
Rzeka Pasłęka
PLH280006

Powierzchnia obszaru: 8418.46 ha



Diagnozę przeprowadzono na terenie gminy Gietrzwałd.

Rezerwat przyrody: Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce

Obszar Chronionego Krajobrazu: Dolina Pasłęki, Lasów Taborskich, 
Dolina Środkowej Łyny

Pomniki przyrody: na terenie gminy znajduje się 30 pomników przyrody 
ożywionej i 2 nieożywionej.



Informacje na temat badanego obszaru Natura 2000 na stronie:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie:
http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochron
y-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-maja-2015-r-publikowane-w-dzienni
ku-urzedowym-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-poz-1883



Instytucje publiczne i firmy podejmujące działania na rzecz ochrony 
obszaru Rzeki Pasłęki:

Nadleśnictwo Kudypy
działania ochronne lasów, działania edukacyjne



Przedmiot ochrony obszaru Rzeki Pasłęki:

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion Podtyp 
3150-1 Jeziora eutroficzne, 3150-2 Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne; 3160 Naturalne, 
dystroficzne zbiorniki wodne; 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
(Ranunculion fluitantis); 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 7140 Torfowiska 
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea); 9170 Grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum); 91D0 Bory i lasy bagienne 
(Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne; 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe; 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe (Ficario-Ulmetum); 1032 Skójka 
gruboskorupowa Unio crassus; 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia; 1042 Zalotka większa 
Leucorrhinia pectoralis; 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar; 1096 Minóg strumieniowy Lampetra 
planeri; 1099 Minóg rzeczny Lampetra fluviatillis; 1130 Boleń Aspius aspius; 1145 Piskorz Misgurnus 
fossilis; 1149 Koza Cobitis taenia; 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio;5339 Różanka Rhodeus 
sericeus amarus; 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus; 1188 Kumak nizinny Bombina bombina; 
1337 Bóbr europejski Castor fiber; 1355 Wydra Lutra lutra



Stan ochrony w obszarze Rzeki Pasłęki:

W rezerwacie przyrody "Ostoja bobrów na rz. Pasłęce" został 
wprowadzony zakaz łowienia minoga rzecznego (ryba litofilna).



Warunki zagospodarowania przestrzennego w obszarze Rzeki 
Pasłęki

Gmina Gietrzwałd uchwaliła miejcowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obręb Łęguty (zwierający się w obszarze Natura 2000), 
który szczegółowo wprowadza warunki dotyczące kształtowania 
zabudowy oraz terenów zieleni urządzonej i naturalnej.



Elektrownia Pierzchały na Pasłęce.. Źródło: Wikipedia Commons.



Warunki realizowania inwestycji o negatywnym wpływie na obszar Reki 
Pasłęki

Gmina Gietrzwałd uchwaliła miejcowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obręb Łęguty (zawierający się w obszarze Natura 2000), który wprowadza 
całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego.



Dziękuję za uwagę.
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