego i zarastanie brzegów lasów. 

Ochrona: Gatunek wymaga ochrony czynnej, polegającej na 
powstrzymywaniu sukcesji (usuwanie świerka i niektórych 
gatunków liściastych (np. leszczyny, czeremchy), wykaszanie 
k h b li i bi )ekspansywnych bylin, usuwanie biomasy) 



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Thesium ebracteatum (leniec bezpodkwiatkowy)Thesium ebracteatum (leniec bezpodkwiatkowy)
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Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)Liparis loeselii (lipiennik Loesela)

Populacja: Gatunek znany z 15 stanowisk o różnej liczebności 
i powierzchni.

Siedlisko: 7230 – torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
mechowisk i turzycowisk, oraz 7210 – torfowiska nakredowe. 
Zlokalizowane głównie na brzegach J. Wigry, oraz w dolinach 
rzecznych.

Zagrożenia: Sukcesja wtórna spowodowana zarzuceniem 
tradycyjnego koszenia i zaburzeniem warunków siedliskowych 
(osuszaniem za pomocą rowów melioracyjnych oraz na skutek 
regulacji, oczyszczania i pogłębiania cieków), ekspansja 
wysokich bylin (zwłaszcza trzciny). Eutrofizacja i acydyfikacja 
będące efektem zmian siedliskowych. W przypadku stanowiska 
w Starym Folwarku również presja urbanizacyjna w 
bezpośrednim otoczeniu torfowiska. 

Ochrona: Powstrzymywanie sukcesji. Siedlisko powinno być 
ekstensywnie koszone późnym latem / jesienią, a płaty z 
udziałem trzciny – w lipcu. Płaty bez trzciny powinny być 
koszone co 2-4 lata, w zależności od potrzeb. Płaty z trzciną co 
roku aż do ograniczenia jej rozwoju (Białe Wigierskie)roku, aż do ograniczenia jej rozwoju (Białe Wigierskie). 
Koszenie powinno odbywać się przy użyciu ręcznych narzędzi. 
Pozyskana biomasa powinna być bezwzględnie usuwana z 
terenu torfowiska i jego otoczenia. 

Zachowanie stosunków wodnych torfowisk i ich otoczeniaZachowanie stosunków wodnych torfowisk i ich otoczenia. 



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)Liparis loeselii (lipiennik Loesela)



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)

Populacja: gatunek znany z 3 stanowisk

Siedlisko: 7230 – torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
mechowisk i turzycowisk. Zlokalizowane głównie w dolinach 
rzecznych.

Zagrożenia: Sukcesja wtórna spowodowana zarzuceniemZagrożenia: Sukcesja wtórna spowodowana zarzuceniem 
tradycyjnego koszenia i zaburzeniem warunków siedliskowych 
(osuszaniem za pomocą rowów melioracyjnych oraz na skutek 
regulacji, oczyszczania i pogłębiania cieków), ekspansja 
wysokich bylin (zwłaszcza trzciny). 

Ochrona: Powstrzymywanie sukcesji. Siedlisko powinno być 
ekstensywnie koszone po okresie kwitnienia skalnicy czyli po 
15 października. Płaty bez trzciny powinny być koszone co 2-4 
lata w zależności od potrzeb Płaty z trzciną co roku aż dolata, w zależności od potrzeb. Płaty z trzciną co roku, aż do 
ograniczenia jej rozwoju (Białe Wigierskie). Koszenie powinno 
odbywać się przy użyciu ręcznych narzędzi. Pozyskana 
biomasa powinna być bezwzględnie usuwana z terenu 
torfowiska i jego otoczenia. 

Zachowanie stosunków wodnych torfowisk i ich otoczenia. 



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)

Populacja: 8 znanych stanowisk

Siedlisko: 7230 – torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
mechowisk i turzycowisk. Zlokalizowane głównie w dolinach 
rzecznych.

Zagrożenia: Sukcesja wtórna spowodowana zarzuceniemZagrożenia: Sukcesja wtórna spowodowana zarzuceniem 
tradycyjnego koszenia i zaburzeniem warunków siedliskowych 
(osuszaniem za pomocą rowów melioracyjnych oraz na skutek 
regulacji, oczyszczania i pogłębiania cieków), ekspansja 
wysokich bylin (zwłaszcza trzciny). 

Ochrona: Powstrzymywanie sukcesji. Siedlisko powinno być 
ekstensywnie koszone  w okresie jesiennym, co 2-4 lata w 
zależności od potrzeb. Koszenie powinno odbywać się przy 
użyciu ręcznych narzędzi Pozyskana biomasa powinna byćużyciu ręcznych narzędzi. Pozyskana biomasa powinna być 
bezwzględnie usuwana z terenu torfowiska i jego otoczenia. 
Zachowanie stosunków wodnych torfowisk i ich otoczenia. 



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Dicranum viride (widłoząb zielony)Dicranum viride (widłoząb zielony)

Populacja: Jedno, mało liczne stanowisko (6 kępek)

Siedlisko: murszejąca kłoda na źródlisku

Zagrożenia: Tylko jedno, nieliczne stanowisko, w nietypowym 
dla tego gatunku siedlisku.

Ochrona: Ochrona bierna



Gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej
Dicranum viride (widłoząb zielony)Dicranum viride (widłoząb zielony)



GATUNKI 

SPECJALNEJ TROSKI”„SPECJALNEJ TROSKI”



Gatunki „specjalnej troski”
n stanowisk (+ w tym  populacja siedlisko perspektywy  ocena ( y
liczba nowo odkrytych)

p p j p p y y
ochrony ogólna

Arnica montana* 1 (+1) FV U1 U1 U1
Ajuga pyramidalis 1 U1 U1 U1 U1
Anemone sylvestris 8 U1 U1 U1 U1Anemone sylvestris 8 U1 U1 U1 U1
Asperula tinctoria* 4 FV U1 U1 U1
Baeothryon alpinum* 3 U1 U1 U1 U1
Betula humilis* 1 U1 U1 U1 U1
Botrychium lunaria* 2 U1 U1 U1 U1
Botrychium multifidum* 1 U1 U1 U1 U1
Carex buxbaumii* 7 (+2) U2 U2 U1 U2
Carex chordorrhiza* 3 (+1) FV U1 FV U1
Carex loliacea* 3 (+1) FV U1 FV U1
Dactylorhiza incarnata ssp ochroleuca* 1 U1 U2 U1 U2Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca 1 U1 U2 U1 U2
Dactylorhiza ruthei* 5 U1 U1 U1 U1
Drosera anglica* 3 (+1) U1 U1 U1 U1
Equisetum variegatum 2 (+1) U1 U2 U1 U2
Eriophorum gracile* 2 (+1) FV FV FV FV
Hammarbya paludosa* 5 (+2) FV U1 U1 U1
Hypericum montanum 1 U2 U2 U2 U2
Lathyrus laevigatus* 1 ? U2 U1 U1
Lathyrus pisiformis* 3 (+1) U1 U2 U2 U2
Linnaea borealis 5 FV U1 U1 U1Linnaea borealis 5 FV U1 U1 U1
Listera cordata* 2 (+1) U1 FV FV U1
Malaxis monophyllos* 4 (+2) FV U1 U1 U1
Melittis melisophyllum 1 U1 U2 U1 U2
Neotianthe cucullata* 4 U1 U2 U1 U2



Gatunki „specjalnej troski”

n stanowisk (+ w tym populacja siedlisko perspektywy ocenan stanowisk (+ w tym 
liczba nowo odkrytych)

populacja siedlisko perspektywy 
ochrony

ocena 
ogólna

Melittis melisophyllum 1 U1 U2 U1 U2
Neotianthe cucullata* 4 U1 U2 U1 U2
Oxycoccus microcarpus 2 (+1) XX FV FV FVOxycoccus microcarpus 2 (+1) XX FV FV FV
Pedicularis sceptrum‐carolinum* 1 U2 U1 U2 U2
Pinguicula vulgaris* 1 FV U1 U1 U1
Pulsatilla pratensis* 10 U1 U1 U1 U1
Tofieldia calyculata 1 FV U1 U1 U1
Trifolium rubens 17 U1 U1 U2 U2
Trollius europaeus 3 U1 U1 U1 U1
Anthoceros agrestis* 3 XX U1 U1 U1
Campyliadelphus elodes* 2 (+1) XX U1 U1 U1
Ci lidi t i * 2 ( 1) XX U1 FV U1Cinclidium stygium* 2 (+1) XX U1 FV U1
Cladopodiella fluitans* 5 (+3) FV FV FV FV
Fossombronia wondraczekii* 3 XX U1 U1 U1
Frullania dilatata 7 (+6) U1 FV FV FV
Homalia trichomanoides 12 U1 U1 U2 U2
Neckera complanata 10 (+9) FV FV FV FV
Paludella squarrosa* 5 (+1) XX U1 U1 U1
Porella platyphylla 1 XX U2 U1 U2
Pseudocalliergon trifarium* 4 (+2) U1 U2 U1 U2

Gatunki uwzględnione na czerwonych listach (wątrobowców i glewików – Szweykowski 1992; mchów – Żarnowiec i in. 2004; roślin 
naczyniowych – Zarzycki, Szeląg 2006) oznaczone zostały symbolem „*”



Gatunki „specjalnej troski”

Aj id li A l iAjuga pyramidalis Anemone sylvestris



Gatunki „specjalnej troski”

P l ill iL h i if i Pulsatilla pratensisLathyrus pisiformis



Gatunki „specjalnej troski”

P di l i li Pi i l l iPedicularis sceptrum-carolinum Pinguicula vulgaris



Gatunki „specjalnej troski”

H b l d Li dHammarbya paludosa Listera cordata



Gatunki „specjalnej troski”

D li Cl d di ll fl iDrosera anglica Cladopodiella fluitans



Gatunki „specjalnej troski”

Ci lidi i P l d llCinclidium stygium Paludella squarrosa



Gatunki „specjalnej troski”

A h i i F b i d kii H li i h idAnthoceros agrestis i Fossombronia wondraczekii Homalia  trichomonaides



Gatunki „specjalnej troski”

F ll i dil N k lFrullania dilatata Neckera complanata



OCENA ZAGROŻEŃOCENA ZAGROŻEŃ



1) sukcesja wtórna

Ocena zagrożeń

1) sukcesja wtórna
a) zanikanie gatunków światłożądnych w lasach na glebach mineralnych (czego wyrazem był 

zanik lasów zbliżonych do świetlistej dąbrowy), zarówno w Bśw, jak i BMśw i LMśw.
b) zbyt intensywny rozwój niektórych ekspansywnych gatunków rodzimych (trzcina na ) y y y j y p y y g y (

torfowiskach, maliny w borach mieszanych)
c) zanikanie gatunków łąkowych, murawowych i torfowiskowych związany z zaprzestaniem 

użytkowania kośnego i pasterskiego



Ocena zagrożeń

2) ekspansja gatunków inwazyjnych2) ekspansja gatunków inwazyjnych 

1. Acer negundo
2 A l i i

11.Reynourtia japonica
12 Rh t hi

Lista ważniejszych obcych gatunków:

2. Asclepias syriaca
3. Echinocystis lobata
4. Heracleum sosnowskyi
5. Impatiens glandulifera
6 I ti ifl

12.Rhus typhina
13.Robinia pseudoacacia
14.Rosa rugosa
15.Rudbeckia lacinata
16 S lid d i6. Impatiens parviflora

7. Lupinus polyphyllos
8. Parthenocisus quinquefolia
9. Prunus serotina
10 Q b

16.Solidago canadensis
17.Solidago gigantea
18.Sorbaria sorbifolia
19.Vinca minor

a) Prunus serotina, Lupinus polyphyllos stanowią zagrożenie dla stanowisk Pulsatilla patens i Thesium 
ebracteatum i innych gatunków związanych z widnymi lasami

10.Quercus rubra

b) Impatiens glandulifera zagraża stanowiskom Viola epipsila.
c) Rosa rugosa stanowi zagrożenie dla muraw napiaskowych i roślin związanych z tym siedliskiem



3) bezpośrednia antropopresja – rozwój infrastruktury i zabudowy bezpośrednie zrywanie i wykopywanie roślin (np

Ocena zagrożeń
3) bezpośrednia antropopresja rozwój infrastruktury i zabudowy, bezpośrednie zrywanie i wykopywanie roślin (np. 
sasanka!)
4) zabiegi zbliżone do gospodarki leśnej – np. usuwanie i obrączkowanie osik z drzewostanów eliminuje dogodne 
siedliska dla mchów i wątrobowców epifitycznych.
5) Osuszanie terenów podmokłych – zwykle są to ślady dawnej działalności, ale sporadycznie maja miejsce i obecnie.
6) Ek ój i f t kt t t j t i dli k h t h”6) Ekspansywny rozwój infrastruktury turystycznej w tym na siedliskach „naturowych”

Dołek po sasance



DOTYCHCZASOWA 
OCHRONAOCHRONA



Dotychczasowa ochrona - sukcesy

1. Powstrzymywanie sukcesji na torfowiskach i podmokłych łąkach (np.. Sukces z odtworzeniem siedliska 
Pedicularis sceptrum-carolinum na półwyspie Łapa)

2. Wykupy cennych florystycznie obszarów

3 Dość dobra ochrona stosunków wodnych3. Dość dobra ochrona stosunków wodnych

4. Zachowanie lasów i borów bagiennych w bardzo dobrej formie

5. Rozpoczęcie walki z obcymi, inwazyjnymi gatunkami roślin

Dotychczasowa ochrona – obszary wymagające poprawy

1. Nieregularne zabiegi ochronne na torfowiskach – szczególnie w miejscach wymagających 
ograniczenia ekspansji trzciny

2 Pozostawianie biomasy na obrzeżach torfowisk2. Pozostawianie biomasy na obrzeżach torfowisk

3. Słaba reakcja na zanikanie światłożądnych gatunków leśnych (np: Adenophora lilifolia, 
Dracocephalum ruyschiana)



PLANOWANE CELE I 
KIERUNKI DZIAŁAŃKIERUNKI DZIAŁAŃ 

OCHRONNYCH



Planowane cele i kierunki ochrony

1. Zachowanie dobrego stanu siedlisk gatunków „naturowych” oraz specjalnej troski

2. Ochrona poszczególnych gatunków roślin jest nierozerwalnie związana z ochroną siedlisk

3. Ochrona bogactwa gatunkowego parku wymaga działań na stosunkowo niewielkiej powierzchni3. Ochrona bogactwa gatunkowego parku wymaga działań na stosunkowo niewielkiej powierzchni

4. Konieczne jest kształtowanie niewielkich fragmentów lasów (głównie ich obrzeży), tak aby 
zapewnić przetrwanie leśnych gatunków światłożądnych (Lathyrus pisiformis, Anemone 
sylvestris, Lathyrus laevigatus, Asperula tinctoria, Arnica montana, Hypericum montanum, Ajuga 

id li B t hi P l till t P l till t i )pyramidalis, Botrychium ssp., Pulsatilla patens, Pulsatilla pratensis)

5. Edukacja ludności w zakresie inwazyjnych gatunków obcych, popieranie rodzimych gatunków 
ozdobnych



Cel ochrony – dla gatunków „naturowych” celem powinno być utrzymanie liczby stanowisk i liczebności populacji. W niektórych 

Planowane cele i kierunki ochrony

przypadkach utrzymanie siedliska.

Ochrona czynna powinna polegać na:
1. stosowaniu tradycyjnego użytkowania części torfowisk 7230 i 7210, połączonego z wynoszeniem biomasy poza teren 

torfowiska i jego otoczenia. Koszenia powinny być realizowane przy użyciu narzędzi ręcznych. Tylko w niektórychtorfowiska i jego otoczenia. Koszenia powinny być realizowane przy użyciu narzędzi ręcznych. Tylko w niektórych 
przypadkach (np. łąki pod Leszczewkiem, zakole Czarnej Hańczy w Budzie Ruskiej) można dopuścić użycie np. lekkiego 
ciągnika o nacisku nie większym niż 100 g / cm2. Koszenie torfowisk powinno być realizowane w cyklach co 2-4 lata, 
późną jesienią, w zależności od specyfiki danego torfowiska. Tylko płaty z trzciną powinny być koszone corocznie, 
w lipcu.

2 selektywnym prześwietlaniu (usuwanie większości krzewów oprócz jałowca rodzimych owocowych2. selektywnym prześwietlaniu (usuwanie większości krzewów oprócz jałowca, rodzimych owocowych 
i części dębu, usuwanie świerka i gatunków liściastych (oprócz dębu, rzadko pojedynczych starszych drzew innych 
gatunków, jak brzoza, osika) lasów z gatunkami światłożądnymi, wykaszaniu runa 
i usuwaniu pozyskanej biomasy (kreowanie na wyznaczonych powierzchniach ciepłych borów mieszanych zbliżonych do 
dąbrów świetlistych, sporadycznie utrzymywanie znacznego dostępu światła w innych zbiorowiskach leśnych)

3. odkrzaczaniu zarastających torfowisk, z pozostawieniem jałowców i karłowatych sosen
4. koszeniu łąk, koszeniu lub lepiej wypasaniu muraw
5. eliminacji gatunków inwazyjnych

Dla części gatunków najlepsza jest ochrona bierna:a c ęśc gatu ó aj eps a jest oc o a b e a
• gatunki bagiennych lasów (Malaxis monophyllos, Listera cordata, Carex loliacea itd.) 
• Epifity nadrzewne (wątrobowce, mchy)

Dla nieleśnych siedlisk „Natura 2000”:
• wykluczenie zalesiania
• wykluczenie odwadniania terenów podmokłych
• wykluczenie zmiany przeznaczenia gruntów i zabudowy
• wykluczenie podsiewania
• wykluczenie nawożenia (z wyłączeniem łąk Arrhenatherion elatioris (6510), gdzie dopuszczalne jest nawożeniewykluczenie nawożenia (z wyłączeniem łąk Arrhenatherion elatioris (6510), gdzie dopuszczalne jest nawożenie 

organiczne) 
• wykluczenie przeorywania



Planowane cele i kierunki ochrony
Przykładowe zabiegi ochronne:
ZATRZCINIONE MECHOWISKA (torowiska nakredowe 7210) – Jurkowy Róg. 

Przykładowe zabiegi ochronne:

Cel: Utrzymanie siedliska oraz zachowanie gatunków (Liparis loeselii , Dactylorhiza 
incarnata ssp. ochroleuca, Pseudocalliergon trifarium i inne). 
Metoda: Ręczne koszenie powierzchni z trzciną, latem, po okresie lęgowym ptaków etoda ęc e os e e po e c t c ą, ate , po o es e ęgo y pta ó
(lipiec), z usunięciem biomasy. Usuwanie drzew i krzewów (z pozostawieniem 
jałowców).



Planowane cele i kierunki ochrony
Przykładowe zabiegi ochronne:Przykładowe zabiegi ochronne:
DOBRZE ZACHOWANE MECHOWISKA BEZ TRZCINY (torfowiska zasadowe 7230) – Wiatrołuża.

Cel: zachowanie siedliska i gatunków roślin – Saxifraga hirculus, Liparis loeselii, Hamatocaulis vernicosus, Paludella squarrosa.
Metoda: ręczne koszenie późnojesienne (od połowy września do połowy listopada) nie częściej niż co dwa lata i maksymalnie 
połowę powierzchni z usunięciem biomasy i usunięciem drzew i krzewówpołowę powierzchni, z usunięciem biomasy i usunięciem drzew i krzewów



Planowane cele i kierunki ochrony
Przykładowe zabiegi ochronne:Przykładowe zabiegi ochronne:
Kompleks zarastających drzewami, dobrze uwodnionych torfowiska przejściowego (7140) i torfowiska zasadowego o 
charakterze młaki (7230) - Leszczewek 

Cel: zachowanie siedliska i cennych gatunków roślin: Hamatocaulis vernicosus, Liparis loeselii, Carex chordorrhiza, Baeothryon 
alpinum Eriophorum gracile Hammarbya paludosa Cinclidium stygiumalpinum, Eriophorum gracile, Hammarbya paludosa,Cinclidium stygium. 
Metoda: Usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem jałowców i karłowatych sosen (o nikłych, torfowiskowych przyrostach) raz 
na pięć lat od w okresie od sierpnia do października; usunięcie biomasy. 



Planowane cele i kierunki ochrony
Przykładowe zabiegi ochronne:Przykładowe zabiegi ochronne:

Widne lasy podlegające zacienieniu i eutrofizacji. Widna dąbrowa w “międzytorzu” 
pod Krusznikiem. 

Cel: ochrona Thesium ebracteatum, Pulsatilla patens, Asperula tinctoria, 
Hypericum montanumHypericum montanum. 

Widne skraje borów w strefie do 10 metrów w głąb drzewostanu (np. Wysoki Most)

Cel: ochrona Pulsatilla patens i innych gatunków związanych z widnymi,  
ciepłymi okrajkami borów. 

Metoda: • Usunięcie z warstwy krzewów i podrostu świerka i gatunków 
liściastych (z wyjątkiem dębu, rodzimych gatunków owocowych, 
części brzóz). Zabiegi wykonywane w okresie jesiennym z 
usunięciem pozyskanej biomasy.

• Wykoszenie runa i usunięcie pozyskanej biomasy• Wykoszenie runa i usunięcie pozyskanej biomasy. 
• Usunięcie nadmiaru martwej biomasy (nierozłożonych liści). 
• Wykaszanie wysokich bylin oraz odnowienia drzew i krzewów. 
• Wygrabianie – w celu ograniczania żyzności i uruchomienia 

banku nasion 
• ograniczenie liczebności Impatiens parviflora• ograniczenie liczebności Impatiens parviflora. 
• Usunięcie części drzew i krzewów – głównie świerka oraz klonu, 

czeremchy, leszczyny itd. 


