
OSTOJA DYLEWSKIE WZGÓRZA
(PLH 280043)

Powierzchnia obszaru: 3430.62 ha



Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Ostróda.

Parki krajobrazowe: PK Wzgórz Dylewskich

Rezerwaty przyrody: Jezioro Francuskie, Dylewo, Rzeka Drwęca, 

Jezioro Czarne

Obszary chronionego krajobrazu: Wzgórz Dylewskich, Doliny Górnej 

Drwęcy, Lasów Taborskich, Kanału Elbląskiego

Pomniki przyrody: głazowisko koło leśniczówki Napromek, różowy granit

z wyrytym na powierzchni prostokąta napisem "Gr. Rose1918", 

ciemnoszary granit grubokrystaliczny, Trzy orzechy 

mandżurskie, Tulipanowiec



Informacje na temat badanego obszaru Natura 2000 na stronie:

Nadleśnictwa Olsztynek, do którego należy badana gmina: 
http://www.olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.Vo2BsvHzutI



Instytucje publiczne i firmy podejmujące działania na rzecz ochrony obszaru 
Ostoja Wzgórz Dylewskich:

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
czynna ochrona obszaru, wydawanie opinii do inwestycji, działania edukacyjne

Nadleśnictwo Olsztynek
działania ochronne lasów, działania edukacyjne

Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich
promocja regionu



Przedmiot ochrony Ostoji Wzgórz Dylewskich

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne;  
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea); 
9110 – kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion); 
9130 – żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion); 
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 brzozowososnowe bagienne lasy borealne;
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae,  olsy źródliskowe) 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
1308 Barbastella barbastellus; 
1188 Bombina bombina; 
1149 Cobitis taenia; 
1163 Cottus gobio; 
1099 Lampetra fluviatilis; 
1166 Triturus cristatus; 



Stan ochrony w obszarze 
Ostoji Wzgórz Dylewskich

Nie  zostały wytyczone działania ochronne dlatego trudno 

określić faktyczny stan ochrony. Teren obszaru znajduje się w 

parku krajobrazowym co wzmacnia narzędzi ochrony

i monitoring siedlisk.

Na terenie obszaru znajdują się rezerwaty przyrody: Dylewo i 

Jezioro Francuskie.

Okolice Glaznot
[źródło: domena publiczna]



Warunki zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
Ostoji Wzgórz Dylewskich

Plan Ochrony Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich zawarte są następujące wskazania 

dot. zagospodarowania przestrzennego:

dopuszacza się nową zabudowę w granicach zwartej zabudowy wsi i ewentualnie 

odtworzenia nieistniejących już siedlisk, wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być 

zgodne z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, zgodne z wytycznymi 

dotyczącymi formy zabudowy w operacie ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych 

oraz winny uzyskać zgodę Dyrektora ZPK. Nalezy unikać sytuowania turystycznej bazy 

pobytowej na terenie Parku, wykorzystując na ten cel obiekty pałacowe i inne w obszarze 

ochrony krajobrazu.



Warunki realizowania inwestycji o negatywnym wpływie na obszar 
Ostoji Dylewskie Wzgórza

Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w 
sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich (Dz. Urz. Nr 140, poz. 1646) wprowadza 
następujące zakazy na terenie  parku krajobrazowego : 

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiskow (...); 
- pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu (...) 
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z bezpieczeństwem (...) 
- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce 
wodnej lub rybackiej
 - likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych 
- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych

[wybrane zapisy]



Dziękuję za uwagę
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