
Załącznik nr 5  do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  

z dnia…………………… 2017 r. 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie 

i obszarów ich wdrażania. 

 
Lp. Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

1. Budowa przegród na rowach 

stabilizujących uwilgotnienie torfowisk 

alkalicznych w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony siedliska 7230) 

Obiekty:  

1. Zgnilec (Nadl. Kalisz 

Pomorski, obręb leśny Kalisz 

Pomorski, oddz.169b, 170a; 

5 przegród),  

2. Nowa Studnica (Nadl. Kalisz 

Pomorski, obręb leśny Kalisz 

Pomorski, oddz. 221r,s,y,ax; 

10 przegród). 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Kalisz 

Pomorski. 

2. Budowa przegród na rowach 

stabilizujących uwilgotnienie torfowisk 

przejściowych w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony siedliska 7140) 

Nadl. Głusko, obręb leśny 

Wołogoszcz, oddz. 195j, 229j. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Głusko. 

3. Usunięcie drzew zarastających torfowisko 

alkaliczne i powtarzanie usuwania odrośli 

i nalotów w terminie zależnym od 

potrzeb, z usunięciem biomasy poza 

siedlisko przyrodnicze. 

(Działanie dla ochrony siedliska 7230) 

1. Obiekt Mielęcin-Bukowo 

(Nadl. Człopa, obręb leśny 

Człopa, oddz. 420a). 

2. Drawieński Park Narodowy 

(oddz. 49f, 51f, 99j, 392b). 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Człopa,  

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

4. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 7230. 

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

 

W przypadku ekspansji trzciny, okresowe 

Obiekty:  

1. Nowa Korytnica (Nadl. 

Głusko, obręb leśny Głusko, 

oddz. 42i, 49d, 50a, b; 

2. Obiekt Lubicz (Nadl. Kalisz 

Pomorski, obręb leśny Kalisz 

Pomorski, oddz. 546i (bagno 

5,42 ha) , 547o (bagno 4,09 

ha), 557a (bagno 2,70 ha)); 

3. Obiekt Runica (Nadl. 

Tuczno, obręb leśny Tuczno, 

oddz. 295b); 

4. Obiekt Kosinek (Nadl.  

Smolarz, obręb leśny 

Smolarz, oddz. 280g, 281a); 

5. Obiekt Przesieki (obr. ewid. 

Przesieki dz. 421, gmina 

Krzyż Wielkopolski) 

6. Drawieński Park Narodowy 

(oddz. 12o, 13b, 51f, 78c, 

103g, 392b). 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Głusko, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Kalisz 

Pomorski,  

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Tuczno, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Smolarz, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 



Lp. Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

stosowanie koszenia corocznie, w fazie 

kwitnienia trzciny, do czasu likwidacji 

trzciny. 

(Działanie dla ochrony siedliska 7230) 

5. Usuwanie, w zależności od potrzeb przez 

cały okres realizacji planu, pojawiających 

się nalotów i odrośli drzew i krzewów z 

płatów muraw napiaskowych 

i ciepłolubnych oraz usunięcie drzew z ich 

sąsiedztwa, z usunięciem biomasy poza 

siedlisko przyrodnicze. 

(Działanie dla ochrony siedliska 6120) 

Płaty muraw napiaskowych 

w oddziałach:103f, 386l 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

6. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 6120. 

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony siedliska 6120) 

Płaty muraw napiaskowych 

w oddziałach: 56c, 404g 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

7. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 6120, w tym koszenie 

coroczne, w celu ograniczenia ekspansji 

trzcinnika piaskowego, przed wysypaniem 

nasion przez trzcinnik. 

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

Płat murawy napiaskowej 

w oddziale 103h Drawieńskiego 

Parku Narodowego. 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 



Lp. Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony siedliska 6120) 

8. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 6410.  

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Płat łąki trzęślicowej w 

oddziałach: 12o, 392b, 403k 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

9. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 6510.  

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

 

Płaty łąk w oddziałach: 51f, 

53h, 55c, 145b, 312k, 312p, 

343b, 369f, 385n, 386k, 393l, 

392b, 393o, 393p, 393w, 394c, 

394f, 394h, 402m, 402n, 404g, 

404l, 404m Drawieńskiego 

Parku Narodowego. 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

10. Usuwanie nalotów drzew i krzewów z 

torfowiska, w terminie zależnym od 

potrzeb. 

(Działanie dla ochrony siedliska 7210) 

Torfowisko w oddziale 99j 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

11. Renaturyzacja drzewostanów, poprzez 

usuwanie nadmiaru drzew obcych 

ekologicznie (sosna, modrzew, świerk) 

dla siedliska przyrodniczego, rozłożona na 

cały okres realizacji planu. 

(Działanie dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych 9110, 9130, 9160, 9170, 

9190) 

Siedlisko 9110 - oddziały: 205d, 

205f, 206b, 212c, 223i, 253f, 

254i, 276a, 303d, 303f, 317c, 

318a, 318b, 318c, 318j, 318n, 

333i, 363b, 378f, 378g, 378i, 

378j, 378k, 379d, 379g, 387b  

Siedlisko 9130 – wszystkie 

zniekształcone płaty 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 



Lp. Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Siedlisko 9160 – oddziały: 18g, 

135g, 219f, 221a, 325d, 326a; 

Siedlisko 9190 – oddziały 139b, 

199a, 376d, 378h 

9170 – wszystkie zniekształcone 

płaty  

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

12. Rozłożone na cały okres realizacji planu, 

wprowadzenie nasadzeń na całości lub 

części powierzchni wydzielenia, 

gatunkami właściwymi dla siedliska (dąb 

szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk 

zwyczajny, grab zwyczajny, lipa 

drobnolistna) oraz w razie potrzeby 

zabezpieczenie nasadzeń przed ich 

zgryzaniem przez zwierzynę. 

(Działanie dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych 9160, 9190) 

Siedlisko 9160 – oddział 18g 

Siedlisko 9190 – oddział 139b 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

13. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 7230.  

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony poczwarówki 

jajowatej Vertigo moulinsiana i 

poczwarówki zwężonej Vertigo angustior) 

Oddział: 49k, 103g 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

14. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

Łąki w oddziałach: 12o, 13b, 

19b, 31i, 56b, 392b, 393t, 393w, 

394f, 394h, 394k, 402n, 402m, 

403c, 403k Drawieńskiego 

Parku Narodowego. 

 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 



Lp. Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 6510. 

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony czerwończyka 

nieparka Lycaena dispar) 

15. Modernizacja przepławki przy elektrowni 

Kamienna w pierwszej połowie 

obowiązywania planu zadań ochronnych, 

umożliwiającej migrację także ryb słabo 

pływających: minogów, głowacza 

białopłetwego. 

(Działanie dla ochrony łososia Salmo 

salar, minoga strumieniowego Lampetra 

planeri, głowacza białopłetwego Cottus 

gobio, kozy Cobitis taenia i różanki 

Rhodeus amarus) 

Elektrownia Wodna Kamienna 

(dz. 675 obr. ewid. Stare 

Osieczno, gmina Dobiegniew). 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie na 

podstawie 

porozumienia z 

właścicielem lub 

posiadaczem gruntu 

16. Zarybianie, przez cały okres realizacji 

planu: 

1) smoltami łososia w ilości 25 tys. 

rocznie, Drawy na odcinku od 

elektrowni Kamienna do ujścia 

Płocicznej, 

2) smoltami łososia, w ilości 5 tys. 

rocznie, Płocicznej od mostu Karolinka 

do ujścia, 

3) narybkiem łososia w ilości 40 tys. 

rocznie Płocicznej na odcinku 

historycznych tarlisk poniżej Starej 

Węgorni oraz Cieszynki od granicy 

Parku do ujścia. 

(Działanie dla ochrony łososia Salmo 

salar) 

Rzeki: Drawa, Płociczna i 

Cieszynka 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

17. Zwalczanie, przez cały okres realizacji 

planu, tawuły kutnerowatej przez 

usunięcie i zniszczenie okazów lub ich 

części, w terminie zależnym od potrzeb. 

(Działanie dla ochrony siedlisk 7110, 

7140, 91D0) 

Istniejące i nowo pojawiające 

się stanowiska tawuły:  

Nadleśnictwo Bierzwnik obr. 

leśny Bierzwnik, oddz. 138i, 

178f, 224f, g, h, 260d; 

Nadleśnictwo Głusko obr. leśny 

Wołogoszcz oddz. 223n;  

Nadleśnictwo Smolarz obr. 

leśny Drezdenko oddz. 13d, h, i, 

14c, g, 28c, 67a, c, 68a, 93b, c;  

Nadleśnictwo Człopa obr. leśny 

Człopa oddz. 685 i 686; 

Działka 176 obr. ewid. 

Przesieki, gmina Krzyż 

Wielkopolski 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie na 

podstawie 

porozumienia z 

Nadleśniczym 

Nadleśnictwa 

Bierzwnik, 

Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Człopa, 

Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Głusko, 

Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Smolarz,  

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu na działce 

w Przesiekach 

18. Usuwanie, w razie potrzeby, w całym 

okresie realizacji planu, odrośli i nalotów 

powstających po wykonaniu działań 

1. Czarne Torfowisko (Nadl.  

Drawno obr. Kiełpino 100f, 

101g), 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Drawno 

i Głusko 



Lp. Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

usunięcia drzew z torfowisk w 

przeszłości. 

(Działanie dla ochrony siedliska 7140). 

2. Zielonoświątkowe Bagno 

(Nadl. Głusko obr. Głusko 5f, 

6h). 

19. Minimalizowanie, przez cały okres 

realizacji planu, konfliktów między 

funkcjonowaniem kolonii nocka dużego a 

ludźmi, przez powtarzane z 

częstotliwością wg potrzeb usuwanie 

guana gromadzącego się pod kolonią, w 

razie potrzeby poprzedzone 

zamontowaniem folii i platform pod 

kolonią. 

(Działanie dla ochrony nocka dużego 

Myotis myotis) 

Zamek w Niemieńsku, 

siedziba Nadleśnictwa Głusko 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie 

20. Minimalizowanie, przez cały okres 

realizacji planu, oddziaływania turystyki 

kajakowej na dno i brzegi rzek oraz 

ekosystemy przyrzeczne, przez 

instalowanie slipów ułatwiających 

wodowanie i wyciąganie kajaków oraz 

omijanie przeszkód utrudniających 

przepłynięcie, w tym zwałów drzewnych. 

(Działanie dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych 3260, 91E0, skójki 

gruboskorupowej Unio crassus) 

Drawa,  

Korytynica,  

Cieszynka na odcinku 

udostępnionym do spływów 

kajakowych, 

Mierzęcka Struga 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego we 

współpracy z 

podmiotami 

zainteresowanymi 

rozwojem turystyki 

kajakowej 

21. Oznakowanie dróg, przez cały okres 

realizacji planu, po ustaleniu miejsc 

powtarzających się wypadków, znakami 

ostrzegawczymi o przecięciu korytarza 

ekologicznego i wysokim 

prawdopodobieństwie wypadków ze 

zwierzętami. Edukacyjne oznakowywanie 

miejsc wypadków. 

W razie stwierdzenia braku lub 

uszkodzenia tablic, podjąć czynności 

naprawcze w celu zapewnienia ich 

trwałego funkcjonowania w obszarze. 

(Działanie dla ochrony wilka Canis lupus) 

Droga krajowa nr 22 oraz inne 

drogi na odcinkach leśnych oraz 

w pobliżu wód, w miejscach 

powtarzających się wypadków. 

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad oraz  

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich i 

Zarząd Dróg 

Powiatowych we 

współpracy z 

Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w 

Szczecinie, 

Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w 

Gorzowie 

Wielkopolskim, 

Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w 

Poznaniu oraz  

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

22. Powtarzalne działania edukacyjne, 

wdrażane przez cały okres realizacji 

planu, adresowane do wszystkich 

istotnych grup społecznych, 

przeciwdziałające negatywnemu 

odbiorowi społecznemu wilka, wydry, 

bobra, nietoperzy. 

(Działanie dla ochrony wilka Canis lupus, 

Cały obszar Natura 2000 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie,  

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 



Lp. Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

wydry Lutra lutra, bobra europejskiego 

Castor fiber, nocka dużego Myotis myotis) 

23. Przeprowadzenie szkolenia dla 

pracowników gmin i starostw 

powiatowych w zakresie rozpoznawania 

objawów występowania chronionych 

chrząszczy ksylobiontycznych i o 

usuwaniu drzew, chroniących ich 

stanowiska, w pierwszej połowie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita i kozioroga dębosza 

Cerambyx cerdo) 

Cały obszar Natura 2000 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Gorzowie 

Wielkopolskim, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu oraz 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego 

Dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania 

24. Kontynuowanie pozostawiania na 

powierzchniach użytkowanych rębniami 

zupełnymi ok. 5% powierzchni w formie 

grup i / lub kęp drzew do naturalnego 

rozpadu wraz z nienaruszonymi 

warstwami dolnymi z wyjątkiem zrębów 

do 1 ha, bloków upraw pochodnych i 

względów bezpieczeństwa. W rębniach 

złożonych preferuje się pozostawianie 

grup, kęp lub pojedynczych drzew. W 

przypadku rębni zupełnej preferuje się 

łączenie w większe powierzchnie 

pozostawionych biogrup w nawrotach cięć 

na sąsiadujących działkach. 

(Działanie dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych 9110, 9130, 9160, 9170, 

9190, 91E0). 

Płaty siedlisk przyrodniczych 

9110, 9130, 9160, 9170, 9190, 

91E0 w Nadleśnictwie Człopa, 

Nadleśnictwie Bierzwnik, 

Nadleśnictwie Drawno, 

Nadleśnictwie Głusko, 

Nadleśnictwie Kalisz Pomorski, 

Nadleśnictwie Krzyż, 

Nadleśnictwie Mirosławiec, 

Nadleśnictwie Smolarz, 

Nadleśnictwie Strzelce 

Krajeńskie, Nadleśnictwie 

Tuczno.  

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Człopa, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Bierzwnik, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Drawno, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Głusko, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Kalisz 

Pomorski, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Krzyż, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Mirosławiec, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Smolarz, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Strzelce 

Krajeńskie, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Tuczno. 

25. Kontynuowanie w ramach prowadzonej 

gospodarki leśnej działań mających na 

celu pozostawianie i utrzymanie w lasach 

do naturalnej śmierci i rozkładu drzew 

biocenotycznych
 
w celu zwiększenia 

różnorodności biologicznej i poprawy 

stanu siedlisk będących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 2000, z 

wyłączeniem sytuacji klęskowych oraz 

przypadków zagrażających trwałości lasu 

i / lub bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

(Działanie dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych 9110, 9130, 9160, 9170, 

9190, 91E0, pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita i kozioroga dębosza 

Cerambyx cerdo) 

Płaty siedlisk przyrodniczych 

9110, 9130, 9160, 9170, 9190, 

91E0 w Nadleśnictwie Człopa, 

Nadleśnictwie Bierzwnik, 

Nadleśnictwie Drawno, 

Nadleśnictwie Głusko, 

Nadleśnictwie Kalisz Pomorski, 

Nadleśnictwie Krzyż, 

Nadleśnictwie Mirosławiec, 

Nadleśnictwie Smolarz, 

Nadleśnictwie Strzelce 

Krajeńskie, Nadleśnictwie 

Tuczno. 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Człopa, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Bierzwnik, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Drawno, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Głusko, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Kalisz 

Pomorski, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Krzyż, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Mirosławiec, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Smolarz, 
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Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Strzelce 

Krajeńskie, 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Tuczno. 

26. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 6120.  

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Płat muraw na dz. 150/3 obr. 

ewid. Chrapów, gmina 

Dobiegniew 

W zakresie działań 

obligatoryjnych: 

właściciel lub 

posiadacz gruntu na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów 

dotyczących obniżenia 

dochodowości.. 

W zakresie działań 

fakultatywnych:  

właściciel lub 

posiadacz gruntu 
3)

 

27. Obligatoryjne:  

1. Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

2. Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 6410.  

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Płaty siedliska przyrodniczego 

6410 w obszarze Natura 2000 

(poza terenem Drawieńskiego 

Parku Narodowego). 

W zakresie działań 

obligatoryjnych: 

właściciel lub 

posiadacz gruntu na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów 

dotyczących obniżenia 

dochodowości.  

W zakresie działań 

fakultatywnych: 

właściciel lub 

posiadacz gruntu
3)

 

28. Obligatoryjne:  
1) Ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 
2) Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

 

Płaty siedliska przyrodniczego 

6510 w obszarze Natura 2000 

(poza terenem Drawieńskiego 

Parku Narodowego). 

W zakresie działań 

obligatoryjnych: 

właściciel lub 

posiadacz gruntu na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów 

dotyczących obniżenia 
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Fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (w przypadku 

kontynuowania zobowiązań z PROW na 

lata 2007 – 2013) lub rolno-

środowiskowo-klimatycznego (wg PROW 

na lata 2014 – 2020), ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 6510.  

Działanie ciągłe w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

dochodowości.. 

W zakresie działań 

fakultatywnych:  

właściciel lub 

posiadacz gruntu 
3) 

 

29. Prowadzenie gospodarki rybackiej w 

jeziorach mezotroficznych, 

uwzględniającej:  

- ustalenie maksymalnej liczby osób, które 

w ciągu 1 dnia mogą uprawiać amatorski 

połów ryb w obwodzie rybackim, 

- brak zarybiania gatunkami obcego 

pochodzenia geograficznego, w tym 

karpiem, 

- zarybianie rodzimymi gatunkami 

drapieżnymi i ich ochronę przed 

nadmierną presją wędkarską, 

- możliwość stosowania zanęty 

ograniczona do 0,5 kg zanęty suchej lub 1 

kg zanęty mokrej dziennie na wędkarza. 

Powyższe zasady należy ująć w nowo 

sporządzanych operatach rybackich. 

(Działanie dla ochrony siedliska 

przyrodniczego 3140) 

Jeziora: Krzywy Róg, Piaseczno 

k. Karpina, Rokiet, Piaski, 

Szerokie, Środkowe, 

Szczuczarz, Dłuskowe, Bukowo 

Duże, Bukowo Małe, Wyrwa, 

Łabądź, Duży Raczyk, Brodzisz, 

Słowa, Lipie, Łubowo.  

 

Uprawniony do 

rybactwa 
3) 

30. Prowadzenie gospodarki rybackiej w 

jeziorach eutroficznych uwzględniającej:  

- ustalenie maksymalnej liczby osób, które 

w ciągu 1 dnia mogą uprawiać amatorski 

połów ryb w obwodzie rybackim; 

- brak zarybiania gatunkami obcego 

pochodzenia geograficznego, w tym 

karpiem, 

- zarybianie rodzimymi gatunkami 

drapieżnymi i ich ochronę przed 

nadmierną presją wędkarską, 

- możliwość stosowania zanęty 

ograniczona do 0,5 kg zanęty suchej lub 1 

kg zanęty mokrej dziennie na wędkarza. 

Powyższe zasady należy ująć w nowo 

sporządzanych operatach. 

 (Działanie dla ochrony siedliska 

przyrodniczego 3150) 

Jeziora w obszarze Natura 2000 

niewymienione w pkt 35. 

Uprawniony do 

rybactwa 
3)

 

31. Utrzymanie, w całym okresie realizacji 

planu, naturalnego charakteru cieków, w 

tym naturalnych procesów kształtujących 

ich koryto (m.in. erozji brzegowej, 

osadzania namułów, rumoszu drzewnego, 

rozwoju roślinności wodnej) poprzez 

prowadzenie prac utrzymaniowych i 

konserwacyjnych w sposób 

umożliwiający utrzymanie charakteru 

Wszystkie cieki w obszarze 

Natura 2000 stanowiące 

siedliska przyrodnicze 3150, 

3260, 6430 i 91E0 oraz siedliska 

głowacza białopłetwego Cottus 

gobio, minoga strumieniowego 

Lampetra planeri, różanki 

Rhodeus amarus, kozy Cobitis 

taenia, skójki gruboskorupowej 

Zarządzający wodami: 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu,  

Zachodniopomorski 

Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w 

Szczecinie, Lubuski 

Zarząd Melioracji i 
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cieków w stanie zbliżonym do aktualnego, 

za wyjątkiem przeciwdziałania sytuacjom 

zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 

mienia.  

(Działanie dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych 3150, 3260, 6430 i 91E0 

oraz głowacza białopłetwego Cottus 

gobio, minoga strumieniowego Lampetra 

planeri, różanki Rhodeus amarus, kozy 

Cobitis taenia, skójki gruboskorupowej 

Unio crassus i trzepli zielonej 

Ophiogomphus cecilia) 

Unio crassus i trzepli zielonej 

Ophiogomphus cecilia. 

Urządzeń Wodnych w 

Zielonej Górze, 

Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu, 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

Dotyczące monitoringu stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań 

ochronnych  

32. Monitoring siedlisk przyrodniczych i 

gatunków będących przedmiotami 

ochrony w obszarze w oparciu o 

metodykę GIOŚ
4)

, przynajmniej raz w 

okresie realizacji planu. 

(Działanie dla siedlisk przyrodniczych: 

3140, 3150, 3160, 3260, 6120, 6410, 

6430, 6510, 7110, 7140, 7210, 7230, 

9110, 9130, 9160, 9170, 9190, 91D0, 

91E0, 91T0  i gatunków: sierpowiec 

błyszczący Hamatocaulis vernicosus, 

elisma wodna Luronium natans, lipiennik 

Loesela Liparis loeselii, nocek duży 

Myotis myotis, bóbr europejski Castor 

fiber, wydra Lutra lutra, wilk Canis lupus, 

minóg strumieniowy Lampetra planeri, 

łosoś atlantycki Salmo salar, głowacz 

białopłetwy Cottus gobio, koza Cobitis 

taenia.  

Próba stanowisk obejmująca: 

– wszystkie stanowiska 

gatunku lub siedliska, jeżeli 

jest ich mniej niż 11, 

– co najmniej 10 losowo 

wybranych stanowisk 

gatunku lub siedliska, jeżeli 

łącznie jest ich 11—30, 

– co najmniej 15 losowo 

wybranych stanowisk 

gatunku lub siedliska, jeżeli 

łącznie jest ich więcej niż 30. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Gorzowie 

Wielkopolskim, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

33. Monitoring stanowiska pod kątem 

zarastania drzewami i ewentualnej 

potrzeby wykonania działań ochronnych, 

nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

(Działanie dla siedliska 7230 i sierpowca 

błyszczącego Hamatocaulis vernicosus). 

Storczykowe Mechowisko 

(Nadl. Drawno, obręb leśny 

Drawno, oddz. 157Aa, 157Ah) 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotów ochrony 

34. Inwentaryzacja uzupełniająca 

występowania ichtiofauny w obszarze 

Natura 2000 wraz ze wskazaniem 

ewentualnych dodatkowych zagrożeń i 

działań ochronnych, jednokrotnie do 

końca 8 roku obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

(Działanie dla ochrony minoga 

strumieniowego Lampetra planeri, 

głowacza białopłetwego Cottus gobio, 

kozy Cobitis taenia, różanki Rhodeus 

amarus) 

Co najmniej 10 losowo 

wybranych stanowisk gatunku. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu.  

35. Inwentaryzacja uzupełniająca 

występowania bezkręgowców 

z załącznika II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 

sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

Cały obszar Natura 2000. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 
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oraz dzikiej fauny i flory, wraz ze 

wskazaniem ewentualnych dodatkowych 

zagrożeń i działań ochronnych, 

jednokrotnie do końca 8 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony czerwończyka 

nieparka Lycaena dispar, trzepli zielonej 

Ophiogomphus cecilia, zalotki większej 

Leucorrhinia pectoralis, pachnicy 

dębowej Osmoderma eremita, kozioroga 

dębosza Cerambyx cerdo, skójki 

gruboskorupowej Unio crassus, zatoczka 

łamliwego Anisus vorticulus, 

poczwarówki zwężonej Vertigo angustior 

i poczwarówki jajowatej Vertigo 

moulinsiana) 

w Gorzowie 

Wielkopolskim, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

36. Inwentaryzacja uzupełniająca 

występowania gatunków z załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

wraz ze wskazaniem ewentualnych 

dodatkowych zagrożeń i działań 

ochronnych, jednokrotnie do końca 8 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych.. 

(Działanie dla ochrony kumaka nizinnego 

Bombina bombina, traszki grzebieniastej 

Triturus cristatus, żółwia błotnego Emys 

orbicularis). 

Cały obszar Natura 2000. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Gorzowie 

Wielkopolskim 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu. 

37. Inwentaryzacja siedliska przyrodniczego 

w obszarze Natura 2000, badania 

fitosocjologiczne oraz ocena stanu 

ochrony siedliska, ustalenie działań 

ochronnych, jednokrotnie w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony siedliska 

przyrodniczego 91T0) 

Płaty siedliska przyrodniczego 

91T0 w Nadleśnictwie Smolarz, 

Nadleśnictwie Człopa i 

Nadleśnictwie Krzyż. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Gorzowie 

Wielkopolskim, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu. 

38. Badania wykorzystania przestrzeni przez 

nietoperze w tym badania detektorowe i 

sieciowe pod kątem nocka dużego, w 

kierunku prób identyfikacji obszarów 

żerowiskowych, a także poszukiwanie nie 

znanych dotąd kolonii rozrodczych nocka 

dużego na strychach budynków, 

jednokrotnie do końca 8 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

(Działanie dla ochrony nocka dużego 

Myotis myotis) 

Co najmniej 10 losowo 

wybranych żerowisk gatunku 

stanowiących siedlisko 9110, 

9130, 9160, 9170, 9190 o 

ubogim, niskim runie  

oraz luźnym podszycie 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Gorzowie 

Wielkopolskim, 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Poznaniu oraz 

Dyrektor 

Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

3) Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu 
obniżenia dochodowości albo na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu 

do gruntów Skarbu Państwa lub stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego - zarządca nieruchomości  w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flora


4) w oparciu o metodykę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, odpowiedzialnego za Państwowy Monitoring Środowiska, w 

rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., poz. 186 ze zm.). 


