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I. Położenie geograficzne, geomorfologia, geologia, gleby 
 

1. Teren opracowania 
Teren ten obejmuje szeroko pojętą dolinę rzeki Liwiec na odcinku od miejscowości 

Starowola do miejscowości Strachów. Ze względu na złożony charakter niniejszego 
opracowania w niektórych działach (np. środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe) 
zakres przestrzenny terenu opracowania rozszerzono do obszaru dwóch gmin - Jadów i 
Łochów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja rzeki Liwiec  
 
 
 
 

2. Położenie geograficzne, geomorfologia, geologia, gleby 
Teren opracowania położony jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, na skraju 

Równiny Wołomińskiej i Doliny Dolnego Bugu. Dominującym typem krajobrazu naturalnego 
jest tu krajobraz dolin i równin akumulacyjnych. W dolinie rzeki występuje krajobraz równin 
zalewowych i nadzalewowych z madami porośniętymi lasami łęgowymi. Wokół doliny 
występują równiny terasowe peryglacjalne o ziemiach brunatnych i pseudobielicowych 
porośniętych grądem i borami mieszanymi (Kondracki 2000). 

Współczesna rzeźba terenu gmin Jadów i Łochów jest rezultatem procesów 
rzeźbotwórczych z okresu zlodowacenia środkowo- i północnopolskiego. Powstała na skutek 
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ruchów lądolodu, w wyniku procesów erozyjno-sedymentacyjnych wód fluwioglacjalnych i 
denudacji peryglacjalnej. Teren ten leży w obrębie form akumulacji i erozji rzecznej, takich 
jak: tarasy rzeczne oraz równiny erozyjne, równiny sandrowe i rozległe terasy kemowe. 
Płaszczyzna terenu jest lekko pochylona w kierunku północnym i zachodnim oraz silnie 
wyrównana. Urozmaiceniem rzeźby są wydmy paraboliczne, zagłębienia bezodpływowe i 
doliny rzeczne. Ostatnie, doliny Bugu, Liwca i Osownicy, stanowią wyraźne formy 
geomorfologiczne. W dolinie Liwca wyraźnie widoczne są oba tarasy: taras zalewowy 
wyniesiony do 2 m oraz nadzalewowy ok. 4-5 m ponad poziom rzeki. Taras zalewowy 
stanowi płaską powierzchnię rozciągającą się na ok. 1,5 km na szerokości. (Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów 1997, Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów 2006). 

Teren gmin Jadów i Łochów znajduje się we wschodniej części Niecki Mazowieckiej, 
która jest zagłębieniem w utworach górnokredowych, występujących około 190 m poniżej 
powierzchni terenu. Są to osady morza płytkiego tj. margle i wapienie. Warstwy wypełniające 
nieckę pochodzą z ery kenozoicznej. Utwory oligoceńskie zaczynają się na głębokości 150 m. 
Są to piaski różnoziarniste, od pylastych do grubych, ze żwirami, z dużą zawartością 
glaukonitu z iłami i mułkami. Miąższość tej warstwy to 40 m. Nad nią znajdują się utwory 
pochodzenia mioceńskiego o składzie podobnym do oligoceńskich, wyróżniające się jedynie 
występowaniem węgla brunatnego. Miąższość tej warstwy to 30 m. Następnie zlokalizowane 
są utwory pochodzenia plioceńskiego, czyli iły pstre przewarstwione piaskami drobnymi. 
Miąższość tej warstwy wynosi około 40 m. W miarę przybliżania się do doliny Bugu warstwa 
ta zanika. Kolejne warstwy charakteryzują się dużą zmiennością zarówno w poziomie jak i w 
pionie. Do głębokości 4,5 m występują utwory powstałe w wyniku zlodowaceń 
plejstoceńskich: osady zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski wodnolodowcowe i piaski rzeczne 
tarasowe. Utwory pochodzenia holoceńskiego to między innymi utwory eoliczne, rzeczne i 
bagienne, takie jak: piaski, mułki, namułki i torfy. (Studium uwarunkowań … Łochów 2006).  

Płaskodenna Dolina Liwca przybiera formę rozległej niecki o piaszczystym dnie z 
licznymi zabagnieniami i zatorfieniami. Zmienna szerokość dna doliny waha się od 200 m do 
3 000 m. Zbocza doliny są na ogół łagodne, o wysokości nie przekraczającej 10 m. (Studium 
dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi rzeka Liwiec 
Tarnów 2004). Obecnie na terenie opracowania dominują takie procesy geomorfologiczne, 
jak akumulacja fluwio-powodziowa w dolinie rzeki oraz spłukiwanie, spływanie i 
spełzywanie w sąsiedztwie doliny rzecznej (Atlas środowiska geograficznego Polski 1994). 

Na równinnych powierzchniach terenu obydwu gmin dominują piaski, a w dolinach 
rzecznych występują piaski i namuły organiczne. Są to zazwyczaj piaski luźne drobne i 
średnie o miąższości od 1 do 3 m. Na terenie gmin Jadów i Łochów dominują gleby słabe: 
bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne właściwie, wyługowane i kwaśne. Na terenie 
gminy Łochów istotny jest również udział gleb murszowo-mineralnych i murszowych. 
Występują one w obniżeniach terenu i w starorzeczach oraz wzdłuż dolin rzecznych w 
kompleksach z madami. Na podłożu gliniastym i gliniasto-piaszczystym wykształciły się 
najwartościowsze i rzadkie na tym obszarze gleby, czarne ziemie właściwe. Występują one na 
obszarach wysoczyzn m.in. w większych obszarowo zespołach w rejonie Jadowa, Nowinek 
oraz Pogorzelca (Mapa glebowo – rolnicza, Studium uwarunkowań … Jadów 1997, Program 
ochrony środowiska dla gminy Jadów). 
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II. Wody – hydrologia 
 
1. Wody powierzchniowe  
 
1.1. Ogólna charakterystyka 
 
Teren opracowania znajduje się w zlewni Bugu. Rzeka ta wyznacza również północną 

granicę gminy Łochów. Najważniejszym ciekiem przepływającym przez centrum terenu 
opracowania jest rzeka Liwiec. Koryto Liwca wyznacza przebieg granicy rozdzielającej 
gminy Jadów i Łochów. Teren opracowania położony jest w dolnym biegu Liwca pomiędzy 
23,5 a 8,1 km rzeki. 

Liwiec wypływa z Równiny Łukowskiej w pobliżu Międzyrzecza Podlaskiego. Obszar 
źródliskowy znajduje się w sąsiedztwie wsi Rogowiec około 19 km na zachód od Siedlec. 
Rzeka ta stanowi lewobrzeżny dopływ Bugu, łączący się z nim na  42,7 km, w okolicy 
miejscowości Kamieńczyk. Długość cieku wynosi 126,2 km, a zlewnia zajmuje obszar o 
powierzchni 2 779 km2. W początkowym biegu Liwiec płynie na zachód, natomiast od 
miejscowości Chodów niedaleko Siedlec aż po ujście do Bugu Liwiec płynie na północny 
zachód, zataczając po drodze pod Węgrowem szeroki łuk wygięty ku wschodowi. W 
odcinkach dolnym i środkowym Liwiec silnie meandruje (Studium dla obszarów 
nieobwałownych… 2004). W pobliżu ujścia do Bugu średni przepływ Liwca wynosi 11,4m3/s 
(Atlas środowiska geograficznego Polski 1994). 

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego wydanym w roku 1884, rzeka 
Liwiec opisana została w następujący sposób:  

„koryto blisko źródeł i ujścia wąskie, w średnim biegu szerokie łąki nadbrzeżne, bieg 
prędki, woda czysta, miękka, brzegi niestałe; szerokość przy ujściu do 50 m”.  
W górnym biegu rzeka jest dość silnie skanalizowana. Powyżej 35 km rzeki występuje 

liczna zabudowa hydrotechniczna: reprezentowana przez 23 jazy i 7 przepusto-zastawek 
Natomiast w dolnym biegu, na odcinku rzeki stanowiącym teren opracowania, brak jest 
jakichkolwiek budowli przegradzających koryto rzeczne. (Studium dla obszarów 
nieobwałowanych… 2004). Stan ten związany jest z nakazem z czasów zaborów 
wspomnianym w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z 1884 roku:  

„a jeśli od 1867 roku urzędownie uspławniono rzekę od Węgrowa, zakazując budowy 
młynów i tam, to tylko rozwiązaniem tem pokrzywdzono okoliczne rolnictwo.” 
W owym czasie zabudowę hydrotechniczną Liwca stanowiło 16 młynów i 15 mostów. 

W dolinie rzeki znajdowało się „81 siedzib zaludnionych” (Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego, 1884).  

Na odcinku objętym granicami opracowania, w miejscowości Borzymy, uchodzi do 
Liwca jeden z jego większych dopływów - Osownica (o długości około 53 km ze źródłami w 
miejscowości Żubrówka, niedaleko Kałuszyna). Rzeka ta jest na wielu odcinkach 
uregulowana lub wręcz skanalizowana, połączona z rozległym systemem melioracyjnym. 
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów 1997). 

Pozostałe dopływy Liwca znajdujące się na terenie opracowania to:  
- Kopanka o długości 15 km, ze źródłami w okolicy miejscowości Wólka Paplińska, uchodzi 
do Liwca w okolicy Łochów-Wieś oraz 
- niewielkie strumienie,  których szerokość koryta nie przekracza 1,5 m.  

Na obszarze obu gmin znajduje się niewielka ilość zbiorników wodnych. 
Najważniejsze stanowią starorzecza Bugu położone w gminie Łochów. Znacznie mniejsze i 
mniej liczne są starorzecza rzeki Liwiec, występujące w okolicach miejscowości Nadkole, 
Łochów Wieś, Kaliska, Pogorzelec oraz Strachów i Zawiszyn. Na terenie gminy Jadów 
charakterystyczny jest zespół sztucznie wykopanych stawów służących  hodowli ryb w 
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Jadowie.  Istotne są również dystroficzne jeziorka, chronione w ramach rezerwatu  „Śliże” 
oraz torfowiska „Jegiel”, „Wilcze Błota” i „Czaplowizna”.  

 
1.2. Szczegółowa charakterystyka rzeki Liwiec 
 
Liwiec jest rzeką nizinną o wyjątkowo wartkim nurcie. Na potrzeby opracowania 

Studium dla obszarów nieobwałowanych z roku 2004 wykonano badania spadków 
podłużnych. 

 
Tabela nr 1. Spadki podłużne Liwca  na terenie opracowania: 

od km do km spadek podłużny w ‰ 
7 + 820 13 + 840 0,49 
13 + 840 17 + 260 0,75 
17 + 260 22 + 000 0,58 
22 + 000 25 + 600 0,48 
25 + 600 33 + 120 0,66 

(Studium dla obszarów nieobwałowanych… 2004)  
 

Na omawianym odcinku średni spadek wynosi 0,59‰, wysokość spadków 
podłużnych mieści się w zakresie 0,49 - 0,75 ‰.  

 
Reżim rzeki Liwec jest quasi naturalny z okresem wezbraniowym zimą i niżówką 

latem. Ustrój rzeki ilustruje wykres dziennych stanów wód w przykładowym roku 2004 z 
wodowskazu położonego w Łochowie, w granicach terenu opracowania (Wykres 1, str. 7). 

Posterunek wodowskazowy w Łochowie został uruchomiony w roku 1929 na 17 km 
rzeki. Jest to posterunek sygnalizacyjny. Wykonywane są tu pomiary przepływu i pomiar 
stanu wód. Zgodnie z wskazaniami wodowskazu rzędna zera wodowskazu w m n.p.m. w 
układzie Kronsztadt wynosi 96.1 m.  

 
Ekstremalne stany wód w okresie 1951- 2000 wynosiły:  
- WWW najwyższy stan wody 370 cm, natomiast  
- NNW najniższy stan wody 11 cm. (Studium dla obszarów nieobwałowanych… 
2004) .   
Wahania wody w rzece wynoszą ponad 3 m (Studium uwarunkowań… Łochów 2005).  

 Przepływy charakterystyczne dla lat 1951-2000 wynoszą odpowiednio [m3/s]: 
- WWQ największy przepływ zaobserwowany w tym okresie 318, 
- SWQ przepływ średni z największych przepływów rocznych zaobserwowanych w 
tym okresie 94, 
- SSQ średni przepływ w danym okresie 10,6, 
- SNQ przepływ średni z najmniejszych przepływów rocznych zaobserwowanych w 
danym okresie 2,23, 
- NNQ najmniejszy przepływ zaobserwowany w danym okresie 1,04. 
 
Dane te pokazują skalę rocznych oscylacji ilości wody przepływających w Liwcu. 

Średnio w okresie najniższej wody płynie ponad czterdziestokrotnie mniej wody niż podczas 
największego rocznego wezbrania, a amplituda ekstremalnych przepływów 50-cioletniego 
okresu przekracza 300 %. 

Wartki nurt rzeki i znaczna amplituda cyklicznych wahań wody w Liwcu powodują 
okresowe występowanie niedoboru wody latem i zagrożenia powodziowego u schyłku zimy. 
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 1.3. Deficyt wody w Liwcu 
 
Problem deficytu wody w rzece Liwiec został zauważony w Raporcie Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2002 roku: 

„Znaczne tereny zlewni [rzeki Liwiec] charakteryzują się poważnym deficytem wody. 
Jest to wynikiem małej retencji naturalnej[...]” 

(Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim, 
Raport WIOŚ Warszawa 2002) 

Obniżanie poziomu wody w dolinie Liwca jest widoczne przy porównaniu minimów 
miesięcznych z lipca w dziesięcioletnim interwale czasowym (Wykres 2). 

 

 
 
1.4. Zagrożenie powodzią i osuwiskami 
 
Powodzie zazwyczaj powodowane są zatorami lodowymi w miesiącach zimowych, 

gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej w okolicy kwietnia lub intensywnymi opadami 
występującymi w miesiącach od maja do września.  

Ponieważ rzeka Liwiec jest całkowicie nieobwałowana (Studium uwarunkowań … 
Łochów 2005) stan zagrożenia powodziowego dla terenów zabudowanych przy przepływie 
wód wielkich o prawdopodobieństwie 1% i 5% może wystąpić na całym biegu rzeki, również 
na terenie obu opisywanych gmin. Wody o prawdopodobieństwie 1% to takie, których 
prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi raz na 100 lat, natomiast wody o 
prawdopodobieństwie 5% to takie, których prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi raz na 
20 lat. 
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W strefie potencjalnego zagrożenia wodą stuletnią oraz dwudziestoletnią znajdą się w 
gminie Jadów:  

 kilka budynków we wsi Nadliwie na zachód od rzeki (woda 1%),  
 kilka budynków wsi Strachów na zachód od rzeki (woda 1% i 5 % oraz płytki zalew), 
 północna część wsi Urle (wody 1% i 5%), 
 północna część wsi Zawiszyn  przy moście na rzece (płytki zalew),  
 zachodnia część wsi Owsianka (wody 1% i 5% oraz płytki zalew), 
 wieś Ruda od północy (płytki zalew). 

 
Natomiast w gminie Łochów: 

 we wsi Nadkole Liwiec zaleje wodami 1% i 5% zabudowania w południowej części 
wsi, 

 na wschód od rzeki wody płytkiego zalewu zaleją zabudowania we wsi Pogorzelec, 
 we wsi Julin woda płytkiego zalewu zaleje zabudowania i dom dziecka we wschodniej 

części wsi, 
 na wschód od rzeki wody 1% i 5% obejmą zabudowania we wsi Kępa Kaliska, 
 na wschód od rzeki wody 1% i 5% zaleją kamping we wsi Barchów przy moście na 

rzece. 
(Studium dla obszarów nieobwałownych… 2004).   
 
Największa powódź na Liwcu wystąpiła w 1979 roku. Najwyższy stan wody 

odnotowano 26 III na wodowskazie w Zaliwiu. Wyniósł on 378 cm przy stanie alarmowym 
240 cm. Zatopione zostały łąki na szerokości ok. 100 m od koryta rzeki, a głębokość wody 
powodziowej nie przekroczyła 120 cm (Studium dla obszarów nieobwałowanych… 2004).   

W okresie podwyższonego zagrożenia powodzią wzrasta również niebezpieczeństwo 
powstania osuwiska, czyli gwałtownego przemieszczenia się mas ziemnych. W dolinie Liwca 
osuwiska występują na tych odcinkach, na których erodują boki koryta rzecznego u podnóża 
zboczy doliny. Z możliwością występowania obrywów w brzegach koryta należy się liczyć na 
gruntach sypkich, na zewnętrznych częściach łuków meandrów (Studium dla obszarów 
nieobwałownych… 2004). Brzegi rzeki zagrożone osuwiskami na terenie będącym 
przedmiotem opracowania znajdują się na brzegu lewym: 

 między 14+000 km rzeki a ujściem rzeki Osownicy w okolicy miejscowości Borzymy,  
 w pobliżu 13+000 km, przy wylocie ul. Liwcowej, w miejscowości Urle,  
 w pobliżu 12+000 km rzeki między miejscowościami Urle i Iły, 
 na długim odcinku rozciągającym się w okolicy 8+000 km rzeki w okolicy 

miejscowości Puste Łąki, graniczącym z terenem opracowania.  
 
Zasięg przestrzenny wód wielkich oraz tereny zagrożone osuwiskami oznaczono na 

mapie topograficznej (str.10). 





1.5. Czystość wód 
 
Zgodnie z Raportem Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, rzeki Liwiec i 

Osownica prowadzą wody pozaklasowe. Przekroczenia dotyczą zawartości fosforu i ilości 
bakterii chorobotwórczych (miana coli) w wodzie.  

Badania monitoringowe przeprowadzone w 2001 roku wykazały, że woda w rzece do 
Siedlec miała charakter pozaklasowy o czym zadecydowało zanieczyszczenie 
bakteriologiczne. Badania fizyko-chemiczne były na poziomie III klasy czystości. Po 
dopływie ścieków z Siedlec wszystkie parametry uległy pogorszeniu, a stężenia fosforu 
ogólnego, fosforanów i azotu azotanowego osiągnęły wartości pozaklasowe, przekraczając 
znacznie granicę ustaloną dla III klasy czystości wód. Stan sanitarny utrzymywał się na 
poziomie pozaklasowym  w 75% pobranych prób. W miarę oddalania się od Siedlec 
następowała stopniowa poprawa jakości wody w rzece, osiągając już widoczną poprawę po 
10 km. Tylko fosfor ogólny oscylował wokół wartości dopuszczalnej dla III klasy czystości, a 
pozostałe parametry były znacznie niższe. Zmniejszyła się także częstotliwość występowania 
bakterii z grupy coli (Raport WIOŚ 2002). 

„Wyniki badań czystości wody wskazują na jej poprawę. Jeszcze w początkach lat 90 
rzeka na znacznej długości była pozbawiona tlenu rozpuszczonego, stwierdzano w niej 
wysoką zawartość materii organicznej, fosforanów a stan sanitarny wody Liwca poniżej 
Siedlec był pozaklasowy w 100% pobranych prób.” (Raport WIOŚ 2002). 

 
 Monitoring czystości Liwca prowadzony jest w pobliżu punktow skrajnych 
opisywanego fragmentu rzeki poniżej Strachowa w Kamieńczyku i powyżej Starowali w 
Paplinie. Wyniki badań prowadzonych w 2004 roku przedstawia Tabela 2.  
 

Tabela 2. Czystość wód Liwca w 2004 roku  
Wyniki pomiarów wskaźników i substancji odpowiadające IV 

lub V klasie jakości wód w poszczególnych punktach 
pomiarowych 

stężenie 

Punkt 
pomiaro

wo-
kontrol 

ny 

Km 
biegu 
rzeki 

Gmina Powiat Klasa 
ogólna 

nazwa 
wskaźnika 

klasa 
wskaź. jednostka średnio-

roczne 
maksy-
malne 

mini-
malne 

P
ap

lin
 

34,7 

K
or

yt
n

ic
a 

 W
ęg

ró
w

  

IV 

ChZT-Mn 
ChZT-Cr                                                                                                            
ogólny węg. org. 
azot Kjeldahla                                                                                                                              
żelazo                                                           
ogólna liczba 
bakterii Coli  
liczba bakterii 
Coli fek 
barwa 

IV 
IV 
IV                                                                                                                
IV               
IV                                                                                                                                                     
IV                                             
IV 
V 

mg O2/l 
mg O2/l                                                                                                                                  
mg C/l               
mg N/l                                                                                                                                               
mg Fe/l                                                                  
n/100ml 
n/100 ml 
mg Pt/l 

8,713 
27,358 
10,001                                                                                                                                        
1,531               
0,758                                                                                                                                                     
4937,5                                                            
1102 
35 

15,9 
52,3 
22,6                                                                                                                                               
2,73               
1,43                                                                                                                                                      

15000                                                                    
4600 
55 

5,12 
17,0 
5,01                                                                                                                                                     
0,728               
0,351                                                                                                                                                      
750                                                                             
92 
20 

K
am

ie
ńc

zy
k 

0,5 

W
ys
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ów

 

 W
ys
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ów

  

IV 

ChZT-Mn 
ChZT-Cr                                                                                                                                            
ogólny węg. org.                                                
żelazo                                                                                                                                      
ogólna liczba 
bakterii Coli 
barwa   

IV 
IV 
IV                                                                                                                                                      
IV               
IV 
V                                                                

mg O2/l 
mg O2/l                                                                                                                                            
mg C/l      
mg Fe/l                                                                                                
n/100ml 
mg Pt/l 

8,594 
27,9 
9,618                                                                                                                                                      
0,88               

4381,3 
31                                                                                                                                                        

15,3 
50,1 
21,4                                                                                      
1,46               

15000 
60                                                                                                                                                        

5,34 
17,1 
5,27                                                                                                                                                      
0,466               
230 
15                                                                          

(www.wios.warszawa.pl) 
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W pięciostopniowej skali czystości wody klasa ogólna wody w Liwcu zaliczone 
zostały do IV klasy. Najpoważniejszym zanieczyszczeniem Liwca jest obecność bakterii Coli. 
Ogólna liczba bakterii typu Coli przekracza dopuszczalne normy maksymalnie o 50% 
natomiast średnioroczna liczba bakterii Coli typu fekalnego przekracza o 10% normy, 
podczas gdy maksymalne wyniki zarejestrowały 4600 n/100 ml przy normie dopuszczalnej 
dla kąpielisk 1 000n/ml (Dz.U. z 2002 nr. 183 Poz. 1530).  
 W roku bieżącym kąpielisko w Barchowie zostało niedopuszczone do użytkowania 
(www.onet.pl). 

 
„Na stan czystości Liwca główny wpływ ma m.in. zrzut ścieków z miejskich 
oczyszczalni ścieków (2 oczyszczalnie) w Siedlcach w ilości około 25 000 m3/dobę 
(pomimo stosunkowo dobrej pracy oczyszczalni) oraz nieznacznie tylko wpływający na 
jakość wód zrzut ścieków z miasta Węgrowa w ilości około 2 000 m3/dobę” (Raport 
WIOS 2002). 
 
Wg atlasu środowiska geograficznego Polski w 1994 stan czystości wody w Liwcu 

odpowiadał II i III klasie czystości, natomiast do jej głównym źródłem zanieczyszczenia były 
ścieki komunalne.  

Wg Programu ochrony środowiska dla gminy Jadów źródłem zanieczyszczenia jest w 
dużej mierze spływ  powierzchniowy zanieczyszczonych wód z terenów rolniczych oraz 
wykorzystanie ich  jako odbiorników częściowo podczyszczonych ścieków. Kolejne źródła 
zanieczyszczeń znajdują się poza obszarem gmin będących przedmiotem opracowania.  

Prawdopodobnie lokalnie największy wpływ na czystość wody w Liwcu mają ścieki 
komunalne. Duże nadzieje w tym zakresie rokuje projekt budowy kanalizacji w gminie 
Jadów. Istotny może być również brak uzbrojenia terenu w infrastrukturę turystyczną (brak 
sanitariatów w pobliżu kąpielisk).   
 
 2. Wody podziemne 
 

Na obszarze opracowania występują dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe (woda w 
utworach holoceńskich i plejstoceńskich) oraz trzeciorzędowe (czyli w utworach plioceńskich 
i występujących poniżej). W obrębie piętra czwartorzędowego występują dwa poziomy 
wodonośne: przypowierzchniowy i wgłębny (Program ochrony środowiska dla gminy Jadów).  

 
Poziom przypowierzchniowy stanowią wody skupiające się w dolinach rzecznych i 

obniżeniach terenowych. Zwierciadło ich ma charakter swobodny i związany z poziomem 
lustra wody w rzece. Zazwyczaj wody gruntowe występują płycej niż 2,0 m p.p.t. na stropie 
nieprzepuszczalnych glin. Okresowo poziom wód może ulegać wahaniom. One to skupiają 
spływ wód powierzchniowych i gruntowych, co ogranicza przydatność terenów dla 
zabudowy. Ponadto utrudniają prowadzenie działalności  rolniczej, dlatego też część 
powierzchni terenu opracowania została zdrenowana poprzez system rowów podziemnych i 
powierzchniowych. (Studium … Jadów 1997, Studium … Łochów 2005, Program ochrony 
środowiska dla gminy Jadów). Wody te nie mają znaczenia użytkowego, ponieważ są 
zanieczyszczone bakteriologicznie na skutek braku warstwy izolującej (Program ochrony 
środowiska dla gminy Jadów). 
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Poziom wgłębny występuje  na głębokościach około 10 – 15, 25 – 30 i 35 – 50 m, aż 
do 90 m p.p.t. Wody te charakteryzują się dobrą jakością. Zawierają jedynie zwiększone ilości 
żelaza i manganu oraz mają podwyższoną utlenialność, zatem woda ta wymaga uzdatniania. 
Ujęcia wodociągowe w gminie Jadów ujmują do eksploatacji utwory wodonośne występujące 
na głębokości około 40 m. Ze względu na występowanie utworów słaboprzepuszczalnych ten 
poziom wodonośny jest w mniejszym stopniu narażony na zanieczyszczenie (Program 
ochrony środowiska dla gminy Jadów).  

Główny użytkowy poziom  wodonośny w obrębie utworów czwartorzędowych na 
obszarze gminy charakteryzuje średni poziom zagrożenia. Utwory wodonośne w 
najmniejszym stopniu są zagrożone w zachodniej części gminy, gdzie występuje zwarty 
kompleks leśny tzw. „Lasy Łochowskie”, natomiast najbardziej w dolinie rzeki Liwca 
stanowiącej podstawową bazę drenażu wód z obszaru gminy. Dotyczy to szczególnie  obszaru 
wsi Urle i Borzymy, gdzie zlokalizowana jest zasadnicza część infrastruktury związanej z 
rekreacją sezonową dla aglomeracji warszawskiej (Program ochrony środowiska dla gminy 
Jadów).  

Piętro trzeciorzędowe nie jest ujmowane, choć poziom ten jest najbardziej zasobny w 
wodę i występuje na głębokościach 35-50 m p.p.t. (Studium … Jadów 1997). Teren 
opracowania leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 215A o 
nazwie „Subniecka warszawska” (część centralna). Jest to zbiornik porowy, średnia 
głębokość ujęć na tym terenie wynosi 180 m. W chwili obecnej zbiornik nie posiada 
szczegółowego rozpoznania oraz udokumentowanych zasobów dostępne są jedynie 
szacunkowe dane (Program ochrony środowiska dla gminy Jadów). 
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III. Klimat  
 

Według  podziału klimatycznego Polski W. Okołowicza teren opracowania położony jest w 
Regionie Mazowiecko - Podlaskim. Podtyp klimatu jest słabobodźcowy (Atlas środowiska 
geograficznego Polski 1994).  

Klimat tu występujący charakteryzuję się przewagą wpływów kontynentalnych czyli: 
 większymi rocznymi amplitudami powietrza, 
 późną i krótką wiosną, 
 długim latem, 
 długą i chłodną zimą, 
 trwałą pokrywą śnieżną 

 (Studium dla obszarów nieobwałownych… 2004).  
Szczegółowe dane obrazujących klimat tego terenu przedstawia Tabela 3. 
 
Tabela 3. Klimat terenu (Atlas środowiska geograficznego Polski 1994, Studium … Łochów 2006, Studium 
uwarunkowań … Jadów 1997) 
Wskaźnik  wartość 

Roczna średnia temperatura - od 7,2 do 7,6 °C 
Średnia liczba dni gorących (o temperaturze maksymalnej ≥ 25°C) - około 40 dni 
Temperatura w lipcu - +18,2°C 
Temperatura w styczniu i lutym - od -3,2  do -3,9°C 
Liczba dni mroźnych - od 50 do 60 dni 
Liczba dni z przymrozkami - od 110 do 138 dni 
Liczba dni z pokrywą śnieżną - od 80 do 87 dni 
Okres wegetacyjny  - od 200 do 210 dni 
Średnia roczna wielkość opadu - od 532 do 607 mm 
Wilgotność względna  - 82% 
Średnia liczba dni z wiatrem silnym (≥ 8m/s)  - od 20 do 40 dni 
 

W związku z lokalizacją terenu opracowania w dolinie Liwca i Osownicy, a także 
mniejszych dolin i obniżeń terenowych niektóre wskaźniki mogą różnić się od podanych, 
zwłaszcza rozbieżności mogą wystąpić w rozkładzie temperatur oraz wilgotności powietrza, 
ponieważ obszary te stanowią predysponowane miejsce zalegania chłodnego powietrza.  

Występują również znaczne zmiany w częstotliwości wiatrów. Wiosną i latem jest 
bardzo mało wiatrów z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Wiosną i jesienią 
dominują wiatry z kierunku zachodniego, latem dominują wiatry ze wschodu oraz 
południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Prędkość najczęściej występujących 
wiatrów nie przekracza 2,3 do 3,5 m/sek. Najmniejsze zachmurzenia występują we wrześniu i 
wynoszą 5,1 pokrycia nieba.  

Największe miesięczne ilości opadów pojawiają się w lipcu i wynoszą 80 - 90 mm. 
Najmniejsze opady występują w okresie od stycznia do kwietnia i miesięcznie nie 
przekraczają 40 mm.  Średnia liczba dni z opadem całodziennym w lecie nie przekracza 4 dni, 
liczba dni sezonu kąpielowego przekracza 90 (sezon trwa dłużej niż trzy miesiące). 
Przyczynia się do tego również mała liczba dni z silnym wiatrem, liczba takich dni nie 
przekracza 40, więc jest to zaciszny rejon Polski. (Studium uwarunkowań … Jadów 1997, 
Studium uwarunkowań … Łochów 2006). 

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić że warunki klimatyczne obszaru 
opracowania są korzystne dla rozwoju letniej, wiosennej i oraz zimowej turystyki.  
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IV. Flora i fauna  w dolinie Liwca 
 
1. Charakterystyka ogólna 
 
Zgodnie z podziałem geobotanicznym obszar opracowania znajduje się w dziale 

Bałtyckim i poddziale - Pas Wielkich Dolin. Położony jest w części północno-wschodniej 
Krainy Mazowieckiej (Szafer 1972). 
Do charakterystycznych cech flory tego terenu należy zaliczyć: 
 Brak buka, jodły, jaworu i brzęka, obecność naturalnych placówek modrzewia pospolitego 

i świerka. 
 Zanik we florze kserotermicznych gatunków pontyjskich i ilościowy przybytek w niej 

roślin północno-wschodnich. 
 Stopniowy zanik gatunków atlantyckich. 
 Panowanie borów sosnowych o różnej przynależności socjologicznej oraz borów 

mieszanych z lipą drobnolistną.  
 Rozpowszechnienie roślinności torfowiskowej i piaskowej (Szafer 1972). 
 

Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jadów („Opiat” 1997) „flora gminy jest stosunkowo uboga”: stwierdzono wstępowanie 400 
gatunków roślin naczyniowych, w tym 11 podlegających ochronie ścisłej i 6 ochronie 
częściowej oraz 15 gatunków rzadkich w skali krajowej lub regionalnej. Stanowiska 
występowania roślin rzadkich i chronionych występują najczęściej w zespołach w zachodniej 
i północno-zachodniej części gminy (kompleks leśny należący do otuliny Nadbużańskiego 
Parku Krajobrazowego). W tej części gminy występują również zbiorowiska leśne o 
względnie najbardziej naturalnym charakterze. (Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów „Opiat” 1997). 

Stanowiska roślin chronionych występują kompleksowo i wiążą się głównie bądź z 
rozleglejszymi powierzchniami leśnymi, bądź z dolinami większych cieków. (Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów „Opiat”1997). 

 
Teren opracowania wyróżnia się dużym udziałem roślinności leśnej i łąkowej w 

ogólnej strukturze przestrzennej. Lasy i tereny zadrzewione stanowią 28,7% powierzchni 
gminy Jadów. Gmina Łochów wśród innych gmin na terenie województwa wyróżnia się 
wysokim stopniem lesistości 36,5% (lasy, zadrzewienia i dolesienia). Ok. 60% lasów w 
gminie Łochów należy do zasobów Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Łochów. Lasy 
prywatne i gminne stanowią tylko ok. 40% wszystkich lasów. 

Wśród lasów znajdujących się na terenie gmin Jadów i Łochów dominują bory. 
 

Bór mieszany świeży, zasiedlający gleby średnio lub silnie zbielicowane, 
charakteryzuje się występowaniem sosny z domieszką dębu, grabu, brzozy i osiki oraz 
świerka, z jałowcem, jarzębiną, leszczyną i kruszyną w podszyciu. W runie spotykamy tu 
takie gatunki jak borówka czarna, rokiet pospolity, konwalijka dwulistna, konwalia majowa, 
poziomka pospolita, szczawik zajęczy.  

 
Na glebach zbielicowanych złożonych z piasków słabogliniastych na piasku luźnym, 

lub tylko piasku luźnym, wykształciły się stanowiska boru świeżego. Porasta je sosna z 
domieszką brzozy i świerku. W podszyciu występuje jałowiec, dąb, kruszyna, leszczyna, 
natomiast w runie: borówka czarna brusznica, rokiet pospolity, widłoząb falisty i wrzos.  
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Na glebach bielicowych oglejonych, złożonych z piasków słabogliniastych na piasku 
luźnym lub tylko piasku luźnym występują bory wilgotne. W drzewostanie dominuje sosna z 
domieszką brzozy, natomiast w podszyciu kruszyna, jarzębina, jałowiec oraz wierzba 
krzaczasta. W runie występują: borówki czarna, brusznica i  błotna, rokiet pospolity i bagno 
zwyczajne. 

 
Bór mieszany wilgotny zasiedla oglejone gleby darniowo bielicowe. Występują tu 

sosna z domieszką dębu, brzozy, osiki i olszy, w podszyciu odnaleźć można zaś: kruszynę, 
jarzębinę, jałowca, leszczynę, wierzbę krzaczastą, borówkę czarną, poziomkę pospolitą, 
konwalijkę dwulistną i sit rozpierzchły.  

 
W obniżeniach terenu, na glebach organicznych bagiennych i pobagiennych lub 

organiczno-mineralnych z płytką lub średnio głęboką, okresowo przypowierzchniową wodą 
gruntową, siedlisko swoje znajdują gatunki z olsu: olsza z domieszką brzozy i jesionu. 
Podszyt stanowi kruszyna, czeremcha, wierzba krzewiasta, jarzębina, porzeczka czarna i 
leszczyna. W runie występują rośliny szuwarowe: wiązówka błotna, kosaciec żółty, przytulia 
błotna oraz nitrofilne: pokrzywa zwyczajna i kuklik pospolity. Stanowiska olsowe występują 
m.in. w południowo zachodniej części doliny Liwca (w pobliżu Wólki Paplińskiej, 
Karczewizny, Lasków Starych i Barchowa), w miejscach stagnowania wód 
powierzchniowych.  

 
W dolinie rzeki rozciągają się naturalne i półnaturalne zbiorowiska roślinności zielnej 

wykształcone na stanowiskach łąk grądowych i zalewowych. Stanowiska te porastają 
zbiorowiska trawiaste, zespoły turzycowe przechodzące w torfowiska niskie, a także murawy 
stepowo–kwietne (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łochów 2006). 

 
Wg jednych źródeł (Atlas środowiska geograficznego Polski 1994) ocena 

antropogenicznych przeobrażeń roślinności wskazuje na silne przekształcenia: roślinność 
naturalna została prawie całkowicie zastąpiona przez roślinność synantropijną. Natomiast wg 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów (2006) 
Dolina rzeki Liwiec odznacza się wysokim stopniem zachowania naturalności szaty roślinnej 
i warunków siedliskowych. 

 
Ze względu na wysoki udział terenów niezurbanizowanych w strukturze przestrzennej 

teren opracowania jest miejscem występowania bogatej fauny. 
 
Zgodnie z obliczeniami obwodu łowieckiego nr 21, „Las” obejmującego kompleksy 

leśne zlokalizowane w okolicy miejscowości Pogorzelec, Kaliska, Gwizdały, Jasiorówka i 
Burakowskie (stan na 15 marzec 2005), na terenie opracowania występują gatunki łowne, 
takie jak sarny, dziki, zające, bażanty, kuropatwy, lisy, norki amerykańskie i kuny. Na terenie 
obwodu łowieckiego nr 32, „Cyranka” obejmującego kompleksy leśne zlokalizowane w 
okolicy miejscowości Starowola i Zawiszyn występuje większa ilość gatunków. Poza 
wymienionymi wyżej można tu spotkać także dzikie króliki i borsuki. Według obliczeń z kół 
łowieckich na terenie opracowania znajduje się obecnie ok. 100 szt, saren, ok. 380 królików i 
130 lisów oraz 80 norek (dane z obliczeń kół łowieckich,  wg. liczebności zwierzyny łownej, 
stan na 15 marzec 2005). Oprócz wymienionej wyżej zwierzyny łownej, na terenie 
opracowania występują również łosie i bobry, a także inna nie rejestrowana zwierzyna.  
Stosunkowo największą różnorodność można zauważyć wśród gatunków ptaków. Ze względu 
na położenie na terenie opracowania obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Liwca”, 
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Starostwo Powiatu Wołomińskiego zleciło wykonanie inwentaryzacji ornitofauny 
(Inwentaryzacja awifauny lęgowej oraz zbiorowisk roślinnych w dolinie Liwca na terenie 
gminy Jadów (pow. wołomiński) i gminy Łochów (pow. węgrowski), w granicach obszaru 
Natura 2000, Dombrowski A., Wierzba M. 2006).  

 
Na odcinku rzeki będącym przedmiotem opracowania wykazano występowanie 

ptaków wyróżnionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 299 poz. 
2313). Spośród nich, na danym odcinku doliny i rzeki Liwiec występuje 68 gatunków ptaków 
lęgowych. Zestaw gatunkowy występujący na tym terenie jest unikalny, ponieważ są to 
gatunki „zespołu ptaków lęgowych charakterystycznych dla koryta rzeki nieregulowanej i 
naturalnie meandrującej” (Dombrowski, Wierzba 2006).  

Osiem z wykazanych tu gatunków ptaków lęgowych figuruje w załączniku nr 1 
Dyrektywy Ptasiej Są to: bocian biały Ciconia ciconia, derkacz Crex crex, dziecioł czarny 
Dryocopus Martusi, lerka Lullula arborea, świergotek polny Anthus campestris, jarzębatka 
Sylvia nisoria, gąsiorek Lanius collurio, ortolan Emberiza hortulana. Natomiast nie 
odnotowano ptaków z „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. 
 Wśród gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach specjalnej ochrony 
ptaków OSOP Natura 2000 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dz. U. z 2004 r. Nr 299 poz. 
2313) na badanym terenie występują: białorzytka, bocian biały, bogatka, brodziec piskliwy, 
brzegówka, cierniówka, cyranka, czajka, derkacz, dudek, dymówka, dzięcioł czarny, dzięcioł 
zielony, dzięciołek, dziwonia, dzwoniec, gajówka, gąsiorek, grubodziób, grzywacz, 
jarzębatka, kapturka, kopciuszek, kos, krętogłów, krzyżówka, kszyk, kukułka, kulczyk, 
kwiczoł, lerka, łozówka, makolągwa, muchołówka szara, myszołów, nurogęś, oknówka, 
ortolan, paszkot, pełzacz leśny, piecuszek, piegża, pierwiosnek, pleszka, pliszka siwa, pliszka 
żółta, pokląskwa, pokrzywnica, potrzos, remiz, rudzik, samotnik, sieweczka rzeczna, 
skowronek, słowik szary, strumieniówka, szczygieł, śpiewak, świergotek drzewny, 
świergotek łąkowy, świergotek polny, świerszczak, świstunka leśna, trzciniak, wilga, 
zaganiacz, zięba. 

 
W gminie Jadów stwierdzono występowanie 173 gatunków kręgowców. Wg Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów („Opiat”1997) 
„ jest to liczba stosunkowo niska”. Główną przyczyną tak małej liczby jest rozproszenie i 
przesuszanie łąk,  niewielkie zasoby wód powierzchniowych oraz zanieczyszczanie wód. 

 
Ze względu na walory przyrodnicze terenu opracowania znajduje się tu wiele terenów 

chronionych. Zajmują one 43,6% ogólnej powierzchni gminy Łochów, podczas gdy  udział 
terenów chronionych w powierzchni kraju wynosi 26%.  
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2. Formy ochrony przyrody. 
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Na terenach obu gmin zostały ustanowione następujące formy ochrony przyrody:  
 
2.1. Park Krajobrazowy  
Zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 880) 

„Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe  oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych 
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”.  
 

Nadbużański Park Krajobrazowy  zajmuje powierzchnię 140 000 ha, a wraz z 
otuliną 225 000 ha. Rozciąga się wzdłuż doliny Bugu od Sterdyni do Popowa. Obejmuje 
kompleksy leśne Puszczy Białej i Lasów Łochowskich oraz lasy w rejonie Stoczka, Ceranowa 
i Sterdyni.  

Na obszarze parku charakterystyczne jest duże zróżnicowanie powierzchni terenu, 
spowodowane działalnością lodowca i meandrujących swobodnie rzek.  

Flora parku to ok. 1300 gatunków, z czego 38 stanowią drzewa, a 59 krzewy. Spośród 
występujących tu gatunków 60 podlega ochronie, natomiast 170 należy do rzadkich m.in. 
wierzba śniada, lepnica dwudzielna, skalnica trójpalczasta lub lucerna kolczastostrąkowa.   
Ne terenie parku dominującym zbiorowiskiem są bory sosnowe, które wykształciły się na 
ubogich piaszczystych stanowiskach. W warstwie drzew dominują sosny, nierzadko z ponad 
stuletnimi okazami. W podszyciu często spotkać można jałowce. W runie przeważają mchy i 
różne gatunki widłaków tj. goździsty, jałowcowaty, spłaszczony i wroniec.  

Fauna reprezentowana jest przez bardzo dużą liczbę gatunków ptaków oraz zwierząt 
kopytnych. Wśród ptaków na szczególną uwagę zasługują gatunki rzadkie i zagrożone 
wyginięciem tj. batalion, kuklik wielki, kulon, orlik krzykliwy, trzemielojad, kobuz, krogulec  
i pustułka. Na terenie NPK występują łosie, jelenie, dziki, sarny, bobry i wydry. Zgodnie z 
opracowaniem studialnym uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łochów, jeszcze niedawno na tych terenach występowały wilki. Gatunki ginące 
reprezentują: gniewosz plamisty i żółw błotny. Występują również zaskrońce, żmije 
zygzakowate, padalce i jaszczurki. 
 

2.2. Rezerwaty przyrody  
„Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska 
zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami 
krajobrazowymi.” ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880.) 

Na terenie gminy Jadów znajduje się tylko jeden rezerwat przyrody, natomiast na 
terenie gminy Łochów jest ich aż trzy.  

 
Śliże 
Rezerwat „Śliże” powstał w 1981 roku. Obejmuje obszar o powierzchni 44,3 ha. 

Zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Urle, w południowej części kompleksu leśnego Biały 
Ług. Centralną częścią rezerwatu jest dystroficzne jezioro przedzielone sztuczną groblą na 
dwa akweny, wschodni i zachodni. Zbiornik powstał po wyeksploatowanym torfowisku, a 
dzielący go nasyp służył jako droga wywozowa.  

Celem utworzenia rezerwatu oraz podstawowym zadaniem ochronnym jest utrzymanie 
naturalnej postaci zbiorników wodnych wraz z torfowiskiem. Ochronie podlegają również 
przyległe do niego drzewostany. 

Rezerwat zaliczany jest do grupy rezerwatów torfowiskowych i stanowi przykład 
wtórnego tworzenia się torfowiska wysokiego.  
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Do gatunków rzadkich i chronionych występujących w rezerwacie należą m.in.: 
grzybień biały, rosiczka okrągłolistna, grzybieńczyk wodny, widłak jałowcowaty, kalina 
koralowa, konwalia majowa, bagno zwyczajne i brzoza czarna. Wśród zwierząt spotykamy 
piżmaki, łabędzie nieme i dzikie kaczki.  

Rezerwat jest przykładem jeziora dystroficznego, czyli niewielkiego zbiornika 
położonego w bezodpływowych nieckach terenu otoczonego borami lub borami mieszanymi. 
Woda znajdująca się w zbiorniku jest barwy ciemnobrązowej o odczynie kwaśnym.  Zbiornik 
zasilany jest z opadów atmosferycznych oraz źródeł podziemnych. Jezioro nie posiada 
odpływu, w związku z tym wszystkie substancje dostające się do niego pozostają w nim już 
na zawsze. Są to głównie: kwasy humusowe wypłukiwane z martwych igieł. Wiążą one 
pierwiastki takie jak azot, fosfor i wapń, powodując zubożenie wody oraz uniemożliwiając 
rozwój glonów, a co za tym idzie, ograniczając także występowanie zwierząt. Niewielkie 
rozmiary jeziora oraz otoczenie jego lasami utrudniają również mieszanie się wody z tlenem.  

W wyniku gromadzenia się na dnie osadów w postaci koloidu roślinność szuwarowa 
nie ma możliwości rozwoju. Jedyną formą zarastania jeziora jest kożuch (pło lub spleja) 
utworzony z mchów torfowców pływający po powierzchni wody, przy brzegach lub 
swobodnie. Luźny kożuch jest utrwalony roślinami kłączowymi, takimi jak turzyce lub byliny 
z rodziny wrzosowatych. 

 

 

Jezioro w rezerwacie „Śliże” - widok od strony południowej.                                                 fot. Kamila Szczepańska 
Typowo wykształcone pło można podzielić na 4 strefy: 

1. pas turzyc, 
2. pas torfowiska przygiełkowego, 
3. pas mszaru, 
4. bór bagienny. 
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Najczęściej układ ten podlega modyfikacjom, znikają lub pojawiają się inne strefy. Proces 
zarastania jezior dystroficznych trwa tysiąclecia. W jego rezultacie powstaje torfowisko 
wysokie lub bór bagienny z ukrytą pod torfem soczewką wody. 
 Flora jezior dystroficznych jest bardzo uboga. Ze względu na całkowity brak wapnia 
nie występują tu żadne mięczaki. Jednak często zbiorniki takie są miejscem rozrodu 
niektórych gatunków płazów i ptaków. 
 Zbiorniki dystroficzne są bardzo podatne na czynniki zaburzające naturalną 
równowagę ekosystemu. Łatwo ulegają zniszczeniu, dlatego stanowią rzadkie i niezwykle 
cenne elementy krajobrazu.  
 

Czaplowizna  
„Czaplowizna” jest to największy i najstarszy rezerwat w Nadleśnictwie Łochów. 

Powstał w roku 1980, zajmuję powierzchnię 213,2 ha. Położony jest w północnej części 
uroczyska leśnego Wielgie-Łosiewice.  Nazwa pochodzi od kolonii graniczącej z rezerwatem. 
Rezerwat „Czaplowizna” wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego, który jest 
pozostałością Puszczy Kamienieckiej (puszcza ta zlokalizowana jest na obszarze południowej 
Doliny Dolnego Bugu).  

Jest to rezerwat biocenotyczny, którego zadaniem jest ochrona wszystkich zespołów 
roślinnych i zwierzęcych w ich naturalnych siedliskach. Rezerwat ten należy do grupy 
rezerwatów częściowych, oznacza to, że na terenie objętym ochroną zgodnie z planem 
zagospodarowania możliwe jest prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych. 

W strukturze przestrzennej rezerwatu dominują lasy, zajmują one ok. 90% 
powierzchni, z czego ponad 75% to bory i bory mieszane, głównie wilgotne i świeże. 
Siedliska wilgotne i zabagnione występują w lokalnych obniżeniach ternu, natomiast świeże i 
suche na wyniesieniach. Na terenie rezerwatu występuje bardzo rzadkie zbiorowisko o 
charakterze subatlantyckim, czyli brzezina bagienna. Niewielkie płaty w.w. brzeziny  
rozłożone są  wśród innych zbiorowisk roślinnych, wyróżniają się występowaniem borówki 
bagiennej, bagna zwyczajnego, wełnianki pochwowatej i żurawiny błotnej.  W granicach 
rezerwatu występują cztery różne zespoły zbiorowisk turzycowych, które zajmują 
zabagnione, okresowo zalewane polany śródleśne, stanowisko borów trzęślicowych, których 
nazwa pochodzi od gatunku trawy wyróżniającego to zbiorowisko - trzęślicy modrej.  

Do gatunków rzadkich i chronionych występujących w rezerwacie należą m.in.: 
kosaciec syberyjski, kruszczyk szerokolistny, listeria jajowata oraz bardzo rzadka paproć 
nasięrzał pospolity. Ponadto na teranie rezerwatu stwierdzono obecność ok. 50 gatunków 
ptaków (w tym 45 gatunków lęgowych) m.in.: bociana czarnego, kruka, żurawia, jastrzębia, 
myszołowa, brodźca samotnego, słonkę, kraskę, gila oraz kilka gatunków dzięciołów i sikor. 
Wśród ssaków występują łosie, daniele, sarny i dziki. Najlepiej jest podziwiać rezerwat ze 
szlaku zielonego. 
 

Jagiel  
Rezerwat „Jagiel” jest najmniejszym na terenie Nadleśnictwa Łochów. Powstał w 

1981 roku, obejmuje obszar o powierzchni 18,4 ha. Zlokalizowany jest na terenie leśnictwa 
Szumin w pobliżu wsi o tej samej nazwie. Nazwa pochodzi od kurpiowskiego słowa „jegiel” 
które oznacza świerk, a zarazem od lokalnej nazwy uroczyska będącego częścią kompleksu 
leśnego Brzuza.  

Jest rezerwatem leśnym, położony na zagłębionym tarasie Bugu. Jego zadaniem jest 
ochrona zachowanego w stanie naturalnym fragmentu borealnej świerczyny na torfie. 
Zbiorowisko to na Nizinie Podlaskiej, czyli obszarze zwanym pasem bezświerkowym 
spotykane jest niezwykle rzadko, jest najdalej wysuniętym na południe tego typu 
stanowiskiem. 
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Celem stworzenia rezerwatu jest ochrona w.w. borealnej świerczyny na torfie, 
zbiorowisk olsów porzeczkowych i torfowcowych znajdujących się w północnej części 
rezerwatu, a także niewielkich płatów kontynentalnego boru bagiennego i łęgu jesionowo-
olszowego. Borealna świerczyna na torfie jest wykształcona typowo z starymi naturalnymi 
drzewostanami świerkowymi, których wiek dochodzi do 120 lat. Często zdarzające się 
wykroty, nadają rezerwatowi specyficzny charakter dzikiej puszczy. Drzewostany olszowe 
występujące w rezerwacie są w większości pochodzenia odroślowego. Charakteryzuje je duże 
skupienie pni oraz jednostronnie wykształcona korona. W południowej części rezerwatu w 
drzewostanie sosnowym pojawiają się 200 letnie świerki – pomniki przyrody.  

Gatunki tworzące drzewostan to min.: olsza czarna, świerk pospolity, sosna pospolita, 
brzoza brodawkowata i brzoza omszona, podszyt tworzą min.: kruszyna, czeremcha, wierzba 
uszata, porzeczka czarna. W warstwie runa występują: narecznica krótkoostna, narecznica 
błotna, wietlica samcza oraz konwalijka dwulistna, fiołek błotny i psianka słodkogórz.  

Wśród roślin zielnych występujących w rezerwacie jest wiele gatunków chronionych 
m.in.: widłak torfowy, goździsty i jałowcowaty, rosiczka okrągłolistna, listera jajowata, 
gnieźnik leśny. Na terenie rezerwatu występuje również  wawrzynek wilczełyko.  

Do zwierząt spotykanych w rezerwacie można zaliczyć łosie, sarny, dziki, borsuki 
oraz wiele gatunków ptaków, z których najważniejsze to krzyżodziób świerkowy, kruk i 
słowik szary. Duża różnorodność występujących gatunków zwierząt, związana jest z 
położeniem rezerwatu w sąsiedztwie rozległego kompleksu leśnego oraz pasem łąk 
nadbużańskich.  
 

Wilcze Błota 
Rezerwat „Wilcze Błota” powstał w 1996 roku. Obejmuje obszar o powierzchni 89,3 

ha. Zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Kamionna na terenie kompleksu Uroczysko 
Samotrzask. Nazwa pochodzi od lokalnej nazwy torfowiska, które jest częścią tego rezerwatu.  

Jest rezerwatem krajobrazowym. Jego zadaniem jest ochrona zróżnicowanego 
florystycznie i fitosocjologicznie obszaru bagien, torfowisk i podmokłych łąk oraz 
przylegających do nich zbiorowisk borowych  i olsowych. W ramach tych zbiorowisk zostały 
wyróżnione aż cztery zespoły zbiorowisk roślinnych o zbliżonym do naturalnego składzie 
florystycznym i strukturze. Obiekt ten objęty jest ochroną częściową.  

Na ubogich glebach bielicowych, bagiennych i torfowych występujących na obszarze 
rezerwatu, wykształciła się pełna seria troficzna i wilgotnościowa siedlisk borowych: 
zaczynając od boru suchego chrobotkowego, przez bór świeży i wilgotny, a kończąc na borze 
bagiennym. W części północno-wschodniej rezerwatu znajduje się zbiorowisko olsu 
torfowcowego.  Tereny leśne zajmują ok. 56% ogólnej powierzchni rezerwatu.  

Wśród roślin występujących w granicach rezerwatu można odnaleźć 5 gatunków 
objętych ochroną całkowitą  t.j.: widłak jałowcowaty i goździsty, storczyk szerokolistny i 
plamisty, kruszczyk szerokolistny, 6 gatunków objętych ochroną częściową t.j. płucnica 
islandzka, bagno zwyczajne, kocanki piaskowe, jak również 9 gatunków rzadkich.  

Opisywany teren zasiedla bardzo duża ilość ptaków. Łącznie na terenie rezerwatu 
gniazduje ok. 53 gatunków m.in.: dzięciołek wilga, pełzacz leśny, bekas kszyk, potrzos. 
Niektóre ptaki związane są ze zbiorowiskami borowymi, natomiast inne z półotwartymi 
torfowiskami śródleśnymi.  

Wśród ssaków na uwagę zasługują licznie występujące dziki, sarny, lisy, zające, 
wiewiórki i krety.  

Proponowane jest do rozszerzenie rezerwatu w kierunku wschodnim.  
 
Projektowany rezerwat „Łąki koło Szumina” zajmuje obszar 111,2 ha. Obejmuje łąki i 

starorzecza o charakterze zbliżonym do naturalnego, fragmenty muraw psammofilnych i 
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elementy muraw kserotermicznych, drzewostany leśne, zadrzewienia i zakrzewienia. 
Występuje tu wiele rzadkich gatunków m.in.: grążel żółty, grzybień biały, starzec bagienny, 
wilczomlecz błyszczący oraz gnidosz błotny.  

Proponowane do objęcia ochroną rezerwatową są również „Ł ąki „Brzuza” Łomianka 
na terenie sołectwa Baczki, obecnie teren ten jest użytkiem ekologicznym.   

 
2.3. Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 
korytarzy ekologicznych.” (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880. Art. 23.ust.1) 

Znaczne tereny gminy Jadów należą do obszarów chronionego krajobrazu. Jest to cała 
część południowa i wschodnia gminy, a od strony północno zachodniej obszar chronionego 
krajobrazu  przylega do otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Ciąg przyrodniczy 
wzdłuż doliny Liwca również należał do obszarów chronionego krajobrazu - do czasu 
włączenia ich w sieć Natura 2000. 
 

2.4. Użytki ekologiczne 
Zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody  
„u żytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 880.) 

Na trenie obu gmin znajduje się 13 użytków ekologicznych (www.npk.pl), z czego 
większość na terenie gminy Łochów: 
- tereny zabagnione i kanał Wilżanka w okolicy miejscowości Rokitniak,  
- kanał na odcinku od miejscowości Jerzyska do rezerwatu Jagiel, 
- wydmy między miejscowościami Brzuza i Posiewnice,  
- teren między rezerwatem Czaplowizna, a miejscowością Zieleniec, 
- teren między rezerwatem Wilcze Błota, a rzeczką Dzięciołek, 
- trzy niewielkie użytki zlokalizowane między zabudową miasta Łochów, a miejscowością 
Kamionna, 
- zabagnienia między miejscowością Baczki, a Łopianką (Plan Urządzania Lasu 2006). 

W trzech kompleksach leśnych zgromadzone są użytki ekologiczne (Łosiewnice, 
Brzuza, Baczki) powierzchnia ich wynosi 41,03 ha, ponadto proponowane do objęcia są 
zbiornik wodny „Poterka” - sołectwo Ostrówek, zbiornik wodny - sołectwo Kamionna, zespół 
zbiorników wodnych, podmokłych łąk z zadrzewieniami o nazwie Grądy - sołectwo 
Zambrzyniec (studium Łochów). 

Na terenie gminy Jadów występują dwa użytki ekologiczne umiejscowione w 
kompleksie leśnym Biały Ług o łącznej powierzchni 20,46 ha (Miejscowy Plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów 2004).  
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2.5. Pomniki przyrody  
 
Zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880.) 

„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o 
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 
okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.  
 

 
Początek alei dębowej w Iłach        

fot. Kamila Szczepańska 

Zgodnie z opracowaniem 
studialnym gminy Łochów na 
terenie gminy w roku 2003 
były 53 pomniki przyrody.  
Pomniki przyrody ustano-
wione na terenie gminy to w 
większości pojedyncze 
drzewa, grupy drzew bądź 
aleje, zaledwie jeden głaz 
narzutowy. W 2005 roku 
ochroną było objęte: 68 
drzew, dwie aleje, jedna 
złożona ze 123 drzew, druga 
z 16 (Studium…Łochów 
2006). 
Na terenie gminy Jadów 
kilkanaście drzew objętych 
jest ochroną w formie 
pomników przyrody (11 wg. 
danych z NPK z 2006 lub 17 
wg. rejestru wojewódzkiego). 
W miejscowości Iły w 
odległości ok. 200 m od drogi 
zlokalizowana jest aleja 
złożona z dębów 
szypułkowych.  
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Dąb w Iłach                                           

 
 fot. Kamila Szczepańska 

2.6. Obszary Natura 2000 
 
Z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku, w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wynika, że „celem wyznaczenia obszarów 
(…)specjalnej ochrony ptaków Natura 2000”… jest ochrona populacji dziko występujących 
ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie” (Dz.U. nr 229 poz.2313). 

Jest to jedyna forma ochrony przyrody o znaczeniu ponadkrajowym. 
 

Na terenie obu gmin występują trzy obszary włączone do sieci Natura 2000: Dolina 
Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska (obszar specjalnej ochrony ptaków i obszar ochrony 
siedlisk) i Dolina Liwca.  

 
Dolina Dolnego Bugu (PLB140001) i Ostoja Nadbużańska (PLH140011) 
 
Powierzchnia obszaru obejmuje ok. 60 418 ha, czyli ok. 260-cio km odcinek doliny 

Bugu, od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Obszar ustanowiono na suchych, 
ekstensywnie użytkowanych pastwiskach. Tereny zalewane, podmokłe i bagienne 
zlokalizowane są głównie przy ujściowych dopływach Bugu i fragmentach dawnych koryt 
rzecznych. Koryto Bugu jest w dużym procencie naturalne. Znajdują się tu liczne, piaszczyste 
wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi czy też topolowymi łęgami nadrzecznymi. Wzdłuż 
koryta rzeki rosną zarośla wierzbowe. Na tarasie zalewowym występuje dużo 
zróżnicowanych starorzeczy. Formą ochrony objęte zostały również kompleksy leśne lasów 
liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów.  

Wśród wszystkich gatunków na  terenie doliny Bugu występuje 38 gatunków ptaków z 
Załącznika I dyrektywy ptasiej. Spotkać można tu gatunki t.j.: bączek, bocian czarny, 
brodziec piskliwy, cyranka, czajka, czapla siwa, krwawodziób, gadożer, kszyk, kuklik wielki, 
płaskonos, podróżniczek, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, 
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sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, zimorodek, bocian biały, kania czarna, derkacz, 
wodnik, samotnik. Ponadto na terenie obszaru występuje 61 gatunków migrujących, 11 
gatunków innych chronionych zwierząt i 3 gatunki roślin. Poza tym 13 gatunków z polskiej 
czerwonej księgi oraz 42 gatunki roślin chronionych.  

Powierzchnia ostoi obejmuje ok. 49 570 h, między innymi siedliska takie jak: niżowe i 
górskie łąki użytkowane ekstensywnie, łąki selernicowe, suche, śródlądowe murawy 
napiaskowe (Koelerion glaucae), murawy kserotermiczne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla 
wierzbowe, starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (www.mos.gov.pl.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Przestrzenny układ terenów Natura 2000: Dolina Liwca i Dolina Dolnego Bugu 

www.natura2000.mos.gov.pl 
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Dolina Liwca (PLB 140002) 
 
Powierzchnia obszaru wynosi 23,6 tys. ha, obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do 

ujścia rzeki do Bugu. W skład ostoi wchodzą wilgotne łąki, starorzecza, zadrzewienia, 
fragmenty kompleksów leśnych i zalewane pastwiska znajdujące się na zmeliorowanych 
bagnach. W górnym biegu rzeka jest uregulowana, podzielona piętrzeniami w postaci jazów, 
w niektórych fragmentach jest uregulowana. Lokalnie w dolinie występują zabagnienia 
wtórne. Dolny bieg rzeki ma charakter naturalny, rzeka swobodnie meandruje. Brzegi rzeki są 
bardzo zmienne czasem płaskie, wtedy rzeka rozlewa się na okoliczne łąki i pastwiska, gdzie 
indziej bardzo wysokie. W dolinie występują zbiorowiska olszowe, olszowo-jesionowe, 
niewielkie kompleksy sosnowe. Podłoże stanowią gleby mineralne. W latach 1992 i 1993 
fragmenty doliny będące miejscami koncentracji rzadkich i chronionych gatunków ptaków 
zostały zmeliorowane (www.mos.gov.pl.). 

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Liwca” wyznaczono mając na celu 
ochronę populacji ptaków zimujących takich jak: ortolan, świergotek polny, jarzębatka, 
podróżniczek, lerka, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, zimorodek, rybitwa rzeczna, rybitwa 
białowąsa, rybitwa czarna, derkacz, zielonka, kropiatka, żuraw, błotniak stawowy, orlik 
krzykliwy,  bocian czarny,  bocian biały, bąk oraz gatunków migrujących, takich jak: brodziec 
piskliwy, kaczka krzyżówka i cyranka, gęś zbożowa i białoczelna, kaczka rdzawogłowa i 
czernica, dziwonia, sieweczka rzeczna, rybitwa białoskrzydła, łabądź niemy, łyska, bekas 
kszyk, kokoszka, rycyk, strumieniówka, świerszczak, kuklik wielki, perkoz dwuczuby, perkoz 
rdzawoszyi, perkoz zausznik, wodnik, remiz, jaskółka brzegówka, samotnik, krwawodziób, 
czajka.  

Do ryb szczególnie wskazanych do ochrony nad Liwcem należą: boleń, koza i koza 
złotawa oraz świnka i słonecznica. 

Ważną nad Liwcem rośliną jest rzepik szczeciniasty (www.natura2000/mos.gov.pl). 
 
3. Pozostałe elementy struktury przyrodniczej 
 
Na terenie gmin można wyróżnić kilka ciągów ekologicznych.  

Do ponadlokalnych ciągów ekologicznych można zaliczyć dolinę rzeki Bug i dolinę rzeki 
Liwiec. Lokalne ciągi przyrodnicze przebiegają dolinami mniejszych rzek, takich jak: 
Dzięciołek, Struga, Kopanka na terenie gminy Łochów oraz doliną rzeki Osownicy na terenie 
gminy Jadów.  
 Do obszarów zasilania biologicznego należą przede wszystkim zwarte kompleksy 
Lasów Łochowskich w szczególności lasy w północnej części gminy Łochów oraz w 
północno-zachodniej części gminy Jadów.  

Zielone Płuca Polski 
Obszar ten został powołany w roku 1988 na podstawie porozumienia władz wojewódzkich 
instytucji i fundacji, jako forma rozwiązywania problemów gospodarczych  i społecznych. 
Obszar ten odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, obejmuje 
swym zasięgiem północno-wschodnią część kraju.  (Studium uwarunkowań … Łochów 
2006). 
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V. Ocena stanu środowiska i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju 
turystyki 

 
W syntetycznej waloryzacji warunków agroekologicznych takich jak rzeźba terenu, 

gleba, klimat i stosunki wodne, w skali 100 punktowej tereny w sąsiedztwie doliny Liwca 
oceniono na słabe, uzyskały one noty od 20 do 30 punktów (Atlas środowiska geograficznego 
Polski 1994).  

Zgodnie z informacjami zawartymi w Atlasie środowiska geograficznego Polski z 
roku 1994, teren zarówno gminy Jadów jak i Łochów jest oddalony od większych źródeł 
zanieczyszczeń. Najbliższe miejsce emisji  pyłów i gazów znajduje się w Wyszkowie. W 
opisywanym rejonie Polski występuje relatywnie niskie zagrożenie zanieczyszczeniami 
powietrza: emisja SO2 nie przekracza 3 t/km2. Najbliższe istotne zagrożenie czystości wody i 
atmosfery stanowią zakłady przemysłu elektromagnetycznego w Siedlcach (Atlas środowiska 
geograficznego Polski 1994). 

Ze względu na brak monitoringu stanu powietrza atmosferycznego ocena czystości 
oparta jest na jednorazowych badaniach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. Badania te wykazują, że  na terenie gminy Jadów średnioroczne 
stężenie w zakresie SO2 wynosi ok. 25 % wartości dopuszczalnej, NO2, CO2 i pyłu 
zawieszonego około 30 % wartości dopuszczalnej (Plan ochrony środowiska dla gminy 
Jadów).  

Wg Planu ochrony środowiska dla gminy Jadów podstawowym źródłem zagrożenia 
jakości powietrza na terenie obu gmin jest ruch samochodowy na drodze krajowej nr 50 
Mińsk Mazowiecki - Ostrów Mazowiecka oraz 62 Wyszków - Węgrów. Pozostałe drogi na 
terenie gminy to drogi o charakterze powiatowym i gminnym o ograniczonym lub sezonowo 
wzmożonym ruchu samochodowym. Teren opracowania położony jest także w niedalekiej 
odległości od międzynarodowej drogi nr E67 Warszawa - Białystok. 

 
Ze względu na słabe warunki glebowe, na terenie gminy Jadów i Łochów rolnictwo 

nie jest rozwinięte. Z tego powodu chemizacja rolnictwa nie stanowi istotnego zagrożenia dla 
czystości środowiska przyrodniczego. Ilość stosowanych tu nawozów sztucznych w skali 
kraju jest relatywnie niska i wynosi od 100 do140 kg NPK/ 1 ha (Atlas środowiska 
geograficznego Polski 1994).  

Warunki aerosanitarne na terenie gmin są bardzo dobre (Studium uwarunkowań … 
Jadów 1997, Studium uwarunkowań … gminy Łochów 2006).   

Charakterystycznym zagrożeniem dla środowiska jest rozwój zabudowy letniskowej. 
Do lokalnych zagrożeń można również zaliczyć lokalne wyrobiska kruszyw budowlanych i 
dzikie wysypiska śmieci (w gminie Jadów brak wysypiska komunalnego). Wg Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów (1997) istotne jest  

„zagrożenie najcenniejszych zbiorowisk roślinnych wskutek odwadniającego 
charakteru melioracji użytków zielonych,” oraz „zubożenie świata zwierzęcego głównie przez 
osuszenie terenów podmokłych”.  

Wobec  braku gminnej kanalizacji zbiorczej odprowadzanie ścieków realizowane jest 
w systemie beczkowozów. Ścieki wywożone są z 912 szamb do oczyszczalni zlokalizowanej 
poza terenem gminy. W 2005 r. przewiduje się rozpoczęcie budowy własnej oczyszczalni  na 
terenie wsi Nowy Jadów oraz budowę pierwszej linii kanalizacyjnej  obejmującej wieś Jadów 
i Nowy Jadów. W latach 2006–2008 przewidziana jest budowa sieci kanalizacyjnej 
obejmującej dalszy ciąg wsi Nowy Jadów, wsie Letnisko Nowy Jadów i Borzymy, Urle, 
Adampol. Niewielka część ścieków w tym Zakładów Mięsnych w Wójtach oraz Ośrodka 
Wypoczynkowego Telekomunikacji Polskiej S.A. w Urlach oczyszczana jest poprzez własne 
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oczyszczalnie ścieków. Obecnie prywatni mieszkańcy rozpoczynają budowę przydomowych 
oczyszczani (Program ochrony środowiska dla gminy Jadów).  

Na terenie gminy Łochów, w Łojewie znajduje się komunalne wysypisko odpadów 
nowoczesne zmodernizowane w celu segregacji odpadów (Studium uwarunkowań … Łochów 
2006). W złym stanie znajduje się wysypisko odpadów w Urlach. (Atlas środowiska 
geograficznego Polski 1994). 

 
Brak jest badań dotyczących stopnia zanieczyszczenia gleb na terenie gminy. Ochrona 

gleb polegać może na wapniowaniu zakwaszonej gleby i przestrzeganiu właściwych  dawek 
dla stosowanych nawozów i środków ochrony roślin (Program ochrony środowiska dla gminy 
Jadów). Na terenie opracowania przeważają obszary słabych użytków rolnych podlegających 
częściowej ochronie. Słabe grunty rolne zmuszają do poszukiwania dziedzin stymulujących 
rozwój regionu innych niż rolnictwo (Atlas środowiska geograficznego Polski 1994). 

 
Teren opracowania odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi, w związku z 

niską ingerencją człowieka tereny te zachowały się w stanie zbliżonym do naturalnego. 
Wyjątkowo malowniczy charakter terenu opracowania tworzy między innymi meandrujące 
koryto rzeki Liwiec, liczne starorzecza, wydmy, plaże i urwiska, połączenia z rozległymi 
kompleksami leśnymi (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łochów 2006). 

 
Również warunki klimatyczne sprzyjają tworzeniu ośrodków letniskowych. Podobnie 

relatywnie niewielkie skażenie środowiska przyrodniczego związane z odsunięciem od 
ośrodków przemysłowych implikuje korzystne dla rekreacji warunki areosanitarne. 
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