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Dokumentacja fotograficzna
Załącznik kartograficzny: Występowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000,
chronionych gatunków roślin kwiatowych i paprotników oraz porostów w pasie terenu pod
projektowaną trasę przebiegu kabla Żuromin - Płock (1:10.000) - arkusze A - J
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1 WSTĘP I METODYKA
Obszar opracowania stanowił pas terenu o szerokości ok. 20 m, od okolic miejscowości
Bieżuń koło Żuromina po okolice miejscowości Proboszczewice koło Płocka, wraz z
odcinkiem wariantowym w rejonie Rogienic (rys 1). Badany teren obejmował przebieg
planowanego kabla elektroenergetycznego, o szerokości po 10 m z obu jego stron. W
przypadku terenów cennych przyrodniczo, odnotowywano ich obecność w szerszej
przestrzeni, na jaką potencjalnie może mieć wpływ planowane przedsięwzięcie.
Prace terenowe prowadzono w dniach: 8-11, 19-22, 26-27 czerwca 2014 r. oraz 2-3
sierpnia 2014 r. korzystając z map topograficznych w skali 1:10.000 z zaznaczonymi
odcinkami do skontrolowania. Wspomagano się również wydrukiem ortofotomapy, znacznie
ułatwiającym prace terenowe. Sprawdzano występowanie siedlisk przyrodniczych
chronionych w programie Natura 2000, stanowisk chronionych gatunków roślin kwiatowych i
paprotników, a także chronionych gatunków porostów epifitycznych - sprawdzano wszystkie
drzewa obecne na trasie, zwłaszcza starsze i okazałe, pod kątem ewentualnej obecności
chronionych gatunków porostów.
Dla usprawnienia prowadzonej inwentaryzacji oraz przedstawienia jej wyników, trasę
podzielono roboczo na 58 odcinków, o długości ok. 1 km każdy, uwzględniając też trasę
odcinka wariantu alternatywnego (zob. zał. kartograficzny). Poniżej przedstawiono
charakterystykę ww. odcinków trasy, w zakresie merytorycznym niniejszego opracowania.
Nazwy gatunków roślin, wymieniane w opracowaniu, przyjęto za Mirkiem i in. (2002), a
chronionych porostów wg wykazu z Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 9 lipca
2004 r., w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168,
poz. 1765).
Ocenę obecności siedlisk i gatunków, wskazanych do ochrony w ramach europejskiej
sieci ekologicznej Natura 2000, sprawdzono wg listy z Rozporządzenia Ministra Środowiska,
z dnia 13 kwietnia 2010 r., w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 77, poz. 510 i Dz. U. z dnia 20.09.2012 r., poz. 1041). Obecność gatunków roślin, objętych w
kraju ochroną gatunkową, sprawdzono wg Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 5
stycznia 2012 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2012 r.,
poz. 81), a gatunków porostów epifitycznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia
9 lipca 2004 r., w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U.
Nr 168, poz. 1765).
W opracowaniu zastosowano skróty: dla gatunków objętych ochroną ścisłą – „Ch”,
zaś dla objętych ochroną częściową – „ch”.
Rozpoznano siedliska przyrodnicze, chronione w ramach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000, korzystając z prac pod red. Herbicha (2004 a, b, c). Dla uzupełnienia obrazu
cennych składników szaty roślinnej, oceniono występowanie gatunków roślin kwiatowych i
paprotników zagrożonych w skali Polski (Zarzycki, Szeląg 2006), a także sprawdzono wg
danych z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki red. 2001). Nie
oceniono gatunków zagrożonych w skali regionu, bowiem dla Mazowsza aktualnie nie ma
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jeszcze czerwonej listy i czerwonej księgi roślin - ich opracowanie jest obecnie
przygotowywane (por. Kapler A., Gawryś W., Puchalski J. 2014). Skontrolowano natomiast
możliwość występowania stanowisk gatunków roślin kwiatowych i paprotników programu
Natura 2000, korzystając z opracowania Sudnik-Wójcikowskiej, Werblan-Jakubiec (2004).
Prace prowadzono późną wiosną i latem. Pola uprawne, przez które wyznaczono trasę
kabla, były w trakcie rozpoznania w większości po opryskach herbicydami, co spowodowało
zniszczenie roślinności segetalnej, która zachowała się jedynie na skrajach pól i miedzach. W
trakcie rozpoznania szaty roślinnej terenu projektowanej trasy kabla wykonano szczegółowe
notatki terenowe, jak również bogatą dokumentację fotograficzną, zwłaszcza w punktach
cennych pod względem przyrodniczym, oraz wybranych elementów szaty roślinnej,
podlegających ocenie. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do niniejszego
opracowania.
Na załączniku kartograficznym w skali 1:10.000 przedstawiono lokalizację:


siedlisk przyrodniczych Natura 2000;



stanowisk chronionych gatunków roślin;



stanowisk chronionych gatunków porostów;



szpalery drzew cenne przyrodniczo i pojedyncze drzewa;



miejsca cenne przyrodniczo ze względu na ginące zespoły i gatunki roślin (w tym
zagrożone w skali Polski).
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2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ TERENU
OPRACOWANIA
Projektowana trasa kabla, między okolicami Żuromina i Płocka, na przebiegu około 58
km, przecina przede wszystkim tereny rolnicze pola uprawne, niekiedy biegnąc po miedzach i
śródpolnych drogach oraz użytki zielone, w różnym stopniu zagospodarowania. Przecina też
szereg dróg, poczynając od śródpolnych dróg gruntowych i nieutwardzonych dróg wiejskich,
po utwardzone drogi różnej rangi, łącznie z drogą krajową nr 10. Na swym przebiegu trasa
omija kompleksy leśne tej części Mazowsza, przebiegając jedynie przy niewielkich
enklawach leśnych, towarzyszących zwłaszcza dolinom rzecznym. Zbiorowiska leśne i
zaroślowe należą do rzadkości na projektowanej trasie. Roślinność terenu opracowania jest
zasadniczo słabo zróżnicowana i obejmuje przede wszystkim zbiorowiska segetalne, łąkowe,
a częściej – połąkowe, a także ruderalne – na miedzach i poboczach dróg. Pasowo, nad
rzekami i rowami, obecne są płaty zbiorowisk szuwarowych i ziołorośli. Wartość
przyrodnicza wybranych fragmentów terenu, przecinanych przez trasę kabla (pas o szerokości
20 m), wiąże się w małym stopniu z obecnością chronionych siedlisk przyrodniczych, a w
większym zakresie ze skupieniami stanowisk wybranych gatunków roślin – chronionych lub/i
rzadkich w skali kraju, a przypuszczalnie też regionu. Szczegółowy przebieg kabla omija w
większości najbardziej wartościowe przyrodniczo fragmenty terenu.
Roślinność segetalna pól uprawnych jest silnie ograniczona przez powszechne
stosowania ich chemicznego odchwaszczania. Takie uprawy, jak np. kukurydza i pszenica,
praktycznie pozbawione były gatunków zbiorowisk segetalnych lub rośliny te były obecne,
jednak obumierały po niedawnych opryskach. Na skrajach pól, miedzach śródpolnych oraz w
niewielkich fragmentach łanów, gdzie nie sięgnęły opryski, występowała bogata roślinność
segetalna, z dużym udziałem zwłaszcza miotły zbożowej Apera spica-venti, chabra bławatka
Centaurea cyanus, maruny bezwonnej Matricaria maritima subsp. inodora, fiołka polnego
Viola ravensis, niekiedy też perzu właściwego Elymus repens i szeregu innych gatunków. Na
uwagę zasługuje częste występowanie, miejscami bardzo obfite, stokłosy żytniej Bromus
secalinus – gatunku uważanego do niedawna za zagrożony wyginięciem w skali Polski (PL
V), a ostatnio miejscami pospolitego już w części kraju. Jego liczniejsza obecność jest
przypuszczalnie jednym ze wskaźników starego osadnictwa na danym terenie. Wyjątkowo
zdarzają się pola niepoddane chemicznym opryskom, z zestawem bujnej roślinności
segetalnej, w tym również obecnością wybitnie rzadkich gatunków, jak jaskier iliryjski
Ranunculus cfr. illyricus (PL E).
Niektóre odcinki trasy przecinają doliny z ciekami lub obniżenia, w przeszłości
zabagnione, odwadniane rowami odwadniającymi. Dotyczy to zwłaszcza doliny rzeki Wkry
(Działdówki) oraz Sierpienicy, a także małych cieków, jak Luta. Większość terenów na dnach
dolin zajmują współcześnie uprawiane użytki zielone, z wysianymi zestawami traw
pastewnych, najczęściej z dominacją życicy trwałej Lolium perenne, niekiedy też życicy
wielokwiatowej L. multiflorum, czasami kupkówki pospolitej Dactylis glomerata i innych.
Rzadko obecne są płaty nawiązujące do zespołów wilgotnych łąk, z bogactwem roślin
łąkowych i rzadszymi gatunkami z tych siedlisk. Utrzymują się one głównie w rowach i nad
nimi, a czasami w pasach starych miedz, rozdzielających poszczególne kwatery użytków
zielonych. Roślinność łąkowa zachowała się jedynie w bardziej podmokłych fragmentach
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dolin, najczęściej w płatach już o charakterze bardziej szuwarowo-ziołoroślowym, nie
podlegających koszeniu i wypasowi. W kilku tego typu miejscach notowano zróżnicowane
zestawy gatunków, w tym – interesujących, jak m.in.: włosienicznik Batrachium sp., groszek
błotny Lathyrus palustris (PL V), jaskier wielki Ranunculus lingua (PL V), ożanka
czosnkowa Teucrium scordium (PL V), przetacznik długolistny Veronica longifolia,
biedrzeniec większy Pimpinella major.
Szczególną ostoją gatunków zbiorowisk wodnych, nadwodnych, szuwarowych i
łąkowych, w tym rzadkich, jak niektóre wyżej wymienione, są rowy, zwłaszcza wypełnione
wodą. Cieki z wodą płynącą, a przede wszystkim Wkra i Sierpienica, posiadają bogactwo
flory wodnej, w tym obecność gatunków z rodzaju rdestnica Potamogeton sp., rzęśl Callitiche
sp., wywłócznik Ceratophyllum sp., jak również wcześniej wymienione gatunki. Mimo to,
cieków tych nie zakwalifikowano do chronionego siedliska przyrodniczego „nizinne i
podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników” (kod 3260). Jednak powinny być one
chronione, jako ostatnie w badanym obszarze miejsca z bogatszą roślinnością wodną w
płynącej wodzie. Trzeba jednocześnie podkreślić, że większość rowów, oprócz
wymienionych, większych rzek i kilku znaczniejszych rowów, jest aktualnie sucha. Wyraźnie
zaznacza się zjawisko nadmiernego, postępującego przesuszenia, co nie dotyczy jedynie
bieżącego sezonu, ale jest już wieloletnim nawarstwieniem problemu. Stąd liczne tereny w
przeszłości bagienne, absolutna większość użytków zielonych, jak również rowy, a nawet
mniejsze rzeki (jak np. Luta) są silnie przesuszone.
Lasy, ze względu na fakt, że ich płaty stanowią znikomy udział na przebiegu
projektowanej trasy kabla, zasługują na szczególną uwagę. Zajmują one specyficzne tereny,
mniej przydatne w przeszłości pod uprawy polowe i użytki zielone, jak np. szczególnie silnie
zabagnione, osuszane torfowiska oraz piaszczyste zwydmienia lub małe enklawy, z innych
względów nieprzydatne do rolniczego wykorzystania. Z powyższych względów, posiadają
drzewostan albo olszowy, z olszą czarną Alnus glutinosa, albo sosnowy, z sosną zwyczajną
Pinus sylvestris, lub też brzozowo-osikowe, z brzozą brodawkowatą Betula pendula, rzadziej
brzozą omszoną B. pubescens, oraz topolą osiką Populus tremula. Większe kompleksy leśne
mają lepiej wykształcone leśne runo, w przeciwieństwie do małych enklaw leśnych,
stanowiących m.in. zadrzewienia na gruntach porolnych, gdzie runo jest często o charakterze
ruderalnym. W tutejszych lasach, niezależnie od ich wielkości i charakteru, bogata jest
przeważnie warstwa krzewów, m.in. z częstym i obfitym udziałem bzu czarnego Sambucus
nigra, szakłaka pospolitego Rhamnus cathartica i kruszyny pospolitej Frangula alnus –
gatunku objętego ochroną częściową.
Pobocza szos i dróg gruntowych oraz miedze i obrzeża rowów zajmuje roślinność
ruderalna, reprezentująca głównie klasę Artemisietea, niekiedy z udziałem też gatunków
zbiorowisk łąkowych, rzadziej – piaszczystych muraw, a często z liczniejszym udziałem
gatunków zbiorowisk segetalnych. W trakcie prowadzenia rozpoznania, większość poboczy,
zwłaszcza przy drogach utwardzonych, była świeżo wykoszona.
Większość dróg przecinanych przez trasę kabla, zarówno ważniejszych –
utwardzonych, jak również gruntowych – tych przez wsie oraz śródpolnych i przez pastwiska,
jest współcześnie pozbawionych zadrzewień przydrożnych. Wiele z nich posiadało w
przeszłości aleje, jednak zostały one w większości wycięte, niekiedy w ostatnich latach
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(widoczne jeszcze pnie po wycince w roku ubiegłym i bieżącym; dotyczy to zwłaszcza
okazałych topoli obcego pochodzenia). Częściej szpalery drzew można obecnie spotkać nad
większymi rowami odwadniającymi, a niekiedy na dużych miedzach. Na zachowanych,
nielicznych drzewach przydrożnych, jak i drzewach nad rowami, zarówno u młodych
okazów, ale też i u starszych, notowano ograniczony zestaw skorupiastych gatunków
porostów epifitycznych. Nie stwierdzono nigdzie na trasie obecności gatunków z tej grupy,
objętych ochroną ścisłą. Z gatunków porostów epifitycznych podlegających ochronie
częściowej odnotowano jedno zaledwie stanowisko mąkli tarniowej Evernia prunastri,
obecne na lipach, około 50 m od trasy kabla.
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3 WYNIKI INWENTARYZACJI – CHARAKTERYSTYKA SIEDLISK I SZATY
ROŚLINNEJ ODCINKÓW TRASY PRZEBIEGU KABLA ŻUROMIN – PŁOCK
Wyniki inwentaryzacji trasy kabla przestawiono w podziale na odcinki ok. 1 km każdy.
Poniżej przedstawiono charakterystykę ww. odcinków trasy (zob. zał. kartogr).
0-1 km – trasa odchodzi od drogi asfaltowej, około 2 km na NW od centrum Dębska. Szosa ta
ma szpalery drzew po obu stronach (głównie stosunkowo młode: klon jawor Acer
pseudoplatanus, rzadziej lipa drobnolistna Tilia cordata; stare okazy topoli Populus sp.
usunięte niedawno). W rowach przy szosie obficie obecny jest podrost drzew oraz
krzewy, m.in. wierzby Salix sp. div., czeremcha zwyczajna Padus avium, jabłoń domowa
Malus domestica, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, malina właściwa Rubus
idaeus. Po NNE stronie opisywanej szosy ostatnio usunięto krzewy, a tuż przy drzewach
kładziono w wykopie kabel. Trasa od szosy biegnie w kierunku SW, początkowe około
250 m polem uprawnym (w bieżącym roku – pszenica, a dalej – jęczmień), wzdłuż
średniej wielkości rowu odwadniającego, wiodącego od strony szosy, po jego NW stronie.
Po przecięciu tego rowu, kolejne 250 m trasy wyznaczono na przebiegu rowu, otoczonego
na tym odcinku użytkami zielonymi (łąki kośne i wypasane). Rów na tym odcinku jest
aktualnie suchy, zajęty przez bujną roślinność. Odnotowano tu m.in. bogaty zestaw
gatunków łąkowych, a także gatunki chronione, takie jak: kukułka krwista Dactylorhiza
incanata (Ch), kukułka szerokolistna D. majalis (Ch) i wilżyna łąkowa Ononis arvensis
(ch) oraz owsica omszona Avenula pubescens, sit siny Juncus inflexus, czarcikęs łąkowy
Succisa pratensis, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum, brodawnik zwyczajny
Leontodon hispidus i wiele innych, rzadszych na obszarze opracowania. Storczyki rosną
grupą w początkowym odcinku rowu, a następnie od skupienia podrostu osiki Populus
tremula nad rowem – na odcinku około 100 m i ponownie pojawiają się po przerwie.
Dominuje kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (odnotowano łącznie około 200
kwitnących osobników), mniej liczna jest kukułka krwista D. incanata (łącznie około 30
kwitnących osobników). Po przecięciu rowu, trasa ponownie przechodzi na jego NW
stronę i biegnie około 300 m w bezpośredniej bliskości tego rowu, po terenie użytku
zielonego. Nad rowem w dwóch miejscach obecne są stare okazy olszy czarnej Alnus
glutinosa i towarzyszące im krzewy, m.in. kaliny koralowej Viburnum opulus (ch). W
dalszym biegu trasa skręca dwukrotnie, przechodząc przez użytki zielone (skoszone łąki) i
przecina rów (szerokości do 2 m, głębokości 1,5 m), z wodą i bujną roślinnością
szuwarowo-ziołoroślową (m.in. biedrzeniec większy Pimpinella major, bodziszek błotny
Geranium palustre, wiązówka błotna Filipendula ulmaria, dzięgiel leśny Angelica
sylvastris).
1-2 km – trasa biegnie użytkiem zielonym (skoszona łąka), bezpośrednio przy ww. rowie, po
jego NW stronie i dochodzi do pasa szuwarów. Około 50 m na E od niej, w obrębie
rozległych szuwarów (z takimi gatunkami, jak m.in. bodziszek błotny Geranium palustre,
ostrożeń błotny Cirsium palustre, rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum, kuklik zwisły
Geum rivale) znajduje się zagłębienie, stanowiące pozostałość po dawnym torfowisku i
oczku wodnym (informacja ustna od mieszkańca Dębska). W miejscu tym występują takie
gatunki, jak m.in. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata (ch), jaskier wielki
Ranunculus lingua (PL V), siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, wełnianka
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wąskolistna Eriophorum angustifolium, gorczycznik prosty Barbarea cfr. stricta, turzyca
dzióbkowata Carex rostrata, pępawa błotna Crepis paludosa. Trasa w dalszym biegu
przecina dość szeroki i głęboki rów, z płynącą wodą (nurt – około 1-1,5 m szerokości), o
stromych skarpach. W wodzie obecna jest relatywnie bogata roślinność, z takimi
gatunkami, jak m.in.: wąskolistna rdestnica Potamogeton sp., rzęśl Callitriche sp.,
jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum, jaskier jadowity Ranunculus sceleratus. Po
pokonaniu tego rowu trasa przecina kolejny pas szuwarowo-ruderalny oraz pas użytku
zielonego (skoszona łąka) i biegnie polem uprawnym (pszenżyto). Na trasie kabla, w
niewielkim pasie (około 10 m szerokości) uprawa jest silnie zachwaszczona, z bogactwem
gatunków zbiorowisk segetalnych, w tym – wybitnie rzadkim jaskrem iliryjskim
Ranunculus cfr. illyricus (PL E) oraz m.in. stokłosą żytnią Bromus secalinus (PL V),
zagorzałkiem wiosennym Odontites verna. Trasa dochodzi następnie do mało
uczęszczanej, zarośniętej drogi gruntowej Dębsk – Chamsk, którą przecina niedaleko
punktu wysokościowego 125,34 m n.p.m. (aktualnie – świeży wzgórek z kamieni i krzyż
brzozowy). Trasa skręca po przekroczeniu drogi i biegnie około 150 m wzdłuż niej
pastwiskiem, przecinając niewielki, suchy rów (z obecnością szeregu rzadszych gatunków
łąkowych, jak np. dziurawiec skrzydełkowaty Hypericum tetrapterum). Po obu stronach
drogi obecne są suche rowy i szerokie miedze trawiaste, z licznymi gatunkami zbiorowisk
ruderalnych, ale też łąkowych. Po stronie pastwisk (od SSW) obecne są liczne krzewy
wierzby rokity Salix repens subsp. rosmarinifolia oraz pojedyncze – kruszyny pospolitej
Frangula alnus (ch), a także inne interesujące gatunki, jak np. kanianka pospolita Cuscuta
europaea, dzwonek skupiony Campanula glomerata oraz trafiają się głazy z biotą
porostów epifitycznych. Trasa, po skręcie na SSW, oddala się od ww. drogi i dalej
przecina rozległe pastwisko (aktualnie jest prowadzony wypas bydła).
2-3 km – trasa przebiega przez rozległe, suche i ubogie pastwiska, a następnie rozległe pole
(pszenżyto), przecinając trzy rowy odwadniające, kolejno biegnąc wzdłuż jednego z nich.
Rowy te są częściowo wilgotne lub z wodą i zajęte przede wszystkim przez trzcinę
pospolitą Phragmites australis, ale też z takimi gatunkami, jak m.in. rzęsa drobna Lemna
minor, żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, rzeżucha bagienna Cardamine
dentata, manna jadalna Glyceria fluitans, tojeść rozesłana Lysimachia nummularia i tojeść
pospolita L. vulgaris, niezapominajka błotna Myosotis palustris, a miejscami też turzyce
Carex sp. div. Nad rowem rosną 3 okazałe topole kanadyjskie Populus xcanadensis oraz
krzewy czeremchy zwyczajnej Padus avium, wierzby szarej (łozy) Salix cinerea, bzu
czarnego Sambucus nigra; w pobliżu znajduje się wykopany niedawno prostokątny
zbiornik z wodą (około 10 x 40 m, ogrodzony siatką metalową (w wodzie głównie rdest
ziemnowodny w formie wodnej Polygonum amphibium fo. natans). Trasa biegnie
następnie wzdłuż rowu, przecinając przejazdem (w miejscu przepustu), rów odchodzący
na W, a następnie polem (pszenżyto) dociera do drogi gruntowej od Chamska, w miejscu
jej ostrego zakrętu, mającej po obu stronach głębokie rowy odwadniające (obecnie suche
lub z niewielką ilością wody), z bujną roślinnością łąkowo-ruderalną. Obok przecięcia
trasą drogi, rosną za rowem 2 okazałe topole kanadyjskie, z jemiołą pospolitą Viscum
album (na jednej obecne jest gniazdo ptaka drapieżnego). Drzewa te stanowią pozostałość
dawnego szpaleru, którego resztki jeszcze są obecne odcinkami, przy czym część topoli
(bliżej Chamska) obecnie obumiera. Dalszy bieg trasy prowadzi przez rozległe pole
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uprawne, z przecięciem jednego, niewielkiego rowu, a następnie – przecięcie pasa dawnej
drogi gruntowej. Jest ona aktualnie pasem zielnej roślinności ruderalnej, ze szpalerem
drzew, głównie młodych jesionów pensylwańskich Fraxinus cfr. pennsylvanica oraz
grupami okazałych topoli kanadyjskich, będących pozostałością po dawnym rzędowym
nasadzeniu. Dalszy bieg trasy prowadzi przez pole (kukurydza).
3-4 km – po ww. polu kukurydzy, trasa skośnie przecina uczęszczaną drogę gruntową,
biegnącą od strony Kolonii Chamsk, z roślinnością ruderalną na poboczach (m.in.
obecność rzadszego współcześnie archeofita, jak: szczwół plamisty Conium maculatum
oraz pojedynczych głazów narzutowych, ściągniętych z pól). Dalej biegnie polem
uprawnym (pszenżyto), a następnie użytkami zielonymi, o charakterze kośnych łąk, w
większości z uprawą traw pastewnych (głównie życicy trwałej Lolium perenne). Po
przejściu przez lukę w przerzedzonym pasie zadrzewienia (rząd olszy czarnych Alnus
glutinosa) nad starym rowem w zaniku i przecinając trawiastą drogę do pastwisk dalej
biegnie uprawianymi użytkami zielonymi. Dalej trasa biegnie pasem skoszonego użytku
zielonego, z cechami zbiorowiska zabagnionej łąki (m.in. znaczny udział ponikła błotnego
Eleocharis palustris) i dalej po przejściu pomiędzy dwoma pasami zarośli i szuwarów
(olsze czarne, wierzby, zwłaszcza łoza Salix cinerea, szuwary turzycowe i ziołorośla,
dużo chmielu zwyczajnego Humulus lupulus), trasa dochodzi do dużego rowu
odwadniającego (głębokość około 1 m, szerokość wody 2 m), z obfitą obecnością w
wodzie takich gatunków, jak: rzęsa drobna Lemna minor, rogatek sztywny Ceratophyllum
demersum, rzęśl Callitriche sp. Na obrzeżach dominują: manna mielec Glyceria maxima,
jeżogłówka gałęzista Sparganium ramosum, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia,
niezapominajka błotna Myosotis palustris. Przed rowem i za nim obecne są pasy
roślinności szuwarowej, z przewagą takich gatunków, jak: mozga trzcinowata Phalaris
arundinacea, skrzyp bagienny Equisetum fluviatile, turzyca błotna Carex acutiformis,
pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, oset kędzierzawy Carduus crispus, trybula leśna
Anthriscus sylvestris, przytulia czepna Galium aparine i poziewniki Galeopsis sp. div.
Dalszy bieg, po skręcie trasy, przebiega pasem koszonej łąki, pomiędzy dwoma pasmami
zarośli i szuwarów, zajmujących szerokie, płytkie rowy odwadniające. Na skraju zarośli
stwierdzono obecność kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch), krzewy kaliny koralowej
Viburnum opulus (ch) oraz pojedynczo – porzeczki czarnej Ribes nigrum (ch).
4-5 km – trasa kontynuuje przebieg przez ww. pas skoszonej łąki, pomiędzy dwoma pasmami
zarośli i szuwarów, w obrębie, których obecne są urozmaicone, bogate zbiorowiska
torfowiskowo-szuwarowe (m.in. z licznymi turzycami Carex sp. div., skrzypem
bagiennym Equisetum fluviatile, groszkiem błotnym Lathyrus palustris (PL V),
siedmiopalecznikiem błotnym Comarum palustre). Trasa dochodzi następnie do
rozległego pola uprawnego na mineralnym podłożu (pszenżyto). Na polu tym skręca w
pobliżu okazałej, samotnej topoli kanadyjskiej Populus xcanadensis, o dwóch pniach. Po
ponownym zakręcie, trasa biegnie zarośniętą drogą, wiodącą pastwiskiem, i dochodzi
polem (owies) do uczęszczanej drogi gruntowej z Sadłowa do Dębska, której towarzyszą
pobocza z roślinnością ruderalną z klasy Artemisietea. Po przecięciu jej, biegnie polami
uprawnymi (jęczmień, kukurydza, pszenżyto), w pobliżu drogi gruntowej i nieopodal
dwóch gospodarstw.
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5-6 km – na skraju pól uprawnych trasa skręca, a następnie przecina mało użytkowaną drogę
gruntową, wiodącą obok łąk i pól w stronę Sadłowa. Po kolejnym skręcie trasa przecina
bujną łąkę, m.in. z obecnością okazów wilżyny bezbronnej Ononis arvensis (ch). Do łąki
tej od E dochodzi ślepo kończący się rów. W zadrzewieniu nad nim obficie występuje
kruszyna pospolita Frangula alnus (ch), a także w rowie, częściowo z wodą, jest bogata
roślinność wodna i nadwodna, m.in. z obfitą populacją jaskra wielkiego Ranunculus
lingua (PL V) oraz ożanką czosnkową Teucrium scordium (PL V). Dalej trasa biegnie
szeroką, mineralną groblą, rozdzielającą dwa zabagnione obniżenia, częściowo ze
zbiorowiskami wodnymi oraz szuwarowymi (m.in. turzycowymi, kosaćcem żółtym Iris
pseudoacorus, szczawiem lancetowatym Rumex hydrolapathum) i zaroślami, głównie
wierzby szarej (łozy) Salix cinerea. Są one bardzo cenne z przyrodniczego punktu
widzenia, skupiając zarówno rzadkie w tym regionie zbiorowiska roślinne, wodne,
bagienne i szuwarowe, jak i cenne gatunki roślin naczyniowych, m.in.: włosienicznik
wodny Batrachium aquatile (Ch), ożanka czosnkowa (PL V), jaskier wielki (PL V),
trzcinnik prosty Calamagrostis stricta, rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum,
okrężnica bagienna Hottonia palustris, przetacznik błotny Veronica scutellata. Dalej trasa
przechodzi tuż obok gospodarstwa, po jego SE stronie, i polami uprawnymi, obok drogi
gruntowej, wiodącej od tego gospodarstwa, dochodzi do częściej użytkowanej drogi
gruntowej (niedawno wysypanej nawiezionym piaskiem), prowadzącej od szosy Sadłowo
– Stawiszyn do grupy gospodarstw (Sadłowo-Parcele). Przy ww. gospodarstwie,
obecnych jest kilka starszych drzew, jak: rząd wierzb Salix sp. oraz kasztanowiec
pospolity Aesculus hippocastanum i jabłoń domowa Malus domestica (osłabiona).
6-7 km – trasa biegnie dalej obok drogi gruntowej (po jej SE stronie), niedawno wysypanej
nawiezionym piaskiem, otoczonej użytkami zielonymi i pastwiskami, a pod koniec polami
uprawnymi (jęczmień, pszenżyto, żyto). Przy odejściu dojazdu do samotnego
gospodarstwa (najbliższego szosie) jest kapliczka-krzyż i przy niej dwa drzewa –
kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum oraz olsza czarna Alnus glutinosa (warte
zachowania). Trasa skręca na SE i polem uprawnym (jęczmień, kukurydza), przy granicy
między nim i użytkiem zielonym, biegnie w stronę rowu przecinającego pola. Przy szosie
Sadłowo-Parcele - Stawiszyn (w odległości ok. 90 m od trasy) obecne są, nasadzone za
rowami, drzewa – głównie klony jawory Acer pseudoplatanus. Trasa dochodzi polami
(jęczmień) do rowu, skośnie biegnącego do szosy z Sadłowa. Jest on głęboki (do ponad 3
m) i ze słabo płynącą wodą, zarośnięty przy dnie szuwarem manny mielec Glyceria
maxima lub mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea, z szeregiem roślin
wilgociolubnych, zaś na stromych skarpach – roślinnością ruderalną. Nad skarpą rowu,
zwłaszcza bliżej szosy, po obu jej stronach, ciągnie się pas zarośli, głównie wierzb Salix
sp. div., podrostu klonu jaworu oraz innych gatunków drzew i krzewów. Trasa przecina
ww. rów na N od szosy, a następnie użytek zielony i gruntową drogę do domostw, polami
(żyto, pszenżyto) okrążając samotne gospodarstwo. Przy tej drodze oraz na pasie
odchodzącej od niej miedzy występuje szpaler dorodnych (część okazów jest starszych i
wysokich) lip drobnolistnych Tilia cordata. Stanowią one cenny element tutejszego
środowiska przyrodniczego, wart ochrony.
7-8 km – po ominięciu polem terenu gospodarstwa i skręcie na S, trasa przecina szosę z
Sadłowa (obecne młode klony jawory za rowem). Trasa biegnie przez pastwiska, a
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następnie przecina szosę, a dalej gruntową drogą śródpolną (pomiędzy pszenicą i
kukurydzą) zdąża do samotnego gospodarstwa, następnie dochodzi do szosy asfaltowej
Karniszyn – Stawiszyn (droga Mława – Sierpc). Trasa przecina szosę pod kątem prostym,
a po skręcie biegnie polami w kierunku SE. Przy szosie, po jej SSE stronie, obecny jest
rów wilgotny, z roślinnością szuwarowo-ruderalną, a nad nim pas krzewów, w tym –
okazami kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch) i młode nasadzenia drzew – lip
szerokolistnych Tilia platyphyllos.
8-9 km – trasa biegnie polami, wzdłuż drogi gruntowej (po jej E stronie), stanowiącej dojazd
do samotnego gospodastwa. W bieżącym sezonie wegetacyjnym dominowało tu
pszenżyto (skrajem obficie obecna stokłosa żytnia Bromus secalinus – PL V). Z drogi tej,
po jej przecięciu, w miejscu odejścia dojazdu do zabudowań, odchodzi na SSW użytkiem
zielonym. Przechodzi przy samotnej wierzbie białej Salix alba, o dorodnej koronie, mimo
wypróchnienia pnia. Biegnie dalej przecinając najpierw użytkowane aktualnie, ubogie
pastwisko. Trasa jest odsunięta od pasa zarośli i szpaleru wierzb białych, towarzyszących
skrajowi użytku zielonego, obok gruntowej drogi. Występują tu liczne krzewy kruszyny
pospolitej Frangula alnus (ch) oraz obecne są okazy kaliny koralowej Viburnum opulus
(ch); zadrzewienie to zasługuje na zachowanie. Trasa na krańcu pastwiska przecina mały,
suchy w bieżącym roku rów, a dalej przecina koszoną łąkę. Następnie, obok 2 dużych
topoli kanadyjskich Populus xcanadensis, przecina nieduży, ale głeboki rów i biegnie
drogą gruntową na S, tuż obok obecnego po E stronie ww. drogi większego (do 2 m
głębokości) rowu (oba ww. rowy były ostatnio pogłębione i oczyszczone, z usunięciem
drzew i krzewów, jakie nad nimi występowały). Trasa na swoim przebiegu przecina
poprzecznie przebiegający, średniej wielkości rów, zajęty przez roślinność szuwaroworuderalną (dominuje trzcina pospolita Phragmites australis) i kontynuuje bieg wzdłuż
wymienionej drogi gruntowej, o kierunku N-S, pomiędzy polami uprawnymi.
9-10 km – trasa w dalszym ciągu biegnie polami (pszenżyto, żyto; na skrajach obecna
stokłosa żytnia Bromus secalinus – PL V), tuż przy drodze gruntowej o przebiegu N-S,
dochodząc do intensywnie użytkowanej drogi gruntowej od zwartych zabudowań wsi
Kobyla Łąka w kierunku rozrzuconych zabudowań wsi Karniszyn-Parcele. Przy
połączeniu dróg rośnie na pastwisku samotna wierzba biała Salix alba. Dalej, przy drodze
obecny jest szpaler wierzb białych oraz okazała topola kanadyjska Populus xcanadensis.
Drogą tą trasa biegnie kilkaset metrów na W, przecinając rów (głęboki do 2-3 m, o
stromych skarpach, z pasem manny mielec Glyceria maxima i roślinnością nadwodną i
ruderalną), z przepustem pod drogą. Trasa biegnie dalej ww. drogą gruntową, skręcając
na SW za zespołem nowych budynków przemysłowej hodowli zwierząt i zmierza polami
do szosy, biegnącej do Kobylej Łąki.
10-11 km – Trasa dochodzi do szosy biegnącej do Kobylej Łąki i przecina ją. Przy szosie
obecnie rośnie kilka drzew (lipy drobnolistne Tilia cordata i pojedyncza wierzba biała
Salix alba), leżą zaś na poboczu karcze po potężnych topolach Populus sp., które
zostały niedawno usunięte. Trasa dochodzi do szosy użytkiem zielonym i pastwiskiem,
pomiędzy dwoma ogrodzonymi posesjami, a za szosą biegnie dalej użytkiem zielonym
(tu przecina ślad po dawnym rowie z grupą kilku drzew – wierzb białych), dochodzi do
rowu (rzeka Luta – obecnie sucha, z dominacją na dnie manny mielec Glyceria maxima,
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a na obrzeżach z roślinnością szuwarowo-ziołoroślową i ruderalną), przecinając go. W
rejonie przekroczenia rzeczki występuje nad nią kilka drzew olszy czarnej Alnus
glutinosa oraz krzewy bzu czarnego Sambucus nigra. Za rzeczką, w pasie szuwarów,
występują urozmaicone gatunki (m.in. trzcinnik prosty Calamagrostis stricta, rzeżucha
bagienna Cardamine dentata, kozłek lekarski Valeriana officinalis, skrzyp bagienny
Equisetum fluviatile). W otoczeniu rzeki występują rozległe użytki zielone, aktualnie
wykorzystywane głównie jako pastwiska bydła. Trasa biegnie dalej w kierunku SW
polami uprawnymi. Dochodzi do rowu (obecnie rów jest suchy, płytki, z roślinnością
łąkowo-szuwarową; ślady po wyciętej łozie oraz pozostawione dwa drzewka wierzby
pięciopręcikowej Salix pentandra), przy którym biegnie około 50 m, a następnie miedzą
przez skoszone użytki zielone. Na jej pasie obecna jest urozmaicona roślinność łąk oraz
psiar i wrzosowisk (m.in. olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, chaber łąkowy
Centaurea jacea, turzyca zajęcza Carex ovalis), a także pojedyncze drzewa (2 brzozy
brodawkowate Betula pendula i wierzba krucha Salix fragilis).
11-12 km – trasa biegnie dalej ww. miedzą przez skoszone użytki zielone; na miedzy tej
trwa roślinność łąkowa (m.in. olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia) oraz krzewy
wierzby rokity Salix repens subsp. rosmarinifolia. Dalej trasa przecina rów (obecnie
suchy, płytki, z roślinnością szuwarową; jest tu m.in. mozga trzcinowata Phalaris
arundinacea, marek szerokolistny Sium latifolium, kropidło wodne Oenanthe aquatica),
któremu towarzyszy szpaler wierzb białych Salix alba i krzewów. Za rowem, po
przejściu granicą między pastwiskiem i skoszonym użytkiem zielonym, dochodzi do
drogi gruntowej, intensywnie uczęszczanej, między zabudowaniami Dźwierzna. Przy
drodze tej, około 30 m na SE od trasy, rosną dwa okazałe dęby szypułkowe Quercus
robur, zasługujące na ochronę. Po przecięciu wąską miedzą pola uprawnego
(kukurydza), trasa przecina szosę asfaltową Kocewo – Dźwierzno (brak drzew
przydrożnych), obok murowanej kapliczki-krzyża (pod nią – rośliny nasadzane, m.in.
orlik pospolity Aquilegia vulgaris – Ch na naturalnych stanowiskach). Za nią, trasa
biegnie w kierunku SW wąską miedzą między polami uprawnymi (kukurydza), a
następnie użytkiem zielonym.
12-13 km – trasa biegnie polem uprawnym, po granicy uprawy kukurydzy i owsa. Po jej NW
stronie, około 50 m od niej, znajduje się skraj niedużej, prostokątnej enklawy lasu (w
drzewostanie głównie brzoza brodawkowata Betula pendula i osika Populus tremula, a
w podszycie znaczny udział m.in. kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch). W dalszym
biegu, po skręcie, trasa przecina pole (owies) i pastwisko. Po skręcie, trasa zmierza
drogą gruntową częściowo zarośniętą, w pobliżu rowu odwadniającego (z wodą i grupą
gatunków hydrofilnych, z wyciętymi niedawno wierzbami i bzem czarnym Sambucus
nigra, na skarpach z roślinnością ruderalno-łąkową), w kierunku uczęszczanej,
piaszczystej drogi gruntowej z miejscowości Myślin-Wątróbki do Dźwierzna. Po
przecięciu drogi trasa biegnie po granicy między użytkiem zielonym i polem
kukurydzy, w pobliżu kontynuacji ww. rowu odwadniającego (na tym odcinku
początkowo suchego, o stromych skarpach, z roślinnością ruderalno-łąkową, w dalszej
części – z wodą i roślinnością szuwarową, z kilkoma kępami wierzby szarej łozy Salix
cinerea, a także kilkoma wierzbami białymi S. alba i brzozami brodawkowatymi Betula
pendula). Dalej trasa kabla skręca wdłuż rowu i przecina wypasane aktualnie pastwisko
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i rów (częściowo z wodą; obecne m.in. manna mielec Glyceria maxima, pałka
szerokolistna Typha latifolia, turzyce Carex sp. div.) w pobliżu szosy w MyślinieWątróbkach.
13-14 km – za ww. rowem trasa przecina pas ugoru i w pobliżu granicy posesji z nowym
domem (brak na mapie) oraz krzyża przydrożnego dochodzi do asfaltowej szosy
Myślin-Wątróbki – Bielawy Gołuskie. Przy szosie tej, po jej N stronie, jest pas zarośli, a
przy krzyżu są dwie starsze lipy drobnolistne Tilia cordata (na jednej stwierdzono
obecność niewielkich plech mąkli tarniowej Evernia prunastri (ch) – jedyne notowanie
chronionego gatunku porostu epifitycznego na całym przebiegu trasy). Po drugiej
stronie szosy obecne są przy niej młode okazy klonu jaworu Acer pseudoplatanus oraz
drzewa olszy czarnej Alnus glutinosa. Trasa za szosą przecina pas pastwiska, a
następnie skraj enklawy leśnej (luźno rosnące olsze czarne, na przedłużeniu płatu
przepasanego lasu). Obecne są tu krzewy kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch).
Drzewostan lasu również buduje olsza czarna, występująca na niewielkich kępach.
Aktualnie teren jest silnie przesuszony i regularnie odwiedzany przez bydło. W
podszycie jest tu m.in.: jarząb pospolity Sorbus aucuparia, porzeczka czerwona Ribes
spicatum, czeremcha zwyczajna Padus avium oraz liczna kruszyna pospolita Frangula
alnus (ch). W warstwie zielnej obecne są m.in.: śledziennica skrętolistna
Chrysosplenium alternifolium, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, zawilec
gajowy Anemone nemorosa, wierzbownica bladoróżowa Epilobium roseum, sitowie
leśne Scirpus sylvaticus, fiołek błotny Viola palustris, szczawik zajęczy Oxalis
acetosella, jaskier płomiennik Ranunculus flammula, turzyca długokłosa Carex
elongata i kilka innych gatunków turzyc. Brak wiedzy o florze wczesnowiosennej –
gdyby obecne były geofity wiosenne, typowe dla łęgu, ułatwiłoby to diagnozę
zbiorowiska i ocenę obecności siedliska przyrodniczego Natura 2000. Na podstawie
uzyskanego podczas rozpoznania terenowego oglądu, jest to przesuszony łęg, który
wcześniej uległ też przemianom, ze względu na ograniczenie zalewów i poziomego
ruchu wody, co upodobniło jego płaty do olsu porzeczkowego. Rozpatrując
kompleksowo, można uznać, że jest to silnie osłabiona postać łęgu jesionowoolszowego Fraxino-Alnetum (priorytetowe siedlisko przyrodnicze Natura 2000 – kod
*91E0). Za pasem zadrzewienia, trasa przecina pastwisko, częściowo z płatami szuwaru
tatarakowego Acoretum calami, intensywnie użytkowane, przecina rów (ostatnio
oczyszczony, suchy) i przez użytek zielony dochodzi do kolejnego rowu, o krętym
biegu, obecnie suchego (przypuszczalnie pozostałość starorzecza), któremu towarzyszą
pasy drzew i krzewów, po obu jego stronach. Około 100 m na wschód od przecięcia
trasą rowu, w zaroślach występują m.in.: kruszyna pospolita Frangula alnus (ch), kalina
koralowa Viburnum opulus (ch) i porzeczka czarna Ribes nigrum (ch). W pasie 20 m, na
przecięciu trasy i rowu, nie odnaleziono ich. W dalszym biegu trasa przecina kolejne
użytki zielone, na płaskiej, rozległej dolinie rzeki Wkry (Działdówki). Są one
intensywnie uprawiane, stąd przeważnie z wysianymi gatunkami traw pastewnych
(głównie życicą); w trakcie oględzin były po pierwszym pokosie. Trasa dochodzi do
kolejnego rowu (głęboki i niedawno odnowiony, jednak obecnie suchy) i ponad 100 m
biegnie wzdłuż niego, a następnie przecina go, a za nim – drogę gruntową, wiodącą do
dalszych pastwisk i biegnie użytkiem zielonym, wzdłuż niedużego rowu.
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14-15 km – trasa dochodzi użytkiem zielonym do rzeki Wkry (Działdówki) i przecina ją,
dalej biegnąc użytkami zielonymi (kośne i wypasane). W trakcie inwentaryzacji poziom
wody w rzece układał się ok. 2-3 m poniżej poziomu płaskiej, otaczającej terasy;
szerokość nurtu, w rejonie przecięcia z trasą, wynosi około 5-8 m. W wodzie,
stosunkowo bystro płynącej, obecne jest urozmaicone zbiorowisko roślinne, z
dominującymi gatunkami, jak: rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa
Spirodela polyrhiza, wąskolistna rdestnica Potamogeton sp., strzałka wodna Sagittaria
sagittifolia, jeżogłówka gałęzista Sparganium ramosum, manna mielec Glyceria
maxima, łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus, potocznik wąskolistny Berula
erecta, marek szerokolistny Sium latifolium, żabiściek pływający Hydrocharis morsusranae, kosaciec żółty Iris pseudoacorus. Strome skarpy uregulowanego biegu rzeki
zajmują zbiorowiska szuwarowe, z przewagą mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea,
a wyżej – roślinność ruderalna, z dominacją pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. Obok
pospolitych roślin, spotykanych w takich miejscach, obecne są też niektóre rzadsze
lokalnie gatunki, jak np. kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, jasnota plamista
Lamium maculatum, konietlica łąkowa Trisetum flavescens. Wskazuje to na możliwość
tworzenia się na brzegach Wkry płatów ziołoroślowych, stanowiących chronione
siedlisko przyrodnicze Natura 2000. Na odcinku rzeki przecinanym przez trasę
aktualnie nie stwierdzono obecności dobrze wykształconych fitocenoz reprezentujących
to siedlisko Natura 2000. Biegnąc użytkami zielonymi (w trakcie obserwacji – po
skoszeniu i zebraniu siana), uprawianymi, ale częściowo wskazującymi jeszcze
nawiązania do łąk (obecność niektórych gatunków, jak np. wiązówki błotnej
Filipendula ulmaria, firletki poszarpanej Lychnis flos-cuculi), trasa przecina drogę
gruntową i średniej wielkości rów, zajęty przez roślinność szuwarową i nadwodną.
Dalej mija wyniesienie zajęte przez pole uprawne, dochodzi do krańca starego, małego,
suchego rowu i po zakręcie biegnie przy nim. W tym rejonie, na mapach, jest
zaznaczona obecność enklaw zadrzewień, jednak obiekty te od dawna nie istnieją.
Pozostałością są niektóre gatunki, jak np. krzew porzeczki czarnej Ribes nigrum (ch),
obecny nad rowem, na trasie, jak również samotna olsza czarna Alnus glutinosa, przy
krańcu ww. rowu. Dochodzi on do większego rowu, niedawno oczyszczonego,
głębszego, miejscami na dnie błotnistego, jednak również bez wody. Tu trasa skręca i
biegnie przy tym rowie przez użytki zielone w kierunku SW. Od strony SE rowu ciągnie
się szpaler drzew (wierzby kruche Salix fragilis) oraz krzewów, wśród których
dominuje szakłak pospolity Rhamnus cathartica oraz kruszyna pospolita Frangula
alnus (ch).
15-16 km – dalej trasa biegnie łąkami (skoszonymi w trakcie rozpoznania) wzdłuż dawnego
rowu, obecnie stanowiącego miedzę ze szpalerem wierzb kruchych Salix fragilis i
przecina dwa małe rowy poprzeczne, dochodzące od NW. Za drugim, szerszym i
krętym (dawny ciek? na dnie woda i rośliny takie, jak m.in. okrężnica bagienna
Hottonia palustris, rzęśl Callitiche sp., rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia), z
pasem towarzyszących drzew – wierzb kruchych, zarośli i szuwarów (mozgi
trzcinowatej Phalaris arundinacea, tataraku zwyczajnego Acorus calamus i manny
mielec Glyceria maxima), trasa skręca i biegnie przez użytek zielony, a następnie
groblą, z drogą gruntową, pomiędzy zabagnionymi terenami. Po W stronie jest to
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rozległy szuwar turzycowy, również z oczkami wodnymi oraz zaroślami olszy czarnej
Alnus glutinosa (obecność m.in. takich gatunków, jak: zachylnik błotny Thelypteris
palustris, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, trzcinnik lancetowaty
Calamagrostis canescens). Na skraju obecne są krzewy kruszyny pospolitej Frangula
alnus (ch). Po stronie E są to szuwary i oczka, z liczną obecnością m.in. tataraku Acorus
calamus, włosienicznika krążkolistnego Batrachium circinatum, w przeszłości
przypuszczalnie wypasane. Po przecięciu drogi gruntowej, od miejscowości Siedliska w
stronę pastwisk, trasa przecina użytek zielony, z uprawą życicy i rów (suchy) z pasem
zadrzewienia (głównie olsze czarne Alnus glutinosa, wierzby kruche Salix fragilis,
czeremcha zwyczajna Padus avium), z licznym udziałem kruszyny pospolitej Frangula
alnus (ch) i obecnością porzeczki czarnej Ribes nigrum (ch), oraz roślinnością
szuwarową. Około 30 m na E od trasy jest przy rowie zbiornik z wodą – wodopój dla
bydła, z ubogą roślinnością. Po przecięciu kolejnego użytku zielonego (skoszony) trasa
biegnie polem uprawnym (żyto), równolegle do drogi od Siedliska do szosy w
Stanisławowie. Przy szosie trasa omija zabudowanie – dom mieszkalny od zachodu.
Przed domem, przy szosie, po stronie E, na piaszczystym koszonym „trawniku” jest
stanowisko kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (ch). Po przecięciu asfaltowej
drogi, trasa przecina ogrodzony od strony szosy teren suchego pastwiska, intensywnie
użytkowanego, z kępą 3 dębów szypułkowych Quercus robur, a następnie rów (suchy
obecnie), któremu towarzyszy zadrzewienie, z liczną obecnością kruszyny pospolitej
Frangula alnus (ch), oraz szuwarami. Trasa przechodzi przez rów groblą z dawną drogą
na pastwiska; po obu jej stronach rosną potężne wierzby kruche. Dalej trasa biegnie
użytkiem zielonym (skoszonym w trakcie rozpoznania), wzdłuż głębokiego, suchego
rowu, o przebiegu N-S, z pasami drzew po obu stronach (olsza czarna i wierzba krucha),
a zwłaszcza krzewów (ze szczególnym bogactwem gatunków wierzb i ich mieszańców
Salix sp. div.), a także – ciągłym pasem występowania kruszyny pospolitej Frangula
alnus (ch).
16-17 km – trasa kontynuuje bieg wzdłuż ww. rowu, przecinając odchodzący od niego na W
pas zadrzewienia (ogłowionych wierzb kruchych Salix fragilis). Nad rowem wciąż
obecne były liczne krzewy kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch). Pod koniec
czerwca 2014 stwierdzono (w trakcie ponownej wizyty w tym fragmencie trasy), że
część zadrzewienia i krzewów, w S części rowu, usunięto. Następnie trasa przechodzi
obok E skraju dwóch podłużnych stawów, wypełnionych wodą, rozdzielonych
piaszczystą groblą, szerokości ok. 10 m. Nad stawami tymi, po ich stronie W,
odnotowano stanowiska: kukułki krwistej Dactylorhiza incarnata (1 okaz; Ch) oraz
kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch), a także wielu gatunków nadwodnych, jak
m.in. ożanki czosnkowej Teucrium scordium (PL V). Na stawach, a zwłaszcza na
grobli, widoczne są ślady po bytowaniu w przeszłości bobrów Castor fiber (nory,
zapadliska, ślady żerowania na drzewach i krzewach). Na grobli, w zasięgu pasa
inwestycji, stwierdzono roślinność murawową, m.in. z obecnością kocanek piaskowych
Helichrysum arenarium (ch). Dalej trasa biegnie użytkiem zielonym, o charakterze łąki,
obok przerzedzonego szpaleru ogłowionych wierzb kruchych. Następnie przecina dość
duży rów z wodą (około 4 m szerokości i 1,5 m głębokości), o urozmaiconej roślinności
(m.in.: rzęsa drobna Lemna minor, jeżogłówka gałęzista Sparganium ramosum, pałka
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szerokolistna Typha latifolia, sitowie leśne Scirpus sylvaticus, trzcinnik lancetowaty
Calamagrostis canescens, kilka gatunków turzyc Carex sp. div.), nad którym obecne są
pasy drzew i krzewów: olsze czarne Alnus glutinosa, wierzba krucha oraz szara łoza
Salix cinerea, bez czarny Sambucus nigra oraz kruszyna pospolita Frangula alnus (ch).
Za rowem, do trasy dochodzi od W rząd młodych wierzb kruchych. Po przecięciu
kolejnej łąki, trasa przechodzi przez małą enklawę zadrzewienia. Obok młodych
okazów olszy czarnej, jest tu stary jej osobnik, a także wśród krzewów obecne są:
kruszyna pospolita Frangula alnus (ch) i kalina koralowa Viburnum opulus (ch).
Przeciąwszy kolejną łąkę, trasa dochodzi do pasa leśnego, towarzyszącego dużemu
rowowi z wodą – dawnemu ciekowi, jednemu z głównych, odwadniających tzw.
Kolaniste Bagno, którego rozległą powierzchnię trasa w tym fragmencie przecina. Las
ma charakter łęgowo-olsowy, z drzewostanem z olszy czarnej, a w podszycie bardzo
obfitą obecnością porzeczki czarnej Ribes nigrum (ch), kruszyny pospolitej Frangula
alnus (ch), a na obrzeżach, zwłaszcza od strony rowu – kaliny koralowej Viburnum
opulus (ch). Rów ma strome skarpy, niedawno został oczyszczony, a na brzegu obecna
jest bujna roślinność szuwarowo-ruderalna. Mimo odcięcia od zalewów, oraz
wyraźnych przemian w siedlisku z tym związanych (przesuszenie), wciąż tutejsze płaty
wykazują cechy zabagnionego łęgu Fraxino-Alnetum. W związku z tym, reprezentują
priorytetowe siedlisko przyrodnicze Natura 2000 – kod *91E0, obecnie silnie
przesuszone.
17-18 km – za ww. rowem, trasa skręca w stronę E i biegnie łąką wzdłuż niego, a po
kolejnym skręcie, ominąwszy szuwary, obecne po stronie W, biegnie łąkami,
przecinając kolejne ich pasowe kwatery. Po przecięciu rowu, trasa biegnie użytkiem
zielonym (uprawa życicy), fragmentem pola kukurydzy i ponownie użytkiem zielonym,
przecinając drugi raz ww. rów.
18-19 km – po przecięciu rowu, trasa dochodzi do drogi gruntowej, piaszczystej,
intensywnie użytkowanej, koło zabudowań osady Jaworowo-Semborze. Przy drodze tej,
obok wału ziemnego oddzielającego od łąki (głównie z trzcinnikiem piaskowym
Calamagrostis epigejos i jeżyną fałdowaną Rubus plicatus), jest pas luźny zarośli, w
których licznie uczestniczy kruszyna pospolita Frangula alnus (ch). Po przecięciu
drogi, trasa biegnie suchym użytkiem zielonym, dochodząc do rowu. Jest on wąski i
obecnie suchy, zajęty głównie przez trzcinę pospolitą Phragmites australis. Od W
towarzyszy mu pas drzew i zarośli, które kończą się w rejonie przecięcia trasą. Dalej
trasa biegnie przy rowie, otoczonym użytkami zielonymi –głównie pastwiskami, ale też
fragmentami bujnych łąk (przed pokosem) oraz kilkoma małymi enklawami
zadrzewień. Są to laski olszowo-brzozowe, o ubogim, ruderalnym runie, ze względu na
wypas. W drzewostanie dominuje olsza czarna Alnus glutinosa oraz brzoza omszona
Betula pubescens, z liczną jemiołą pospolitą Viscum album. Nad rowem, w którym
dominują gatunki szuwarowe, jak: mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, trzcinnik
lancetowaty Calamagrostis canescens, kosaciec żółty Iris pseudoacorus, trzcina
pospolita Phragmites australis, stwierdzono dorodne krzewy kruszyny pospolitej
Frangula alnus (ch), a także skupienia wierzby szarej (łozy) Salix cinerea oraz
trzmieliny pospolitej Euonymus europaea. Trasa przecina uczęszczaną, piaszczystą
drogę gruntową, łączącą rozrzucone zabudowania Jaworowa-Lipy i biegnie użytkiem
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zielonym (skoszony), wzdłuż małego, zanikającego dalej rowu, z roślinami
nadwodnymi (m.in. sitowie leśne Scirpus sylvaticus, mięta nadwodna Mentha aquatica,
kostrzewa trzcinowata Festuca arundinacea, knieć błotna Caltha palustris) i podrostem
wierzb (m.in. wierzbą trójpręcikową Salix triandra), a następnie (50 m przed
skrzyżowaniem z linią energetyczną) – wkracza na pas miedzy (dominacja perzu
właściwego Elymus repens i kostrzewy czerwonej Festuca rubra), między polem
kukurydzy i pszenżyta z żytem. Trasa dochodzi do rzadko używanej drogi gruntowej,
przy jej zakręcie, gdzie dochodzi też i ciągnie się przy tej drodze szpaler wierzb
kruchych Salix fragilis, którym towarzyszą krzewy, m.in. kruszyny pospolitej Frangula
alnus (ch) i zielna roślinność ruderalna.
19-20 km – trasa biegnie użytkami zielonymi (skoszone), z uprawą traw pastewnych,
głównie życicy, obok niedużego, suchego aktualnie rowu, zajętego przez bujną
roślinność szuwarowo-ruderalną. Nad nim występuje pojedynczy, mały krzew kruszyny
pospolitej Frangula alnus (ch). Po SE stronie tego rowu ciągnie się pole kukurydzy, a
na jego krańcu, trasa skręca na SE i po około 20-30 m ponownie wraca na kierunek SW,
przecinając na długim odcinku (kilkaset metrów) użytek zielony (dominacja życicy
trwałej Lolium prenne, obfity udział m.in. koniczyny białej Trifolium repens,
brodawnika jesiennego Leontodon autumnalis). Następnie, polami uprawnymi (owies,
żyto), trasa dochodzi do drogi asfaltowej, wiodącej od trasy Bieżuń – Zawidz Kościelny
(droga nr 561) na SEE. Przy drodze tej przerywanymi grupami występują drzewa,
głównie topole balsamiczne Populus sp. i pojedynczo brzozy brodawkowate Betula
pendula. Na przejściu trasy, po N stronie drogi, rośnie topola, z obfitą obecnością
jemioły pospolitej Viscum album w koronie (w trakcie obserwacji – dół pnia z
okorowanym paskiem, jakby przygotowanie do ścięcia piłą). Niedawno usunięto obfity
podrost drzew i krzewów, jaki występował na poboczach i w rowach przydrożnych,
obok roślinności ruderalnej, z udziałem też takich gatunków, jak lepnica rozdęta Silene
vulgaris, bylica polna Artemisia campestris, świerząbek bulwiasty Chaerophyllum
bulbosum, skrzyp leśny Equisetum sylvaticum. Po przecięciu szosy, trasa biegnie polem
uprawnym (uprawa kukurydzy i pszenżyta) po zanikającej miedzy (m.in.: kłosówka
miękka Holcus mollis, fiołek polny Viola arvensis, stokłosa żytnia Bromus secalinus –
PL V), przecinając po drodze rów, obecnie suchy i zasypany martwymi gałęziami drzew
i krzewami, z ubogą roślinnością (m.in. mozga trzcinowata Phalaris arundinacea,
koniczyna białoróżowa Trifolium hybridum, uczep trójlistkowy Bidens tripartita, sit
dwudzielny Juncus bufonius).
20-21 km – trasa dochodzi polem (kukurydza i pszenżyto) do kolejnego rowu otoczonego
pasem drzew i krzewów (są to głównie: osika Populus tremula, brzoza brodawkowata
Betula pendula, dąb szypułkowy Quercus robur, łoza Salix cinerea), gdzie skręca na
NWW i biegnie około 50 m przy nim. W zaroślach wzdłuż rowu częsta jest kruszyna
pospolita Frangula alnus (ch). Po skręcie na S, trasa biegnie skrajem pola uprawnego
(kukurydza), po E stronie, tuż obok dość dużego rowu, suchego obecnie, z bujną
roślinnością szuwarowo-ruderalną, a w części N także pasem drzew (głównie osiki,
olszy czarnej Alnus glutinosa, brzozy, dębu szypułkowego, wierzby iwy Salix caprea) i
krzewów, w tym zwłaszcza wierzb, ale także kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch).
Po około 200 m, trasa przecina ten rów i dalej biegnie przy nim, po jego W stronie,
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polami uprawnymi (kukurydza, pszenżyto). Tu przecina mniejszy rów, dochodzący od
strony W (od skraju niedużej enklawy lasu, z brzozą i sosną zwyczajną Pinus sylvestris
w drzewostanie). Wzdłuż tego odcinka trasy, po E stronie, w jego pobliżu, jest nieduża
enklawa lasu, w obrebie której, a zwłaszcza na skraju, obficie występuje kruszyna
pospolita Frangula alnus (ch). Dalej trasa wkracza na użytek zielony (skoszony) i
skręca na W, biegnąc fragmentem po trawiastej drodze gruntowej, między dwoma
gospodarstwami, a po skręcie na S – polem uprawnym (jęczmień), przechodząc
następnie na użytki zielone. Mija położone po stronie W zadrzewienie, z dominacją
osiki i dębu szypułkowego w drzewostanie oraz obecnością krzewów kruszyny
pospolitej Frangula alnus (ch).
21-22 km – trasa biegnie użytkami zielonymi (łąkami), wzdłuż rowu odwadniającego.
Towarzyszy mu zielna roślinność szuwarowo-łąkowa (z takimi m.in. gatunkami, jak
np.: krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, przytulia północna Galium boreale,
rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia,
jastrun właściwy Leucanthemum vulgare) oraz pas krzewów wierzb kilku gatunków, w
tym – rokity Salix repens subsp. rosmarinifolia, a także kruszyny pospolitej Frangula
alnus (ch) oraz szakłaka pospolitego Rhamnus cathartica, derenia świdwy Cornus
sanguinea. Pojedynczo występują nad rowem (w jego S części) drzewa, w tym –
okazały dąb szypułkowego Quercus robur, wart ochrony. Trasa przecina groblą
poprzeczny, głęboki lecz suchy obecnie rów i skręca, wkraczając na gruntową drogę,
mało użytkowaną. Mija tu zarośla obecne nad ww. rowem oraz po obu stronach drogi,
gdzie licznie występuje kruszyna pospolita Frangula alnus (ch). Po N stronie drogi,
przy trasie, w niewielkim zadrzewieniu obecny jest pomnikowy dąb szypułkowy. Pod
nim występuje m.in. kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (Ch), a także
zawilec gajowy Anemone nemorosa, nawłoć pospolita Solidago virgaurea, dzwonek
skupiony Campanula glomerata. Trasa z zarośniętej drogi gruntowej skręca i przecina
pole kukurydzy, a następnie biegnie nim wzdłuż wyjeżdżonej drogi gruntowej, wiodącej
od strony osady Piskorzec do szosy nr 561 (Bieżuń – Zawidz Kościelny). Po S stronie
tej drogi obecny jest las na murszu, z bogatym podszytem (w tym m.in. – leszczyną
pospolitą Corylus avellana i kruszyną) oraz urozmaiconym runem (jest tu m.in.: zawilec
gajowy, nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana, borówka czarna Vaccinium
myrtillus, siódmaczek leśny Trientalis europaea, trzęślica modra Molinia coerulea). Na
skraju obecne są tu liczne krzewy i siewki kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch),
która jest w tym rejonie szeroko rozpowszechniona. W pobliżu samotnego
gospodarstwa, trasa przecina drogę do Piskorca i biegnie skrawkiem pola, obok skraju
wypustki lasu, z liczną kruszyną. Przecina następnie drogę dojazdową do ww.
gospodarstwa i przechodzi użytkiem zielonym, obok pasa zadrzewienia, obecnego
między gospodarstwem, a drogą wiodącą do szosy. Tu również jest obecna kruszyna
pospolita Frangula alnus (ch). Obok początku rowu z zaroślami jeżyny Rubus sp., trasa
skręca w stronę drogi z Piskorca do szosy nr 561.
22-23 km – trasa przecina pas pola żyta i dalej biegnie wzdłuż ww. drogi, po polach
uprawnych (m.in. żyto z chłodkiem drobnym Arnoseris minima), użytkach zielonych i
przy skrajach lasu oraz zarośli, dochodzących do drogi. Cały czas obecna jest tu obficie
kruszyna pospolita Frangula alnus (ch). Las po S stronie trasy jest zróżnicowany,
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miejscami z bogatym leśnym runem, w tym – obecnością konwalii majowej
Convallaria majalis (ch). Na jego skraju są fitocenozy łąkowe, nawiązujące do psiar,
m.in. z bliźniczką psią trawką Nardus stricta, czarcikęsem łąkowym Succisa pratensis,
krwiściągiem lekarskim Sanguisorba officinalis, szelężnikiem większym Rhinanthus
serotinus. Las po N stronie trasy jest miejscami suchy, o borowym charakterze, z takimi
gatunkami, jak m.in.: borówka czarna Vaccinium myrtillus, pszeniec zwyczajny
Melampyrum pratense, gruszynka jednostronna Orthilia secunda, gruszyczka mniejsza
Pyrola minor, wrzos pospolity Calluna vulgaris, kłosówka miękka Holcus mollis, mchy
borowe i skupienia porostów epigeicznych, w tym – chrobotków Cladonia sp. div.
Przed drogą Bieżuń – Zawidz Kościelny (droga nr 561) trasa skręca i biegnie
równolegle do niej polami (jest tu polna droga gruntowa, między uprawą owsa i żyta),
po kolejnym skręcie przecinając ww. asfaltową szosę. Rosną przy niej, za rowem,
jarzęby pospolite Sorbus aucuparia (niektóre osłabione i z jemiołą pospolitą Viscum
album), a pobocza i rowy zajmuje roślinność ruderalna, także z gatunkami łąk i muraw;
m.in. są tu: bylica polna Artemisia campestris, wiesiołek dwuletni Oenothera biennis,
trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare,
jeżyna popielica Rubus caesius. Po drugiej stronie szosy, trasa biegnie użytkiem
zielonym, przy polach uprawnych, omijając samotne gospodarstwo. Przy szosie, obok
trasy i w pobliżu ww. gospodarstwa, jest niewielka enklawa leśna, z drzewostanem z
topoli osiki Populus tremula, brzozy brodawkowatej Betula pendula i dębu
szypułkowego Quercus robur. Runo składa się głównie z kilku gatunków
ogólnoleśnych i typowych dla dąbrów (są tu m.in.: konwalijka dwulistna Maianthemum
bifolium, siódmaczek leśny Trientalis europaea, jastrzębce Hieracium sp. div.,
kłosówka miękka Holcus mollis), a w podszycie licznie obecna jest kruszyna pospolita
Frangula alnus (ch).
23-24 km – po minięciu samotnego gospodarstwa, za którym obok trasy rośnie okaz dębu
szypułkowego Quercus robur, trasa biegnie polami (m.in. łubin żółty, żyto z liczną
obecnością tomki ościstej Anthoxanthum aristatum) i użytkami zielonymi, stopniowo
skręcając, przy skraju lasu olszowego, przylegającego od W, na którego skraju ciągnie
się rów odwadniający. W lesie, o charakterze przesuszonego olsu, z fragmentami
naturalnej sukcesji na dawnych łąkach, rozpowszechniona jest w podszycie kruszyna
pospolita Frangula alnus (ch), której okazy występują też licznie na skraju lasu, w
pobliżu trasy i na jej linii (np. na przyleśnej, zarastającej drodze). W w runie olsu
obecne są m.in.: turzyce Carex sp. div., zachylnik błotny Thelypteris palustris, gorysz
błotny Peucedanum palustre, kosaciec żółty Iris pseudoacorus, trzcinnik lancetowaty
Calamagrostis canescens, trzęślica modra Molinia coerulea. Trasa skręca i przecina
łąkę, na której rósł samotny, okazały dąb (niedawno wycięty) i dochodzi do rowu. Przy
nim jest skupienie zadrzewienia, na którego skraju przy trasie obecne są: porzeczka
czarna Ribes nigrum (ch) i kruszyna pospolita Frangula alnus (ch). Trasa przecina duży
i głęboki (do 1,5 m skarpy) rów, z sączącą się wodą i bogatą roślinnością wodną i
nadwodną (obecne m.in.: łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus, żabieniec babka
wodna Alisma plantago-aquatica, rzęśl Callitriche sp., przetacznik bobownik Veronica
anagallis-aquatica, turzyca pęcherzykowata Carex vesicaria, marek szerokolistny Sium
latifolium, mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera, trzcina pospolita Phragmites
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australis, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea). Dalszy, długi odcinek trasy
biegnie pasem wilgotnego rowu, zajętego przez bogate zbiorowiska szuwarowe, z
takimi gatunkami, jak np. turzyce (jak m.in. pęcherzykowata, nibyciborowata Carex
pseudocyperus), oczeret jeziorny Schoenoplectus lacustris, pałka szerokolistna Typha
latifolia, dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum, bodziszek błotny Geranium
palustre, wiązówka błotna Filipendula ulmaria, kozłek lekarski Valeriana officinalis,
kilka gatunków przytulii Galium sp. div., na skraju liczna m.in. stokłosa bezostna
Bromus inermis i jeżyna popielica Rubus caesius, a także podrost wierzb (m.in. rokity
Salix repens subsp. rosmarinifolia), wiązu pospolitego Ulmus minor, ale też z udziałem
gatunków zbiorowisk ruderalnych, w tym – antropofitów, jak nawłoć późna Solidago
gigantea. W początkowym fragmencie biegu trasy przy ww. rowie, obecne są nad nim
zarośla wierzbowe, w których uczestniczą także: kalina koralowa Viburnum opulus (ch)
i kruszyna pospolita Frangula alnus (ch), trzmielina pospolita Euonymus europaea,
szakłak pospolity Rhamnus cathartica. Po E stronie rowu znajduje się na pastwisku
luźne skupienie okazałych dębów szypułkowych Quercus robur (w tym dwa – tuż przy
rowie, koło trasy), cenne pod względem przyrodniczym. Po W stronie rowu biegnie
droga gruntowa, rzadko użytkowana, a przylegają – łąka, a następnie pola uprawne.
24-25 km – trasa biegnąc pasem ww. rowu, gdzie trafia się pojedynczo krzew kruszyny
pospolitej Frangula alnus (ch), dochodzi do szerokiej, intensywnie użytkowanej,
wiodącej od szosy, drogi gruntowej, którą przecina. Przy drodze (po jej N stronie)
biegnie rów. Za drogą trasa początkowo przecina pole owsa, a następnie biegnie
użytkiem zielonym z uprawą traw pastewnych. Po ponad stu metrach towarzyszy
niedużemu rowowi odwadniającemu (obecnie suchemu), przechodzącemu w pas
miedzy z kępami krzewów, a następnie pasem drzew olszy czarnej Alnus glutinosa oraz
podrostem wierzb Salix sp. div., a także okazem kaliny koralowej Viburnum opulus
(ch). Dalej trasa biegnie użytkiem zielonym, wzdłuż rowu (obecnie suchy, dość duży
lecz wypłycony zrzucanymi gałęziami), któremu towarzyszą drzewa, głównie osiki
Populus tremula i wierzby kruchej Salix fragilis, oraz krzewy – przede wszystkim
wierzby i bez czarny Sambucus nigra, a także roślinność szuwarowo-ruderalna. Dość
częsty jest tu m.in. chmiel zwyczajny Humulus lupulus, psianka słodkogórz Solanum
dulcamara i trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa. Po W stronie rowu są ruiny po
gospodarstwie. Trasa przecina użytek zielony (uprawa życicy), a następnie pole
uprawne (owies, kukurydza), a po skręcie na SSW biegnie wzdłuż rowu, któremu
towarzyszy pas drzew i krzewów oraz roślinność szuwarowo-ruderalna. Regularnie
obecna jest w tym zadrzewieniu kruszyna pospolita Frangula alnus (ch).
25-26 km – trasa biegnie wzdłuż rowu, otoczonego polem uprawnym (kukurydza, owies), a
następnie użytkiem zielonym. Nad rowem tym występuje pas drzew (m.in. olsza czarna
Alnus glutinosa, brzoza Betula sp., czeremcha zwyczajna Padus avium, dąb szypułkowy
Quercus robur) i krzewów, z dużym udziałem m.in. szakłaka pospolitego Rhamnus
cathartica oraz obecnością kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch), bzu czarnego
Sambucus nigra, jarzębu pospolitego Sorbus aucuparia, głogu jednoszyjkowego
Crataegus monogyna. Rosną tu m.in.: wietlica samicza Athyrium filix-femina, skrzyp
błotny Equisetum palustre, wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium,
nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana, trędownik bulwiasty Scrophularia
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nodosa. W końcowym fragmencie ww. rowu, trasa odchodzi od niego przez pole
uprawne (żyto) i dochodzi do głębokiego rowu przydrożnego, z bogatą roślinnością
szuwarową. Po jego przecięciu, przecina rozjeżdżoną drogę gruntową, wiodącą od szosy
Bieżuń – Zgagowo w kierunku osady Rumunki-Gortaty. Po stronie S tej drogi, we
fragmencie od E jest też rów, z pasem gęstym zarośli, głównie wierzbowych, ale też z
podrostem drzew (olszy czarnej, dębu szypułkowego, czeremchy zwyczajnej, gruszy
pospolitej Pyrus commmunis, klonu pospolitego Acer platanoides) i rozmaitymi
krzewami (m.in. trzmieliną pospolitą Euonymus europaea, bzem czarnym, szakłakiem
pospolitym, kruszyną pospolitą Frangula alnus (ch). Trasa biegnie około 200 m wzdłuż
wspomnianej drogi, po jej S stronie, a następnie skręca na SSW i biegnie przez pas
użytku zielonego (skoszony), przy jego skraju, obok (po stronie E) mając pasmo zarośli
nad rowem. Obecne są tu drzewa (wierzba krucha Salix fragilis), liczne krzewy, m.in.
kilku gatunków wierzb, a także kruszyna pospolita Frangula alnus (ch). Towarzyszy im
bujna roślinność zielna ziołoroślowo-szuwarowa (m.in.: siedmiopalecznik błotny
Comarum palustre, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, rzeżucha bagienna
Cardamine dentata, kilka gatunków turzyc, jak np. turzyca pęcherzykowata Carex
vesicaria, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum, ponikło błotne Eleocharis
palustris). Trasa dochodzi użytkiem zielonym do poprzecznego rowu i skręciwszy na
W, po około 100 m przecina go. Rów ten (szeroki, ale suchy, wypełniony częściowo
chrustem), zajmuje roślinność ziołoroślowo-szuwarowa, a w części też pas drzew i
krzewów, m.in. obecna jest porzeczka czarna Ribes nigrum (ch), a także przetacznik
długolistny Veronica longifolia, olszewnik kminkolistny. Za rowem trasa przechodzi
skrajem zgrupowania zarośli, głównie wierzby szarej (łozy) Salix cinerea i
zabagnionych szuwarów, dochodząc do rozległych użytków zielonych – przesuszonych
łąk. Zabagnienie szuwarowo-zaroślowe jest cenne z przyrodniczego punktu widzenia.
Oprócz szuwaru trzcinowego Phragmitetum australis, występują tu szuwary
wysokoturzycowe oraz ziołorośla, z obfitym udziałem przetacznika długolistnego,
obecnością groszku błotnego Lathyrus palustris (PL V), siedmiopalecznika błotnego,
ostrożnia błotnego Cirsium palustre, wierzbownicy drobnokwiatowej Epilobium
parviflorum, turzycy brzegowej Carex riparia i wielu innych gatunków torfowiskowoszuwarowych. Jest to, pod względem florystycznym, jedno z najbardziej interesujących
i najlepiej zachowanych miejsc bagienno-łąkowych na omawianej trasie.
26-27 km – trasa biegnie rozległymi użytkami zielonymi – przesuszonymi łąkami (w trakcie
obserwacji były skoszone); w początkowym ich fragmencie licznie odrastały okazy
przetacznika długolistnego, świadcząc o utrzymujących się jeszcze walorach flory tych
płatów. Trasa, biegnąc w kierunku SSW, przecina duży rów (2-3 m szerokości, skarpy
do 1,5 m), z płynącą wodą, o bujnym zbiorowisku roślinności wodnej, m.in. z rdestnicą
kędzierzawą Potamogeton crispus, zielenicami, rzepichą ziemnowodną Rorippa
amphibia, przetacznikiem bobownikiem Veronica anagallis-aquatica oraz gatunkami
szuwarowymi, jak m.in. pałka szrokolistna Typha latifolia. Po kolejnym odcinku biegu
przez użytek zielony, wzdłuż niedużego rowu, z bogatą roślinnością łąkowo-szuwarową
(m.in.: groszek żółty Lathyrus pratensis, kozłek lekarski Valeriana officinalis, rutewka
wąskolistna Thalictrum lucidum), trasa dochodzi do pól uprawnych (żyto) i przecina ich
fragment, a następnie, po skręcie, biegnie drogą gruntową i ponownie polami.
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27-28 km – trasa polami uprawnymi (ziemniaki, żyto, owies) dochodzi do drogi asfaltowej
ze Zgagowa do Skoczkowa, pomiędzy dwoma gospodarstwami, przy granicach ich
posesji. Przed szosą przechodzi przy płocie, ogradzającym pastwisko obok
gospodarstwa; rośnie tu kilka drzew (obumierająca topola kanadyjska Populus
xcanadensis, z jemiołą pospolitą Viscum album, oraz wiąz górski Ulmus glabra). Przy
szosie, za płytkimi, suchymi rowami z roślinnością ruderalno-łąkową, obecne są luźno
rozmieszczone drzewa przydrożne, głównie klony srebrzyste Acer saccharinum, a w
rejonie przecięcia trasą obecny jest okaz lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos. Po
przecięciu szosy, trasa ponownie biegnie polami uprawnymi (owies, pszenżyto), po
przejściu nieopodal samotnego gospodarstwa skręca nieznacznie i dochodzi do dużego
rowu. Jest on głęboki (3-3,5 m) i szeroki (do 5 m), z wodą na dnie, śladami po usuwaniu
podrostu wierzb, a także bujną roślinnością nadwodną i łąkowo-ruderalną; obecne są tu
m.in.: mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, manna jadalna Glyceria fluitans,
rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, wiązówka błotna Filipendula ulmaria,
okazałe kępowe turzyce Carex sp., a na skarpach także: wilżyna bezbronna Ononis
arvensis (ch), jeżyna popielica Rubus caesius, stokłosa bezostna Bromus inermis,
przytulia pospolita Galium mollugo i przytulia właściwa G. verum. Po przecięciu
następnego pola (owies), trasa dochodzi do kolejnego rowu, który przecina na krańcu
omawianego odcinka (opis poniżej).
28-29 km – rów jest duży – głęboki (2 m) i szeroki (6-8 m), o dnie błotnistym, około 2 m
szerokości; rosnie na nim zwłaszcza mpozga trzcinowata Phalaris arundinacea, liczniej
obecna jest też wiązówka błotna Filipendula ulmaria, tojeść pospolita Lysimachia
vulgaris, pałka szerokolistna Typha latifolia, a na stromych skarpach rowu m.in. rajgras
wyniosły Arrhenatherum elatius, rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum, świerząbek
bulwiasty Chaerophyllum bulbosum, chaber łąkowy Centaurea jacea, ostrożeń polny
Cirisum arvense, przyulia pospolita Galium mollugo i przytulia czepna G. aparine.
Trasa na odcinku około 150 m biegnie wzdłuż wyżej opisanego rowu, po jego NE
stronie, polem uprawnym. Następnie skręca i polami (kukurydza) dochodzi w pobliże
kolejnego rowu. Po skręcie biegnie wzdłuż niego do wąskiej drogi asfaltowej ze
Skoczkowa na S. Rów przy którym biegnie trasa do szosy jest duży (głębokości 2-2,5
m, szerokości do 5 m), o błotnistym dnie, z bujna roślinnością, zbliżoną do obecnej w
wyżej opisanym rowie. Kolejny fragment trasy biegnie po E stronie ww. szosy polami
uprawnymi (pszenica), a następnie przecina tę szosę (po obu jej stronach płytkie rowy, z
roślinnością ruderalną, zwłaszcza obfitym występowaniem świerząbka bulwiastego; od
W rów także z zaroślami wierzb) i po skręcie biegnie na S polami uprawnymi
(jęczmień, kukurydza, pszenżyto).
29-30 km – trasa polami uprawnymi dochodzi do drogi asfaltowej ze Zgagowa Nowego do
Kolonii Młotkowo, z szerokimi, wykoszonymi poboczami, praktycznie bez rowów
odwadniających. Droga ta nie ma zadrzewień przydrożnych, oprócz trzech drzew w
pobliżu skrzyżowania dróg (2 potężne topole kanadyjskie Populus xcanadensis i
młodszy klon pospolity Acer platanoides między nimi). Po przecięciu szosy, trasa
ponownie biegnie polami (pszenica, kukurydza, pasek jęczmienia) na S, w stronę
jednotorowej linii kolejowej, biegnącej nasypem, po obu stronach z wąskimi, ale dość
głębokimi rowami odwadniającymi (suche; dominuje głównie przez trzcinnik piaskowy
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Calamagrostis epigejos i jeżyna popielica Rubus caesius). Linia kolejowa zajęta jest
przez typową dla takich obiektów roślinność ruderalną, zaś na poboczach z rowami –
łąkowo-ruderalną. Obecne są tu takie gatunki, jak m.in.: rozchodnik ostry Sedum acre,
bodziszek cuchnący Geranium robertianum, sałata kompasowa Lactuca serriola,
pyleniec pospolity Berteroa incana, stokłosa dachowa Bromus tectorum, lucerna
nerkowata Medicago lupulina, nostrzyk biały Melilotus alba. Po przecięciu linii trasa
ponownie biegnie polami uprawnymi (pasek jęczmienia, kukurydza).
30-31 km – na długim odcinku trasa biegnie skrajem pola uprawnego (kukurydza), wzdłuż
drogi asfaltowej do Jeżewa (prawie pozbawionej drzew przydrożnych, wyciętych w
przeszłości), po jej W stronie. Trasa przecina odejście na W bocznej, asfaltowej drogi
do Młotkowa i obok kapliczki-krzyża dalej biegnie około 100 m przez użytek zielony i
pole uprawne (żyto) przy ww. drodze do Jeżewa.
31-32 km – po skręcie na W, trasa biegnie po N stronie polnej drogi gruntowej przez pole
uprawne (żyto) oraz użytek zielony (skoszony) i dochodzi do gruntowej drogi, wiodącej
z Młotkowa do Jeżewa. Po przecięciu tej drogi, trasa polami (jęczmień) biegnie wzdłuż
niej na S. Przy drodze występuje bujna roślinność ruderalna, początkowo brak jest
drzew i krzewów. Dalej trasa przecina dość duży, ale krótki rów odwadniający (2-3 m
głębokości), zajęty przez roślinność szuwarowo-łąkową i ruderalną, z takimi gatunkami,
jak m.in.: pałka szerokolistna Typha latifolia, barszcz zwyczajny Heracleum
sphondylium, przytulia błotna Galium palustre, a także rzadki w regionie biedrzeniec
wielki Pimpinella major i polem dochodzi do bocznej drogi gruntowej. W pobliżu, przy
drodze do Jeżewa, od jej W strony, obecna jest grupa drzew – ogławianych wierzb
kruchych Salix fragilis, które były podpalane, na których występują brzozy
brodawkowate Betula pendula i czeremcha zwyczajna Padus avium (część niedawno
usunięto). Dalej na S, przy tej drodze na jej poboczach, pojawiają się bujne zarośla z
wieloma gatunkami drzew (m.in. dęby i osiki) oraz krzewami. Trasa, po przecięciu
bocznej drogi polnej i lekkim skręcie w stronę W, biegnie zarośniętą drogą gruntową
między polami (pszenica, jęczmień z owsem), a następnie, po przecięciu rowu (suchy,
do 1,5 m głębokości, zajęty głównie przez mozgę trzcinowatą Phalaris arundinacea), w
miejscu przejścia przez niego ww. drogi, użytkiem zielonym (uprawa życicy
wielokwiatowej Lolium multiflorum). Mija po stronie W obecny pas starej miedzy z
zaroślami i zielną roślinnością ruderalną (m.in. z mierznicą czarną Ballota nigra),
dochodzi do suchego rowu, z bogatym pasem zadrzewienia (m.in. olsza czarna Alnus
glutinosa, czeremcha zwyczajna Padus avium, wierzba krucha Salix fragilis, brzoza
brodawkowata Betula pendula, liczny bez czarny Sambucus nigra, a także szakłak
pospolity Rhamnus cathartica, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, porzeczka czerwona
Ribes schlechtendalii i obecna kruszyna pospolita Frangula alnus – ch), wzdłuż którego
biegnie około 100 m na W. Po przecięciu tego rowu, trasa biegnie polem uprawnym
(żyto), blisko kolejnego rowu, obecnego po jej W stronie. Nad suchym, wypłyconym
rowem, częściowo zarzuconym chrustem, a zajętym przez roślinność ruderalną, obecny
jest urozmaicony gatunkowo pas z drzew (są tu m.in. okazałe, cenne przyrodniczo dęby
szypułkowe Quercus robur) oraz krzewów; od W dochodzi też do rowu enklawa lasu
olszowego. Zarówno w jego obrębie, jak też wzdłuż rowu rozpowszechnione są krzewy
kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch).
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32-33 km – za południowym skrajem enklawy leśnej, trasa biegnie obok pasa zarośli nad
rowem, ze stałą obecnością kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch). Po skręcie na W i
ponownie na S, trasa dalej biegnie polami uprawnymi w stronę drogi krajowej nr 10,
dochodząc do niej na W skraju zabudowy Jeżewa. Po przecięciu chodnika,
wykoszonych poboczy (z obecnością m.in. licznej mannicy odstającej Puccinelia
distans, rosnącej tu, dzięki soleniu jezdni zimą, przeciw gołoledzi), trasa przecina szosę.
Po stronie N drogi, trasa przechodzi pomiędzy drzewami (jesiony wyniosłe Fraxinus
excelsior), po S stronie– obok osłabionego obecnie, młodego jesionu, a następnie
biegnie przesuszonym piaszczystym użytkiem zielonym. Po jego E stronie obecna jest
grupa 5 potężnych topoli kanadyjskich Populus xcanadensis (3 od strony szosy i 2 przy
rzece). Trasa dochodzi do rzeki Sierpienicy, z płynącą wodą, o stromych skarpach
brzegu, z pionowymi podcięciami, zajętych przez roślinność ruderalno-łąkową (obecny
m.in.: przetacznik długolistny Veronica longifolia). Lustro rzeki jest zagłębione około
3-4 m poniżej poziomu otaczającego terenu od strony N, a około 2-3, od strony S. W
stosunkowo bystrym nurcie rzeki obecne są fitocenozy rośliności wodnej, z takimi
gatunkami m.in., jak: strzałka wodna Sagittaria sagittifolia, grążel żółty Nuphar lutea
(ch), łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus. Za rzeką trasa przecina pas pastwiska, a
następnie pole uprawne i drogę gruntową, a po skręcie polem dochodzi do drogi
asfaltowej z Jeżewa na S i przecina ją.
33-34 km – po przecięciu szosy z Jeżewa w Schabajewie, trasa skręca na SSW i fragmentem
pastwiska dociera do bocznej drogi asfaltowej, stanowiącej dojazd do skupienia
zabudowań Schabajewa. Po jej przecięciu biegnie polami uprawnymi (pszenica i owies,
kukurydza, pszenżyto i in.), równolegle do szosy z Jeżewa, przecinając po drodze jeden
duży rów odwadniający (głębokość 2,5-3 m, szerokośc do 5 m), o stromych skarpach,
zajętych przez roślinność ruderalną (m.in. obfita obecność stokłosy spłaszczonej
Bromus carinatus), a częściowo także krzewy, głównie wierzb (przewaga wierzby
szarej – łozy Salix cinerea). Po skręcie, trasa biegnie na SEE około 50 m wzdłuż tego
rowu (po jego NNE stronie, polem kukurydzy), a następnie skręca i przecina go, dalej
podążając w kierunku SSW polami uprawnymi.
34-35 km – dalszy bieg trasy polami uprawnymi (pszenica, jęczmień z owsem), wzdłuż
szosy z Jeżewa. Trasa przecina ciek – nieduży rów, biegnący łukiem (obecnie suchy, z
wykoszoną roślinnością szuwarowo-łąkową, z takimi gartunkami, jak m.in.: jeżogłówka
gałęzista Sparganium ramosum, ponikło błotne Eleocharis palustris, żabieniec babka
wodna Alisma plantago-aquatica, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, rzepicha
ziemnowodna Rorippa amphibia), przy którym jest skrawek użytku zielonego (uprawa
życicy) i ponownie polami biegnie na SSW (pszenżyto, pszenica). Przecina drogę
gruntową, intensywnie użytkowaną, na poboczu od S z bujna roślinnością ruderalną,
również z licznymi gatunkami zbiorowisk segetalnych (m.in. rumiankiem pospolitym
Chamomilla recutita), biegnąc dalej polem (pszenica) i pracinając kolejny duży ciek –
rów, a następnie jego boczne rozgałęzienie.
35-36 km – trasa biegnie polami uprawnymi (zróżnicowane uprawy pod wsią), obok drogi
polnej i dochodzi do drogi asfaltowej w Sulenczycach. Pomiędzy zabudowaniami
dociera do tej szosy i po jej przecięciu biegnie dalej na SW polem, położonym
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pomiędzy pasem zadrzewienia wzdłuż posesji gospodarstwa (od strony E) oraz
zadrzewieniem, stanowiącym przypuszczalnie pozostałość po dawnym parku
podworskim. Mimo znacznego już osłabienia, wciąż jest to cenne przyrodniczo
zgrupowanie drzew (m.in. kasztanowce pospolite Aesculus hippocastanum, wiązy
górskie Ulmus glabra, jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior), z podrostem krzewów oraz
ruderalnym runem, w którym uczestniczą też gatunki typowe dla takich obiektów, jak
m.in. fiołek wonny Viola odorata.
36-37 km – trasa polem uprawnym (pszenżyto, owies) dochodzi do doliny z ciekiem –
rowem, który po skręcie na W przecina. Rów ten jest dość głęboki, niezbyt szeroki i
obecnie suchy (na dnie uschnięta rzęsa drobna Lemna minor), z bujną roślinnością
szuwarowo-ruderalną na skarpach (m.in. obficie stokłosa bezostna Bromus inermis i
świerząbek bulwiasty Chaerophyllum bulbosum, rdestówka zaroślowa Fallopia
dumetorum). Wzdłuż niego ciągnie się urozmaicony gatunkowo pas drzew i krzewów,
zwłaszcza wierzb, ale też innych, jak m.in. liczne krzewy bzu czarnego Sambucus nigra,
trzmieliny pospolitej Euonymus europaea. Na przejściu trasy, jak również w zaroślach
nad rowem w obie strony od niego, obecne są także krzewy kruszyny pospolitej
Frangula alnus (ch). W dalszym biegu trasa biegnie rozległym polem uprawnym
(kukurydza) i dociera w pobliże śródpolnej drogi gruntowej od strony szosy w
Sulenczycach, a po skręcie na SSW dalej biegnie tym polem.
37-38 km – trasa nadal biegnie polem (kukurydza), skręcając na W i dochodząc do
śródpolnej drogi gruntowej, biegnącej od szosy w Sulenczycach i po jej przecięciu
dociera do intensywnie użytkowanej drogi gruntowej z Krajewic Dużych w stronę lasu.
Po przecięciu tej drogi biegnie polami uprawnymi (kukurydza), wzdłuż kontynuacji
drogi od Sulenczyc, przecinając rów odwadniający. W dalszym biegu polami jest
początkowo nimi otoczona, a następnie od E dochodzi w pobliże relatywnie rozległy
(jak na tutejsze warunki) kompleks leśny. Wzłuż jego skraju wiedzie droga gruntowa,
stanowiąca dalszą kontynuację drogi od Sulenczyc. W obrębie tego lasu, w tym –
również na jego skraju przy drodze koło pól, rozpowszechnione są krzewy i siewki
kruszyny pospolitej Frangula alnus (ch). Pod koniec odcinka, trasa przecina wąski pas
pola, z urozmaiconymi uprawami, położony pomiędzy samotnym gospodarstwem, a
drogą i ścianą lasu.
38-39 km – trasa biegnie polami uprawnymi (głównie pszenżyto), wzdłuż ściany lasu, przy
której biegnie droga gruntowa. Las przyległy, ma urozmaicony drzewostan, z dominacją
miejscami brzozy brodawkowatej Betula pendula, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,
olszy czarnej Alnus glutinosa, ale też miejscami z licznym podrostem dębu
szypułkowego Quercus robur, a nawet obecnością jego okazałych, starszych
egzemplarzy. Cenna jest bogata i urozmaicona warstwa krzewów, zwłaszcza na skraju
lasu (m.in. z udziałem śliwy tarniny Prunus spinosa) oraz flora leśnego runa, a także
strefy ekotonu na brzegu lasu, z szeregiem leśnych gatunków, jak m.in. gwiazdnica
wielkokwiatowa Stellaria holostea, przytulia północna Galium boreale, a w wilgotnych
partiach – ożanki czosnkowej Teucrium scordium (PL V) i okazów kaliny koralowej
Viburnum opulus (ch). Z tych względów, mimo, że płaty tego lasu (przynajmniej w
strefie brzegowej, od strony trasy kabla) nie wykazują cech dobrze zachowanych
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zespołów leśnych, posiadają dużą wartość, poprzez swój potencjał, dający szansę na
naturalną regenerację. Przecina dojazd do samotnego gospodarstwa, a następnie drogę
dochodzącą od E z lasu. Tu skręca na SSE i biegnie użytkami zielonymi, wciąż w
pobliżu ściany lasu, przy której biegnie droga gruntowa, początkowo słabo
wyróżniająca się w terenie. Na skraju lasu, jak również w jego wnętrzu,
rozpowszechniona jest wciąż kruszyna pospolita Frangula alnus (ch). Na trasie kabla
przez użytki zielone, poza drogą przy granicy lasu, obecne sa w kilku miejscach
skupienia młodych samosiewów drzew, a głównie brzozy brodawkowatej.
39-40 km – wariant trasy od E: dalszy bieg użytkami zielonymi, wciąż w pobliżu ściany
lasu, na której skraju obecna jest wciąż kruszyna pospolita Frangula alnus (ch). Trasa
mija też kępę leśną, położoną po jej W stronie (w drzewostanie głównie olsza czarna
Alnus glutinosa, czeremcha zwyczajna Padus avium, dużo bzu czarnego Sambucus
nigra, runo ruderalne), na skraju której obecna jest kruszyna pospolita Frangula alnus
(ch). Dalej trasa biegnie pojawiającą się ponownie drogą gruntową, dochodząc
użytkiem zielonym do zakrętu intensywnie uzytkowanej drogi gruntowej (obok
samotnej kapliczki-krzyża z 1929 roku) i biegnie około 50 m tą drogą. Skręca następnie
na NW i przecina rów odwadniający, biegnący wzdłuż drogi. Jest on nieduży, obecnie
suchy i zajęty przez bogatą roślinność łąkowo-szuwarową, okresowo wykaszaną. W
miejscu przecięcia rowu przez trasę, występuje w nim ożanka czosnkowa Teucrium
scordium (PL V), w sierpniu obficie kwitnąca. Za rowem trasa skręca na SW i biegnie
użytkiem zielonym (wykoszony). Po jej NW stronie (około 20 m od niej) obecne jest
kociołkowate zagłębienie terenu (około 10 m średnicy), w obrębie użytku zielonego, ze
źródłem (stała obecność wody). Występuje tu roślinność wodna (m.in. rzęsa drobna
Lemna minor) i szuwarowa (jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum, pałka
szerokolistna Typha latifolia, kosaciec żółty Iris pseudoacorus, rzepicha ziemnowodna
Rorippa amphibia, turzyce – m.in. turzyca pęcherzykowata Carex vesicaria), ale
głównie wierzby, zwłaszcza wierzba szara (łoza) Salix cinerea. Trasa ponownie
przecina rów, który po odejściu od drogi, łukiem przecina użytek zielony. Jest suchy
także na tym odcinku, zajęty przez podobny typ roślinności, także z obecnością ożanki
czosnkowej (PL V). Za rowem, trasa przecina fragment użytku zielonego i dalej biegnie
polami uprawnymi, pomiędzy dwoma gospodarstwami.
40-41 km – wariant trasy od E: trasa biegnie pośród pól (w bieżącym roku – uprawy
zbożowe; w początkach sierpnia – podorane już rżyska), po wąskiej miedzy, zajętej
głównie przez pas perzu właściwego Elymus repens. Dochodzi nią do drogi
utwardzonej, biegnącej na SE od szosy w Rogienicach. Jest to wąska droga, o płaskich,
wąskich poboczach, z roślinnością ruderalną, z klasy Artemisietea, z udziałem też
gatunków zbiorowisk segetalnych. Po przecięciu drogi, trasa biegnie przy niej
kilkadziesiąt metrów na SE, a następnie skręca na SW i biegnie polami uprawnymi (w
sierpniu – rżysko po pszenżycie, obok kukurydzy), zmierzając w rejon S krańca
owalnego bagna, leżącego pomiędzy Rogienicami i Lelicami. Tutaj wariant E trasy
łączy się z jej wariantem W, na rozległym polu uprawnym, o jednolitych warunkach
przyrodniczych.
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39-40 km – wariant trasy od W: trasa biegnąc użytkami zielonymi (skoszone) przecina
niewielki rów i skręca na W, biegnąc wzdłuż niego. Dalej zakręcając dwukrotnie omija
wypustkę pola uprawnego (żyto, z bogatym zestawem roślin zbiorowisk segetalnych,
jak m.in. lniczka mała Chaeonrhinum minus) i drogą rozcinającą pastwiska biegnie w
stronę zgrupowania zabudowań Rogienic. Droga gruntowa, rozjeżdżona, z biegnącą po
niej trasą, przechodzi pomiędzy dwoma gospodarstwami i biegnie dalej pomiędzy
polami uprawnymi (żyto, pszenżyto), dochodząc do wąskiej drogi asfaltowej, z
wąskimi, wykoszonymi poboczami, biegnącej skośnie na SE od szosy w Rogienicach.
Po przecięciu tej drogi, zakręca polem w stronę samotnego gospodarstwa.
40-41 km – wariant trasy od W: trasa polem uprawnym (pszenżyto), omijając samotne
gospodarstwo, przy którym jest rząd dorodnych drzew (lipy drobnolistne Tilia cordata i
jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior), biegnie do krętego rowu, który odwadnia owalne
bagno, leżące pomiędzy Rogienicami i Lelicami. Rów jest głęboki (do 3 m) i szeroki
(do 5 m), częściowo z wodą, zajęty przez bogatą roślinność szuwarowo-ruderalną.
Znajduje się przy nim kępa zadrzewienia, z drzewostanem z olszy czarnej Alnus
glutinosa, licznym udziałem krzewów i ruderalnym, ubogim runem. Trasa przecina rów
i obok ww. zadrzewienia biegnie fragmentem użytku zielonego, dochodząc ponownie
do rowu i przecinając go. Dalej, przez pasek użytku zielonego wkracza na pola uprawne
i biegnie nimi w pobliżu owalnego bagna, leżącego pomiędzy Rogienicami i Lelicami.
Tutaj wariant W trasy łączy się z jej wariantem E. Wymienione bagno, od strony trasy,
nie przedstawia większej wartości pod względem szaty roślinnej.
41-42 km – rozległymi polami uprawnymi trasa biegnie do szosy asfaltowej Lielice –
Miodusy. Niedawno usunięto potężne topole, jakie przy niej rosły (obecnie zachowało
się tylko kilka drzew); ich pnie leżą jeszcze na poboczach. Trasa omija pojedyncze
gospodarstwo i przecina ww. szosę, a następnie biegnie śródpolną, zarośniętą drogą
gruntową, otoczoną rozległymi polami (pszenżyto).
42-43 km – dalszy bieg trasy polną drogą gruntową na S, doprowadza polami (kukurydza)
do użytku zielonego obok rowu odwadniającego, przy którym jest enklawa lasu,
zajmująca miejsce źródliskowe, obecnie w partii przylegającej do trasy silnie
przesuszona. Drzewostan buduje tu głównie olsza czarna Alnus glutinosa, a w warstwie
krzewów obecna jest m.in. kruszyna pospolita Frangula alnus (ch). Runo wykazuje
nawiązania do olsów, z obecnością m.in. tarczycy pospolitej Scutellaria galericulata,
knieci błotnej Caltha palustris, krwawnicy pospolitej Lythrum salicaria, jaskra
wielkiego Ranunculus lingua (PL V). Rów jest częściowo wypełniony wodą i
zarośnięty urozmaiconą roślinnością szuwarową; m.in. uczestniczy w niej obficie
jaskier wielki (PL V). Trasa biegnie użytkiem zielonym (uprawa życicy wielokwiatowej
Lolium multiflorum) wzdłuż rowu, mijając ujście kolektora, odprowadzającego ścieki od
położonej w pobliżu podczyszczalni. Trasa biegnie w dalszym ciągu po N stronie rowu,
który jest wypełniony ściekami i otoczony roślinnością głównie ruderalną. Nad rowem
obecnych jest, po jego N stronie, 6 okazałych topoli kanadyjskich Populus xcanadensis.
Po stronie S rowu obecne są: 1 wierzba krucha Salix fragilis i 2 topole kanadyjskie, a
dalej zaczyna się szpaler wierzb białych Salix alba. W luce pomiędzy drzewami
(topolami po N i wierzbami po S), trasa przecina rów i biegnie na S, najpierw –
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użytkiem zielonym, a następnie – polem uprawnym (rżysko po uprawie owsa z
jęczmieniem), dochodząc do wąskiej, asfaltowej drogi z Lelic w stronę Reczewa. Po jej
przecięciu, trasa biegnie polami uprawnymi na S (w sierpniu – rżyska po uprawach
zbożowych).
43-44 km – trasa polami uprawnymi dochodzi do wąskiej drogi asfaltowej w obrębie
Reczewa, którą przecina i po jej S stronie podąża ponad 200 m, w kierunku W, polami
uprawnymi (kukurydza, rżyska po uprawach zbożowych, słonecznik). Droga ma
wąskie, trawiaste pobocza, aktualnie wykoszone. Po skręcie, trasa ponownie biegnie w
kierunku S polem uprawnym (żyto), omijając samotne gospodarstwo, a po ponownym
odbiciu na W, skręca zbowu na S i polami omija kolejne samotne gospodarstwo,
biegnąc wąską miedzą, na której rosną dwie brzozy brodawkowate Betula pendula.
44-45 km – polami uprawnymi (wąska miedza między uprawą ziemniaków i kukurydzy)
trasa dochodzi w pobliże zakrętu drogi gruntowej, wiodącej do samotnego
gospodarstwa, skręca na NWW i wkracza na tę drogę biegnąc nią ponad 200 m. Droga
na pasie środkowym i na wąskich miedzach przy polach porośnięta jest roślinnością
ruderalną, głównie typową dla miejsc wydepczyskowych. Po jej obu stronach występują
uprawy polowe, na tym odcinku urozmaicone (pszenica, owies, pszenżyto, kukurydza,
ziemniaki). Po skręcie na S trasa biegnie zarośniętą, trawiastą drogą gruntową –
dojazdem do samotnego gospodarstwa, a minąwszy je, dochodzi do doliny z ciekiem –
rowem, którą przecina. Biegnie użytkiem zielonym, w pasie pomiędzy zadrzewieniem z
olszą czarną Alnus glutinosa (po W) i skupieniem krzewów, głównie wierzby szarej
(łozy) Salix cinerea (po E). Dociera do pasa szuwaru trzcinowego Phragmitetum
australis i ziołorośli nad brzegiem rowu.
45-46 km – rów (szeroki do około 2-2,5 m, głęboki do 1,5 m), przecinany przez trasę, jest
wypełniony płynącą wartko wodą, w której obecna jest relatywnie bogata fitocenoza, z
takimi gatunkami, jak m.in.: rdestnica kędzierzawa Potamogeton crispus, rzęśl
Callitriche sp., jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum, rzepicha ziemnowodna
Rorippa amphibia, niezapominajka błotna Myosotis palustris. Za rowem, trasa przecina
pas użytku zielonego (aktualnie skoszony), schodzącego do samego brzegu cieku, a
następnie biegnie polami uprawnymi (rozległa uprawa kukurydzy), dochodząc do
intensywnie użytkowanej drogi gruntowej, którą przecina i dalej biegnie między polem
uprawnym (kukurydza) i użytkiem zielonym. Dochodzi do drogi asfaltowej nr 560,
wiodącej od strony Bonisława na SE, którą przecina. Niedawno usunięto potężne
topole, jakie rosły przy niej (widoczne zezrębkowane pnie). Pobocza tej drogi mają
niewielkie, płytkie rowy, zajęte przez roślinność łakowo-ruderalną, z dużym udziałem
m.in. rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius oraz stokłosy bezostnej Bromus
inermis. Za szosą, trasa biegnie polami uprawnymi (jęczmień, rzepak) i dochodzi do
drogi z Bonisława do Bombalic, którą również przecina i ponownie zmierza polami
uprawnymi (jęczmień). Jest to droga uczęszczana, utwardzona tłuczniem z kamieni i
odpadów budowlanych, o wąskich poboczach, z roślinnością z klasy Artemisietea, m.in.
udziałem stokłosy spłaszczonej Bromus carinatus. Po obu stronach drogi, na skraju
upraw, występuje stokłosa żytnia Bromus secalinus (PL V).
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46-47 km – długi odcinek trasy, biegnącej polami uprawnymi (jęczmień, owies z
jęczmieniem) na SSW, dochodzi do drogi gruntowej, na wysokości samotnego
gospodarstwa. Trasa skręca tu i biegnie około 200 m polem (owies z jęczmieniem,
kukurydza) wzdłuż tej drogi.
47-48 km – trasa z ww. drogi skręca na pola uprawne (kukurydza) i biegnie nimi ponownie
skręcając w stronę SW. Dalej przechodzi skrajem pola (kukurydza), położonego
pomiędzy zadrzewieniem po W i niedużym prostokątem lasu po E, przy krawędzi tego
lasu. Ma on drzewostan złożony głównie z brzozy brodawkowatej Betula pendula i
sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. W podszycie obecna jest kruszyna pospolita
Frangula alnus (ch), także na skraju lasu, a w runie m.in. wiechlina gajowa Poa
nemoralis i kłosówka miękka Holcus mollis. Zadrzewienie po stronie W zajmuje
przypuszczalnie dawne wyrobiska, po pozyskiwaniu żwiru, obecnie zarastające, ale też
ze zrzucanymi odpadami. Pod luźnym drzewostanem brzozowo-osikowym obecne jest
urozmaicone runo, z takimi gatunkami, jak m.in.: kostrzewa owcza Festuca ovina,
wiechlina długolistna Poa angustifolia, gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum.
Trasa polem kukurydzy dochodzi do rowu, który przecina. Był on niedawno
oczyszczany, jest głęboki, o stromych skarpach, jeszcze słabo zarośniętych roślinnością,
ale z licznymi gatunkami szuwarowymi i błotnymi. Rów jest częściowo z wodą,
częściowo suchy. Za ww. rowem, trasa biegnie początkowo 20-30 m wzdłuż niego na
SE, a następnie skręca na SSW i przebiega rozległym polem uprawnym (pszenica; w
początkach sierpnia – rżysko), dochodzącym do samego rowu. Dalej, trasa przecina
polną drogę gruntową, nie posiadającą praktycznie poboczy – miedz. Za nia, biegnie w
dalszym ciągu polem uprawnym (pszenica; w początkach sierpnia – rżysko).
48-49 km – trasa polami uprawnymi, po kilku skrętach, omijając dwa samotne gospodarstwa
i użytek zielony z rowem odwadniającym, dochodzi do szosy asfaltowej Bonisław –
Cekanowo. Trasa dochodzi do ww. szosy polem (kukurydza) na skrzyżowaniu jej, przy
odejściu od niej na W szosy asfaltowej w stronę Kędzierzyna Wielkiego.
49-50 km –trasa biegnie początkowo wzdłuż asfaltowej szosy do Kędzierzyna Wielkiego, po
jej N stronie, polem uprawnym (pszenżyto, ziemniaki). Przecina tu drogę dojazdową do
gospodarstwa (na jej odejściu od szosy obecny krzyż przydrożny) i dalej przy szosie
biegnie jeszcze około 50 m. Po przecięciu szosy, biegnie około 100 m wzdłuż niej na
NWW, po S stronie drogi, skręcając następnie na SSW. Przy szosie, po obu jej stronach,
rosną tu drzewa przydrożne, głównie starsze okazy klonu pospolitego Acer platanoides.
Trasa biegnie dalej polami uprawnymi, początkowo na SSW, a następnie skręca na
NWW i znowu powraca do kierunku SSW.
50-51 km – polami uprawnymi (pszenica), po trasie obecnie nie istniejącej drogi polnej,
trasa dociera do drogi asfaltowej wiodącej od szosy Bonisław – Cekanowo, w stronę
osady Umienino-Łubki. Jest to wąska szosa, bez drzew i krzewów na poboczach,
jedynie z wykoszoną roślinnością ruderalną na wąskich poboczach, schodzących
niskimi skarpkami do pól uprawnych. Trasa przecina szosę i podąża około 100 m na
NWW wzdłuż niej, po jej S stronie, a następnie skręca na SSW i biegnie dalej polami
uprawnymi..
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51-52 km – trasa polami uprawnymi (rzepak, mieszanka pszenicy, owsa i jęczmienia),
nieopodal samotnego gospodarstwa, dochodzi do wąskiej drogi asfaltowej, biegnącej od
szosy Bonisław – Cekanowo, mijając grupę gospodarstw (Umienino-Łubki)
zmierzającej w stronę zakładu produkcyjnego, mieszczącego się na jej końcu. Droga ta
nie posiada drzew przydrożnych, jedynie stosunkowo wąskie pobocza zajęte przez
roślinność ruderalną, obecnie wykoszoną. Od strony S, w rowie przydrożnym, obecny
jest podrost wierzb Salix sp. div. Trasa biegnie około 100 m wzdłuż tej drogi, a
następnie odchodzi na SSW polami uprawnymi (rzepak, kukurydza).
52-53 km – trasa polem uprawnym (kukurydza) dochodzi do dawnej drogi gruntowej,
obecnie wąskiego przejścia przy ogrodzeniu nowej posiadłości, wzdłuż płotu (na
zewnątrz) obsadzonej szpalerem drzew (głównie dęby czerwone Quercus rubra), tu
trasa skręca na S i wąskim pasem trawiastym wykoszonym, pomiędzy ww. płotem i
granicą sąsiedniej posesji przy gospodarstwie, dochodzi do wąskiej asfaltowej drogi,
gdzie na wylocie przejścia stoi krzyż przydrożny. Po przecięciu ww. szosy asfaltowej
do wsi Nagietki, trasa przecina skarpę pobocza, z łanem rajgrasu wyniosłego
Arrhenatherum elatius, a następnie pastwisko obok pola kukurydzy. Na skraju
pastwiska rośnie grupa starych, ogławianych w przeszłości wierzb białych Salix alba (5
drzew, z tego jedno suche). Biegnąc pastwiskiem, trasa przecina nieduży rów, niedawno
pogłębiony (aktualnie V-kształtny), o stromych, wykoszonych skarpach. Za rowem
trasa omija samotne gospodarstwo i biegnie na długim odcinku polami uprawnymi
(kukurydza), w kierunku SSW.
53-54 km – trasa biegnie początkowo polami uprawnymi (pszenżyto, kukurydza). Dalej,
trasa biegnie polami obok młodych zalesień na gruntach porolnych (od strony trasy
głównie brzoza brodawkowata Betula pendula), dociera do drogi asfaltowej Zągoty –
Proboszczewice, którą przecina. Przy szosie tej, po obu jej stronach, obecne są za
rowem szpalery drzew w średnim wieku, głównie lip szerokolistnych Tilia platyphyllos
(pojedynczo też lipy drobnolistne T. cordata i robinia akacjowa Robinia pseudacacia).
Rowy, po obu stronach szosy, są głębokie lecz suche, zajęte przez bujną roślinność,
głównie trawiastą. Trasa przecina szosę na W od krzyża przydrożnego i dalej biegnie
polami uprawnymi (pszenica), a po około 150 m po jej E stronie ciągnie się rów
odwadniający. Jest on zarośnięty głównie przez roślinność ruderalną, jedynie na dnie
jest roślinność błotno-szuwarowa.
54-55 km –trasa biegnie polami uprawnymi (rozległe pole pszenicy), tuż przy rowie
odwadniającym z roślinnością ruderalną, ze szczególnie obfitym udziałem zwłaszcza:
rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius, pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica,
ostrożnia polnego Cirsium arvense, jeżyny popielicy Rubus caesius, ale też niektórych
gatunków nadwodnych, jak np. wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum, a po E
stronie rowu, w rejonie sąsiedztwa zabudowy wsi Zągoty, miejscami z pasem zarośli
(m.in. ze śliwą wiśniową (ałyczą) Prunus cerasifera i klonem jesionolistnym Acer
negundo, bzem czarnym Sambucus nigra).Trasa dochodzi do poprzecznie
przebiegającego rowu (dopływ rzeki Wierzbicy), który przecina. Rów ten (dość głęboki
– do 1,5 m i szerokości do 3 m) jest również zajęty przez zwartą roślinność szuwaroworuderalną (od strony Ogorzelic, wzdłuż tego rowu rozprzestrzenia się barszcz
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Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, o właściwościach parzących, ze względu na
zawartość furokumaryn). Dalej trasa biegnie polami (pszenica).
55-56 km – trasa biegnie rozległymi polami uprawnymi, początkowo na S, przecinając drogę
gruntową do Ogorzelic, aktualnie pozbawioną zadrzewienia przydrożnego, z pasami
roślinności ruderalnej z klasy Artemisietea na poboczach. Trasa skręca następnie na
SSW, omija zabudowania Sękowa i biegnie rozległymi polami uprawnymi.
56-57 km – trasa biegnie polami uprawnymi, początkowo na SSW, przecinając nieduży rów
odwadniający (dopływ rzeki Wierzbicy), aktualnie suchy i zarośnięty bujną roślinnością
szuwarowo-ruderalną. Trasa skręcając następnie na W i dochodzi polami (granica
między uprawą rzepaku i buraków) do linii kolejowej, którą przecina. Za pasem nasypu
kolejowego z jednym torem (odchwaszczony chemicznie, intensywnie użytkowany),
mającego po obu stronach rowy odwadniające, z pasami roślinności ruderalno-łąkowej
(m.in. turzyca lisia Carex vulpina, ostrożeń polny Cirsium arvense, kozibród łąkowy
Tragopogon pratensis, przytulia właściwa Galium verum), trasa przecina pas zarośli
(głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, jabłoń domowa Malus domestica, śliwa
tarnina Prunus spinosa, bez czarny Sambucus nigra, róża dzika Rosa canina). Dalej
biegnie granicą pola uprawnego (jęczmień) i użytku zielonego (uprawa głównie życicy
wielokwiatowej Lolium multiflorum).
57-58 km – trasa od skraju pola uprawnego (jęczmień) obok użytku zielonego (uprawa
głównie życicy wielokwiatowej Lolium multiflorum; por. niżej), biegnie pasem miedzy
między uprawami (jęczmień, kukurydza/rzepak), dociera do drogi gruntowej z
Machcinka na NW i przecina ją. Dalej biegnie zarośniętą polną drogą gruntową, bardzo
rzadko użytkowaną, wiodącą pomiędzy polami uprawnymi (jęczmieniem po N stronie
oraz rzepakiem, pszenżytem, pszenicą, kukurydzą – po S stronie) i dochodzi do drogi
asfaltowej (Proboszczewice Nowe – Kruszczewo), którą przecina i skręca za nią na S.
Biegnie około 650 m polem (kukurydza) i po skręcie na E przecina ponownie ww. szosę
i polem uprawnym (kukurydza, pszenżyto) dochodzi do S granicy terenów stacji
transformatorowej. Szosa ww., jaką dwukrotnie przecina trasa, nie posiada aktualnie
zadrzewienia przydrożnego. Za rowami przy drodze obecny jest (miejscami gęsty)
podrost drzew i krzewów (głównie: głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, bez
czarny Sambucus nigra, śliwa wiśniowa Prunus cerasifera, jarząb pospolity Sorbus
aucuparia). Na poboczach, w zielnej roślinności ruderalnej, dominuje rajgras wyniosły
Arrhenatherum elatius.
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4. PODSUMOWANIE
4.1.

Wykaz siedlisk przyrodniczych Natura 2000 i chronionych gatunków roślin i
porostów

W pasie terenu o szerokości 20 m wzdłuż przebiegu trasy planowanego kabla
elektroenergetycznego przez obszar Natura 2000 stwierdzono występowanie:


siedliska przyrodnicze Natura 2000 przylegające do trasy:

1) łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum – priorytetowe siedlisko przyrodnicze Natura
2000 – łęgi nadrzeczne (kod – *91E0) – dwa siedliska silnie przesuszone;


chronione gatunki roślin kwiatowych w większości w pobliżu (kilka – kilkanaście m)
trasy:

1) kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (Ch),
2) kukułka krwista Dactylorhiza incarnata (Ch – wymaga ochrony czynnej),
3) kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (Ch – wymaga ochrony czynnej),
4) orlik pospolity Aquilegia vulgaris (Ch – wyłącznie z uprawy),
5) włosienicznik wodny Batrachium aquatile (Ch)
6) bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata (ch),
7) grążel żółty Nuphar lutea (ch),
8) kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (ch),
9) konwalia majowa Convallaria majalis (ch),
10) kruszyna pospolita Frangula alnus (ch),
11) kalina koralowa Viburnum opulus (ch),
12) porzeczka czarna Ribes nigrum (ch),
13) wilżyna bezbronna Ononis arvensis (ch).


chronione gatunki porostów w oddaleniu od trasy:

1) mąkla tarniowa Evernia prunastri (ch).


gatunki roślin kwiatowych z czerwonej listy flory Polski w większości w pobliżu
(kilka – kilkanaście m) trasy:

1) groszek błotny Lathyrus palustris (PL V),
2) jaskier iliryjski Ranunculus illyricus (PL E),
3) jaskier wielki Ranunculus lingua (PL V),
4) ożanka czosnkowa Teucrium scordium (PL V),
5) stokłosa żytnia Bromus secalinus (PL V).
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Tabela 1

Zestawienie stanowisk chronionych siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Nazwa chronionego
siedliska
1. łęg *91E0

Km
trasy
13-14

2. łęg *91E0

16-17

L.p.

Uwagi
płat osłabiony (przesuszony, z
nawiązaniami do olsu), przylegający od
wschodu skrajem do trasy
płat zabagnionego łęgu, z nawiązaniami do
olsu, obecnie przesuszonego, jednak z
bogatym, typowym zestawem letniej flory

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2

L.p.

Zestawienie stanowisk chronionych gatunków roślin kwiatowych i epifitycznych
porostów
Nazwa chronionego gatunku

Km
trasy

Wpółrzędne
stanowiska

2)

wilżyna bezbronna Ononis arvensis
ch

0-1

N 53 01 997
E 19 57 992

3)

kukułka krwista Dactylorhiza
incarnata Ch

0-1

N 53 01 997
E 19 57 992

4)

kukułka szerokolistna Dactylorhiza
majalis Ch

0-1

N 53 01 997
E 19 57 992

5)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

0-1

N 53 01 964
E 19 57 926

6)

kukułka krwista Dactylorhiza
incarnata Ch

0-1

7)

kukułka szerokolistna Dactylorhiza
majalis Ch

0-1

od
N 53 01 948
E 19 57 886
na SW
od
N 53 01 948
E 19 57 886
na SW

8)

kukułka krwista Dactylorhiza
incarnata Ch

0-1

9)

kukułka szerokolistna Dactylorhiza
majalis Ch

0-1

10)

wilżyna bezbronna Ononis arvensis
ch

0-1

11)

bobrek trójlistkowy Menyanthes
trifoliata

2-3

12)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

2-3

13)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

3-4

N 53 00 252
E 19 56 870

14)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

3-4

N 53 00 252
E 19 56 870

np.
N 53 01 949
E 19 57 892
np.
N 53 01 949
E 19 57 892
N 53 01 918
E 19 57 851

Uwagi
na skarpach rowu,
biegnącego przy trasie
po jej SE stronie, 30 m
od szosy z Dębska
na skarpach rowu,
biegnącego przy trasie
po jej SE stronie
na skarpach rowu,
biegnącego przy trasie
po jej SE stronie
duży krzew pod
wierzbą, nad rowem,
biegnącym przy trasie
po jej SE stronie
na skarpach rowu,
biegnącego przy trasie
po jej SE stronie – w
kilku miejscach
na skarpach rowu,
biegnącego przy trasie
po jej SE stronie – w
kilku odcinkach (w tym
– około 100 m
długości)
na skarpach rowu,
biegnącego przy trasie
po jej SE stronie
na skarpach rowu,
biegnącego przy trasie
po jej SE stronie
na skarpach rowu,
biegnącego przy trasie
po jej SE stronie – w
kilku miejscach
w pasie szuwarów w
odległosci ok. 50 m od
trasy
w pasie zakrzewień
przy drodze
pas zarośli na ciągu
zabagnienia, przy pasie
łąki z trasą
pas zarośli na ciągu
zabagnienia, przy pasie
łąki z trasą
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N 53 00 227
E 19 56 688

pas zarośli na ciągu
zabagnienia, przy pasie
łąki z trasą
zabagnienie z wodą, po
E stronie grobli z trasą
około 30 m na E od
trasy – nad rowem
na łące, na E od trasy

7-8

N 52 58 840
E 19 56 879

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

8-9

21)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

8-9

np.
N 52 58 483
E 19 57 208,
N 52 58 510
E 19 57 205
N 52 58 435
E 19 57 207

w pasie zarośli nad
rowem przy szosie
obok trasy
przy szpalerze wierzb
na skraju łąki, obok
trasy, wiele krzewów

22)

orlik pospolity Aquilegia vulgaris ch

11-12

23)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

12-13

24)

mąkla tarniowa Evernia prunastri ch

13-14

25)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

13-14

26)

porzeczka czarna Ribes nigrum ch

14-15

27)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

14-15

28)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

15-16

29)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

15-16

30)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

15-16

31)

porzeczka czarna Ribes nigrum ch

15-16

32)

15-16

33)

kocanki piaskowe Helichrysum
arenarium ch
kruszyna pospolita Frangula alnus ch

34)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

16-17

35)

kocanki piaskowe
Helichrysum arenarium ch

16-17

N 52 54 871
E 19 54 844

36)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

16-17

N 52 54 874
E 19 54 869

37)

kukułka krwista
Dactylorhiza incarnata Ch

16-17

15)

porzeczka czarna Ribes nigrum ch

3-4

16)

włosienicznik wodny Batrachium
aquatile Ch
kruszyna pospolita Frangula alnus ch

5-6

5-6

19)

wilżyna bezbronna Ononis arvensis
ch
kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20)

17)
18)

5-6

N 52 56 567
E 19 55 476,
N 52 56 566
E 19 55 502

15-16

przy szpalerze wierzb
na skraju łąki, obok
trasy
gatunek posadzony pod
krzyżem przydrożnym
niewielki las 50 m na
NW od trasy
2 lipy przy krzyżu 50 m
na E od trasy
skraj olszyny – luźne
zarośla na pastwisku,
na przebiegu trasy
krzew nad małym
rowem na trasie
zarośla nad rowem przy
trasie i przyległe
zadrzewienie – obficie
przy trasie, na W od
Siedliska, skraj bagna z
szuwarami
przy trasie, na W od
Siedliska, przy drodze z
pastwisk
nad rowem na
przecięciu trasą, na N
od Stanisławowa
nad rowem na
przecięciu trasą, na N
od Stanisławowa
murawa na „trawniku”
przy domu koło szosy
długi pas obecności w
zaroślach nad rowem
przy trasie
długi pas obecności w
zaroślach nad rowem
przy trasie
grobla pomiędzy
dwoma stawami, obok
trasy
nad rowem obok trasy
50 m na W od trasy –
nad stawem
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38)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

16-17

N 52 54 771
E 19 54 878

39)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

16-17

N 52 54 724
E 19 54 870

40)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

16-17

41)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

16-17

N 52 54 718
E 19 54 859
N 52 54 713
E 19 54 829

42)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

16-17

N 52 54 718
E 19 54 871

43)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

16-17

N 52 54 711
E 19 54 866

44)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

16-17

N 52 54 649
E 19 54 767

45)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

16-17

N 52 54 649
E 19 54 767

46)

porzeczka czarna Ribes nigrum ch

16-17

47)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

16-17

48)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

16-17

49)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

16-17

N 52 54 616
E 19 54 697
N 52 54 611
E 19 54 676
N 52 54 605
E 19 54 690
N 52 54 612
E 19 54 713

50)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

16-17

N 52 54 612
E 19 54 713

51)

porzeczka czarna Ribes nigrum ch

16-17

52)

porzeczka czarna Ribes nigrum ch

16-17

N 52 54 605
E 19 54 690
N 52 54 611
E 19 54 701

53)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

16-17

N 52 54 608
E 19 54 694

54)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

17-18

N 52 54 278
E 19 54 820

55)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

17-18

N 52 54 397
E 19 54 876

56)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

17-18

N 52 54 397
E 19 54 876

57)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

18-19

58)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

18-19

np.
N 52 54 159
E 19 54 746,
N 52 54 158
E 19 54 701,
N 52 54 157
E 19 54 670
N 52 54
E 19 54

w zaroślach nad rowem
z wodą, przecinanym
przez trasę
w pasie wierzb na
użytkach zielonych,
przy trasie
zadrzewienie olszy
czarnej przecinane trasą
skraj zadrzewienia
olszy czarnej
przecinanego trasą
duży krzew od E strony
ww. zadrzewienia
przecinanego trasą
grupa krzewów pod
starą olszą na skraju
zadrzewienia
grupa krzewów wokół
samotnej olszy przy
trasie
w grupie krzewów
wokół samotnej olszy
przy trasie
w obrębie olszyny, przy
trasie
w obrębie olszyny, przy
trasie
w obrębie olszyny, przy
trasie
w pasie drzew
dochodzącym do
olszyny, obok trasy
w pasie drzew
dochodzącym do
olszyny, obok trasy
w obrębie olszyny, przy
trasie
skupienie krzewów w
obrębie olszyny, przy
trasie
duży krzew na skraju
olszyny, przy przejściu
trasy
pas zadrzewienia nad
rowem przy przecięciu
trasą
kępa krzewów przy
brzozie, na łąkach obok
trasy
kępa krzewów przy
brzozie, na łąkach obok
trasy
pas zarośli przy drodze,
na W od przecięcia
trasą

kępa nad rowem, na
trasie, koło małego
zadrzewienia na
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59)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

18-19

60)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

19-20

N 52 53 652
E 19 54 014

61)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20-21

62)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20-21

N 52 53 250
E 19 53 684,
N 52 53 251
E 19 53 678
N 52 53 258
E 19 53 635

63)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20-21

64)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20-21

65)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20-21

66)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20-21

67)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20-21

68)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

20-21

69)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

21-22

70)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

21-22

71)

kruszczyk szerokolistny
Epipactis helleborine Ch

21-22

72)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

21-22

N 52 52 705
E 19 53 247

73)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

21-22

74)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

21-22

N 52 52 665
E 19 53 164
np.
N 52 52 694
E 19 52 921,

N 52 53 188
E 19 53 615,
N 52 53 167
E 19 53 611
N 52 52 924
E 19 53 295
N 52 53 193
E 19 53 621,
N 52 53 237
E 19 53 636
np.
N 52 53 215
E 19 53 724,
N 52 53 210
E 19 53 706,
N 52 53 193
E 19 53 703,
N 52 53 171
E 19 53 698,
N 52 53 154
E 19 53 700
np.
N 52 53 697
E 19 52 922,
N 52 53 694
E 19 52 911
N 52 53 697
E 19 52 922
np.
N 52 52 854
E 19 53 307
N 52 52 716
E 19 53 250
N 52 52 720
E 19 53 209
N 52 52 707
E 19 53 245

pastwisku
na krańcu odcinka, pod
drzewami przy drodze
obok trasy
przy trasie, nad suchym
rowem, obok użytku
zielonego i pola
kukurydzy
w zaroślach nad
rowem, obok trasy
w zaroślach przy grobli
na połączeniu dwóch
rowów, obok trasy
w zaroślach nad
rowem, obok trasy
w małej enklawie lasu
obok trasy, na krańcu
odcinka
zarośla nad rowem,
obok skraju pola z trasą

skraj enklawy lasu i pas
luźnych zarośli, po E
stronie trasy, przy
polach

skraj lasu i jego
wypustki obok
samotnego
gospodarstwa
skraj zadrzewienia za
samotnym
gospodarstwem
nad rowem obok trasy –
w kilku miejscach

pas leśny obok zakrętu
trasy z łąk na drogę
pod okazałym dębem,
w zadrzewieniu koło
trasy
pod okazałym dębem,
w zadrzewieniu koło
trasy
pas zarośli przy drodze
obok trasy
las obok trasy, licznie
też na skraju; zarośla
przy drodze obok
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N 52 52 718
E 19 52 838
np.
N 52 52 716
E 19 52 692,
N 52 52 722
E 19 52 592,
N 52 52 753
E 19 52 307
N 52 52 707
E 19 52 497

75)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

22-23

76)

konwalia majowa Convallaria majalis
ch

22-23

77)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

22-23

78)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

23-24

79)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

23-24

80)

porzeczka czarna Ribes nigrum ch

23-24

81)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

23-24

N 52 52 554
E 19 51 544

82)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

23-24

83)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

23-24

84)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

24-25

85)

kalina koralowa Viburnum opulus ch

24-25

86)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

24-25

87)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

25-26

88)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

25-26

89)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

25-26

90)

porzeczka czarna Ribes nigrum ch

25-26

N 52 52 517
E 19 51 523
N 52 52 508
E 19 51 510
N 52 52 349
E 19 51 327
N 52 52 199
E 19 51 215
np.
N 52 51 970
E 19 50 846
np.
N 52 51 928
E 19 50 824,
N 52 51 900
E 19 50 806,
N 52 51 852
E 19 50 783,
N 52 51 836
E 19 50 775
N 52 51 813
E 19 50 749
N 52 51 706
E 19 50 674
N 52 51 607
E 19 50 406

np.
N 52 52 615
E 19 51 833,
N 52 52 569
E 19 51 727,
N 52 52 562
E 19 51 671,
N 52 52 556
E 19 51 628,
N 52 52 568
E 19 51 589,
N 52 52 548
E 19 51 645
N 52 52 551
E 19 51 611
N 52 52 555
E 19 51 552

gospodarstwa
na skrajach lasu i
zarośli, po obu stronach
drogi od szosy do osady
Piskorzec, na odcinku
ponad 500 m
las obok trasy –
skupienia w szeregu
miejscach
około 30 m od trasy –
w enklawie lasu przy
szosie i gospodarstwie
skraj lasu i zarośli przy
trasie, obok użytków
zielonych i pól

skraj lasu przy trasie,
obok łąk
skraj lasu przy trasie,
przed rowem, który
przecina
skraj lasu przy trasie,
przed rowem, który
przecina
przy rowie, na skraju
zarośli, obok trasy
przy rowie, pod
dębami, obok trasy
nad rowem przy trasie
w pasie zarośli przy
trasie
w zaroślach wzdłuż
rowu przy trasie
w zaroślach wzdłuż
rowu przy trasie

w zaroślach nad rowem
przy drodze – trasie
pas szuwarowozaroślowy na E od trasy
zarośla nad rowem, na
przecięciu trasą
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27-28

92)

wilżyna bezbronna Ononis arvensis
ch
kruszyna pospolita Frangula alnus ch

93)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

31-32

94)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

32-33

95)

grążel żółty Nuphar lutea ch

32-33

96)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

36-37

97)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

37-38

98)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

38-39

99)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

39-40E

100)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

39-40E

101)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

39-40E

102)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

42-43

103)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

47-48

104)

kruszyna pospolita Frangula alnus ch

47-48

91)

Źródło: opracowanie własne

31-32

N 52 50 744
E 19 49 728
N 52 48 924
E 19 49 044
np.
N 52 48 867
E 19 49 024,
N 52 48 847
E 19 49 023
np.
N 52 48 832
E 19 49 026,
N 52 48 822
E 19 49 022

np.
N 52 46 905
E 19 48 136,
N 52 46 906
E 19 48 124
np.
N 52 46 321
E 19 47 396,
N 52 46 262
E 19 47 379
np.
N 52 46 069
E 19 47 343,
N 52 46 019
E 19 47 322,
N 52 45 984
E 19 47 311,
N 52 45 958
E 19 47 337,
N 52 45 838
E 19 47 385,
N 52 45 842
E 19 47 429
np.
N 52 45 668
E 19 47 559
N 52 45 608
E 19 47 559
N 52 45 502
E 19 47 726,
N 52 45 496
E 19 47 719
N 52 44 209
E 19 46 700
np.
N 52 41 992
E 19 45 931

skarpa dużego rowu
przy przecięciu trasą
zarośla nad rowem,
obok trasy
zarośla nad rowem,
przy olszynie, obok
trasy
zarośla nad rowem,
obok trasy

w rzece Sierpienicy na
przecięciu trasą
w zaroślach wzdłuż
rowu, przecinanego
przez trasę

skraj lasu obok trasy

skraj lasu obok trasy

skraj lasu obok trasy

brzeg enklawy lasu po
W stronie trasy
zarośla nad rowem przy
drodze obok trasy
enklawa lasu koło trasy
skraj enklawy lasu po E
stronie trasy
zadrzewienie na
terenach wyrobisk po
W stronie trasy
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4.2.

Omówienie wyników inwentaryzacji - synteza

Na terenie opracowania stwierdzono obecność jednego typu siedliska przyrodniczego
Natura 2000 – priorytetowego (kod – *91E0): „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe), reprezentowanego przez osłabione postaci łęgu jesionowo-olszowego FraxinoAlnetum. Odnotowano je na dwóch stanowiskach – w obu siedliska są silnie przekształcone.
W każdym z nich fitocenozy są obecnie zniekształcone, głównie przez przesuszenie, a także
wcześniejsze zmiany, jakie nastąpiły po odcięciu płatów od okresowych zalewów i płynącej
wody, co spowodowało upodabnianie do olsów. Mimo to, wskazane powierzchnie wciąż
reprezentują łęgowe zbiorowiska, należące do ww. priorytetowego siedliska przyrodniczego
Natura 2000.
Na rozpatrywanym terenie nie odnotowano gatunków roślin z załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej, jak również gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
Stwierdzono 13 gatunków, objętych w kraju ochroną gatunkową: 5 ochroną ścisłą (w
tym – jeden wyłącznie zdziczały z uprawy), a także 8 ochroną częściową. Z gatunków pod
ochroną ścisłą na szczególną uwagę zasługuje skupienie stanowisk dwóch storczyków z
rodzaju kukułka. Rów. Cenne jest stanowisko kolejnego storczyka – kruszczyka
szerokolistnego. Mimo, że w skali kraju nie jest to szczególnie rzadka roślina, na obszarze
opracowania odnotowano tylko jedno miejsce jego występowania, dodatkowo – pod
pomnikowym okazem dębu, w towarzystwie gatunków roślin, objętych ochroną częściową.
Kolejnym ważnym gatunkiem, którego stanowisko należy otoczyć ochroną, jest
włosienicznik wodny – roślina wodna, odnotowana również tylko na jedym stanowisku (w
przeciwieństwie do częstszego na tym terenie włosienicznika krążkolistnego, nie
podlegającego ochronie). Orlik pospolity, jaki wystąpił w jednym miejscu, jest tu wyłącznie
zdziczały z uprawy, w związku z tym nie podlega ochronie.
Spośród 8 gatunków objętych ochroną częściową, na wielu odcinkach terenu
opracowania, rozpowszechnioną, a nawet miejscami pospolitą i obficie występującą rośliną,
jest kruszyna pospolita. Jest to krzew pospolity w skali kraju, a chroniony, ze względu na
zabezpieczanie surowca farmaceutycznego, w znacznych ilościach pozyskiwanego ze stanu
naturalnego. W przygotowywanym projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra
Środowiska o ochronie gatunkowej roślin, proponowane jest usunięcie go z listy roślin
chronionych. Podobnie, gatunkiem rośliny stosowanej niegdyś w ziołolecznictwie jest kalina
koralowa, a potrzeba jej ochrony jest również obecnie poddawana w wątpliwość. To samo
dotyczy porzeczki czarnej, także pospolitej w całej niżowej części kraju. Kolejnym gatunkiem
rośliny leczniczej, uzyskiwanej ze stanowisk naturalnych, są kocanki piaskowe. Na terenie
opracowania stwierdzono tylko dwa jej stanowiska (w tym jedno – na strzyżonej murawie
przy domu mieszkalnym), jednak na piaszczystych murawach i odłogach jest w Polsce
pospolita. Również gatunkami roślin zielarskich są wilżyna bezbronna oraz konwalia
majowa; to również są taksony pospolite w skali kraju. Dla wszystkich wyżej wymienionych
gatunków, objętych ochroną częściową, projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia,
które mogłoby uszczuplić zasoby ich populacji.
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4.3.

Zalecenia do projektu kabla elektroenergetycznego

Trasa planowanego kabla, od okolic Żuromina do Płocka, na przebiegu około 58 km,
przebiega przede wszystkim przez tereny rolnicze – głównie przez pola uprawne, rzadziej
przez użytki zielone. Na trasie nie występują ekosystemy leśne, jedynie lokalnie przylegają do
niej niewielkie enklawy leśne. Roślinność jest zasadniczo słabo zróżnicowana i obejmuje
przede wszystkim zbiorowiska segetalne, łąkowe, a częściej – połąkowe, a także ruderalne –
na miedzach i poboczach dróg. Trasa nie przebiega także przez obszarowe formy ochrony
przyrody, poza obszarem Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków „Dolin Wkry i Mławki”
PLB140008. Trasa kabla omija w większości rzadko występujące, wartościowe pod
względem szaty roślinnej fragmenty terenu. W przypadka przebiegu kabla w sąsiedztwie lub
przez takie tereny, należy wdrożyć przedstawione poniżej działania, eliminujące lub
minimalizujące potencjalne oddziaływania, związane z budową kabla.
1. Należy zabezpieczyć dwa stanowiska siedliska przyrodniczego Natura 2000 –
priorytetowego (kod – *91E0): „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe” przed
oddziaływaniem prac budowlanych kabla, zwłaszcza przed zasypaniem urobkiem z
wykopu pod kabel. Odkładanie urobku z wykopu po jego przeciwnej w stosunku do
siedlisk stronie i nienaruszanie fizyczne siedlisk zabezpieczy je przed ewentualnymi
oddziaływaniami prac budowlanych.
2. Należy zabezpieczyć rów ze skupieniem stanowisk dwóch storczyków z rodzaju kukułka
(km 0-1), we fragmencie, gdzie trasa przebiega bezpośrednio w pasie rowu, wskazane jest
jej odsunięcie na odległość min. 5 m, dla ochrony stanowisk rzadkich w tej okolicy
Mazowsza, chronionych gatunków storczyków. W trakcie budowy rów należy
zabezpieczyć przed fizycznym wpływem inwestycji, a zwłaszcza przed zasypaniem
urobkiem z wykopu pod kabel.
3. Na trasie planowanego kabla elektroenergetycznego istotna dla ochrony szaty roślinnej,
jest realizacja inwestycji bez negatywnego oddziaływania na występujące na jej trasie cieki
i rowy z wodą. W krajobrazie rozległych pól uprawnych i suchych dolin z uprawianymi
użytkami zielonymi, to właśnie cieki i rowy melioracyjne są najważniejszą ostoją wielu
gatunków roślin. Zaleca się budowę kabla na przecięciach z obiektami hydrograficznymi
metodą bezwykopową – przecisku lub przewiertu sterowanego.
4. Celowe jest zabezpieczenie przed zniszczeniem miejsc występowania rzadkich i ginących
w kraju (w tym szczególnie w regionach intensywnie i od dawna zagospodarowanych
rolniczo, jak Mazowsze) – siedlisk i gatunków. Nie są one formalnie objęte ochroną, jak
np. zespoły wilgotnych łąk i ziołorośli, które szybko zanikają w skali całego kraju. Ich
wartość, na badanym terenie, polega również na utrzymywaniu stanowisk rzadkich
gatunków roślin kwiatowych, jak np. zagrożone w skali Polski (groszek błotny, jaskier
wielki, ożanka czosnkowa) oraz grupa innych, przypuszczalnie zagrożonych w skali
Mazowsza (np. przetacznik długolistny, biedrzeniec większy). Proponuje się wykonanie tu
prac budowlanych poza sezonem wegetacyjnym.
5. Wartościowym miejscem na trasie planowanej inwestycji jest pole uprawne, z
wyjątkowym bogactwem tzw. chwastów, w tym szczególnie rzadkim już w Polsce, jakim
jest jaskier iliryjski. Takie stanowiska również zasługują na ochronę przed ewentualnym

42
proeko

zniszczeniem, m.in. ze względu na fakt, że ogromne powierzchnie pól są obecnie
poddawane intensywnym opryskom herbicydami, a związane z uprawami, co najmniej od
1000 lat, gatunki zbiorowisk segetalnych – archeofity, szybko zanikają. Proponuje się
wykonanie tu prac budowlanych poza sezonem wegetacyjnym.
7. Stwierdzone stanowiska roślin objętych ochroną gatunkową (poza wymienionymi
powyżej w p. 2), występują głównie w sąsiedztwie (w odległości kilku-, kilkunastu
metrów) planowanego przebiegu kabla i zostaną zachowane – celowe jest zabezpieczenie
stanowisk na czas budowy, np. przez oznakowanie lub wygrodzenie. W przypadku braku
możliwości ominięcia stanowiska chronionej rośliny, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 poz. 627, ze zm.), na usunięcie rośliny oraz na
likwidację jej stanowiska należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie.
8. Pod względem zasobów chronionych gatunków grzybów zlichenizowanych – porostów
epifitycznych, badany teren okazał się wyjątkowo ubogi. Odnotowano wyłącznie
jedno stanowisko z osłabionymi plechami mąkli tarniowej, położone w oddaleniu od
trasy kabla – inwestycja nie będzie na nie oddziaływać.
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Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Rów z bujną roślinnością, w tym - kukułkami (Ch) i wilżyną bezbronną (ch) - km 0-1.

Fot. 2

Rów z płynącą wodą i roślinnością wodną - km 1-2.
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Fot. 3 Szpaler lip przy trasie - km 6-7.

Fot. 4

Pastwisko - widok na SW - km 8-9.
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Fot. 5

Zniekształcony łęg, przy trasie, w dolinie Wkry - km 13-14.

Fot. 6

Rzeka Wkra (Działdówka), z roślinnością wodną - km. 14 - 15.
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Fot. 7

Trasa wzdłuż pasa zarośli nad rowem, z kruszyną pospolitą (ch) - km 15-16.

Fot. 8

Trasa biegnie w kierunku zniekształconego łęgu (las w głębi), z porzeczką czarną
(ch), kaliną koralową (ch) i kruszyną pospolitą (ch) - km 16-17.
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Fot. 9

Użytek zielony - widok na SW - km 19-20.

Fot. 10 Trasa nad rowem - widok na N - km 20-21.
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Fot. 11

Fot. 12

Ciek - rów, z roślinnością wodną - km 23-24.

Ziołorośla z groszkiem błotnym (PL V) i przetacznikiem długolistnym przy trasie km 25-26.
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Fot. 13

Rzeka Sierpienica, z bogatą roślinnością wodną (m.in. grążelem żółtym - ch), w
miejscu przecięcia trasą - km 32 - 33.

Fot. 14

Trasa biegnie polem od pasa zarośli nad rowem, z obecnością kruszyny pospolitej
(ch) - km 36-37.
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Fot. 15 Trasa biegnie użytkami zielonymi, wzdłuż ściany lasu - km 38-39.

Fot. 16 Wariant E - widok od szosy na NE - km 39-40.
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Fot. 17 Widok w stronę rowu (na N) od szosy - km 42-43.

Fot. 18 - Widok od drogi gruntowej w kierunku NNE - km 45-46.
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Fot. 19 Widok od drogi gruntowej w stronę NE - w kierunku rowu - km 47-48.

Fot. 20 Widok z szosy do Kędzierzyna na S - km 49-50.
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Fot. 21 -Widok na SSW od strony szosy do Nagietek - km 52-53.

Fot. 22 Trasa biegnie polną drogą - km 57-58.

