
 

Rezerwaty przyrody – czas na 
comeback! 

 

Wyniki prac  w roku 2017  
w woj. mazowieckim 

Sławomir Chmielewski 

 

 

Według stanu na 23.01.2018 w województwie mazowieckim wykonano prace terenowe na 

5 obszarach, kwalifikujących się do objęcia ochroną rezerwatową 

-Torfowisko Siekluki 

-Dąbrowa Poniatowska 

-Murawy w Zakroczymiu 

-Łąki k. Płońska 

-Rozlewiska rz. Jeziorki 

  

     

       

       

      

   

 

   

  

   



TORFOWISKO SIEKLUKI 

Położenie: ok.200 m na zachód od wsi Nętne, gm. Stromiec, i Gm. Stara Błotnica 

Dane ewidencyjne: wspólnota gruntowa i wielu właścicieli prywatnych 

Proponowana powierzchnia: 157 ha 

Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i gatunki: 7140 (80%), 6410 (2%), 

Gentiana pneumonanthe, Maculinea telejus, Maculinea nausithous  
 

 



Siedliska 



Gatunki 



DĄBROWA 
PONIATOWSKA 

Położenie:  Pomiędzy Skrzeszewem a 
Legionowem 

Dane ewidencyjne: Nadl. Jabłonna, oddziały 
139 i 140 

Proponowana powierzchnia: 42 ha 
Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i 

gatunki: 
91I0 (60%) 

Obiekt obejmuje kompleks bogatych gatunkowo lasów 
dębowych i sosnowo-dębowych otoczonych przez ubogie 
lasy na gruntach porolnych położony w północnej części 
Kotliny Warszawskiej (Powiat Legionowski, Gmina 
Wieliszew, Nadleśnictwo Jabłonna, Leśnictwo Poniatów). 
Rzeźba terenu na jego obszarze jest urozmaicona: 
występują tam wzniesienia wydmowe oraz wilgotniejsze 
zagłębienia. Na wniesieniach występują bory i bory 
mieszane, a ich stoki zajmują dąbrowy świetliste. W 
obniżeniach występują inicjalne postacie grądów. 



MURAWY W ZAKROCZYMIU 

Położenie:  Na skarpie doliny Wisły na 
zachodnim skraju Zakroczymia 

Dane ewidencyjne: dz. ewid. 49/4 oraz 33/3 
a także fragmenty działek 26, 27, 28, 29, 30/2 

o/Zakroczym 
Proponowana powierzchnia: 7,15 ha 

Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i 
gatunki: 

6210 (30%), 6120 (7%) 
Obiekt obejmuje dwa wąwozy wcinające się głęboko w 
Wysoczyznę Płońską w rejonie krawędzi doliny Wisły w 
mieście Zakroczym. Wąwozy te mają głębokość od  kilku do 
kilkunastu metrów. Utwory rozcinane przez erozję mają 
charakter pyłów oraz drobnoziarnistych piasków z 
wkładkami żwirów. Zbocza wąwozów pokrywają murawy 
kserotermiczne nawiązujące do muraw ostnicowych, 
kwietnych muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych 
śródlądowych muraw napiaskowych (lokalnie w miejscach o 
piaszczysto-żwirowatym podłożu). 



ŁĄKI K. PŁOŃSKA 
Położenie:  Ok. 5 km na południe od Płońska 

Dane ewidencyjne: wielu prywatnych 
właścicieli 

Proponowana powierzchnia: 183 ha 
Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i 

gatunki: 
6440 (20%), Ostericum palustre, Phengaris 

alcon Obiekt obejmuje źródliskową nieckę dopływu rzeki 
Naruszewki położoną w intensywnym krajobrazie rolniczym. 
Niecka została zmeliorowana a jej powierzchnię zajmowały 
głownie ekstensywnie użytkowane łąki. Obecnie zachodzi z 
jednej strony proces intensyfikacji rolnictwa na obrzeżach 
niecki, a z drugiej porzucania i wtórnego zabagniania się 
obszarów położonych w jej centrum. Bogate gatunkowo łąki 
trzęślicowe przetrwały jedynie na niewielkim procencie 
swojej dawnej powierzchni, ale wciąż są ostoją wielu 
interesujących gatunków roślin i zwierząt.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siedlisko rozlewisk, szuwarów i łąk 
wilgotnych o kluczowym znaczeniu dla 
populacji wielu gatunków płazów i ptaków 
przystępujących w tym miejscu do rozrodu. 
Na terenie rozlewisk rz. Jeziorki 
stwierdzono przystępowanie do rozrodu cn. 
7 gat. płazów oraz cn. 45 gat. ptaków (w 
tym notujących w skali kraju znaczące 
spadki liczebności populacji lęgowej jak: 
płaskonos, cyranka, czajka, rycyk, 
krwawodziób, kszyk, zielonka i inne). 

Rozlewiska rz. Jeziorki 
Położenie: Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna (na 

prawnym brzegu rz. Jeziorki) 

Dane ewidencyjne: 1/2, 10/6, 6/1, 1/1, 6/5, 3 
obręb 02-01 

Proponowana powierzchnia: 22 ha 

Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i 
gatunki: płazy (kumak nizinny, rzekotka zielona, 
ropucha szara, żaby), ptaki siewkowe łąk (rycyk, 

krwawodziób, czajka),  


