
OSTOJA RADOMNO
(PLH 280035)

Powierzchnia obszaru: 929.37 ha



Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Iława.

Parki krajobrazowe:  PK Pojezierza Iławskiego

Rezerwaty przyrody: Jezioro 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 Natura 2000 na stronie:

Gminy Iława: 
http://www.gmina-ilawa.pl/dla_turysty/obszary-natura-2000/

Nadleśnictwa Iława, do którego należy badana gmina:
http://www.ilawa.olsztyn.lasy.gov.pl/obszary-natura-

2000/-/asset_publisher/1M8a/content/obszary-natura-2000/pop_up?
_101_INSTANCE_1M8a_viewMode=print#.Vo69FfHzutI

http://www.gmina-ilawa.pl/dla_turysty/obszary-natura-2000/


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

Nadleśnictwo Iława
działania na rzecz ochrony lasu, działania edukacyjne



Przedmiot ochrony Ostoji Radomno

3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
3160 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)   
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą  (żywe)  
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)   
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
9110 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
9160 grąd subatlantycki  
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) 

 



Przedmiot ochrony Ostoji Radomno

A229 Alcedo atthis 
1188 Bombina bombina 
1337 Castor fiber 
A030 Ciconia nigra 
1393 Drepanocladus vernicosus 
A236 Dryocopus martius 
A127 Grus grus 1
042 Leucorrhinia pectoralis 
1903 Liparis loeselii 
1355 Lutra lutra 
1060 Lycaena dispar 
1166 Triturus cristatus

Bóbr europejski
[źródło: domena publiczna]



Stan ochrony na obszarze Ostoja Radomno

Dla obszaru nie zostały wyznaczone działania ochronne dlatego trudno stwierdzić jaki jest 

stan ochrony. 

Teren ostoji znajduje się w Nadleśnictwie Ilawa i w głównej mierze są to lasy z mozajką jezior 

dlatego obszar w pewien sposób nie jest narażony na antropopresję w postaci zabudowy 

mieszkaniowej, rolnictwa i przemysłu. 

Jezioro Radomno
[źródło: domena publiczna]



Dla obszaru Ostoja Radomno nie zostały wytyczone:

- warunki dotyczące zagospodarowania przestrzennego

 

- warunki realizacji przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ 

na obszar Natura 2000



Dziękuję za uwagę
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