
Diagnoza obszaru

Pojezierze Myśliborskie



Pojezierze Myśliborskie

 - Pojezierze Myśliborskie, zachodniopomorskie, Gmina Myślibórz

 4 406,84 ha   



Czy w badanej gminie poza obszarem 

Natura 2000 występują:

 Parki narodowe – podaj nazwy: NIE

 Rezerwaty przyrody – podaj nazwy: TAK rezerwat torfowiskowy - Tchórzyno

 rezerwat krajobrazowy – Długogóry, rezerwat florystyczny- Jezioro Jasne

 Parki krajobrazowe – podaj nazwy: brak

 Obszary chronionego krajobrazu – podaj nazwy: B Myślibórz, C- Lipiany

 Pomniki przyrody: Dąb szypułkowy 2 sztuki, lipa drobnolistna 1 szt, wiąz szypułkowy – 1 szt. 

Dąb bezszypułkowy – 2 szt.



Na obszarze Natura 2000, który badasz, 

obowiązuje:

 Plan zadań ochronnych – (podaj link do dokumentu: http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-

zadan-ochronnych ) ujęty w planach urządzania lasu w Nadleśnictwie Myślibórz –( nie 

do udostępnienia- w rozmowie)

 Plan zadań ochronnych zawierający wskazania do utworzenia planu ochrony – (podaj link 

do dokumentu: http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych)

 Plan ochrony – (podaj link do dokumentu: http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-

ochronnych)



Czy w wymienionych poniżej źródłach można znaleźć informację o funkcjonowaniu gminy na 

badanym obszarze Natura 2000? (tak/ nie/ nie dotyczy). Podaj link do źródła, na które się 

powołujesz

 Strona władz gminy http://www.mysliborz.pl/

 Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy http://www.powiatmysliborski.pl/

NIE

 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie 

gminy/gminhttp://www.mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu#.VolQOP9Igbx

 Strona lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowiska – informacje o 

organizacjach na stronie Gminy Dębno  , organizacje lokalne nie posiadają stron 

internetowych

http://www.powiatmysliborski.pl/


Co jest przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 (typy siedlisk przyrodniczych, gatunki 

roślin i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy)?

 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

 Żyzne  buczyny (Dentario glandulosaeFagenion, Galio odoratiFagenion)

 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae, olsy 
źródliskowe

 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

 Lipiennik Loesela Liparis loeselli

 Skójka gruboskorupowa Unio crassus



Jakie cele działań ochronnych zostały wyznaczone w Planie zadań ochronnych dla 

badanego obszaru? 

 3140  Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

Poprawa stanu ochrony siedliska. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego w sensie przepisów Prawa 
Wodnego do 22.12.2015 r. Zatrzymanie postępującej eutrofizacji jeziora Chłop i Celno poprzez ograniczenie 
dopływu biogenów ze zlewni.  

 3150  Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion

Poprawa stanu ochrony siedliska. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego w sensie przepisów Prawa 
Wodnego do 22.12.2015 r. Zatrzymanie postępującej eutrofizacji jezior poprzez ograniczenie dopływu biogenów 
ze zlewni.  

 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

Weryfikacja stanu wiedzy o rzeczywistym rozmieszczeniu, pokryciu i istotności siedliska w obszarze Natura 2000. 



c.d.

 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion
septentrionalis-Festucion pallentis) 

Weryfikacja stanu wiedzy o rzeczywistym rozmieszczeniu, pokryciu i istotności siedliska w obszarze 
Natura 2000.  

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez zahamowanie degeneracyjnych procesów na płatach 
siedliska. Utrzymanie areału siedliska w obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym 
poziomie. 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

Poprawa stanu ochrony siedliska, głównie poprzez cofnięcie procesów sukcesji ekologicznej na 
płatach siedliska i przywrócenie na nich ekstensywnego koszenia. Utrzymanie areału siedliska w 
obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie. 



c.d.

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

Weryfikacja stanu wiedzy o rzeczywistym rozmieszczeniu, pokryciu i istotności siedliska w obszarze 
Natura 2000. 

 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony płatów siedlisk dobrze zachowanych. Przywrócenie 
właściwego stanu ochrony pozostałych płatów poprzez zatrzymanie/cofnięcie procesu sukcesji 
ekologicznej oraz zminimalizowanie negatywnych skutków zalesień. Utrzymanie areału siedliska w 
obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie. 

 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez eliminację zagrożeń, w tym powstrzymanie procesów 
sukcesji ekologicznej (selektywna wycinka krzewów i drzew), dostosowanie sposobu 
gospodarowania do wymogów siedliska przyrodniczego. Utrzymanie areału siedliska w obszarze 
Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie. 



c.d.

 9130  Żyzne  buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odoratiFagenion) 

Poprawa stanu ochrony siedliska – osiągnięcie parametrów pozwalających na poprawę stanu siedliska zgodnie z 
kryteriami oceny, ustalonymi w metodykach monitoringu siedlisk przyrodniczych GIOŚ. Utrzymanie areału siedliska w 
obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie.  

 9160 Grąd subatlantycki (StellarioCarpinetum) 

Poprawa stanu ochrony siedliska – osiągnięcie parametrów pozwalających na poprawę stanu siedliska zgodnie z 
kryteriami oceny, ustalonymi w metodykach monitoringu siedlisk przyrodniczych GIOŚ. Utrzymanie areału siedliska w 
obszarze Natura 2000 co najmniej na dotychczasowym poziomie. 

 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vac

Weryfikacja stanu wiedzy o rzeczywistym rozmieszczeniu, pokryciu i istotności siedliska w obszarze Natura 2000. 

 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r.

 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 36 – Poz. 1656



Jaki jest stan ochrony przedmiotów ochrony wyróżnionych na obszarze Natura 2000?

Jaki jest stan realizacji działań ochronnych przyjętych na obszarze Natura 2000? 

Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.

 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

 Zagrożenia istniejące: H01.05 Bezpośredni spływ nawozów z pól wokół jeziora oraz poprzez 

system drenaży i rowów. Pośredni spływ nawozów z pól głównie przez wodę niesioną z 

innych zbiorników.  H01.08 Ścieki komunalne z rozproszonych źródeł (budynki mieszkalne i 

rekreacyjne) dostające się do jezior twardowodnych także pośrednio, z innych jezior.  

G05.01 Intensywne wydeptywanie brzegów przez wędkarzy i kąpiących się.  K02.01 

Narastanie pła i szuwaru na strefie brzegowej jeziora K02.03 Postępująca eutrofizacja 

związana z rozkładem nagromadzonej materii organicznej.  

 Zagrożenia potencjalne: E01.03 zabudowa rekreacyjna i siedliskowa brzegów jeziora. 

F01.01 intensyfikacja hodowli ryb zarybianie gatunkami niesprzyjającymi siedlisku (amur, 

karp).  



c.d.

 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, 
Potamion

 Zagrożenia istniejące: G05.01 Intensywne wydeptywanie brzegów przez wędkarzy i 
kąpiących się. H01.05 Bezpośredni spływ nawozów z pól poprzez system drenaży i rowów, 
stopniowe zaorywanie łąk wokół jeziora pełniących funkcję naturalnego bufora. Pośredni 
spływ nawozów z pól głównie przez wodę niesioną z innych zbiorników.  H01.08 Ścieki 
komunalne z rozproszonych źródeł (budynki mieszkalne i rekreacyjne) dostające się do 
jezior także pośrednio, z innych jezior.  H06.01.02 Ciągła emisja umiarkowanego hałasu z 
drogi S3.  

 Zagrożenia potencjalne:  F01.01 Intensyfikacja hodowli ryb zarybianie gatunkami 
niesprzyjającymi siedlisku (amur, karp).  E01.03 Potencjalnie zabudowa rekreacyjna i 
siedliskowa brzegów jeziora. 



c.d.

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 Zagrożenia istniejące: A03.03 Brak koszenia skutkujący wkraczaniem ziołorośli, krzewów i 

drzew oraz ekspansją trzciny a w miejscach suchych trzcinnka oraz stopniowym 

ubożeniem składu gatunkowego i ustępowania cennych składników flory.   A03.01 Zbyt 

wczesne i intensywne koszenie w stosunku do potrzeb siedliska.  A03.01 Mulczowanie z 

pozostawieniem biomasy. K01.03 Przesychanie związane z obniżaniem się poziomu wód 

gruntowych.  E03.04 Nielegalne wysypywanie odpadów komunalnych, bytowych, gruzu 

oraz słomy.  E05 Eutrofizacja siedliska w związku z uwalniającymi się z rozkładu słomy 

biogenami.  J02 Osuszenie płatów siedliska poprzez wykopanie głębokich rowów 

melioracyjnych.  J02.02 Odmulanie zbyt głębokich rowów melioracyjnych.  G05.09 

Ogradzanie siatką części siedlisk.  B01.01 Zalesienie powierzchni siedliska.  A02.03. Trwałe 

zaoranie oraz uprawa na części płatów.  



c.d.

 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 

dnia 31 marca 2014 r.

 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 1656

 H01.05 Eutrofizacja związana ze spływami z pól.   G05.01 Wydeptywanie i niszczenie 

mechaniczne w obrębie terenów rekreacyjnych.  E01.03 Zabudowa rekreacyjna i 

siedliskowa płatów oraz ich bezpośredniego sąsiedztwa.  

 Zagrożenia potencjalne: A03.01 dosiewanie gatunków wysokoprodukcyjnych oraz 

intensyfikacja koszenia.  



c.d.

 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

 Zagrożenia istniejące: A03.03 Nieregularne koszenie, często z pozostawieniem biomasy 

doprowadzające do wnikania ziołorośli i gatunków nitrofilnych.  A03.01 Zaprzestanie 

koszenia i uruchomienie procesów sukcesji ekologicznej (zarastanie siewkami drzew i 

krzewów).  A03.01 Intensyfikacja koszenia, koszenie bardzo niskie (przekształcanie w 

trawnik).  G05.09 Ogradzanie siatką części siedlisk.  

 Zagrożenia potencjalne: A03.03 dosiewanie gatunków wysokoprodukcyjnych oraz 

intensyfikacja koszenia.  E03.01 Zaśmiecanie; Składowanie gruzu.  E01.03 zabudowa 

rekreacyjna i siedliskowa płatów oraz ich bezpośredniego sąsiedztwa.  G05.01 

Wydeptywanie i niszczenie mechaniczne runi przez osoby odpoczywające nad jeziorem. 



Czy zostały wytyczone warunki dotyczące zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Natura 2000 tak, by nie szkodziło ono celom ochrony Natura 2000? Jeśli tak, to jakie to są 

warunki?  Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz. 

 Tak na podstawie rozmowy z pracownikiem Miasta i Gminy Myślibórz – można się 

dowiedzieć wtedy kiedy przyjdę z konkretną propozycją- coś będę chciała wybudować 

to mi wtedy powiedzą czy mogę? 



Czy zostały wytyczone warunki realizowania przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny 

wpływ na obszar Natura 2000?      

Jeśli tak, to jakie to są warunki? 

 Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz. 

 NIE. Opracowanie Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. 

 http://szczecin.rdos.gov.pl/files/artykuly/14576/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf



Ile przedsięwzięć/inwestycji na terenie na terenie gminy/gmin, na którym znajduje się 

badany obszar Natura 2000, zostało zaopiniowanych jako mające znaczący negatywny 

wpływ na obszar Natura 2000, w ciągu ostatnich pięciu lat? 

 Nie było takiego przypadku

 b. Ile z nich przyjęto do realizacji? Nie przyjęto do realizacji takiego przedsięwzięcia

 c. Czego dotyczyły te przyjęte do realizacji? 

 d. Jak uzasadniono konieczność ich przeprowadzenia mimo znacząco negatywnego 

wpływu na obszar Natura 2000? 



Jakie organizacje pozarządowe/instytucje publiczne/firmy podejmują działania na rzecz 

ochrony obszaru Natura 2000 na terenie gminy/gmin, na których przeprowadzane jest 

badanie? Proszę podać maksymalnie 5 takich podmiotów. Jakie działania podejmują te 

podmioty?

 Liga Ochrony Przyrody – współorganizowanie edukacji ekologicznej w szkołach 

 Komitet Ochrony Orłów – budowa platform dla ptaków

 Nadleśnictwo Dębno – rozbudowa infrastruktury turystycznej – tablice informacyjne 

 Nadleśnictwo Różańsko – edukacja leśna społeczeństwa

 Koło Łowieckie Jeleń – ochrona czynna 


