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PLH 

PLB 

PLH + PLB 

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 
zajmuje prawie 20% powierzchni 
lądowej. W jej skład wchodzi 849 
obszarów siedliskowych oraz 145 
obszarów ptasich. 



TYP Pow_ha 
91E0 13790,55 
91E0a 721,19 
91E0b 102653,09 
91E0c 3621,02 
91E0d 505,50 
Razem 
91E0 121291,35 
91F0 28959,15 
Razem 
łęgi w LP 150250,50 

Rozmieszczenie lasów łęgowych (91E0, 91F0) 
w Polsce* 

*Na mapie i w zestawieniu uwzględniono tylko lasy 
łęgowe będące Lasami Państwowymi 

Fraxino-Alnetum 

Ficario-Ulmetum 

Carici remotae-Fraxinetum 

Astrantio-Fraxinetum 



Ostoja nad Bobrem PLH 020054 
15 372,98 ha (91E0 – 70 ha) 

Góry i Pogórze Kaczawskie PLH 020037 
35 015,61 ha (91E0 – 766,62 ha) 

Źródła Pijawnika PLH 020076 
157,41 ha (91E0 – 0,93 ha) 

Stawy Karpnickie PLH 020075 
211,38 ha (91E0 – 19,23 ha) 



Puszcza 
Białowieska – PLC 
200004 
63 147,58 ha 

(91E0 – 12,63 ha 

 91F0 – 63,15 ha) 

Ostoja Knyszyńska 
PLH 200006 
136 084,43 ha 

91E0 – 1769,0 ha 

91F0 – 1592,0 ha 



Rezerwat Krajkowo (1958) 

Fot.: Strona Rogalińskiego Parku Krajobrazowego 
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://rogalin.eu/uroczysko_krajkowo.jpg&imgrefurl=http://rogalin.eu/rogalinski_park_krajobrazowy.htm&usg=__XlSiVRTV
BjoW6mRHknymuShGAk0=&h=426&w=750&sz=100&hl=pl&start=1&um=1&tbnid=NKNbcKahrn5mDM:&tbnh=80&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Drezerwat%2Bkr
ajkowo%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26um%3D1 

Obszar Natura 2000 „Rogalińska Dolina Warty” 
(PLH 300012) 



Stan wody w Warcie 

Stan wody w punktach 
pomiarowych 
w rezerwacie Krajkowo 



Powstał on po przegrodzeniu doliny rzeki Warty w 484,3 km jej biegu na linii wsi 
Skęczniew-Siedlątków zaporą ziemną o maksymalnej wysokości 20 m i długości 
2730 m  

Rezerwat przyrody „Jeziorsko” (1998) 
 i obszar Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko 

 (PLB 100002) 



Zarys brzegu zbiornika Jeziorsko przy 
stanie wody 116,5 m npm  

Zarys brzegu zbiornika Jeziorsko przy stanie 
wody 121,5 m npm  

Źródło: Dariusz Kasztelan. http://www.staff.amu.edu.pl/~darkoski/jeziorsko.html 



Gatunek 
% całkowitej 

liczebności drzew 
% całkowitej masy 

Ulmus laevis Pall. 44,254 11,242 

Quercus robur L. 39,364 80,978 

Fraxinus excelsior L. 5,379 0,545 

Pozostałe gatunki (9) 11,003 7,235 

Skład gatunkowy łęgu 91F0 w fazie zamierania dębów (rezerwat Krajkowo) 



Konsekwencje wynikające z Planów zadań ochronnych 

1. PLH 080001 Dolina Leniwej Obry 



14-11-3-11-279 -b -00 
14-17-1-01-75 -a -00 
14-17-1-01-75 -b -00 
14-17-1-01-75 -d -00 
14-17-1-01-75 -f -00 
14-17-1-01-75 -h -00 
14-17-1-01-75 -j -00 
14-17-1-01-75 -k -00 
14-17-1-01-75 -l -00 
14-17-1-01-76 -d -00 
14-17-1-01-85 -b -00 
14-17-1-01-85 -f -00 
14-17-1-01-86 -a -00 
14-17-1-01-86 -b -00 
14-17-1-01-86 -c -00 
14-17-1-01-86 -d -00 
14-17-1-01-86 -f -00 
14-17-1-01-87 -a -00 
14-17-1-01-87 -b -00 
14-17-1-01-87 -c -00 
14-17-1-01-87 -d -00 
14-17-1-01-87 -f -00 
14-17-1-01-87 -g -00 
14-17-1-01-87 -l -00 

14-17-1-01-88 -a -00 
14-17-1-01-88 -b -00 
14-17-1-01-88 -c -00 
14-17-1-01-88 -d -00 
14-17-1-01-88 -f -00 
14-17-1-01-88 -g -00 
14-17-1-02-151 -d -00 
14-17-1-02-152 -a -00 
14-17-1-02-152 -b -00 
14-17-1-02-152 -c -00 
14-17-1-02-152 -d -00 
14-17-1-02-152 -f -00 
14-17-1-02-152 -g -00 
14-17-1-02-152 -h -00 
14-17-1-02-152 -i -00 
14-17-1-02-152 -j -00 
14-17-1-02-154 -f -00 
14-17-1-02-154 -i -00 
14-17-1-02-154 -k -00 
14-17-1-02-155 -a -00 
14-17-1-02-155 -b -00 
14-17-1-02-155 -c -00 
14-17-1-02-155 -d -00 
14-17-2-03-12 -b -00 

14-17-2-03-12 -c -00 
14-17-2-03-12 -f -00 
14-17-2-03-12 -g -00 
14-17-2-03-12 -h -00 
14-17-2-03-12 -i -00 
14-17-2-03-13 -a -00 
14-17-2-03-13 -b -00 
14-17-2-03-13 -c -00 
14-17-2-03-13 -d -00 
14-17-2-03-13 -f -00 
14-17-3-06-11 -h -00 
14-17-3-06-11 -i -00 
14-17-3-06-11 -j -00 
14-17-3-06-11 -l -00 
14-17-3-06-14 -a -00 
14-17-3-06-15 -k -00 
14-17-3-06-15 -l -00 
14-17-3-06-15 -m -00 
14-17-3-06-15 -n -00 
14-17-3-06-15 -o -00 
14-17-3-06-15 -p -00 
14-17-3-06-15 -r -00 
14-17-3-06-15 -s -00 
14-17-3-06-15 -t -00 
14-17-3-06-15 -w -00 

91E0 

Uznać wskazane 
wydzielenia 
za powierzchnie 
referencyjne 
w planie 
urządzania lasu i 
wyłączyć je z 
użytkowania 
gospodarczego. 
Pozostawić 
bez wskazówek 
gospodarczych; 



Przyjęcie w planach urządzania lasu właściwych terytorialnie jednostek 
administracji LP, w drzewostanach niewyłącznych z użytkowania 
gospodarczego, jako docelowych w siedliskach: 9170, 91E0, 91F0 rębni 
złożonych z odnowieniem naturalnym o okresie, co najmniej 30 lat i 
pozostawieniem, co najmniej 10% powierzchni reprezentatywnego dla danego 
wydzielenia drzewostanu do naturalnego rozpadu 
 

C. d. Opis zadania ochronnego 

•Jaką powierzchnię zajmują łęgi w skali Nadleśnictwa? 
•Jaką powierzchnię zajmują łęgi w skali obszaru? 
•Jaką powierzchnię zajmują łęgi w skali kraju? 
•Jaką powierzchnię zajmują łęgi w skali UE? 



Cele działań ochronnych 

9170 
(grądy) 

91E0 
(łęgi Js-Ol) 

91F0 
(łęgi 

Db-Wz-Js) 



Cele działań ochronnych  

9170 
(grądy) 

Załącznik nr 4  
Do zarządzenia Nr ……  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim  
z dnia…………… w sprawie ustanowienia  
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

PLH080012 Kargowskie Zakola Odry  

Zapewnienie bądź utrwalenie ochrony zachowawczej najcenniejszych, 
reprezentatywnych płatów obejmujących co najmniej 20% 
zinwentaryzowanej powierzchni siedliska, na powierzchniach trwale 
wyłączonych z użytkowania gospodarczego. 

Zapewnienie w skali całego Obszaru i głównych kompleksów 
leśnych stałego udziału w zinwentaryzowanych płatach 
siedliska drzewostanów w wieku ponad 100 lat na poziomie, 
co najmniej 70%.  
Zapewnienie sposobów gospodarowania w obrębie siedliska 
gwarantujących zachowanie lub poprawę stanu poszczególnych płatów w 
zakresie parametrów i wskaźników: powierzchnia, wiek i struktura 
drzewostanu, martwe drewno oraz perspektywy ochrony.  
Osiągnięcie bądź utrzymanie, na co najmniej 50% powierzchni siedliska 
właściwego stanu ochrony wszystkich wymienionych wyżej wskaźników. 



Projekt 
 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1  
z dnia .................................................. 20…. r.  
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Dolina Środkowej Odry PLB 080004  

1. Za wskaźnik utrzymania właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony uznaje się właściwą wielkość populacji 
na poziomie gwarantującym, że gatunek będący 
przedmiotem ochrony utrzyma się w dłuższej perspektywie 
czasowej.  



 

 STAN 

ZDROWOTNY 

LASÓW POLSKI  

W 2012 ROKU  

IBL 
http://www.gios.gov.
pl/monlas/raporty/ra
port_2012/raport_20
12.pdf 



Na 830 specjalnych obszarach ochrony siedlisk 

(SOO) kompleksy leśne znajdują się na 731 

obszarach, zajmują ok. 1,857 miliona ha. 

Większość powierzchni leśnej (79,2%) znajduje się 

w 1 - lekkiej klasie defoliacji (defoliacja 11-25%), 

reszta lasów (20,8%) znajduje się w 2 - średniej 

klasie defoliacji (defoliacja 26-60%). Podobnie jak 

na obszarach OSO nie występują kompleksy leśne 

bez defoliacji jak również z dużą defoliacją. 



7. 

niżowy łęg olszowo-jesionowy 

Fraxino-Alnetum, Stellario-Alnetum, Picaeo-

Alnetum 

91E0* 181,83  1158,93 

8. 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo- jesionowe 

Ficario-Ulmetum 
91F0 2,18 2,16 

 

 

Siedlisko przyrodnicze 
Powierzchnia 

[ha] 

Powierzchnia 

siedliska w obszarze 

Natura 2000 

PLH320046 

[ha] 

Leśne siedliska przyrodnicze w Drawieńskim Parku Narodowym  

Fraxino-Alnetum – łęg jesionowo-olszowy 

Ol 90-100% 
Js 0-10%, Wz 0-5% 

[Ol] 183,24 1,96 

Zbiorowisko roślinne 
Naturalny skład gatunkowy w warunkach 

przyrodniczych Puszczy Drawskiej 

Potencjalny udział w 

powierzchni leśnej Parku 

[ha] [%] 

Naturalne zbiorowiska leśne w DPN 



Siedlisko Struktura powierzchni siedliska przyrodniczego 
(suma pow. wydzieleń jako % łącznej pow. 

siedliska) pod względem stanu wskaxnika „martwe 
drewno grubowymiarowe”  

FV U1 U2 

9110 5,78% 20,45% 73,77% 

9130 7,05% 19,07% 73,88% 

9160 16,09% 32,79% 51,11% 

9190 16,82% 13,44% 69,73% 

91E0 4,80% 25,35% 69,85% 



Zróżnicowanie siedliskowe i stan zdrowotny jesionu (Fraxinus excelsior L.) 
 w wybranych obszarach Natura 2000 

 



9190 – Kwaśne dąbrowy 

Fot. Kamila Pięciak 



Parametr/ 

Wskaźniki 
Właściwy FV 

Niezadowalający 

U1 
Zły U2 

Specyficzna struktura i funkcje 

Udział dębu w 

drzewostanie 

>70%  

W przypadku 

brzozowo-dębowych 

lasów nadmorskich 

>40% 

40-70%  

W przypadku 

brzozowo-dębowych 

lasów nadmorskich 

10-40% 

<40%  

W przypadku 

brzozowo-dębowych 

lasów nadmorskich 

<10% 



Parametr/ 

Wskaźniki 
Właściwy FV 

Niezadowalając

y U1 
Zły U2 

Specyficzna struktura i funkcje 

Udział sosny w 

drzewostanie 

<10%  

W przypadku 

brzozowo-

dębowych lasów 

nadmorskich 

<40% 

10-40%  

W przypadku 

brzozowo-

dębowych lasów 

nadmorskich 

<70% 

>40%  

W przypadku 

brzozowo-

dębowych lasów 

nadmorskich 

>0% 



9160, 9170 - Grądy 



Parametr/ 

Wskaźniki 
Właściwy FV 

Niezadowalający 

U1 
Zły U2 

Specyficzna struktura i funkcje 

Udział grabu  >30% w 

drzewostanie  

(w 9160 >10%) 

<30% w 

drzewostanie  

(w 9160 <10%) 

Brak w 

drzewostanie, 

obecny tylko w 

podrostach lub 

wcale  



Parametr/ 

Wskaźniki 
Właściwy FV Niezadowalający U1 

Zły 

U2 

Specyficzna struktura i funkcje 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu  

Tak, z udziałem graba 

obfite, reagujące na 

luki i prześwietlenia  

Tak, lecz tylko 

pojedyncze lub bez 

udziału graba  

Brak  



Db 7,0 % 

So 60,3% 

Udział powierzchniowy (%) siedliskowych typów lasu w lasach wszystkich form 
własności (wg. Raportu o stanie lasów w Polsce w 2010 r.) 

Udział procentowy wybranych gatunków głównych wg zajmowanej powierzchni. GUS. 2011. 
Leśnictwo. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_lesnictwo_2011.pdf 

Bk 5,6% 

III-IV bon. 
II-III bon. 

I-II bon. 


