
OSTOJA LIDZBARSKA
(PLH 280012)

Powierzchnia obszaru: 8866,93 ha



Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Lidzbark.

Parki krajobrazowe: Welski PK, Górznieńsko-Lidzbarski PK

Rezerwaty przyrody: Jar Brynicy, Klonowo, Bagno Koziana

Obszary chronionego krajobrazu: Otulina Welskiego PK – Słup, 

Dolina Górnej Wkry

Pomniki przyrody: 42 pomniki przyrody, są to głównie pojedyncze dęby, 

lipy i świerki



Informacje na temat badanego obszaru Natura 2000 na stronie:

Powiatu Działdowskiego, do którego należy badana gmina: 
http://powiatdzialdowski.pl/portal/?page_id=411

Nadleśnictwa Lidzbark, do którego należy badana gmina: 
http://www.lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.VnBVPvHzutI

http://powiatdzialdowski.pl/portal/?page_id=411
http://www.lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.VnBVPvHzutI


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

Górznieńsko-Lidzbarska Park Krajobrazowy 
czynna ochrona obszaru, wydawanie opinii do inwestycji, działania edukacyjne;

Nadleśnictwo Lidzbark
działania ochronne lasów, działania edukacyjne; 



Na obszarze Ostoja Lidzbarska obowoązuje

Plan zadań ochronnych

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa kujawsko-pomorskiego, poz. 825, w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012



Przedmiot ochrony Ostoji Lidzbarskiej

3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 
6120 Ciepłolubne, śródlą dowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion ) 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą  (żywe) 
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 



Przedmiot ochrony Ostoji Lidzbarskiej

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) 
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum  i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 
1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus 
1437 Leniec bezpodkwiatowy Thesium ebracteatum 
1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens 
1617 Starodub łą kowy Angelica palustris 
1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 
1355 Wydra Lutra lutra 
1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 
1188 Kumak nizinny Bombina bombina



Cele działań ochronnych dla Ostoji Lidzbarskiej 
w Planie zadań ochronnych

-  Utrzymanie obecnego właściwego (FV) stanu ochrony siedliska
- Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska do właściwego (FV) stanu ochrony poprzez:

ograniczenie ekspansji krzewów i drzew  
poprawę wskaźników: gatunki typowe, gatunki dominujące  

- Weryfikacja występowania siedliska w obszarze Natura 2000 w zakresie występowania, stanu 
ochrony siedliska oraz zaplanowanie działań  ochronnych w oparciu o stwierdzone zagrożenia 
- Utrzymanie otwartego charakteru siedliska (pokrycie drzew i krzewów docelowo mniejsze niż  10%) 
- Stopniowa poprawa złego (U2) stanu ochrony części stanowisk siedliska do stanu niezadawalają 
cego (U1) poprzez poprawę  wskaźników: odpowiednie uwodnienie, pokrycie i struktura gatunkowa 
torfowców 
- Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska do właściwego (FV) stanu ochrony poprzez poprawę 
wskaź ników „pokrycie” i „struktura gatunkowa mchów” 
- Stopniowa poprawa niezadawalają cego (U1) stanu ochrony do właściwego (FV) stanu ochrony 
poprzez utrzymanie umiarkowanego zwarcia drzew i umiarkowanego ocienienia 



Cele działań ochronnych dla Ostoji Lidzbarskiej 
w Planie zadań ochronnych

- Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska do właściwego (FV) stanu ochrony poprzez poprawę 
wskaźników: „gatunki ekspansywne roślin zielnych” 

 „charakterystyczna kombinacja florystyczna runa”
określających ilość martwego drewna w siedlisku 
 „reżim wodny”
„udział gatunków dominują cych” 
„inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie”
„gatunki ciepłolubne”
„zwarcie podszytu”

- Weryfikacja przynależności płatów do typu siedliska z racji na ich dyskusyjnego charakteru 
- Utrzymanie umiarkowanego zwarcia drzew i umiarkowanego ocienienia
- Stopniowa poprawa niezadawalają cego (U1) stanu ochrony do właściwego (FV) stanu ochrony 
poprzez poprawę  wskaźników określających ograniczenie ocienienia oraz zachowanie właściwego 
stanu uwodnienia
- Utrzymanie otwartego charakteru siedliska gatunku (pokrycie drzew i krzewów mniejsze niż 20%). 
 



Stan ochrony w obszarze Ostoji Lidzbarskiej

Dla Nadlesnictwa Lidzbark nie został opracowany Plan Ochrony Przyrody. Brak ogólnie 

dostępnych informacji dot. ochrony naturalnych siedlisk na terenie Nadleśnictwa Lidzbark. 

Najprawdopodobniej prowadzone są działania  nie zmieniające stanu siedlisk.

W regulaminie użytkowania rybackiego brak zapisów dot. stosowania zanęt. 

Rezerwat przyrody Jar Brynicy
[źródło: domena publiczna]



Warunki realizowania inwestycji o negatywnym wpływie na obszar 
Ostoji Lidzbarskiej

Rozporządzenie nr 15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w 
sprawie Górzniensko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. wprowadza następujące zakazy 
na terenie Welskiego PK (obszar PLH280012 znajduje się na jego terenie): 

- 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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