Załącznik nr 2 do Decyzji nr 16/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły z dnia 29.04.2022r.
Grupa
ekosystemów
referencyjnych

Nazwa

Leśnictwo

Oddział, pododdział, wydzielenie

Pow.

Uwagi

1,62

powierzchnia wydzielenia nie jest wliczona do całkowitej powierzchni ekosystemów referencyjnych

EKOSYSTEMY REFERENCYJNE
Lasy o szczególnych walorach
przyrodniczych HCVF 3.1.

Białuty

Rezerwat Świńskie Bagno

11 d
razem:
11 a, b, c, d, f

Białuty

149 a, b, c, d, f, g; 150 a, b, c, d, f, g, h; 151
a, b, c, d, f, g, h, i, j; 152 a, b, c; 153 a-01,
a-99, b-01, b-99, c, d, f, g, h, i, j; 154 a, b, c

Iłowo
Rezerwat Góra Dębowa
Narzym

Rezerwaty przyrody

136 i, j, k, l, m, n
Rezerwat Góra Dębowa razem:

w powierzchnię rezerwatu nie wliczono: dróg leśnych, rowów, linii

10,04
157,71

Ratowo

261 a, b, c; 262 a, b, c, d, f; 263 a, b, c, d, f,
g, h, i; 264 a, b, c, d, f, g, h, i, j; 265 a, b, c;
266 a

145,60

w powierzchnię rezerwatu nie wliczono: rowów, linii

Rezerwat Olszyny Rumockie

Mostowo

100 a, b, c, d, f; 101 a, b, c, d-01, d-99, f01, f-99, g, h, i, j; 102 a-01, a-99; 103 a, b,
c, d, f, g, h, i, j; 104 a-01, a-99; 105 a, b, c,
d, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 106 a, c

137,82

w powierzchnię rezerwatu nie wliczono: dróg leśnych, rowów, lini oraz powierzchni wydzielenia 106b działania ochronne w ramach planu ochrony rezerwatu

Rezerwat Gołuska Kępa

Krzeczanowo

9,85

w powierzchnię rezerwaty nie wliczono rowów

214 a, b, c
razem:

467,08

rezem:

55,95

Wieczfnia

64 b; 205 a, b, c, d, f, g; 220A a, b; 220B a,
b

96,63

drzewostany często zalewane, bez dojazdu, wyst. bobry

Białuty

48 b, c; 90A g, 92A c, d, f

9,20

drzewostany często zalewane, bez dojazdu, wyst. bobry

Krajewo

66 a;70 d, g

3,61

drzewostany często zalewane, wyst. Bobry, oddz. 70 d, g siedliska bardzo
rzadkie

Iłowo

104 a; 168 h; 169 k, l, m, n, p; 178 d, f, g, i

14,57

tereny zabagnione, zalane przez bobry

Narzym

136 b; 138 d; 139 h, i, j; 179 a, b, c, d

14,74

strefa ochrony bociana czarnego

213Aa teren trudnodostępny, podmokły przez który przechodzi rów,
tworząc okresowe zalewiska, w zagłębieniach terenu przez większość roku
stoi woda; 203Ai teren podmok ly, trudnodostępny drzewostan o zwarciu
przerywanym, słabej jakości - olcha odroślowa; 203Aj teren podmokły, w
części południowej drzewostan często zalewany w wyniku działalności
bobra; 213Cd teren trudnodostępny, podmokły, wzdłuż rowu, działalność

Szydłowo

203A i, j; 213A a; 213C d

11,29

Łomia

254 a, b, c, f; 259 a

6,05

Ratowo

267 a, b, c, d, f; 310 a

7,98

Bieżany

321 a, b, c, d, f; 328 a, c, f; 329 a, b, c; 345
a, b, c; 346 a, b, c; 347 a, b, c, d, f; 348 a,
b; 353 m; 362 b; 363 c; 374 a

62,11

oddz. 353m pow. 4,22 ha glebochronna, częściowo położona wzdłuż
Wkry, trudno dostępna; oddz. 362 b, 363 c pow. 2,89 ha powierzchnia
okresowo zalewana przez bobry w wyniku spiętrzenia wody na rowie
melioracyjnym, teren podmokły, trudno dostępny; pozostałe o łącznej
pow. 48,00 ha drzewostany na gruntach podmokłych i trudno dostępnych

Strzegowo

392 g; 394 a; 395 a; 399 b, d; 400 g; 401 d;
402 f, g, h; 403 h; 404 d, f; 405 b, c, d, f, g;
409 d; 410 f, h; 413 j

56,74

drzewostany często zalewane, bez dojazdu, wyst. bobry

teren podmokły, bagnisty, źródlisko, oczko wodne

tereny zalewowe, okresowo występuje woda powierzchniowa, brak
możliwości wykonania zadań gospodarczych
drzewostany często zalewane, bez dojazdu, wyst. bobry

Kęczewo

15 b

0,25

Mostowo

98 a, b, c, d, f; 108 a, b; 195 g

23,26

tereny podmokłe, zalewowe

Głęboka

248 f; 288 h; 289 b, d, f

25,77

tereny podmokłe, trudnodostępne

244 s, t; 317 k, o

9,24

strefa ścisła orlika krzykliwego

180,59

tereny podmokłe, trudnodostępne

Chrapoń
Krzeczanowo

209 j; 213 b; 215 a, c; 216 a; 217 b, c, d;
218 c-01, c-99; 219 a, b, c; 220 a, b; 221 a,
g; 330 a, b
rezem:

Ekosystemy referencyjne razem:

stan na 01.04.2022r.

147,67

Rezerwat Dolina Mławki

Strefy ochrony
całorocznej wokół
miejsc lęgowych
ptaków

Drzewostany w
ekstremalnych
warunkach wzrostu

1,62
16,10

522,03

997,67

wydzielenia pogrubione i podkreślone są wydzieleniami powielającymi się, powierzchnia podana w
kolumnie zatytułowanej Pow. stanowi całą powierzchnię ekosystemów referencyjnych bez powieleń

