Załącznik nr 7

Charakterystyka stref funkcjonalno-przestrzennych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
Kod strefy

Lokalizacja /
gmina

PWE 1

Bolimów
Skierniewice
Puszcza
Mariańska –
mały fragment

PWE 2

Skierniewice

PWE 3

Skierniewice

PWE 4

Puszcza
Mariańska

Charakterystyka
wspólna

cechy specyficzne
STREFY FUNKCJI EKOLOGICZNYCH PARKU
Strefa obejmuje dolinę Rawki, cieku III rzędu.
Na terenie strefy zlokalizowany jest rozległy Dolina o założeniach przedczwartorzędowych,
zbiornik wodny Ziemiary. Znajdują się tu
o miąższości osadów przekraczającej lokalnie
pojedyncze budynki. Planowane są miejscami
100 m, wypełniona osadami mułkowymi i
niewielkie tereny pod zabudowę mieszkaniową i
ilastymi trzeciorzędu oraz piaszczystorekreacyjną. Planowany jest także kolejny
zbiornik wodny w gminie Bolimów oraz istnieje
żwirowymi czwartorzędu.
możliwość realizacji zbiorników wodnych w
Rzeźba doliny jest urozmaicona - dwa główne
piaszczyste poziomy tarasowe oraz liczne
gminie Skierniewice (bez określonej lokalizacji).
ostańce bardziej odpornego podłoża. Jest to
Brak miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów.
strefa kontaktu wód powierzchniowych i
podziemnych wielu poziomów wodonośnych.
Cenny krajobrazowo i przyrodniczo kompleks
przestrzenny różnych środowisk
reprezentujących pełną skalę wilgotnościową
siedlisk występujących w dolinie rzecznej. W
korycie, starorzeczach i rowach melioracyjnych
występują zbiorowiska wodne oraz szuwary.
Znajdują się tu pojedyncze budynki. W strefie
Taras zalewowy porasta mozaika szuwarów
planowany jest niewielki rozwój zabudowy
turzycowych, łąki świeże i wilgotne, ziołorośla i
poprzez uzupełnianie istniejących struktur.
okrajki, zarośla wierzbowe, olsy oraz fragmenty
Istnieje możliwość realizacji zbiorników
łęgów jesionowo-olszowych, wiązowowodnych w gminie Skierniewice (bez określonej
jesionowych i nadrzecznych wierzbowolokalizacji).
topolowych.
Brak miejscowych planów zagospodarowania
Strefa
ma
kluczowe
znaczenie
dla przestrzennego dla części terenów.
bioróżnorodności fauny Parku. Koryto Rawki i Istnieje możliwość realizacji zbiorników
starorzecza są środowiskiem życia dla bogatej wodnych w gminie Skierniewice (bez określonej
ichtiofauny,
bobra,
wydry
i
licznych lokalizacji).
bezkręgowców, m.in.: widelnic i ważek. Mozaika Aktualnie niezabudowana. Planowany rozwój
siedlisk w dolinie, na którą składają się szuwary, zabudowy na dużych obszarach. Brak
łąki zarośla i lasy stanowi doskonałe terytoria miejscowych planów zagospodarowania
lęgowe i żerowiskowe dla licznej ornitofauny, z przestrzennego (z wyjątkiem jednego
których warto wymienić: derkacza, zimorodka, niewielkiego obszarowo planu).

Zagrożenia / problemy
wspólne
zabudowa wkraczająca w obręb doliny
przyczynia się do: bezpośredniego
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych,
ograniczenia powierzchni swobodnej
infiltracji wód opadowych,
ograniczenie lub przerwanie
drożności najważniejszego regionalnie
korytarza ekologicznego,
melioracje osuszające ograniczające
zdolności retencyjne doliny i
przyczyniające się do degradacji gleb
hydrogenicznych,
ogólna dysfunkcja doliny jako miejsca
przebiegu procesów hydrologicznych,
hydrogeologicznych i
geomorfologicznych,
zabudowa hydrotechniczna (często w
złym stanie), nie zapewniająca
przepływu nienaruszalnego,
obniżanie poziomu wód gruntowych,
strefa największego zagrożenia jakości
wód podziemnych poziomów
czwartorzędowych i
trzeciorzędowych,
rozwój zabudowy i wylesianie zboczy
doliny
powoduje
uruchamianie
procesów erozji (osuwiska, wąwozy),
konflikty spowodowane działalnością
bobrów,
potencjalne zaniechanie użytkowania

specyficzne
- tereny wyznaczone pod zabudowę
nie stanowią spójnych układów,
- niezagospodarowany
istniejący
zbiornik wodny – brak dojazdów,
miejsc wypoczynkowych,
- agresywny w formie istniejący
zbiornik wodny w znaczący
sposób przekształca krajobraz,
- planowana budowa drugiego
sztucznego zbiornika wodnego - w
przypadku realizacji tej inwestycji
zniszczeniu ulegnie cenna pod
względem
przyrodniczym
i
krajobrazowym mozaika siedlisk
wraz ze stanowiskami chronionych
gatunków,
- przekształcanie rzeźby doliny jako
skutek budowy nasypów pod
drogi i linie kolejowe,
- osuszanie i zasypywanie
starorzeczy,
- możliwość budowy sztucznych
zbiorników wodnych,
- możliwość budowy sztucznych
zbiorników wodnych,
- planowana zabudowa doliny na
przeważającym obszarze strefy,
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PWE 5

Nowy
Kawęczyn
Puszcza
Mariańska

PWE 6

Kowiesy
Nowy
Kawęczyn
Puszcza
Mariańska
Skierniewice

PKE 1

Nieborów

gąsiorka, dudka, czajkę, czaplę siwą, bociana Znajdują się tu pojedyncze budynki. Planowany
czarnego, żurawia, strumieniówki i świerszczaka. rozwój zabudowy na niewielkich obszarach
Wiosenne rozlewiska i zbiorniki wodne są poprzez uzupełnianie istniejących struktur i
dogodnym miejscem rozrodu dla płazów. W zabudowę terenów przyległych. Brak
dolinie występują również gady: zaskroniec i miejscowych planów zagospodarowania
jaszczurka żyworodna. Bogaty jest świat przestrzennego dla części terenów.
owadów, zwłaszcza błonkówek, chrząszczy i
muchówek z rodziny bzygowatych. Obecność
roślin żywicielskich wskazuje na potencjalne
występowanie 4 chronionych gatunków motyli z
rodzaju modraszek. Dolina Rawki to również
zasobne pod względem pokarmu tereny
łowiecki nietoperzy i ptaków drapieżnych.
Środkową część stref stanowi rezerwat przyrody
„Rawka”.
Strefa stanowi korytarz ekologiczny (funkcja ta
zapisana jest również w studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin).
Strefa położona w obrębie długich stoków oraz równiny denudowanej. Występują tu piaszczyste
utwory powierzchniowe oraz lokalnie gliny i żwiry wodnolodowcowe.
Obszar odznacza się niewielką gęstością sieci rzecznej. Przeważa tu spływ podziemny do bazy
drenażu jaką jest dolina Rawki.
Strefa obejmuje zwarty kompleks leśny, w którym, dominują bory i bory mieszane o różnym stopniu
degeneracji. Lasom towarzyszą tereny rolne preferowane do zalesień, tereny rolne i miejscami na
niewielkich obszarach zabudowa, którą tworzą głównie zespoły nie związane z tradycyjnym
osadnictwem (np. zespoły zabudowy turystyczno-rekreacyjnej). Jedynie w pojedynczym przypadku
mamy do czynienia z tradycyjnym, przydrożnym i zwartym , układem architektonicznym.
Planowany jest rozwój zabudowy na niewielkich obszarach poprzez uzupełnianie istniejących
struktur i zabudowę trenów przyległych. Przeważnie brak miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Jest to strefa buforowa ograniczająca niekorzystne wpływy od strony wewnętrznej otuliny BPK
(rejon Puszczy Mariańskiej).
Strefa położona w obrębie Równiny ŁowickoNa krajobraz leśny tego kompleksu składają się
Błońskiej. Występują tu piaszczyste utwory
bory mieszane, grądy, łęgi olszowo-jesionowe i
wodnolodowcowe i gliny tworzącej zwarte
olsy. Lasom towarzyszą tereny rolne
preferowane do zalesień i miejscami na
płaty. W podłożu istnieją okna
hydrogeologiczne i strefy ukrytego drenażu,
niewielkich obszarach zabudowa.
warunkujące dużą zmienność występowania
Planowany jest rozwój zabudowy na niewielkich
wód podziemnych.
obszarach poprzez uzupełnianie istniejących
W strefie występują pola piasków przewianych i
układów.

łąk,
- nadmierne wycinanie drzew wzdłuż
koryta Rawki,

- planowana zabudowa w
Suliszewie-Paśniku,

- degradacja ekosystemów leśnych w wyniku: spadku poziomu wód gruntowych,
niezgodności drzewostanów z siedliskiem, uproszczenia struktury wiekowej i
gatunkowej,
- planowana zabudowa na terenach leśnych w rejonie osady Patoki,
- wkraczanie zabudowy mieszkalnej od strony wewnętrznej otuliny BPK,
- możliwość rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy

- przekształcenia rzeźby związane z melioracjami i ograniczaniem zwartości
szaty roślinnej, warunkującym uruchomienie wydm,
- przyszłe przekształcenia warunków przyrodniczych w wyniku realizacji
autostrady A2,
- izolacja kompleksu leśnego,
- brak udostępnienia i przystosowania terenów leśnych dla potencjalnego
intensywnego wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego w rejonie popularnych
zabytków Nieborowa i Arkadii oraz węzła A-2 i dogi krajowej Nr 70.
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PKE 4

Wiskitki

wydmy paraboliczne oraz pagórki kemowe.
Strefa jest miejscem występowania rzadkich
gatunków motyli rozwijających się na dębach.
Jest to środowisko życia zwierzyny łownej (dzik,
zwierzyna płowa) miejsce gniazdowania ptaków
drapieżnych i bociana czarnego (gatunek
strefowy) oraz miejsce bytowania, rozmnażania i
polowania nietoperzy.

Na krajobraz leśny tego kompleksu składają się
bory, bory mieszane, grądy, łęgi olszowojesionowe i jesionowo-olszowych i wiązowojesionowych. Urozmaiceniem krajobrazu jest
pasmo łąk w środkowej części kompleksu.
Planowane jest zagospodarowanie leśne i rolne.

PKE 2

Bolimów
Nieborów
Skierniewice

W strefie występują pola piasków przewianych i
wydmy paraboliczne oraz pagórki kemowe.
Znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody:
Kopanicha, Polana Siwica i Ruda Chlebacz.
W strefie znajduje się fragment rezerwatu
Rawka z dolnymi odcinkami jej prawych
dopływów.
Strefa sąsiaduje z obiektami w silnym stopniu
oddziałującymi na otoczenie - pasem autostrady
A2 oraz miastem Skierniewice.
Strefa obejmuje obszary wsi, towarzyszące im
tereny rolne oraz preferowane do zalesień.
Część wsi zachowało tradycyjny układ, gdzie
nowa zabudowa rozwija się głównie w formie
uzupełniania istniejących struktur osadniczych.
Część natomiast stanowi nowe wyodrębnione
struktury o charakterze zespołów zabudowy
rekreacyjnej.
Planowany jest rozwój zabudowy poprzez
uzupełnianie istniejących układów i ich
rozszerzanie oraz rozwój zabudowy na nowych
terenach. Dla większości wsi obowiązują plany
zagospodarowania przestrzennego.

PKE 3

Bolimów
Puszcza
Mariańska
Wiskitki

Strefa położona w obrębie Równiny ŁowickoBłońskiej. Występują tu piaszczyste utwory
wodnolodowcowe i gliny tworzącej zwarte
płaty. W podłożu istnieją okna
hydrogeologiczne i strefy ukrytego drenażu,
warunkujące dużą zmienność występowania
wód podziemnych.
Strefy obejmują duże, zwarte kompleksy leśne.
Występujące tu zbiorowiska leśne wykazują
pełną skalę wilgotnościową. Niecki i lokalne
bezodpływowe zagłębienia terenu porastają olsy
i wilgotne bory trzęślicowe. Dolinki stałych i
okresowych cieków stanowią siedliska dla
łęgów: jesionowo-olszowych i wiązowojesionowych. Na pozostałym terenie występuje
mozaika borów, borów mieszanych i grądów.
Urozmaiceniem krajobrazu są cenne pod
względem przyrodniczym śródleśne polany.
Obszar ten obfituje w liczne stanowiska
gatunków chronionych i zagrożonych.
Strefa jest miejscem występowania rzadkich
gatunków motyli rozwijających się na dębach.
Jest to środowisko życia zwierzyny łownej (dzik,
zwierzyna płowa) miejsce gniazdowania ptaków
drapieżnych i bociana czarnego (gatunek
strefowy) oraz miejsce bytowania, rozmnażania i
polowania nietoperzy.

Na niewielkich terenach przyleśnych
zlokalizowane są pojedyncze budynki. Lasom
towarzyszą tereny rolne przeznaczone do
zalesień.
Planowany jest rozwój zabudowy poprzez
uzupełnianie istniejących struktur i ich
rozszerzanie oraz rozwój zabudowy na nowych
terenach. Przeważnie brak jest miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

- degradacja ekosystemów leśnych w
wyniku: spadku poziomu wód
gruntowych, niezgodności
drzewostanów z siedliskiem,
uproszczenia struktury wiekowej i
gatunkowej,
- zanik polan śródleśnych,

- strefa zagrożona rozszerzającym
się lejem depresyjnym
Sochaczewa,
- nadmierna penetracja terenów
leśnych związana z sąsiedztwem
Żyrardowa,
- brak zatok parkingowych
przyczynia się do wzrostu
zagrożeń kolizjami wzdłuż drogi z
uwagi na nielegalnie parkujące
pojazdy.
- przekształcenia rzeźby związane z
melioracjami i ograniczaniem
zwartości szaty roślinnej,
warunkującym uruchomienie
wydm,
- obniżanie poziomu wód
gruntowych w obrębie rezerwatu
Polana Siwica i Kopanicha,
- nieatrakcyjny wizualnie obiekt
produkcyjno-usługowy (tartak
- zwiększenie intensywności ruchu
na drodze wojewódzkiej Bolimów
– Skierniewice przecinającej
główny kompleks leśny BPK,
- brak zatok parkingowych oraz
nieczytelne oznaczenie parkingu
leśnego wpływa na zwiększenie
zagrożenia kolizjami wzdłuż drogi
z uwagi na nielegalnie parkujące
pojazdy,
- brak możliwości zmian zasad
zagospodarowania z uwagi na
przesądzone przeznaczenie
terenów w opracowaniach
planistycznych
- tereny przeznaczone do zabudowy
w miejscowości Grabie,
- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy
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PKE 5

Puszcza
Mariańska

W strefie występują piaski wodnolodowcowe. W podłożu istnieją okna hydrogeologiczne i strefy
ukrytego drenażu, warunkujące dużą zmienność występowania wód podziemnych.
Strefę tworzy duży, zwarty kompleks leśny, na który składają się: bory, bory mieszane, łęgi, grądy i
dąbrowy świetliste. Znajduje się tu rezerwat Puszcza Mariańska.
Strefa jest miejscem występowania rzadkich gatunków motyli rozwijających się na dębach. Jest to
środowisko życia zwierzyny łownej (dzik, zwierzyna płowa) miejsce gniazdowania ptaków
drapieżnych i bociana czarnego (gatunki strefowe) oraz miejsce bytowania, rozmnażania i polowania
nietoperzy.
Na terenach leśnych zlokalizowane są tereny zamknięte (tereny wojskowe).

PMO 1

Bolimów
Nieborów
Wiskitki

PZK 1

Nieborów

PIR 1

Puszcza
Mariańska
Wiskitki

Strefa obejmuje 500 m pas przy projektowanej autostradzie A-2 i trasie szybkiej kolei TGV i jest to
strefa buforowa, oddzielająca obszar BPK od autostrady A2.
Strefa położona jest w obrębie płaskiej wysoczyzny polodowcowej, zbudowanej z glin tworzących
miejscami zwartą pokrywę. Miejscami występują tendencje do stagnowania wody powierzchniowej i
rozwoju procesu bagiennego.
W chwili obecnej krajobraz roślinny tworzą: lasy, zbiorowiska segetalne i ruderalne oraz łąki. W
środkowej części strefy zlokalizowany jest fragment doliny Rawki z roślinnością wodną, szuwarową i
zaroślową.
Planowana jest zabudowa poprzez uzupełnianie i rozszerzanie istniejących tradycyjnych struktur
osadniczych, a także na nowych terenach. Dla części strefy brak jest planów zagospodarowania
przestrzennego.
STREFY FUNKCJI KULTUROWYCH PARKU
Strefa obejmująca zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie oraz przyległe tereny zieleni i usług.
Występuje tu fauna związana ze środowiskiem parkowym. Odnotowano występowanie rzadkich
muchówek z rodziny bzygowatych.
Dla całej strefy obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego. Planowany jest rozwój usług
turystyki i sportu w ramach istniejących struktur.
STREFY FUNKCJI GOSPODARCZYCH PARKU
Strefę tworzy równina wodnolodowcowa nadbudowana stożkami napływowymi pokryta utworami
piaszczystymi. Głównym piętrem wodonośnym są wody trzeciorzędowe o wysokiej wydajności. W
podłożu występują okna hydrogeologiczne. Jest to strefa deficytu wód powierzchniowych w okresie letnim.
W krajobrazie dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne z niewielką domieszką łąk i lasów.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
W strefie obecna jest zabudowa wiejska z towarzyszącymi terenami rolnymi, łąkami, lasami i ciekami oraz zabudowa towarzysząca linii kolejowej Warszawa - Skierniewice rozcinającej jednostkę na dwie
części.
Część wsi zachowało tradycyjny układ, gdzie nowa zabudowa rozwija się głównie w formie
uzupełniania istniejących struktur osadniczych. Część natomiast stanowi nowe wyodrębnione
struktury o charakterze osiedlowym.
Około połowę powierzchni strefy pokrywają obowiązujące plany zagospodarowania
przestrzennego, opracowane głównie dla całych sołectw oraz miejscami dla pojedynczych działek
ustalające intensywny rozwój zabudowy.

- zagrożenia wynikające z konfliktu przestrzenno-przyrodniczego - istnienie
węzła komunikacyjnego w rejonie Puszczy Mariańskiej i związanego z tym
pogłębiania naturalnie uwarunkowanego deficytu zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych,
- degradacja ekosystemów leśnych w wyniku: spadku poziomu wód gruntowych,
niezgodności drzewostanów z siedliskiem, uproszczenia struktury wiekowej i
gatunkowej,
- obniżanie poziomu wód gruntowych w obrębie rezerwatu Puszcza Mariańska i
związany z tym zanik polan śródleśnych,
- zanieczyszczenia komunalne,
- zwiększenie intensywności ruchu na drodze wojewódzkiej Żyrardów –
Skierniewice przecinającej jeden z głównych kompleksów leśnych BPK
- budowa bocznicy kolejowej od linii kolejowej Skierniewice - Góra Kalwaria do
terenów wojskowych
- przekształcenia gleb, rzeźby i stosunków wodnych w wyniku prowadzenia prac
rolniczych,
- przyszłe przekształcenia warunków przyrodniczych w wyniku realizacji
autostrady A2:
o przerwanie drożności korytarzy ekologicznych,
o izolacja Parku względem innych obszarów ekologicznych,
o emisja zanieczyszczeń na tereny Parku,
o negatywne oddziaływanie autostrady na tereny zabudowy mieszkaniowej,
rekreacyjnej, turystycznej oraz na tereny leśne, rolne i nadwodne będące
potencjalnymi terenami rekreacji i turystyki,
możliwość rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy
ubożenie różnorodności biologicznej,
nieharmonijny obiekt produkcyjno- usługowy w sąsiedztwie zespołu
pałacowo-parkowego w Nieborowie

rozległe tereny zaplanowane do zabudowy, często poza tradycyjnymi układami
osadniczymi,
możliwość rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy,
eliminacja remiz śródpolnych,
ubożenie różnorodności biologicznej,
zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach,
deficyty wód powierzchniowych i gruntowych w okresie letnim.
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PIR 2

Bolimów

POR 1

Wiskitki

POR 2

Wiskitki

POR 3

Wiskitki

POR 4

Bolimów

Obecna zabudowa stanowi mały procent powierzchni strefy, natomiast planowane są duże obszary
do zabudowy, głównie mieszkaniowej.
Strefę tworzy piaszczysta równina wodnolodowcowa. Położona jest w rozległej enklawie przyleśnej
i przy dolinie rzeki Rawki.
Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem kulturowym, na który składają się: zbiorowiska
segetalne i ruderalne, łąki i pastwiska, zarośla, zadrzewienia i niewielki fragmenty lasów.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
W strefie obecna jest zabudowa rekreacyjna oraz pojedyncze budynki mieszkalne i zagrodowe.
Obecna zabudowa stanowi mały procent powierzchni strefy. Planowane jest natomiast maksymalne
wypełnienie strefy zabudową mieszkaniową i rekreacyjną. Tylko miejscami niewielkie tereny pokryte
obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Strefę stanowi płaska wysoczyzna polodowcowa zbudowana z glin zwałowych.
Strefa położona w rozległej enklawie przyleśnej. Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne z
niewielką domieszką łąk i lasów.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wsie zachowały tradycyjny układ zabudowy z luźno rozmieszczoną zabudową zagrodową i
mieszkaniową. Obecna zabudowa stanowi mały procent powierzchni strefy. Planowany jest znaczny
rozwój zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i agroturystycznej. Tylko miejscami niewielkie tereny
pokryte obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Strefę stanowi płaska wysoczyzna polodowcowa zbudowana z glin zwałowych.
Strefa położona w enklawie przyleśnej. Dominują tu zbiorowiska segetalne, ruderalne oraz łąki.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wieś zachowała tradycyjny układ zabudowy w zwartych układach przydrożnych oraz z luźno
rozmieszczoną zabudową zagrodową i mieszkaniową. Obecna zabudowa stanowi mały procent
powierzchni strefy. Planowany jest rozwój zabudowy w tradycyjnych układach przy drogach.
Fragment strefy przeznaczono do zalesień.
Strefa położona w dolinie Suchej.
Strefa położona w enklawie przyleśnej. Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem kulturowym,
na który składają się: łąki i pastwiska, zarośla, zadrzewienia, zbiorowiska segetalne i ruderalne.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wieś o tradycyjnym układzie zabudowy ze zwartą zabudową przydrożną zagrodową i mieszkaniową.
Obecna zabudowa stanowi niewielki procent powierzchni strefy. Planowany jest rozwój zabudowy
głównie w tradycyjnych układach przy drodze. Większa część strefy posiada plan zagospodarowania
przestrzennego.
Strefę stanowi piaszczysta równina wodnolodowcowa.
Strefa położona w enklawie przyleśnej i przy dolinie rzeki Rawka. Dominują tu zbiorowiska
segetalne i ruderalne.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wieś z tradycyjnym układem zabudowy przydrożnej. Obecna zabudowa stanowi niewielki procent
powierzchni strefy. Planowane jest maksymalne wypełnienie strefy zabudową mieszkaniową i
rekreacyjną
Plan zagospodarowania przestrzennego opracowano jedynie dla kilku działek.

- planowany intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i
zagrodowej bez wyodrębnienia planowanych układów osadniczych,
- możliwość rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy,
- eliminacja remiz śródpolnych,
- ubożenie różnorodności biologicznej,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach

- intensywna uprawa rolna powodująca
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych,
m.in. biogenami,
- zmniejszanie się liczby remiz
śródpolnych,
- ubożenie
różnorodności
biologicznej,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie,
w tym w tradycyjnych miejscach.

- erozja gleb,
- tereny przeznaczone pod
zabudowę poza tradycyjnymi
układami osadniczymi,
- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy
- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy

- deficyty wód powierzchniowych i
podziemnych,
- możliwość realizacji zbiornika
wodnego na rzece Suchej
-

- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy
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POR 5

Skierniewice

POR 6

Nieborów

POR 7

Puszcza
Mariańska
Kowiesy

POR 8

Puszcza
Mariańska
Kowiesy

Strefę stanowią piaszczysto-żwirowe terasy kemowe.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne z niewielką domieszką małych lasów.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wieś z tradycyjnym układem przydrożnej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Poza terenem
zabudowy wiejskiej zlokalizowany jest zespół zabudowy usług turystyki i rekreacji. Obecna
zabudowa stanowi niewielki procent powierzchni strefy. Planowany jest rozwój zabudowy w
tradycyjnych układach przy drodze wiejskiej oraz w wydzielonych terenach poza wsią. Dla całej
strefy obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Strefę stanowią piaszczysto-żwirowe terasy kemowe.
Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem kulturowym, na który składają się: łąki i pastwiska,
zarośla i zadrzewienia.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wieś z tradycyjnymi układami luźno rozmieszczonej przydrożnej zabudowy mieszkaniowej,
zagrodowej, usługowej i produkcyjnej. Obecna zabudowa stanowi niewielki procent powierzchni
strefy. Planowany jest rozwój zabudowy w tradycyjnych układach przy drogach wiejskich oraz
zabudowy rekreacyjnej poza tradycyjnymi układami.
Dla całej strefy obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Strefę stanowi falista wysoczyzna polodowcowa zbudowana z glin zwałowych.
Strefa położona w korytarzu pomiędzy lasami. Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem
kulturowym, na który składają się: łąki i pastwiska, zarośla, zadrzewienia, zbiorowiska segetalne i
ruderalne oraz małe lasy.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wsie z tradycyjnymi układami przydrożnej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej,
mieszkaniowo-usługowej. Obecna zabudowa stanowi niewielki procent powierzchni strefy.
Planowany jest rozwój zabudowy głównie w tradycyjnych układach przy drogach wiejskich oraz
zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej poza tradycyjnymi układami. Dla większej części strefy brak
jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Strefa położona u podnóża wysoczyzny. Występują tu piaszczyste i gliniaste erozyjne równiny wód
roztopowych.
Strefa położona na terenach przyleśnych Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem
kulturowym, na który składają się: łąki i pastwiska, zarośla, zadrzewienia, zbiorowiska segetalne i
ruderalne oraz małe lasy.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wsie o tradycyjnym przydrożnym układzie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, mieszkaniowousługowej i usługowej oraz zabudowa poza tradycyjnymi układami.
Planowany jest rozwój zabudowy wsi w tradycyjnych układach przy drogach oraz zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej (przy drodze krajowej) poza tradycyjnymi układami.
Niewielki fragment strefy jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- deficyty wód powierzchniowych i
podziemnych,
- erozja gleb,
- brak możliwości zmian zasad
zagospodarowania

- erozja gleb,
- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy
- planowana zabudowa w Woli
Polskiej nad rzeką Korabiewką,
- teren eksploatacji surowców
mineralnych w Korabiewicach,
- nieharmonijny obiekt
produkcyjno-usługowy w
Korabiewicach,
- brak wprowadzania zalesień w celu
wzmocnienia powiązań
przyrodniczych w kierunku
wschodnim przyczyni się do
zachowania niekorzystnej w skali
ponadlokalnej luki w powiązaniach
przyrodniczych.
- erozja gleb,
- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy
- droga krajowa wraz z
towarzyszącą istniejącą i
planowaną zabudową stanowi
nieharmonijny element w
krajobrazie oraz barierę
antropogeniczną
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POR 9

Nowy
Kawęczyn

Strefę stanowi falista wysoczyzna polodowcowa zbudowana z glin zwałowych.
Położona wzdłuż doliny rzeki Rawka i lasów przy niej zlokalizowanych. Dominują tu zbiorowiska
segetalne i ruderalne.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wsie o tradycyjnym przydrożnym układzie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej,
usługowej i produkcyjnej. Planowany jest rozwój zabudowy wsi w tradycyjnych układach przy
drogach oraz rekreacyjnej poza tradycyjnymi układami. Brak jest miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

PKR 1

Kowiesy
Nowy
Kawęczyn

Strefę stanowi falista wysoczyzna polodowcowa zbudowana z glin zwałowych. Jest to obszar
występowania najlepszych kompleksów glebowych (gleby brunatne właściwe i wyługowane).
Strefa przylega do doliny rzeki Rawki i przeważnie zalesionej doliny rzeki Chojnacki. Charakteryzuje
się urozmaiconym krajobrazem kulturowym, na który składają się: łąki i pastwiska, zarośla,
zadrzewienia, zbiorowiska segetalne i ruderalne oraz małe lasy.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wsie o tradycyjnych różnorodnych układach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej,
usługowej i produkcyjnej: wsie przydrożne zwarte i luźne, wsie o charakterze małych osad, zagrody
pojedyncze, wsie położone w dolinach rzecznych i na wzniesieniach. Planowany jest rozwój
zabudowy wsi w tradycyjnych układach zabudowy oraz rekreacyjnej poza tradycyjnymi układami.
Niewielki fragment strefy jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

PKR 2

Kowiesy

Strefę stanowi falista wysoczyzna polodowcowa zbudowana z glin zwałowych. Jest to obszar
występowania najlepszych kompleksów glebowych (gleby brunatne właściwe i wyługowane).
Dominują tu zbiorowiska segetalne.
Znaczenie dla fauny mają tereny otwarte związane z ekstensywnym gospodarowaniem rolniczym.
Wieś o tradycyjnym przydrożnym układzie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i
produkcyjnej. Planowany jest rozwój zabudowy wsi w tradycyjnym przydrożnym układzie
zabudowy. Strefa nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- erozja gleb,
- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy,
- planowana zabudowa rekreacyjna
w miejscowości Suliszew –
Zazdrość,
- brak zabudowy biologicznej strefy
krawędziowej i przykrawędziowej
Rawki ogranicza możliwość
eliminacji zanieczyszczeń
spływających z pól przylegających
do doliny.
- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy
- obszary zabudowy wyznaczone w
studium we wsiach Psary
(zabudowa rekreacyjna) i we wsi
Dzwonkowice nad rzeką Rawką
(zabudowa mieszkaniowa i
rekreacyjna) stanowią zagrożenie
dla szczególnie atrakcyjnych
krajobrazów,
- dominujący, nieharmonijny obiekt
stadniny koni pomiędzy wsiami
Psary i Esterką,
- tereny eksploatacji surowców
mineralnych wyznaczone w
studiach we wsiach Esterka i
Chełmce,
- brak zabudowy biologicznej strefy
krawędziowej i przykrawędziowej
Rawki ogranicza możliwość
eliminacji zanieczyszczeń
spływających z pól przylegających
do doliny,
- zanikanie tradycyjnych sadów
przydomowych
- możliwość rozpraszania i
dowolnego lokowania zabudowy
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OWE 1/
POPK 2

Skierniewice
Nowy
Kawęczyn

OWE 2/
PPK 5

Nowy
Kawęczyn
Rawa
Mazowiecka

OWE 3/
PPK 5

Nowy
Kawęczyn
Kowiesy
Rawa
Mazowiecka
Biała Rawska

OKE 1

Miasto
Skierniewice

OKE 2/
PPK 2

Wiskitki

STREFY FUNKCJI EKOLOGICZNYCH OTOCZENIA PARKU
Strefa przylegająca do doliny Rawki, stanowiąca strefę buforową pomiędzy zabudową w Samicach a
- zmniejszanie się liczby remiz śródpolnych,
korytarzem ekologicznym. Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem kulturowym, na który
- ubożenie różnorodności biologicznej,
składają się: łąki i pastwiska, zarośla, zadrzewienia, zbiorowiska segetalne i ruderalne
- intensyfikacja gospodarki rolnej powodująca zanieczyszczenia wód
Wieś o tradycyjnym przydrożnym układzie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i
powierzchniowych i podziemnych, m.in. biogenami,
produkcyjnej. Planowany jest rozwój zabudowy wsi w tradycyjnym przydrożnym układzie
- zabudowa miejsc z widokami na dolinę rzeki Rawki,
zabudowy.
- brak zabudowy biologicznej strefy krawędziowej i przykrawędziowej Rawki
Obszar proponowany do włączenia w granice otuliny Parku.
ogranicza możliwość eliminacji zanieczyszczeń spływających z pól
przylegających do doliny, a także wpływu zabudowy w Samicach,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach,
- zanikanie tradycyjnych sadów przydomowych
Strefa obejmuje dolinę Rawki na południe od BPK z terenami przylegającymi. Jest to cenny
- intensyfikacja gospodarki rolnej powodująca zanieczyszczenia wód
krajobrazowo i przyrodniczo kompleks przestrzenny różnych środowisk reprezentujących pełną
powierzchniowych i podziemnych, m.in. biogenami,
skalę wilgotnościową siedlisk występujących w dolinie rzecznej. W korycie, starorzeczach i rowach
- zmiana przeznaczenia gruntów na cele nie związane z rolnictwem oraz brak
melioracyjnych występują zbiorowiska wodne oraz szuwary. Taras zalewowy porasta mozaika
ochrony na całej szerokości doliny Rawki może przyczynić się do pojawienia
szuwarów turzycowych, łąki świeże i wilgotne, ziołorośla i okrajki, zarośla wierzbowe, olsy oraz
się elementów w dnie doliny negatywnie wpływających na funkcjonowanie
fragmenty łęgów jesionowo-olszowego i wierzbowo-topolowego.
całego korytarza ekologicznego rangi krajowej,
Wsie zachowały tradycyjny układ zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej.
- brak zabudowy biologicznej strefy krawędziowej i przykrawędziowej Rawki
Występują tu również duże gospodarstwa rolno-produkcyjne z towarzyszącą zabudową. Planowana
ogranicza możliwość eliminacji zanieczyszczeń spływających z pól
jest zabudowa poprzez uzupełnianie istniejących struktur osadniczych i ich zwiększanie.
przylegających do doliny,
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
- potencjalne zaniechanie użytkowania łąk,
- nadmierne wycinanie drzew wzdłuż koryta Rawki,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach,.
- zanikanie tradycyjnych sadów przydomowych
Strefa położona na terenach leśnych, rolnych, obejmująca fragmenty lokalnych cieków, stawów, z
- intensyfikacja gospodarki rolnej powodująca zanieczyszczenia wód
pojedynczymi wsiami. Obejmuje niewielki kompleks leśny zlokalizowany na południe od BPK
powierzchniowych i podziemnych, m.in. biogenami,
tworzący strefę buforową obszaru intensywnie użytkowanego położonego wzdłuż drogi krajowej.
- brak ochrony nad obszarami przylegającymi do Parku i z nim funkcjonalnie
Dominują zbiorowiska segetalne i bory.
związanymi może przyczynić się do pojawienia się elementów negatywnie
Obszar cenny ze względu na zachowanie ciągłości BPK – Spalski PK (teoretycznie). Dla fauny
wpływających na funkcjonowanie całego korytarza ekologicznego rangi
cenna granica (strefa ekotonowa) z terenami otwartymi na zachodzie.
krajowej,
W strefie przebiega korytarz ekologiczny Białej rangi ponadlokalnej.
- istnienie terenów specjalnych z ograniczonymi możliwościami wprowadzania
Wsie o tradycyjnych układach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej, produkcyjnej,
zapisów ochronnych oraz niedostępnych dla turystyki i rekreacji,
rekreacyjnej. W strefie występuje zagospodarowanie związane z terenami specjalnymi (wojskowymi). - zmniejszanie się liczby remiz śródpolnych,
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
- ubożenie różnorodności biologicznej,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach.
Strefa obejmuje 200 m pas terenu przylegający bezpośrednio do głównego kompleksu leśnego BPK, - brak możliwości kształtowania strefy sąsiadującej z dzielnicą przemysłową
stanowiący strefę buforową pomiędzy BPK, a Skierniewicami (pokrywa się z dotychczasową
Skierniewic może przyczynić się do pogorszenia warunków funkcjonowania
otuliną).
przyrodniczego południowej części głównego kompleksu leśnego BPK,
Urozmaicony krajobraz kulturowy, na który składają się: łąki i pastwiska, zarośla, zadrzewienia,
- możliwość rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy,
zbiorowiska segetalne i ruderalne.
Strefa przeważnie niezabudowana, istniejąca zabudowa to osiedla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz Główny Punkt Zasilania. Planowane jest zabudowanie strefy na przeważającym
obszarze. Tylko część strefy pokryta planami zagospodarowania przestrzennego.
Strefa obejmuje zwarty kompleks leśny pomiędzy planowaną obwodnicą Żyrardowa a Parkiem,
- degradacja ekosystemów leśnych w wyniku: spadku poziomu wód gruntowych,
stanowiący strefę buforową pomiędzy miastem a BPK. Dominują tu bory, bory mieszane i grądy o
niezgodności drzewostanów z siedliskiem, uproszczenia struktury wiekowej i
różnym stopniu degeneracji.
gatunkowej,
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
- brak możliwości kształtowania strefy sąsiadującej z Żyrardowem, która
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Występują tu pojedyncze budynki mieszkalne. Wskazano tereny preferowane do zalesień.
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
OMO 1/
POPK 1

Nieborów

OZK 1/
PPK 1

Nieborów

OIR 1

Miasto
Skierniewice

OIR 2

Puszcza
Mariańska

OIR 3/
PPK 2

Wiskitki

OIR 4

Bolimów
Nieborów
Wiskitki

ponadto będzie podlegała silnej presji związanej z budową obwodnicy może
przyczynić się do pogorszenia warunków funkcjonowania przyrodniczego we
wschodniej części BPK
- spodziewana degradacja terenu w wyniku budowy i eksploatacji autostrady A2

Strefa obejmująca 500 m pas przy planowanej autostradzie A-2 i trasie szybkiej kolei TGV w rejonie
węzła drogowego łączącego A-2 i drogę krajową Nr 70.
Obecnie są to tereny rolne. Dominują tu zbiorowiska segetalne.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Obszar proponowany do włączenia w granice otuliny Parku.
STREFY FUNKCJI KULTUROWYCH OTOCZENIA PARKU
Strefa zlokalizowana pomiędzy planowanym przebiegiem drogi krajowej Nr 70 i linią kolejową
- intensyfikacja gospodarki rolnej powodująca zanieczyszczenia wód
Warszawa – Poznań, na przedpolu zespołu pałacowo-parkowego w Nieborowie i w otoczeniu
powierzchniowych i podziemnych, m.in. biogenami,
zespołu parkowego w Arkadii.
- zmniejszanie się liczby remiz śródpolnych,
Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem kulturowym, na który składają się: łąki i pastwiska,
- ubożenie różnorodności biologicznej
zarośla, zadrzewienia, zbiorowiska segetalne i ruderalne oraz parki dworskie.
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych i historycznych
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
miejscach.
Wsie zachowały tradycyjny układ zabudowy, ale występują także tereny z układami wykraczającymi
poza tradycyjne układy zabudowy, np. duże tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu
pałacowo-parkowego w Nieborowie.
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
STREFY FUNKCJI GOSPODARCZYCH OTOCZENIA PARKU
Strefa położona na terenach o charakterze miejskim i podmiejskim. Przeważnie zabudowana
- brak możliwości dokonania zmian zasad zagospodarowania na skutek
zabudową produkcyjno-usługową, ale także mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną, obecne
przesadzonego przeznaczenia terenów w opracowaniach planistycznych,
są także tereny rolne. We wschodniej części strefa przylega do krawędzi doliny Rawki.
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach,
W rejonie doliny rzeki Rawki występują dwie linie kolejowe i droga lokalna. Strefa posiada plany
zagospodarowania przestrzennego.
Dominują tu zbiorowiska ruderalne.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Strefa obejmuje 200 m pas terenu przylegający do BPK (pokrywa się z dotychczasową otuliną)
położony na obszarach o charakterze wiejskim.
Strefa przeważnie zabudowana. Tradycyjne układy zabudowy przydrożnej charakterystyczne dla wsi
towarzyszących folwarkom.
Dominują zbiorowiska ruderalne. Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Strefa położona pomiędzy lasami, terenami zalesień oraz ciągiem ekologicznym rzeki Suchej, a
- intensyfikacja gospodarki rolnej powodująca zanieczyszczenia wód
planowaną obwodnicą Żyrardowa i autostradą A-2 u ich zbiegu w rejonie planowanego węzła
powierzchniowych i podziemnych, m.in. biogenami,
drogowego. Strefa obejmuje tereny rolne, rolne przeznaczone do zalesień z położonymi na
- planowany rozwój zabudowy poza tradycyjnymi układami osadniczymi,
obrzeżach tradycyjnymi układami zabudowy wiejskiej. Dominują zbiorowiska segetalne i ruderalne
- możliwość rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy,
urozmaicone łąkami i pastwiskami.
- potencjalne zaniechanie użytkowania łąk,
Obszar cechuje się korzystną strukturą ekologiczną.
- zmniejszanie się liczby remiz śródpolnych,
Planowany jest znaczy rozwój zabudowy mieszkaniowej. Przeważnie brak jest miejscowych planów
- ubożenie różnorodności biologicznej,
zagospodarowania przestrzennego.
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach,
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
Strefę stanowi 200 m pas terenu przylegający do BPK (pokrywa się z dotychczasową otuliną)
położony na obszarach o charakterze rolnym.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne.
Strefa znajduje się w ciągu planowanej autostrady i linii szybkiej kolei i w wyniku ich realizacji
zostanie całkowicie zabudowana.
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OIR 5/
POPK 4

Puszcza
Mariańska
Wiskitki niewielki
fragment

OOR 1/
POPK 1

Nieborów

OOR 2/
POPK 1

Nieborów
Skierniewice

OOR 3/
PPK 5

Nowy
Kawęczyn

OOR 3/
POPK 3

Nowy
Kawęczyn

Strefa stanowi wewnętrzną enklawę Parku.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne urozmaicone łąkami i pastwiskami.
Obszar cechuje się korzystną strukturą ekologiczną.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
W strefie obecna jest zabudowa wiejska z towarzyszącymi terenami rolnymi oraz zabudowa
towarzysząca liniom kolejowym rozcinającym strefę. Obecna zabudowa zróżnicowana jest na
obszary jej wyraźnej koncentracji i obszary, gdzie jest mniej intensywna. Planowane są duże obszary
do zabudowy, głównie mieszkaniowej, ale także usługowej, produkcyjnej i rekreacyjnej. Na części
terenów brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obszar proponowany do włączenia w granice otuliny Parku.
Strefa obejmuje tereny rolne i wsie położone na obrzeżach strefy. Bezpośrednio przylega do granic
głównego kompleksu leśnego BPK stanowiąc strefę buforową dla Parku.
Wsie zachowały tradycyjny układ zabudowy, gdzie rozwija się zabudowa w formie uzupełniania i
zwiększania istniejących struktur osadniczych. Planowane są rozległe tereny preferowane do zalesień
przylegające do BPK. Na terenach położonych poza terenami zabudowy wiejskiej i poza pasami
przylegającymi do dróg brak przeważnie planów zagospodarowania przestrzennego.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne urozmaicone łąkami i pastwiskami.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Obszar proponowany do włączenia w granice otuliny Parku.
Strefa obejmuje tereny rolne, małe powierzchnie lasów, wsie i obszary produkcyjno-usługowe.
Bezpośrednio przylega do granic głównego kompleksu leśnego BPK stanowiąc strefę buforową dla
Parku.
Planowane są rozległe tereny preferowane do zalesień przyległe do Parku w gminie Nieborów oraz
rozwój terenów produkcyjno-usługowych, głównie w gminie Skierniewice. Na terenach położonych
poza terenami zabudowy wiejskiej i poza pasami przylegającymi do dróg w gminie Nieborów brak
przeważnie planów zagospodarowania przestrzennego.
Dominują zbiorowiska segetalne i ruderalne urozmaicony łąkami i pastwiskami.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Obszar proponowany do włączenia w granice otuliny Parku.
Strefa obejmuje cały tradycyjny układ osadniczy wsi Stara Rawa. Zabudowa wsi rozwija się poprzez
uzupełnianie istniejących struktur. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi.
Dominują tu zbiorowiska ruderalne.
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
Strefa obejmuje tereny rolne, drobne lasy i pojedyncze wsie.
Przylega do granic BPK stanowiąc strefę buforową pomiędzy BPK a obszarami intensywnego
wykorzystania rolniczego.
Wsie zachowały tradycyjny układ zabudowy, gdzie rozwija się zabudowa w formie uzupełniania i
zwiększania istniejących struktur osadniczych. Brak planów zagospodarowania przestrzennego.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne urozmaicone łąkami, pastwiskami i niewielkimi
lasami.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Obszar proponowany do włączenia w granice otuliny Parku.

- planowany rozwój zabudowy poza
tradycyjnymi układami osadniczymi,
- możliwość rozpraszania i dowolnego
lokowania zabudowy,
- potencjalne zaniechanie użytkowania
łąk,
- zmniejszanie się liczby remiz
śródpolnych,
- ubożenie
różnorodności
biologicznej,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie,
w tym w tradycyjnych miejscach,

- planowany rozwój zabudowy poza
tradycyjnymi układami
osadniczymi,
- nieatrakcyjny wizualnie maszt w
Bartnikach

- zagrożenie degradacji cennego układu osadniczego poprzez możliwość
rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy
- zmniejszanie się liczby remiz
śródpolnych,
- ubożenie
różnorodności
biologicznej,
- możliwa w przyszłości tendencja do
zaniechania użytkowania łąk,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie,
w tym w tradycyjnych miejscach,
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OOR 4/
PPK 5

Nowy
Kawęczyn

OOR 5/
PPK 3

Puszcza
Mariańska

OOR 6

Puszcza
Mariańska
Kowiesy

OOR 7/
PPK4

Puszcza
Mariańska
Kowiesy

OKR 1/
PPK 5

Rawa
Mazowiecka

Strefa położona pomiędzy doliną rzeki Rawki i lasami. Obejmuje teren dawnego poligonu
wojskowego w Raduczu. Obszar stanowi strefę buforową dla korytarza ekologicznego Rawki.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne urozmaicone łąkami, pastwiskami i niewielkimi
lasami.
Na terenie poligonu zachowały się cenne tereny otwarte (murawy napiaskowe, których
powierzchnia w Parku znacznie się w skurczyła) – miejsce występowania wielu stenotopowych
gatunków owadów, również gadów
Wieś zachowała tradycyjny, zwarty, przydrożny układ zabudowy zagrodowej i rekreacyjnej. Większą
część strefy stanowią tereny specjalne (wojskowe).
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
Strefa położona na terenach rolnych i wiejskich, rozcięta drogą wojewódzką i linią kolejową.
Teren proponowany do objęcia ochroną w sieci Natura 2000 wraz z przylegającymi obszarami
mozaiki pól i łąk. Zabudowa zagrodowa cechuje się małym stopniem przekształcenia, liczne
drewniane budynki mieszkalne i gospodarcze.
Wsie zachowały tradycyjne układy zabudowy, które rozwijają się poprzez uzupełnianie istniejących
struktur oraz miejscami w formie nowej zabudowy przydrożnej i o charakterze osiedlowym.
Planowane są nowe tereny pod zabudowę poza tradycyjnymi strukturami osadniczymi w rejonie
drogi wojewódzkiej. Dla części strefy brak jest planów zagospodarowania przestrzennego.
Współdominują zbiorowiska segetalne, łąkowe i ruderalne.
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
Strefa obejmuje 200 m obszar buforowy dla BPK, pokrywający się z dotychczasową otuliną.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Wsie zachowały tradycyjne układy zabudowy, które rozwijają się poprzez uzupełnianie istniejących
struktur i ich zwiększanie. Sporadycznie, dla małych terenów opracowane są plany
zagospodarowania przestrzennego.
Strefa położona na terenach rolnych i wiejskich, rozcięta drogą krajową, otoczona terenami Parku
oraz granicząca z drogą wojewódzką.
Obejmuje rozległy obszar położony na kierunku lokalnych powiązań przyrodniczych – obecnie
pozbawionych łączności, a jednocześnie ze względu na urozmaicone ukształtowanie terenu
cechujący się znacznymi walorami fizjonomicznymi.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne urozmaicony łąkami, pastwiskami i niewielkimi
lasami.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Wsie zachowały tradycyjne układy zabudowy, które rozwijają się poprzez uzupełnianie istniejących
struktur i ich rozszerzanie oraz miejscami w formie nowej zabudowy przydrożnej. Planowane są
nowe tereny pod zabudowę poza tradycyjnymi strukturami osadniczymi. Dla części strefy brak jest
planów zagospodarowania przestrzennego.
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.
Strefa położona pomiędzy doliną rzeki Rawki i drogą krajową Nr 8.
Dominują tu zbiorowiska segetalne i ruderalne urozmaicone niewielkimi lasami.
Strefa bez większego znaczenia dla fauny.
Strefa stanowi strefę buforową dla korytarza ekologicznego Rawki.
Obejmuje tereny rolne, z niewielkimi wyspami leśnymi oraz rozmieszczonymi głównie na obrzeżach
strefy wsiami o tradycyjnych, zwartych układach zabudowy przydrożnej.
Obszar proponowany do włączenia w granice Parku.

- możliwość rozpraszania i dowolnego
lokowania zabudowy

- brak ochrony nad obszarami
przylegającymi do Parku i z nim
funkcjonalnie związanymi może
przyczynić się do pojawienia się
elementów negatywnie
wpływających na funkcjonowanie
całego korytarza ekologicznego
rangi krajowej.

- brak możliwości ochrony terenów o tak wysokich walorach przyrodniczych, a
jednocześnie przylegających bezpośrednio do BPK może przyczynić się do
bezpowrotnej utraty tych walorów,
- potencjalne zaniechanie użytkowania łąk,
- zmniejszanie się liczby remiz śródpolnych,
- ubożenie różnorodności biologicznej,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach,

- możliwość rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy,
- istniejący teren eksploatacji surowców mineralnych we wsi Paplin,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach

- możliwość rozpraszania i dowolnego lokowania zabudowy,
- potencjalne zaniechanie użytkowania łąk,
- brak wprowadzania zalesień w celu wzmocnienia powiązań przyrodniczych
przyczyni się do zachowania niekorzystnej w luki w powiązaniach
przyrodniczych,
- zmniejszanie się liczby remiz śródpolnych,
- ubożenie różnorodności biologicznej,
- zanikanie zadrzewień w krajobrazie, w tym w tradycyjnych miejscach,

-

zmniejszanie się liczby remiz śródpolnych,
ubożenie różnorodności biologicznej,
wycinanie drzew,
brak zabudowy biologicznej strefy krawędziowej i przykrawędziowej Rawki
ogranicza możliwość eliminacji zanieczyszczeń spływających z pól
przylegających do doliny,
- negatywne oddziaływanie drogi krajowej Nr 8
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