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 Załącznik nr 2 
 

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, 
ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 

 
 
I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą 
 
A. W nieleśnych ekosystemach lądowych 
 
Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1) 
1 Prowadzenie monitoringu 

przyrodniczego 
Wybrane gatunki ryb, ptaków 
wodnych, błotnych,  szponiastych i 
wróblowych  oraz monitoring 
bobrów, zwierząt łownych, roślin 
naczyniowych 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 

2 Monitoring populacji 
lęgowych i pozalęgowych 
(przelotnych i zimujących) 
wybranych grup ptaków 
poprzez ich obrączkowanie. 

Wybrane gatunki ptaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ptaków wodnych, błotnych 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 

 
II. Działania na obszarach objętych ochroną czynną 

 
A. W nieleśnych ekosystemach lądowych 

 
Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1) 
1 Prowadzenie monitoringu 

przyrodniczego 
Wybrane gatunki ryb, ptaków 
wodnych, błotnych,  szponiastych  
oraz monitoring bobra, zwierząt 
łownych, roślin naczyniowych 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 

2 Monitoring populacji 
lęgowych i pozalęgowych 
(przelotnych i zimujących) 
wybranych grup ptaków 
poprzez ich obrączkowanie. 

Wybrane gatunki ptaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ptaków wodnych, błotnych i 
wróblowych. 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 

3 Usuwanie zarośli 
wierzbowych 

200 ha w ciągu 3 lat O.O. Słońsk 

4 Ekstensywny wypas bydła i 
koni lub koszenie łąk 

do 4000 ha 
do 4000 sztuk bydła 
około 600 koni 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 
 

5 Koszenie jeden raz do roku, 
po 15 sierpnia, łąk i 
ziołorośli w celu ochrony 
łąk trzęślicowych i 
zbiorowisk do nich 
nawiązujących 

72 ha O.O. Słońsk 

6 Koszenie i wywóz biomasy 
z turzycowisk będących 
siedliskiem wodniczki, po 

90 ha O.O. Słońsk 
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zakończeniu sezonu 
lęgowego 

7 Koszenie i rozdrobnienie 
zielonej masy na 
wilgotnych pastwiskach w 
celu eliminacji lub 
ograniczenia zarastania 
obcym gatunkiem 
inwazyjnym  - rzepieniem 
włoskim 

Powierzchnia w zaleŜności od 
obszaru miejsc masowego pojawu 
rzepienia włoskiego 

O.O. Słońsk 

8 Ochrona siedliska wydmy 
śródlądowe z murawami 
napiaskowymi: usuwanie 
podrostu robinii akacjowej; 
oznakowanie stanowiska;  

0,5 ha 
 

O.O. Słońsk 

9 Ochrona siedliska 
eutroficzne starorzecza: 
przeciwdziałanie 
wypłycaniu starorzeczy – 
pogłębienie wybranych 
odcinków;  

5 km O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 

10  Naprawa urządzeń 
melioracyjnych – 
doprowadzalnika i urządzeń 
przepustowych w celu 
utrzymania optymalnych 
warunków dla ptaków w 
okresie pierzenia; 
 

5 km  
 
 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 

11
  

Powstrzymanie sukcesji 
wtórnej poprzez wypas 
bydła 

 do 200 sztuk 
 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 

 
B. Inne, według specyfiki Parku 

 
Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1) 
1 Utrzymanie dróg 

udostępnionych, ścieŜek 
edukacyjnych, miejsc 
postoju i biwakowych 

2 miejsca postoju 
1 miejsce biwakowania 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 

2 Utrzymanie dróg do 
punktów czerpania wody 
oraz oznakowania  punktów 
czerpania wody gaśniczej 

22,5 km dróg 
14 tablic „Punkt czerpania wody” 
5 tablic „Do punktu czerpania 
wody” 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 
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III. Działania na obszarach objętych ochroną krajobrazową 
 

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych 
 

 
Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1) 

 
1 Prowadzenie monitoringu 

przyrodniczego 
Wybrane gatunki ryb, ptaków 
wodnych, błotnych,  drapieŜnych i 
wróblowatych, oraz monitoring 
bobrów, zwierzyny łownej, roślin 
naczyniowych 

O.O. Polder 
Północny 

2 Monitoring populacji 
lęgowych i pozalęgowych 
(przelotnych i zimujących) 
wybranych grup ptaków 
poprzez ich obrączkowanie. 

Wybrane gatunki ptaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ptaków wodnych, błotnych i 
wróblowych. 

O.O. Polder 
Północny 

3 Ekstensywny wypas bydła i 
koni lub koszenie łąk  

do 3340 ha 
do 2000 sztuk bydła 
do 100 koni 

O.O. Polder 
Północny 
 

4 Usuwanie podrostu robinii 
akacjowej  

do 2 ha O.O. Polder 
Północny 

5 Odstrzał redukcyjny dzików  do 30 sztuk w kaŜdym roku O.O. Polder 
Północny 

6 Koszenie jeden raz do roku 
ziołorośli nawiązujących do 
łąk ze związku Calthion 

18 ha O.O. Polder 
Północny 

7 Koszenie jeden raz do roku, 
po 15 sierpnia łąk z 
selernicą Ŝyłkowaną 
Cnidium dubium 

46 ha O.O. Polder 
Północny 

8 Konserwacja 
podstawowych i 
szczegółowych urządzeń 
melioracyjnych; 
Konserwacja zastawek, 
śluz, jazów 

200 km  
 

O.O. Polder 
Północny 

 
 

B. Inne, według specyfiki Parku 
 

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1) 
1 Utrzymanie dróg 

udostępnionych, ścieŜek 
edukacyjnych, miejsc 
postoju i biwakowych 

2 miejsca postoju 
2 miejsca biwakowania 

O.O. Polder 
Północny 

2 Utrzymanie dróg do 
punktów czerpania wody 
oraz oznakowania  punktów 
czerpania wody gaśniczej 

80 km dróg 
12 tablic „Punkt czerpania wody” 
7 tablic „Do punktu czerpania 
wody” 

O.O. Słońsk,  
O.O. Chyrzyno 
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1)  Podział na obwody ochronne (O.O.) podano zgodnie z mapą Parku Narodowego „Ujście Warty” sporządzoną 
przez Park w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2003 r.  


