
Ostoja Iławska
PLH280053

Powierzchnia obszaru: 21029.35 ha



Diagnozę przeprowadzono na terenie gminy Iława.

Park krajobrazowy: PK Pojezierza Iławskiego

Rezerwaty przyrody: Jasne, Jezioro Karaś, Rzeka Drwęca

Obszary chronionego krajobrazu: Pojezierza Iławskiego, Dolina Dolnej 
Drwęcy, Kanał Elbląski

Pomniki przyrody: 7 cisów, 3 grupy drzew we wsi Gardzień, aleja 
dębowo-lipowa, aleja sosnowa, aleja lipowa, szpaler dębowy, 30 
pojedynczych drzewa - gł. dęby, buki i jesiony



Informacje na temat badanego obszaru na stronie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku:

http://gdansk.rdos.gov.pl/ostoja-ilawska-plh280053



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

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
 działania ochronne i monitoring, działania edukacyjne; Nadleśnictwo Iława - 

działania na rzecz ochrony lasu, edukacja



Przedmiot ochrony Ostoji Iławskiej

3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria 
spp.); 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion; 
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion); 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion); 9160 Grąd subatlantycki 
(Stellario-Carpinetum); 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) i olsy źródliskowe; 1393 Sierpowiec błyszczący 
Drepanocladus vernicosus; 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii; 1318 Nocek łydkowłosy Myotis 
dasycneme; 1337 Bóbr europejski Castor fiber; 1355 Wydra Lutra lutra; 1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus; 1188 Kumak nizinny Bombina bombina; 5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus; 1145 
Piskorz Misgurnus fossilis; 1149 Koza Cobitis taenia; 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior; 1042 
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis; 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar; 1084 Pachnica 
dębowa Osmoderma eremita; 



Stan ochrony na obszarze Ostoji Iławskiej

Ostoja Iławska w całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego 
Pojezierza Iławskiego dlatego można przyjąć, że większość działań 
ochronnych z zakresu monitoringu i utrzymania siedlisk w odpowiednim 
stanie jest przeprowadzana przez Służę Parku. 



Źródło: domena publiczna.



Warunki zagospodarowania przestrzennego w obszarze Ostoja Iławska

Nie dotyczy.



Warunki realizowania inwestycji o negatywnym wpływie na obszar 
Ostoji Iławskiej

Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego wprowadza następujące zakazy na terenie parku krajobrazowego 
(obszar PLH280053 znajduje się na terenie parku krajobrazowego): - realizacja przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowiskow rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (ze zmianami); - pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu (...) - wykonywanie 
prac zmiemnych 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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