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1

Etap wstępny pracy nad Planem

1.1 Informacje ogólne
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Opis granic obszaru
SDF
Położenie

Powierzchnia obszaru (w ha)
Status prawny

Termin przystąpienia do
sporządzenia Planu
Termin zatwierdzenia Planu

Dolina Dolnego Bugu
PLB140001
Załącznik nr 1. Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru specjalnej ochrony ptaków
Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (układ PL- 1992)
Załącznik nr 2. Aktualny SDF obszaru
Województwo mazowieckie:
- powiat legionowski, gmina Serock,
- powiat łosicki, gmina Platerów, Sarnaki,
- powiat ostrowski, gmina Brok, Małkinia Górna, Nur, Zaręby Kościelne,
- powiat siedlecki, gmina Korczew,
- powiat sokołowski, gmina Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sterdyń,
- powiat węgrowski, gmina Łochów, Sadowne,
- powiat wołomiński, gmina Dąbrówka,
- powiat wyszkowski, gmina Brańszczyk, Somianka, Wyszków, Zabrodzie.
Województwo podlaskie:
- powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn, Mielnik, Perlejewo, Siemiatycze - gmina wiejska,
- powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowiec.
Województwo lubelskie:
- powiat bialski, gmina Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Terespol - gmina wiejska.
74 309,9
Obszar wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, ze zm.), które poprzedzone było rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. Nr 229, poz. 2313; z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 oraz z 2008 r. Nr 198, poz. 1226). Sklasyfikowany
jako obszar specjalnej ochrony w 2007 r.
12-12-2012
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Koordynator Planu
Planista Regionalny
Sprawujący nadzór

Maciej Omelaniuk maciej.omelaniuk.warszawa@rdos.gov.pl; 25 6443213 Adam Dmoch
Adam.dmoch.warszawa@rdos.gov.pl; 22 5565662
Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel. (+48 22) 556 56 67
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Ustalenie terenu objętego Planem
Nazwa krajowej formy ochrony
przyrody lub nadleśnictwa,
pokrywającej/go się z obszarem,
L.p.
która/e może powodować
wyłączenie części terenu ze
sporządzania Planu
1.2

Dokument planistyczny

Powierzchnia
krajowej formy
Uzasadnienie wyłączenia
ochrony przyrody lub
części terenu ze sporządzania
nadleśnictwa
PZO
pokrywająca się z
obszarem [ha]

Teren objęty PZO: cały obszar Natura 2000

1.3 Mapa obszaru Natura 2000
Załącznik nr 3. Mapa obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001 w skali 1:25000.
1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu
Opis obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001
Obszar wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
(Dz. U. Nr 25, poz. 133, ze zm.), które poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313; z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 oraz z 2008 r. Nr 198, poz. 1226). Pierwotnie
sklasyfikowany jako obszar specjalnej ochrony ptaków na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r.
5

zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275).
Obszar położony jest na terenie trzech województw:
Województwo mazowieckie:
- powiat legionowski, gmina Serock,
- powiat łosicki, gmina Platerów, Sarnaki,
- powiat ostrowski, gmina Brok, Małkinia Górna, Nur, Zaręby Kościelne,
- powiat siedlecki, gmina Korczew,
- powiat sokołowski, gmina Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sterdyń,
- powiat węgrowski, gmina Łochów, Sadowne,
- powiat wołomiński, gmina Dąbrówka,
- powiat wyszkowski, gmina Brańszczyk, Somianka, Wyszków, Zabrodzie.
Województwo podlaskie:
- powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn, Mielnik, Perlejewo, Siemiatycze - gmina wiejska,
- powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowiec.
Województwo lubelskie:
- powiat bialski, gmina Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Terespol - gmina wiejska.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu jest terenem chroniącym rzadkie i zagrożone w skali europejskiej gatunki ptaków,
które znajdują tu optymalne siedliska bytowania, rozrodu i żerowania. Zajmuje ponad 74 tys. ha, a o jego charakterze decydują przede
wszystkim trwałe użytki zielone położone w dolinie rzecznej, dominujące na tym terenie. Ponadto istotny udział mają lasy zarządzane przez
Nadleśnictwa. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF) dla obszaru Natura 2000, tereny rolnicze zajmują ok. 75%, lasy – ok.
20%, a wody śródlądowe – 5% powierzchni obszaru.
Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu obejmuje dolinę rzeki Bug wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami stawów rybnych oraz
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otaczające ją lasy łęgowe, olsy i zespoły zarośli. System cieków tworzy rzeka Bug oraz jej dopływy. Jest to obszar o dominujących funkcjach
rolniczych z największym udziałem ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. Do ostoi włączony jest także kompleks lasów liściastych
między miejscowościami Drażniew i Platerów.
Gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony obszaru
Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, przedmiotami ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu są
następujące gatunki ptaków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000:
1. Bocian czarny Ciconia nigra – ocena ogólna „C”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
2. Bocian biały Ciconia ciconia – ocena ogólna „B”, liczebność 287 par;
3. Cyranka Anas querquedula – ocena ogólna „B”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
4. Płaskonos Anas clypeata - ocena ogólna „B”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
5. Gadożer Circaetus gallicus - brak oceny ze względu na usunięcie gatunku z SDF
6. Błotniak stawowy Circus aeruginosus - ocena ogólna „C”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
7. Błotniak łąkowy Circus pygargus - ocena ogólna „C”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
8. Wodnik Rallus aquaticus - ocena ogólna „C”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
9. Kropiatka Porzana porzana - ocena ogólna „C”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
10. Zielonka Porzana parva – ocena ogólna „C”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
11. Derkacz Crex crex – ocena ogólna „C”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
12. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius- ocena ogólna „B”, liczebność 52 pary;
13. Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula - ocena ogólna „A”, liczebność 9 par;
14. Kszyk Gallinago gallinago - ocena ogólna „C”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
15. Rycyk Limosa limosa - ocena ogólna „B”, liczebność 18 par;
16. Kulik wielki Numenius arquata - ocena ogólna „C”, liczebność 10 par;
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17. Krwawodziób Tringa tetanus - ocena ogólna „B”, liczebność (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
18. Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos - ocena ogólna „B”, liczebność 87 stanowisk;
19. Rybitwa rzeczna Sterna hi rundo - ocena ogólna „B”, liczebność 105 par;
20. Rybitwa białoczelna Sternula albifrons - ocena ogólna „B”, liczebność 80 par;
21. Rybitwa czarna Chlidonias niger – ocena ogólna „B”, (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
22. Zimorodek Alcedo athis - ocena ogólna „C”, liczebność 27;
23. Podróżniczek Luscinia svecica – ocena ogólna „C”, (brak aktualnych informacji o wielkości populacji);
24. Brzegówka Riparia riparia – ocean ogólna „B”, liczebność 7700 par.
Najnowsza wiedza o gatunkach wymienionych w SDF-ie obszaru pochodzi przede wszystkim z opracowania „Ekspertyza przyrodnicza na
potrzeby opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001” (Pracownia Badań
Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba, 2013). Jest to aktualne opracowanie zawierające wyniki inwentaryzacji ptaków
przeprowadzonej w 2012 r.. Dane gromadzone były na terenie całego obszaru Natura 2000.
Weryfikacja listy gatunków kwalifikujących się do uznania za przedmiot ochrony obszaru oraz ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony
przeprowadzana jest w trakcie procesu sporządzania planu zadań ochronnych.
Plan zadań ochronnych
Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia właściwego miejscowo
regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat, który tworzy ramy prawne do działania dla wszystkich podmiotów
prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Struktura i zawartość takiego
planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i obejmuje:
1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony;
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3) cele działań ochronnych;
4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym
w szczególności działań dotyczących:
a) ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk,
b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów,
c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;
5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków
ptaków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.
Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 sporządzany jest w szczególności na podstawie:
•

art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.),

•

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, ze zm.),

•

art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.).

Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru
Natura 2000, czyli zapewnienie, że gatunki ptaków i ich siedliska, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu
konieczne jest:
•

zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze Natura 2000,

•

ustalenie jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia,
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•

uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć,

•

rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony.

Ochrona obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001 będzie skuteczna przede wszystkim wówczas, jeżeli będzie
oparta na „wspólnym zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanym. Dlatego w procesie
sporządzania projektu Planu za kluczowe należy uznać zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie
procesu planistycznego. Stąd też utworzona została specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (w ramach Zespołu Lokalnej
Współpracy) wypracowujących w trakcie cyklu spotkań dyskusyjnych praktyczne założenia do sporządzanego projektu Planu.
Zorganizowane zostały spotkania dyskusyjne z udziałem zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk
gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001.
Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na:
- organy administracji leśnej,
- organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej,
- właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych, wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie lub w sąsiedztwie których występują
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000,
- przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obszarze Natura 2000.
Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą uwzględnione w różnych obowiązujących dokumentach planistycznych, których
opracowanie i ustanowienie pozostaje w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.
Opis procesu sporządzania planu zadań ochronnych
Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu planu zadań ochronnych składa się z następujących etapów:
Etap I – wstępny, ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu, w tym utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy,
i obejmuje następujący zakres prac koniecznych:
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a) weryfikację terenu objętego projektem planu,
b) ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem planu,
c) opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu planu,
d) organizację procesu komunikacji z różnymi grupami interesu,
e) utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).
Etap II – opracowanie projektu Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego podzielonego na trzy moduły, które obejmują
następujący zakres prac koniecznych:
Moduł A
a) wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000,
b) zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony,
c) weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji;
Moduł B
a) ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,
b) identyfikację i analizę zagrożeń,
c) ustalenie celów zadań ochronnych;
Moduł C
a) ustalenie działań ochronnych,
b) ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony,
c) ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych,
d) opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu,
e) zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.
Etap III - opiniowanie i weryfikacja projektu Planu
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Z postępem prac można zapoznawać się na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna”
http://pzo.gdos.gov.pl/ oraz BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Przez cały okres sporządzania planu zadań
ochronnych istniała możliwość zgłaszania uwag i wniosków do planu. Uwagi i wnioski mogły być zgłaszane pocztą tradycyjną, drogą
elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) oraz ustnie do protokołu podczas spotkań
dyskusyjnych. Uwagi i wnioski mogły być składane do koordynatora planu na adres: joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl
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informacj
io
wielkości
populacji
Brak
aktualnyc
h
informacj
io
wielkości
populacji
Brak
aktualnyc
h
informacj
io
wielkości
populacji
Brak
aktualnyc

Pop.
przemi
eszczaj
ąca się

Pop.
zimuj
ąca

Ocena
pop.

Ocena
st.
zach.

Ocena
izol.

Ocena
ogólna

Opina dot. wpisu

Wykreślenie gatunku. Gadożer
nigdy nie był stwierdzony jako
lęgowy na obszarze Natura 2000,
brak siedlisk sprzyjających jego
występowaniu.

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C/B

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

Stan zachowania siedlisk
błotniaka łąkowego – B. Siedliska
są rozpowszechnione i dobrze
zachowane.
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Lp.

Z1
0

Z1
1

Kod

A120

A122

Nazwa
polska

Zielonka

Nazwa
łacińska

Porzana parva

Derkacz
Crex crex

Z1
2

A136

Sieweczk
a rzeczna

Charadrius
dubius

Z1
3

A137

Z1
4

A153

Sieweczk
a obrożna

Kszyk

Charadrius
hiaticula

Gallinago
gallinago

%
pokryc
ia

Pop.
osiadł.

Pop.
rozrodcz
a
h
informacj
io
wielkości
populacji
Brak
aktualnyc
h
informacj
io
wielkości
populacji
Brak
aktualnyc
h
informacj
io
wielkości
populacji
36
stanowis
k, 52
pary
(2012
rok)
7
stanowis
k, 9 par
(2012 r.)
Brak
aktualnyc
h
informacj
io
wielkości

Pop.
przemi
eszczaj
ąca się

Pop.
zimuj
ąca

Ocena
pop.

C

C

Ocena
st.
zach.

C

C

Ocena
izol.

C/B

C/ B

Ocena
ogólna

Opina dot. wpisu

C

Stan zachowania siedlisk zielonki
– B. Siedliska są zachowane w
odpowiednim stopniu i
rozpowszechnione.

C

Stan zachowania siedlisk
derkacza – B. Siedliska są
zachowane w odpowiednim
stopniu i rozpowszechnione.
Populacja lęgowa jest jedną z
większych w kraju.
Stan zachowania siedlisk
sieweczki rzecznej – B. Ze
względu na naturalny charakter
rzeki siedliska są zachowane w
odpowiednim stopniu.

B

C/B

C

B

A

B

B

A

C

B

C

C

14

Lp.

Kod

Nazwa
polska

Nazwa
łacińska

%
pokryc
ia

Pop.
osiadł.

Pop.
rozrodcz
a

Pop.
przemi
eszczaj
ąca się

Pop.
zimuj
ąca

Ocena
pop.

Ocena
st.
zach.

Ocena
izol.

Ocena
ogólna

18 par

B

B

C

B

10 par

B

B

C

C

B

B

B

B

B

B

C

B

B

B

C

B

80 par
(2012 r.)

B

B

C

B

Brak
aktualnyc
h
informacj
io
wielkości
populacji

B

B

C

B

Opina dot. wpisu

populacji
Z1
5

A156

Rycyk

Z1
6

A160

Kulik
wielki

Z1
7

A162

Krwawo
dziób

Z1
8

A168

Brodziec
piskliwy

Z1
9

A193

Z2
0

A195

Z2
1

Z2
2

A197

A229

Rybitwa
rzeczna
Rybitwa
białoczel
na

Rybitwa
czarna

Zimorod
ek

Limosa limosa
Numenius
arquata

Tringa totanus

Actitis
hypoleucos
Sterna hirundo
Sterna
albifrons

Chlidonias
niger

Alcedo atthis

Brak
aktualnyc
h
informacj
io
wielkości
populacji
87
stanowis
k
105 par
(2012 r.)

27 (2012
r.)

C

C/B

C

C

Stan zachowania siedlisk
zimorodka – B. Ze względu na
naturalny charakter rzeki siedliska
są zachowane w odpowiednim
stopniu. Populacja lęgowa jest
kształtowana głównie przez
15

Lp.

Kod

Nazwa
polska

Nazwa
łacińska

%
pokryc
ia

Pop.
osiadł.

Pop.
rozrodcz
a

Pop.
przemi
eszczaj
ąca się

Pop.
zimuj
ąca

Ocena
pop.

Ocena
st.
zach.

Ocena
izol.

Ocena
ogólna

Opina dot. wpisu
czynniki naturalne, w tym
warunki pogodowe panujące w
okresie zimowym.

Z2
3

Z2
4

A272

A249

Podróżni
czek

Brzegów
ka

Luscinia
svecica

Riparia
riparia

Brak
aktualnyc
h
informacj
io
wielkości
populacji
7700 par
(2012 r.)

C

B

C

C

Gatunek nie uwzględniony w
SDF. W roku 2012
inwentaryzacja wykazała
liczebność pozwalającą na
wciągnięcie gatunku do SDF.

1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
Działając na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
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ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, ze zm.) w dniu 6 kwietnia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001.
Obwieszczenie wraz z założeniami zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie: http://warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zal/2012/1.pdf
Obwieszczenie to zostało także rozesłane drogą elektroniczną na adresy urzędów gmin znajdujących się w granicach obszaru, jak również
zamieszczone na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
W ramach etapu wstępnego sporządzania projektu planu zadań ochronnych wytypowane zostały grupy interesariuszy związanych z obszarem.
Wyodrębniono osoby i instytucje, które mogą lub powinny być zainteresowane udziałem w procesie tworzenia projektu planu. Osoby
i instytucje te zostały wyszczególnione w pkt. 1.7. niniejszej dokumentacji. Wszystkie one zostały poinformowane drogą elektroniczną lub
pocztą tradycyjną o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych.
Niezależnie od oznaczonej grupy, wytypowane zostały osoby lub instytucje, których udział w procesie planowania ochrony obszaru Natura 2000
Dolina Dolnego Bugu PLB140001 jest szczególnie istotny. Te osoby lub instytucje zostały pisemnie zaproszone do czynnego udziału w pracach
nad planem zadań ochronnych w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Skład ZLW zamieszczono w pkt. 1.8. niniejszej dokumentacji.
Działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.),
w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dolina Dolnego Bugu PLB140001.
Obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu
12 grudnia 2012 r.:
http://warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3001:obwieszczenie-z-dnia-5122012-r-dot-opracowywania17

projektu-planu-zada-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-dolina-kostrzynia-plb140009&catid=127:archiwum-2012&Itemid=158
a także umieszczone na tablicach ogłoszeń (12 grudnia 2012 r. na okres 21 dni) w siedzibie RDOŚ w Warszawie przy ulicy Henryka
Sienkiewicza 3 oraz w siedzibie Wydziału Spraw Terenowych I w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 23.
Obwieszczenie zamieszczono także w prasie o zasięgu ogólnopolskim –Nasz Dziennik.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie przekazała informację wraz z obwieszczeniem do organów administracji publicznej,
Nadleśnictw, instytucji i środowisk naukowych, stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju turystyki, ochrony środowiska, ochrony wartości
przyrodniczych, organizacji ekologicznych, osób i instytucji, które brały udział w zaprojektowaniu obszaru, Lokalnych Grup Działania, itd.
z prośbą o upublicznienie w sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym (tablica ogłoszeń, strona internetowa, kurenda) na okres nie krótszy niż
21 dni. Uwagi i wnioski można było składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), w ciągu 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie RDOŚ. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków, był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Dla zapewnienia pełnego udziału społeczeństwa oraz różnych grup interesu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie przyjęła
zasadę otwartości i jawności na każdym etapie opracowania projektu planu zadań ochronnych oraz stymulowania aktywnej partycypacji
w procesie projektowym, w celu poszerzenia wiedzy o potencjalnych zagrożeniach dla gatunków i ich siedlisk, uzyskania informacji o pozaprzyrodniczych uwarunkowaniach funkcjonowania obszaru i zapewnienia skuteczności ochrony poprzez wypracowanie sposobów ochrony
i zadań ochronnych akceptowanych przez różne grupy interesu. Przyjęto formę pisemnej komunikacji, jako podstawową zasadę wszelkich
działań w tym zakresie. Komunikacja pisemna była uzupełniana przez prezentacje i dyskusje podczas organizowanych spotkań
z zainteresowanymi. Liczba spotkań oraz zaangażowanie grup interesu w proces opracowania projektu uzależnia się od gotowości i możliwości
bezpośrednio zainteresowanych do uczestniczenia w tym procesie. Komunikacja z mieszkańcami obszaru Natura 2000 odbywa się za
pośrednictwem wójtów oraz sołtysów.
W celu umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie obszaru Natura 2000 wzięcia udziału
18

w pracach związanych ze sporządzaniem projektu planu, zorganizowane zostały 3 spotkania robocze. Informacja o kolejnych spotkaniach była
przekazywana interesariuszom telefonicznie, drogą elektroniczną bądź listownie. Zebrania miały charakter warsztatów, a ich głównym celem
była wnikliwa dyskusja nad kolejnymi etapami powstawania projektu planu. W ramach spotkań utworzony został Zespół Lokalnej Współpracy
(ZLW), w skład którego weszli przedstawiciele kluczowych grup interesu oraz eksperci przyrodnicy. Spotkania odbywały się w siedzibie
Nadleśnictwa Łochów, Urzędzie Miasta Węgrów, Gminnym Ośrodku Kultury w Krotoszczynie. W trakcie spotkań omawiane były zagadnienia
dotyczące konkretnego modułu projektu planu, przedstawiany był zakres dotychczasowych prac oraz ich wyniki, a także dokonywano
sukcesywnych ustaleń dotyczących poszczególnych etapów (modułów) sporządzania projektu planu zadań ochronnych.
Spotkanie I (moduł A), 22 maja 2013 r. (Nadleśnictwo Łochów)
Na pierwszym spotkaniu ZLW dokonana została analiza składu ZLW oraz wytypowanie osób lub instytucji których brak, a które powinny zostać
dodatkowo włączone w skład ZLW lub poinformowane o sporządzaniu projektu planu zadań ochronnych.
W spotkaniu uczestniczyło 35 osób. Protokół ze spotkania oraz listę obecności zamieszczono w Załączniku nr 4.
Spotkanie II (moduł B), 28 sierpnia 2013 r. (Urząd Miasta Węgrów)
W spotkaniu uczestniczyło 35 osób. Protokół ze spotkania oraz listę obecności zamieszczono w Załączniku nr 5.
Spotkanie III (moduł C), 3 października 2013r. (Gminny Ośrodek Kultury w Krotoszczynie)
W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Protokół ze spotkania oraz listę obecności zamieszczono w Załączniku nr 6.
Ustalenia z każdego spotkania w postaci protokołu wraz z dołączoną listą obecności zostały upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna” http://pzo.gdos.gov.pl/.
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1.7
L.p.

Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności
Instytucja/osoby

Zakres odpowiedzialności

Wdrażanie sieci Natura 2000, zadania
planistyczne, zagadnienia inwestycyjne,
ochrona środowiska
Sprawowanie nadzoru nad obszarem Natura
Regionalny Dyrektor Ochrony
2.
2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i
Środowiska w Warszawie
sporządzanie planu zadań ochronnych
Sprawowanie nadzoru nad obszarem Natura
Regionalny Dyrektor Ochrony
3.
2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i
Środowiska w Lublinie
sporządzanie planu zadań ochronnych
Sprawowanie nadzoru nad obszarem Natura
Regionalny Dyrektor Ochrony
4.
2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i
Środowiska w Białymstoku
sporządzanie planu zadań ochronnych
Główny Inspektor Ochrony
Realizacja Państwowego Monitoringu
5.
Środowiska w Warszawie
Środowiska, w tym monitoringu ptaków
Realizacja zadań z zakresu ochrony
środowiska i modernizacji terenów
Marszałek Województwa
6.
wiejskich, gospodarki wodnej,
Mazowieckiego
zagospodarowania przestrzennego i rozwoju
regionalnego
Realizacja zadań z zakresu ochrony
środowiska i modernizacji terenów
7. Marszałek Województwa Lubelskiego wiejskich, gospodarki wodnej,
zagospodarowania przestrzennego i rozwoju
regionalnego
Realizacja zadań z zakresu ochrony
środowiska i modernizacji terenów
8. Marszałek Województwa Podlaskiego wiejskich, gospodarki wodnej,
zagospodarowania przestrzennego i rozwoju
regionalnego
Mazowieckie Biuro Planowania
Planowanie przestrzenne na poziomie
9.
Regionalnego w Warszawie
regionu
10. Podlasie Biuro Planowania
Planowanie przestrzenne na poziomie
1.

Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska

Adres siedziby
instytucji/osoby

Kontakt

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

tel.: (+48 22) 579-29-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

tel.: (+48 22) 556-56-00
e-mail:
rdos.warszawa@rdos.gov.pl

ul. Bazylianówka 46
20 – 144 Lublin

tel.(+48 81) 71 06 500
e – mail: sekretariat@rdos.lublin.pl

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15554 Białystok
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

tel. (+48 85) 7406981
e-mail:
biuro.bialystok@rdos.gov.pl
tel.: (+48 25) 825-97-49
e-mail: m.ostasiewicz@gios.gov.pl

ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

tel.: (+48 22) 597-91-00
e-mail:
urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Spokojna 4,
20-074 Lublin

tel. (+48 81) 44 16 600
email:
info@lubelskie.pl

ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

tel. (+48 85) 66 54 549
e-mail:
kancelaria@umwp-podlasie.pl

ul. Solec 22
00-410 Warszawa
ul. Sienkiewicza 82

tel.: (+48 22) 518-49-00
e-mail.: biuro@mbpr.pl
tel. 744 35 07, 744 35 64
20

Regionalnego w Białymstoku

regionu

Adres siedziby
instytucji/osoby
15-005 Białystok

11.

Biuro Planowania Regionalnego w
Lublinie

Planowanie przestrzenne na poziomie
regionu

ul. Graniczna 4,
20-010 Lublin,

12.

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Wdrażanie programów pomocowych dla
rolnictwa

ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa

13.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie

Doradztwo merytoryczne dla rolnictwa,
informacje o strukturze rolnictwa

14.

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

Doradztwo merytoryczne dla rolnictwa,
informacje o strukturze rolnictwa

18-210 Szepietowo

e-mail:
bialystok@pbpp.bialystok.pl
(81) 534 04 11
e-mail: biuro@bpp.lublin.pl
tel. 318-40-90,
e-mail:
info@arimr.gov.pl
tel. 22 571 61 00,
e-mail:
sekretariat@modr.mazowsze.pl
tel. cent. 86 275 89 00
e-mail: wpodr@zetobi.com.pl

Lubelski Ośrodek Doradztwa
15.
Rolniczego w Końskowoli

Doradztwo merytoryczne dla rolnictwa,
informacje o strukturze rolnictwa

ul. Pożowska 8
24-130 Końskowola

tel.: (081) 889 06 00,
e-mail:
wodr@wodr.konskowola.pl

L.p.

Zakres odpowiedzialności

Instytucja/osoby

ul. Czereśniowa 98,
02-456 Warszawa

ul. Targowa 74
04-506 Warszawa

tel.: (+48 22) 813-33-75
e-mail:
sekretariat.warszawa@gddkia.gov.
pl
tel. (+48 85) 664 58 00
e-mail:
sekretariat.bialystok@gddkia.gov.
pl
tel. (+48 81) 532 70 61
e-mail:
sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl
tel. (+48 22) 473 21 50
e-mail: ir@plk-sa.pl

ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa

tel.: (+48 22) 517-33-01
e-mail: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Zagadnienia budowy i modernizacji dróg
16.
i Autostrad Oddział w Warszawie
krajowych

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

17.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Zagadnienia budowy i modernizacji dróg
i Autostrad Oddział w Białymstoku
krajowych

ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

18.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Zagadnienia budowy i modernizacji dróg
i Autostrad Oddział w Lublinie
krajowych

ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

Polskie Linie Kolejowe SA. Centrum Zagadnienia inwestycyjne w zakresie linii
Realizacji Inwestycji
kolejowych
Zarządzanie gruntami Skarbu Państwa,
Regionalna Dyrekcja Lasów
20.
planowanie i nadzór nad prowadzeniem
Państwowych w Warszawie
gospodarki leśnej
19.

Kontakt
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L.p.

Instytucja/osoby

21.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Lublinie

22.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku

23. Nadleśnictwa

Jednostki samorządu terytorialnego
24. (starostwa, gminy w granicach
obszaru Natura 2000)

25.

Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i
26.
Urządzeń Wodnych w Warszawie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i
27.
Urządzeń Wodnych w Lublinie

Zakres odpowiedzialności
Zarządzanie gruntami Skarbu Państwa,
planowanie i nadzór nad prowadzeniem
gospodarki leśnej
Zarządzanie gruntami Skarbu Państwa,
planowanie i nadzór nad prowadzeniem
gospodarki leśnej

Adres siedziby
instytucji/osoby

Kontakt

ul. Czechowska 4
20-950 Lublin

tel: (+48 ) 81 532 70 31
e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

tel: +48 85 748 18 00
e-mail:
rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

tel.: (+48 22) 587-02-11
e-mail:
sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl

ul. Ksawerów 8,
02-656 Warszawa

tel.: (+48 22) 566 20 00
e-mail:
wzmiuw@wzmiuw.waw.pl

ul. Karłowicza 4,
20-027 Lublin,

tel.: (+48 81) 531 03 00
e-mail:
sekretariat@wzmiuw.lublin.pl

Bezpośredni zarząd w odniesieniu do
gruntów Skarbu Państwa, prowadzenie
gospodarki leśnej
Zadania z zakresu gospodarki
nieruchomościami, gospodarki wodnej,
ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony
przeciwpowodziowej, regionalne zadania
planistyczne i zagadnienia inwestycyjne
planowanie przestrzenne, wydawanie decyzji
środowiskowych, realizacja inwestycji
gminnych,
Planowanie gospodarki wodnej w regionie
wodnym, administrowanie głównymi,
dużymi rzekami.
Planowanie i realizowanie zadań związanych
z gospodarką wodną, utrzymywaniem
urządzeń melioracyjnych, zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym w zakresie
odpowiedzialności samorządu województwa
mazowieckiego
Planowanie i realizowanie zadań związanych
z gospodarką wodną, utrzymywaniem
urządzeń melioracyjnych, zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym w zakresie
odpowiedzialności samorządu województwa
mazowieckiego
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Instytucja/osoby

Zakres odpowiedzialności
Planowanie i realizowanie zadań związanych
z gospodarką wodną, utrzymywaniem
urządzeń melioracyjnych, zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym w zakresie
odpowiedzialności samorządu województwa
mazowieckiego

Adres siedziby
instytucji/osoby

Kontakt

ul. Handlowa 6
15-399 Białystok

tel.: (+48 85) 748-12-06
e-mail:
wzmiuw@wzmiuw.bialystok.pl

Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach, Wydział Badania naukowe, informacje o
29.
Przyrodniczy,
przedmiotach ochrony
Instytut Biologii, Katedra Zoologii

ul. B. Prusa 12
08-110 Siedlce

tel.: (+48 25) 643-12-09
e-mail.: wwalan@uph.edu.pl

Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach, Wydział
Badania naukowe, informacje o
30.
Przyrodniczy,
przedmiotach ochrony
Instytut Biologii, Katedra Ekologii i
Ochrony Środowiska

ul. B. Prusa 12
08-110 Siedlce

Wojewódzki Zarząd Melioracji i
28.
Urządzeń Wodnych w Białymstoku

tel.: (+48 25) 643-13-38
e-mail: ekologia@uph.edu.pl

31.

Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

Organizacja pozarządowa, ochrona przyrody

ul. Radomska 22 lokal 32, 02323 Warszawa

tel.: (+48 22) 822 54 22
e-mail: biuro@bocian.org.pl

32.

Mazowiecko-Świetokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne

Organizacja pozarządowa, ochrona przyrody

ul. Radomska 7, 26-670 Pionki

tel.: (+48 48) 612 34 41; 612 34 41
e-mail: msto@poczta.onet.eu

33. Centrum Ochrony Mokradeł

Organizacja pozarządowa, ochrona przyrody

ul. Andersena 1B/19
01-911 Warszawa

34. EcoFalk Michał Falkowski

Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony
Przyrody

ul. Sokołowska 83/17
08-110 Siedlce,

tel.: (+48 22) 498 18 99;
796 435 444
e-mail: bagna@bagna.pl
tel. kom.: 881 915 905
e-mail: mfzuraw@wp.pl

„EKOS” Zakład Planowania
35. Przestrzennego i Badań
Ekologicznych

Badania i ekspertyzy przyrodnicze,
wykonawca inwentaryzacji w roku 2010

ul. Traugutta 8
08-110 Siedlce

tel.: (+48 25) 63 254 55
e-mail: ekos@siedlce.cc
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Zakres odpowiedzialności

Instytucja/osoby

36.Pracownia
"
Badań Ekologicznych
“Natura”

Wykonawca ekspertyzy do Planu Zadań
Ochronnych Obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnego Bugu PLB140001

Adres siedziby
instytucji/osoby
ul. Starowiejska 60A/23
08-110 Siedlce

37.Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Ochrona przyrody, edukacja, promocja na ul.Sułkowskiego 11
05-400 Otwock
terenie parku krajobrazowego

38.Zespół Lubelskich Parków
Krajobrazowych

Ochrona przyrody, edukacja, promocja na
terenie parku krajobrazowego

1.8
L.p.

ul. Czechowska 4
20-072 Lublin

Kontakt
tel. 0-504 075 006
e-mail:
pbe.natura@gmail.com
tel:. (+48 22) 779 26 94
e-mail:
sekretariat@parkiotwock.pl
tel.: (+48 81) 532 70 17
e-mail:
sekretariat.zlpk@lubelskie.pl

Zespól Lokalnej Współpracy*
Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Przedstawiciel

2.

Przedstawiciel

3.

Przedstawiciel

4.
5.

Przedstawiciel
Przedstawiciel

6.

Przedstawiciel

7.

Przedstawiciel

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku
Nadleśnictwo Nurzec
EcoFalk Biuro Badań, Monitoringu i
Ochrony Przyrody
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie, Oddział
w Siedlcach
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie, Terenowy
Zespół Doradczy Wyszków

Kontakt
tel.: (+48 22) 556-56-00
e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
tel.(+48 81) 71 06 500
e – mail: sekretariat@rdos.lublin.pl
tel. (+48 85) 7406981
e-mail:
biuro.bialystok@rdos.gov.pl
tel: (+48 085) 6565110
tel. 881 915 905
tel. (+48 25) 640 09 11

tel.: (+48 29) 640 40 10
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Imię i nazwisko

Funkcja

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Kontakt

8.

Przedstawiciel

tel.: (+48 22) 587-02-11

9.
10.

przedstawiciel
przedstawiciel

Urząd Gminy Brok
Urząd Gminy Sarnaki

tel/fax 29 74 575 54
tel./fax (83) 359 91 98

11.

Przedstawiciel

Urząd Gminy Somianka

tel. (29) 74 187 90

12.
13.

Przedstawiciel
przedstawiciel

tel. 85 656 58 61,
tel.: (+48 22) 517-33-01

14.

Przedstawiciel

Urząd Gminy Mielnik
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Lublinie

15.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Łochów

tel. (025) 675 11 24

16.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Sokołów

(25) 781-24-21

17.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

tel. : (29) 74 687 36

18.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Rudka

tel. 85 730 58 00

19.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Sarnaki

tel. (083) 359-91-51

20.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Biała Podlaska

tel. (83) 3432379

tel: (+48 ) 81 532 70 31
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Imię i nazwisko

21.

Przedstawiciel

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje
Nadleśnictwo Chotyłów

22.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Pułtusk

Tel./fax (23) 692-14-65;

23.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Rudka

tel. 85 730 58 00

24.

Przedstawiciel

Starostwo Powiatowe w Ostrowi
Mazowieckiej

Tel. (0 prefix 29) 6457101

25.

Przedstawiciel

tel.: 83 357 37 24

26.

Przedstawiciel

27.

Przedstawiciel

28.

Przedstawiciel

Wojewódzki Zarząd Melioracji u
Urządzeń Wodnych w Warszawie,
Inspektorat Łosice
Wojewódzki Zarząd Melioracji u
Urządzeń Wodnych w Lublinie,
Inspektorat w Białej Podlaskiej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Mazowiecki Oddział
Regionalny
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

29.

Przedstawiciel

Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych

tel:. (+48 22) 779 26 94

30.

Przedstawiciel

Zespół Lubelskich Parków
Krajobrazowych

31.

Funkcja

Przedstawiciel

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie, Terenowy
Zespół Doradczy Łosice

Kontakt
tel. 83 377 82 16

(83) 343 73 22

tel. 22 536 57 05

tel. (+48 22) 473 21 50

tel.: (+48 81) 532 70 17
tel. kom.: 509 671 263
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Imię i nazwisko

Funkcja

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje
Pracownia Badań Ekologicznych
“Natura”

Kontakt

32.

Przedstawiciel

tel. 0-504 075 006

33.

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Wyszków

Tel. (+48 29) 742 50 46

34.

Przedstawiciel

Centrum Ochrony Mokradeł

Tel.: 796 435 444

35.

Przedstawiciel

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie

tel. 22 571 61 00

* Pozostałe dane zostały utajnione z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926. j.t. ze zm.).
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Etap II Opracowanie projektu Planu
Moduł A

2.1

Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

L.p.

Typ informacji

Dane referencyjne

1. Materiały publikowane Goławski A., 2010. Biologia i
ekologia lęgowa rybitwy czarnej
Chlidonias niger w Dolinie Dolnego
Bugu
2.

Manuskrypt

Sacharczuk E. 2010. Występowanie
bociana białego Ciconia ciconia w
mezoregionie Podlaski Przełom
Bugu w roku

3.

Manuskrypt

4.

Ekspertyza
przyrodnicza

Plan ochrony Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego. Narodowa
Fundacja Ochrony Środowiska. 2005
Goławski A., 2009. Dokumentacja
przyrodnicza ornitologiczna na
potrzeby programu
rolnośrodowiskowego PROW 20072013

Zakres informacji
Rozmieszczenie i liczebność
kolonii lęgowych rybitwy
czarnej pomiędzy
miejscowościami Rytele, a
Raźny.
Dane inwentaryzacyjne o
występowaniu bociana
białego na fragmencie ostoi
między Neplami a Małkinią.

Wartość informacji
Ocena liczebności rybitwy
czarnej na fragmencie obszaru
Natura 2000,

Źródło dostępu do
danych
Dane w posiadaniu
autora

Informacje o rozmieszczeniu
gniazd bociana białego na
fragmencie ostoi

Praca magisterska
wykonana w Katedrze
Ekologii i Ochrony
środowiska UPH w
Siedlcach

Rozmieszczenie i liczebność Dane fragmentaryczne,
wybranych gatunków ptaków głównie pochodzą z siedlisk
leśnych
Stanowisko lęgowe kulika
Pojedyncze stanowisko,
wielkiego.
penetrowany teren o małej
powierzchni w skali obszaru
Natura 2000

Dane niepublikowane

Dane w posiadaniu
autora
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Typ informacji

Dane referencyjne

5.

Ekspertyza
przyrodnicza

Goławski A., Kasprzykowski Z.,
2007. Aneks do Raportu o
oddziaływaniu na środowisko:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
627 relacji Ostrołęka - Ostrów
Mazowiecka – Małkinia – Kosów
Lacki – Sokołów Podlaski na
odcinku od km 57+356 do km
57+778, po nowym śladzie, wraz z
budową mostu na rzece Bug

6.

Materiały
niepublikowane

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie. Wyniki
inwentaryzacji gatunków ptaków w
korycie Bugu w roku 2012.

7.

Materiały
niepublikowane

8.

Materiały
niepublikowane

9.

Materiały
niepublikowane

Źródło dostępu do
danych
Awifauna lęgowa okolic
Dane o całym zespole awifauny Dane w posiadaniu
mostu na Bugu w Małkini, w lęgowym na małym fragmencie autorów
tym gatunki z Załącznika I: obszaru Natura 2000
derkacz, gąsiorek, błotniak
stawowy, bocian biały.
Zakres informacji

Rozmieszczenie i liczebność
rybitwy rzecznej, rybitwy
białoczelnej, zimorodka,
brodźca piskliwego,
sieweczki rzecznej i
sieweczki obrożnej.
BULiGL. Wyniki inwentaryzacji
Rozmieszczenie bociana
wybranych gatunków wymienionych białego, derkacza, rybitwy
w Załącznik I Dyrektywy Ptasiej w
rzecznej, rybitwy
roku 2007
białoczelnej, rybitwy czarnej,
zimorodka i podróżniczka.

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie.
Dokumentacja strefy ochronnej
bociana czarnego.
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Lublinie.
Dokumentacja strefy ochronnej
bociana czarnego.

Wartość informacji

Dane o sześciu gatunkach
ściśle związanych z korytem
Bugu

Plik SHP

Fragmentaryczne dane o
rozmieszczeniu stanowisk
„gatunków naturowych”

Plik SHP

Lokalizacja stanowiska
Informacja o siedlisku
lęgowego bociana czarnego w lęgowym bociana czarnego
granicach województwa
mazowieckiego.
Lokalizacja stanowiska
Informacja o siedlisku
lęgowego bociana czarnego w lęgowym bociana czarnego
granicach województwa
lubelskiego.

Archiwum Regionalnej
Dyrekcji Ochrony
Środowiska w
Warszawie.
Archiwum Regionalnej
Dyrekcji Ochrony
Środowiska w
Lublinie.
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Zakres informacji

Wartość informacji

Źródło dostępu do
danych
Archiwum Regionalnej
Dyrekcji Ochrony
Środowiska w
Warszawie.
Archiwum Regionalnej
Dyrekcji Ochrony
Środowiska w
Warszawie.

L.p.

Typ informacji

Dane referencyjne

10.

Materiały
niepublikowane

Opis walorów przyrodniczych Dane historyczne
rezerwatu w czasie
powołania.

11.

Materiały
niepublikowane

Dokumentacja przyrodnicza
sporządzona w 1979 r. na potrzeby
utworzenia rezerwatu przyrody
„Jegiel”
Kobra Zakład Usług BadawczoPlanistycznych Spółka jawna, 1991,
Siedlce. Dokumentacja przyrodnicza
rezerwatu faunistycznoflorystycznego „Kózki” gm., Sarnaki.

12.

Materiały
niepublikowane

Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa, Warszawa, 2005 r.
Dokumentacja planu ochrony
rezerwatu „Kózki”.

13.

Materiały
niepublikowane

14.

Materiały
niepublikowane

15.

Materiały
niepublikowane

Dokumentacja przyrodnicza
sporządzona w 1963 r. na potrzeby
utworzenia rezerwatu przyrody
„Przekop”
Dokumentacja przyrodnicza
sporządzona w 1985r. na potrzeby
utworzenia rezerwatu przyrody
„Skarpa Mołożewska”
Dokumentacja przyrodnicza na
potrzeby utworzenia rezerwatu
„Wydma Mołożewska” z 1985 roku

Ogólne dane o rezerwacie;
Informacja o zmianach w
Archiwum Regionalnej
opis środowiska
siedlisku niektórych gatunków Dyrekcji Ochrony
przyrodniczego, walorów
związanych z środowiskami
Środowiska w
kulturowych, zagrożeń,
przy korycie rzeki
Warszawie.
zagospodarowania
przestrzennego i sposoby
użytkowania rezerwatu.
Opis walorów przyrodniczych Dane historyczne
Archiwum Regionalnej
rezerwatu w czasie
Dyrekcji Ochrony
powołania.
Środowiska w
Warszawie.
Dokumentacja kartograficzna Dane historyczne
Archiwum Regionalnej
i fotograficzna, waloryzacja
Dyrekcji Ochrony
przyrodnicza.
Środowiska w
Warszawie.
Opis rezerwatu
Dane historyczne
Archiwum Regionalnej
uwzględniający opis szaty
Dyrekcji Ochrony
roślinnej i przegląd gatunków.
Środowiska w
Warszawie.

Opis walorów przyrodniczych Dane historyczne
rezerwatu w czasie
powołania.
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Typ informacji

Dane referencyjne

16.

Materiały
niepublikowane

17.

Materiały
niepublikowane

Wyniki inwentaryzacji kulika
wielkiego w ostoi Dolina Dolnego
Bugu w 2013 r. wykonanej przez
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
w ramach realizacji projektu
POIS.05.01.00-00-380/12 pn.:
„Ochrona kulika wielkiego
kluczowych ostojach gatunku w
Polsce”
Wyniki inwentaryzacji błotniaka
łąkowego w ostoi Dolina Dolnego
Bugu w 2013 r. wykonanej przez
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
w ramach realizacji projektu
POIS.05.01.00-00-381/12 pn.:
„Ochrona błotniaka łąkowego w
Polsce”

18.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003.
Materiały publikowane Awifauna Polski. Rozmieszczenie,
liczebność i zmiany. PTPP „Pro
Natura”. Wrocław
Materiały publikowane Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z.
2009. Monitoring ptaków lęgowych.
Poradnik metodyczny dotyczący
gatunków chronionych Dyrektywą
Ptasią. GIOŚ. Warszawa
Materiały publikowane Wilk T., Jujka M., Krogulec J.,
Chylarecki P. red. 2010. Ostoje
ptaków o znaczeniu
międzynarodowym w
Polsce. OTOP.

19.

20.

Zakres informacji

Wartość informacji

Źródło dostępu do
danych

Występowanie kulika
Aktualne dane o
wielkiego w obszarze Natura rozmieszczeniu kulika
2000 Dolina Dolnego Bugu wielkiego i rycyka
PLB140001 w 2013 roku.

Kopia dokumentów
przekazana przez
Towarzystwo
Przyrodnicze „Bocian”

Występowanie błotniaka
Fragmentaryczne dane o
łąkowego w obszarze Natura rozmieszczeniu błotniaka
2000 Dolina Dolnego Bugu łąkowego
PLB140001 w 2013 roku.

Kopia dokumentów
przekazana przez
Towarzystwo
Przyrodnicze „Bocian”

Ogólne informacje o
gatunkach będących
przedmiotem analiz.

Publikacja książkowa.

Pozycja przydatna do
określania zagrożeń i metod
ochrony
Informacje o wymaganiach Pozycja przydatna do
siedliskowych, zagrożeniach i określania zagrożeń i metod
sposobach ochrony
ochrony
omawianych gatunków
ptaków.
Dane o liczebności gatunków
Dane historyczne.
kluczowych dla ostoi na
podstawie inwentaryzacji z lat
1996-1999.

Publikacja książkowa.

Publikacja książkowa.
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Typ informacji

21.

Materiały publikowane Dombrowski A. Kot H.,
Kasprzykowski Z., Kot C. 1998.
Mazowsze. W: Krogulec J. (red.).
Ptaki łąk i mokradeł Polski Stan
populacji, zagrożenia i perspektywy
ochrony. Fundacja IUCN Poland,
Warszawa.
Materiały publikowane Kasprzykowski Z., Goławski A.
1998. Populacja bociana białego
Ciconia ciconia na obszarze
Podlaskiego Przełomu Bugu w latach
1984-85 i 1994. Kulon 3: 195-203.
Materiały publikowane Mróz E., Goławski A.,
Kasprzykowski Z. 2013.
Wykorzystanie sztucznych platform
gniazdowych przez rybitwy czarne
Chlidonias niger i rybitwy
białokrzydłe Ch. leucopterus na
starorzeczu w dolinie Bugu. Ornis
Polonica 54: 58-62.
Materiały publikowane Dombrowski A. ,Chmielewski S.
2001. Unikatowe walory awifauny
lęgowej Doliny Dolnego Bugu –
zagrożenia i postulaty ochronne. W:
Dombrowski A., Kot H. (red.)
Strategia ochrony fauny na Nizinie
Mazowieckiej: 73-92. Mazowieckie
Towarzystwo Ochrony Fauny.
Siedlce

22.

23.

24.

Dane referencyjne

Zakres informacji

Wartość informacji

Dane o liczebności
wybranych gatunków ptaków Dane historyczne.
wodno-błotnych na
powierzchni zlokalizowanej
przy miejscowości Prostyń
gm. Małkinia.
Zmiany rozmieszczenia,
Dane historyczne.
liczebności oraz
posadowienia gniazd bociana
białego na fragmencie ostoi
między Neplami a Małkinią.
Informacje o liczebności,
Dane współczesne
zagrożeniach kolonii
lęgowych rybitwy czarnej na
stanowisku przy
miejscowości Morzyczyn.

Informacje o znaczeniu ostoi
Dane historyczne.
dla wybranych gatunków
ptaków w skali Polski i
Europy.

Źródło dostępu do
danych
Publikacja książkowa.

Publikacja naukowa

Publikacja naukowa

Rozdział w publikacji
książkowej
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Typ informacji

Dane referencyjne

25.

Ekspertyza
przyrodnicza

Kot H., Kozik R. 2013. Wyniki
monitoringu ornitologicznego
prowadzonego w roku 2013 na
terenie ośrodka turystyki
indywidualnej w miejscowości
Skuszew, gm. Wyszków. Zakład
Planowania Przestrzennego i Badań
Ekologicznych "EKOS"
Kot H., Bistuła-Pruszyński G., Buras
P., Falkowski M., Górski P., Kozik R.
2010. Raport określający potencjalny
wpływ planowanych zabezpieczeń
przeciwko powodziowych
ujściowego odcinka Bugu na
chronione siedliska przyrodnicze,
faunę i florę w granicach obszarów
Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu i
Ostoja Nadbużańska wraz z
wynikami badań terenowych. Zakład
Planowania Przestrzennego i Badań
Ekologicznych "EKOS"

26.

Ekspertyza
przyrodnicza

Zakres informacji

Wartość informacji

Skład gatunkowy i liczebność
Dane o całym zespole awifauny
cennych gatunków
lęgowej na małym fragmencie,
poddanym silnej presji
człowieka

Źródło dostępu do
danych
Archiwum Regionalnej
Dyrekcji Ochrony
Środowiska w
Warszawie

Skład gatunkowy i liczebność
cennych gatunków ptaków w Dane o całym zespole awifauny Archiwum Regionalnej
lęgowym na cennym obszarze Dyrekcji Ochrony
ujściowym odcinku Bugu
obszaru
Środowiska w
Warszawie

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru
Położenie obszaru
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001 położony jest w trzech województwach: mazowieckim, podlaskim i
lubelskim, na terenie 11 powiatów. Zasięg obszaru obejmuje teren 29 gmin.
W ujęciu regionalizacji fizycznogeograficznej obszar położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Dolina Dolnego Bugu - 318.74 oraz
Podlaski Przełom Bugu - 318.91.
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Obszar obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Bug jest typową nieuregulowaną rzeką nizinną,
silnie meandruje, tworzy liczne zakola i starorzecza. Miejscami powstają łachy i piaszczyste skarpy nagie lub porośnięte wierzbowymi lub
topolowymi łęgami nadrzecznymi, z dobrze rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowana
jest pod względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie
użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów
dawnych koryt rzecznych. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk
łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach.
Bogactwo świata ptaków potwierdza występowanie aż 39 gatunków (np. perkozek, czernica, łyska, puszczyk, czy pliszka żółta) chronionych
ptasią dyrektywą.
Tereny chronione
Doliny Bugu oraz jego dopływów warunkują zachowanie naturalnych powiązań przyrodniczych, funkcjonując jako korytarze ekologiczne.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001 graniczy od południa z obszarem o zbliżonym charakterze - Doliną Liwca
PLB140002, z którym tworzy funkcjonalną całość. Podobnie jak w Dolinie Dolnego Bugu, ochronie podlegają gatunki ptaków związanych z
ekstensywnie użytkowanymi terenami otwartymi oraz wodami powierzchniowymi. Gatunkami wspólnymi, podlegającymi ochronie w obu tych
obszarach, są: bocian biały, cyranka, błotniak stawowy, kszyk, rycyk, derkacz, kulik wielki, brodziec piskliwy i rybitwa czarna. Na północ od
Doliny Dolnego Bugu, znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Biała PLB140007.
Znaczna część obszaru Doliny Dolnego Bugu znajduje się również w granicach obszaru Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja
Nadbużańska PLH140011.
W granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu znajdują się (w całości lub częściowo) następujące krajowe formy ochrony przyrody:
1. Rezerwaty przyrody:
Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego,
Przekop,
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Dębniak,
Kaliniak,
Skarpa Mołożewska,
Szwajcaria Podlaska,
Wydma Mołożewska,
Jegiel,
Bojarski Grąd,
Mokry Jegiel,
Kózki,
2. Parki Krajobrazowe:
Nadbużański,
Podlaski Przełom Bugu,
3. Obszary Chronionego Krajobrazu:
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu i Nurca.
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Struktura własności i użytkowania gruntów.

2.3

Typy użytków gruntowych
Zabudowa miejska luźna

Typ własności

Powierzchnia użytków w ha

% udział powierzchni w obszarze

1644,26

2,21

Tereny komunikacyjne i związane
z komunikacją drogową i kolejową

0,25

0,00

Budowy

10,08

0,01

Tereny sportowe i wypoczynkowe

104,56

0,14

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń
nawadniających
Sady i plantacje

13726,55

18,47

47,05

0,06

Łąki i pastwiska

27439,5

36,93

Złożone systemy upraw i działek

2907,3

3,91

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo
z dużym udziałem roślinności
naturalnej
Lasy liściaste

9166,04

12,33

4812,36

6,48

Lasy iglaste

8150,7

10,97

Lasy mieszane

1814,35

2,44

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie
zmian
Plaże, wydmy, piaski

680,77

0,92

53,22

0,07

Roślinność rozproszona

26,48

0,04

Bagna śródlądowe

31,27

0,04

Cieki

3592,53

4,83

Zbiorniki wodne

102,66

0,14
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2.4

Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka.
Typy użytków

Typ własności

Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu,

Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
Przedmioty
Instytucja odpowiedzialna
Ustalenia
ochrony
za przygotowanie
planu/programu/projektu
Lp.
Tytuł opracowania
objęte
planu/programu/wdrażanie
mogące mieć wpływ na
wpływem
projektu
przedmioty ochrony
opracowania
Plan zagospodarowania
przestrzennego
Sejmik Województwa
województwa
Mazowieckiego
mazowieckiego; uchwała Nr
1.
(przeprowadzona strategiczna 65/2004 Sejmiku
ocena oddziaływania na
Województwa
środowisko)
Mazowieckiego z dnia 7
czerwca 2004 r.
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Rada Gminy Platerów/Wójt
2. Platerów, Uchwała Nr XI/ 51
Gminy Platerów
/ 03 Rady Gminy Platerów
z dnia 29 października roku
2003
Miejscowy plan
Rada Gminy Nur/Wójt
3.
zagospodarowania
Gminy Nur

2.5

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

-

-
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Lp.

Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

przestrzennego
obszaru gminy Nur,
Uchwała Nr XII / 64 / 03
Rady Gminy Nur
z dnia 30 grudnia 2003r.

4.

5.

6.

Zmiana nr 1 miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
gminy Brok wieś Bojany,
Uchwała Nr XX /94/2001
Rady Gminy Brok
z dnia 27.02 2001r.
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Brok,
Uchwała Nr XIII/82/2004
Rady Gminy w Broku z dnia
20.04. 2004 r.,
Zmiana nr 1 miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
miasta Brok, Uchwała Nr
XX /93 /2001
Rady Gminy Brok
z dnia 27.02 2001r.

Rada Gminy Brok/Wójt
Gminy Brok

-

-

-

Rada Gminy Brok/Wójt
Gminy Brok

-

-

-

Rada Gminy Brok/Wójt
Gminy Brok

-

-

-
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Lp.

7.

8.

9.

Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów w zakresie wsi
Rada Miejska w
Kaliska i Barchów, Uchwała Łochowie/Burmistrz
Nr XXVI/182/2012
Łochowa
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów, Uchwała Nr
IX/81/2003 Rady Miejskiej
w Łochowie z dnia 23
czerwca 2003 r., zmieniony
Uchwałą nr XLIII/413/2006
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 6 września 2006 r.,
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Mielnik, Uchwała Nr
XIX/79/92 Rady Gminy w
Mielniku z dnia 5 sierpnia
1992 r. ze zmianami.

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

-

-

-

Rada Miejska w
Łochowie/Burmistrz
Łochowa

-

-

-

Rada Gminy Mielnik/Wójt
Gminy Mielnik

-

-

-
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10.

11.

12.

13.

14.

Tytuł opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, Uchwała Nr
XIV/75/08 Rady Gminy w
Sterdyni z dnia 19 lutego
2008 r.
Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sterdyń
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Ceranów
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Somianka, Uchwała Nr
III/20/2002 Rady gminy w
Somiance z dnia
31.12.2002r.
Zmiany miejscowego
ogólnego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Somianka, Uchwała Nr

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Gminy Sterdyń/Wójt
Gminy Sterdyń

-

-

-

Rada Gminy Sterdyń/Wójt
Gminy Sterdyń

-

-

-

Rada Gminy Ceranów/Wójt
Gminy Ceranów

-

-

-

Rada Gminy Somianka/Wójt
Gminy Somianka

-

-

-

-

-

-

Rada Gminy Somianka/Wójt
Gminy Somianka
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Lp.

15.

16.

17.

18.

Tytuł opracowania

V/15/98 Rady Gminy w
Somiance z dnia 31 grudnia
1998 r.
Zmiany miejscowego
ogólnego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Wyszków, Uchwała Nr
XXXII/33/2001 Rady
Miejskiej w Wyszkowie z
dnia 28 czerwca 2001 r.
Zmiany miejscowego
ogólnego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Zabrodzie, Uchwała Nr
V/12/98 Rady Gminy w
Zabrodziu z dnia 10 grudnia
1998 r.
Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Zabrodzie, Uchwała Nr
XXXVI/134/2002 Rady
Gminy w Zabrodziu z dnia
29 sierpnia 2002 r.
Studium uwarunkowań i
kierunków

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Gminy Somianka/Wójt
Gminy Somianka

-

-

-

Rada Gminy Zabrodzie/Wójt
Gminy Zabrodzie

-

-

-

Rada Gminy Zabrodzie/Wójt
Gminy Zabrodzie

-

-

-

Rada Gminy Zabrodzie/Wójt
Gminy Zabrodzie

-

-
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Lp.

19.

20.

21.

22.

Tytuł opracowania

zagospodarowania
przestrzennego gminy
Zabrodzie, Uchwała Nr
XXXIX/180/2006 Rady
Gminy Zabrodzie z dnia
31.08.2006r.
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Drohiczyn
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy
Sadowne, wieś Płatkownica.
Uchwała Nr VIII/66/2003
Rady Gminy w Sadownem z
dnia 25 sierpnia 2003 r.
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Siemiatycze. Uchwała Nr
IX/52/99 Rady Gminy
Siemiatycze
z dnia 10 września 1999
roku.
Zmiana miejscowego planu

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Gminy Drohiczyn/Wójt
Gminy Drohiczyn

-

-

-

Rada Gminy Sadowne/Wójt
Gminy Sadowne

-

-

-

Rada Gminy
Siemiatycze/Wójt Gminy
Siemiatycze

-

-

-

Rada Gminy

-

-
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23.

24.

25.

26.

Tytuł opracowania

zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Siemiatycze. Uchwała Nr
XXIV/137/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Terespol. Uchwała Nr
X/81/2003
Rady Gminy Terespol
z dnia 22.12.2003 r.
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Rokitno. Uchwała Nr
XXVIII/177/2001
Rady Gminy Rokitno
z dnia 13.12.2001 r.
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Rokitno. Uchwała Nr II/3/98
Rady Gminy Rokitno
z dnia 03.11.1998 r.
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Siemiatycze/Wójt Gminy
Siemiatycze

Rada Gminy Terespol/Wójt
Gminy Terespol

-

-

-

Rada Gminy Rokitno/Wójt
Gminy Rokitno

-

-

-

Rada Gminy Rokitno/Wójt
Gminy Rokitno

-

-

-

Rada Gminy Terespol/Wójt
Gminy Terespol

-

-
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Lp.

Tytuł opracowania

przestrzennego Gminy
Terespol w miejscowościach
Małaszewicze,
Małaszewicze Duże,
Lebiedziew, Murawiec,
Łobaczew Duży i planu
miejscowego w
miejscowości Małaszewicze
Duże. Uchwała Nr
XXVII/196/06
Rady Gminy Terespol
z dnia 25.08.2006 r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Terespol w miejscowościach
Małaszewicze,
Małaszewicze Duże,
Lebiedziew, Murawiec,
27.
Łobaczew Duży i planu
miejscowego w
miejscowości Małaszewicze
Duże. Uchwała Nr
XVI/98/12
Rady Gminy Terespol
z dnia 21.05.2012 r.
Miejscowy plan
28.
zagospodarowania

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Gminy Terespol/Wójt
Gminy Terespol

-

-

-

Rada Gminy Dąbrówka/Wójt
Gminy Dąbrówka

-

-
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Lp.

Tytuł opracowania

przestrzennego gminy
Dąbrówka „Północ”.
Uchwała Nr II/12/2002
Rady Gminy Dąbrówka z
dnia 4 grudnia 2002 r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
29. Dąbrówka „Kuligów cześć
B”. Uchwała Rady Gminy
Dąbrówka z dnia 20
września 2004 r.
Zmiana studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Kosów Lacki. Uchwała Nr
30.
XXXIII/184/2010
Rady Miasta i Gminy Kosów
Lacki
z dnia 23 kwietnia 2010r.
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
31.
przestrzennego miasta i
gminy Ciechanowiec,
Uchwała Nr 237/XXX/01

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Gminy Dąbrówka/Wójt
Gminy Dąbrówka

-

-

-

Rada Miasta i Gminy Kosów
Lacki/ Burmistrz Miasta i
Gminy Kosów Lacki

-

-

-

Rada Miejska w
Ciechanowcu/Burmistrz
Miasta Ciechanowca

-

-

-
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Tytuł opracowania

Rady Miejskiej w
Ciechanowcu z dnia
31.08.2006r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części
gminy Ciechanowiec
dotyczącej terenów wsi:
Tworkowice, Stare
32. Wojtkowice,
Wojtkowice Dady i
Wojtkowice Glinna Uchwała
Nr 201/XXXVI/06
Rady Miejskiej w
Ciechanowcu
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Brańszczyk w obrębie
33.
miejscowości Brańszczyk
Uchwała Nr XXIV.115.2012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 7 maja 2012 r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
34.
przestrzennego gminy
Brańszczyk Uchwała Nr

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Miejska w
Ciechanowcu/Burmistrz
Miasta Ciechanowca

-

-

-

Rada Gminy
Brańszczyk/Wójt Gminy
Brańszczyk

-

-

-

Rada Gminy
Brańszczyk/Wójt Gminy
Brańszczyk

-

-

-

46

Lp.

Tytuł opracowania

XXI/118/04
Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 10 września 2004 r. ze
zmianami
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Brańszczyk w obrębie
35.
miejscowości Trzcianka
Uchwała Nr XIX/95/11
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Brańszczyk w obrębie
36.
miejscowości Ojcowizna
Uchwała Nr IX/40/11
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 11 maja 2011 r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Brańszczyk działek
37.
o numerach ewidencyjnych
17,18,19,88,89
w miejscowości Nowa Wieś
Uchwała Nr LIV/272/10

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Gminy
Brańszczyk/Wójt Gminy
Brańszczyk

-

-

-

Rada Gminy
Brańszczyk/Wójt Gminy
Brańszczyk

-

-

-

Rada Gminy
Brańszczyk/Wójt Gminy
Brańszczyk

-

-

-
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Tytuł opracowania

Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 4 listopada 2010 r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Brańszczyk w obrębie
38. miejscowości
Turzyn Uchwała Nr
XXIV.116.2012 Rady Gminy
Brańszczyk
z dnia 7 maja 2012 r.
Uchwała Nr
XXVII/166/2001
Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie zmian w
39.
miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Brańszczyk.

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Gminy
Brańszczyk/Wójt Gminy
Brańszczyk

-

-

-

Rada Gminy
Brańszczyk/Wójt Gminy
Brańszczyk

-

-

-

-

-

-

Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy
Rada Gminy Olszanka/Wójt
40. Olszanka. Uchwała Nr
Gminy Olszanka
XXXI/131/98 Rady Gminy
w Olszance
z dnia 8.06.1998 r.
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41.

42.

43.

44.

Tytuł opracowania

Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy
Olszanka obszar
wydobywania torfu na
terenie wsi Radlnia.
Uchwała Nr XXXV/177/02
Rady Gminy w Olszance
z dnia 18.04. 2002r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Olszanka. Uchwała Nr
IX/43/2003 Rady Gminy w
Olszance
z dnia 23.10. 2003r.
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Olszanka, Uchwała Nr
XXXIII/166/02 Rady Gminy
w Olszance z dnia
25.02.2002r.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Brańszczyk działek o

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Rada Gminy Olszanka/Wójt
Gminy Olszanka

-

-

-

Rada Gminy Olszanka/Wójt
Gminy Olszanka

-

-

-

Rada Gminy Olszanka/Wójt
Gminy Olszanka

-

-

-

Rada Gminy
Brańszczyk/Wójt Gminy
Brańszczyk

-

-

-
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45.

46.

47.

48.

Tytuł opracowania

numerach
ewidencyjnych 76 i 77/1 w
miejscowości Dalekie Tartak
Uchwała Nr LIV/273/10
Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 4 listopada 2010 r.
Plan urządzenia lasu
Nadleśnictwa Łochów na
lata 2005-2014; decyzja
Ministra Środowiska Nr
DL.lp - 611 - 64 /05 z dnia
20 października 2005 r.
Plan urządzenia lasu
Nadleśnictwa Wyszków na
lata 2007-2016; decyzja
Ministra Środowiska Nr DL
– lp – 611 – 37/08 z dnia 6
maja 2008 r.
Plan urządzenia lasu
Nadleśnictwa Sarnaki na lata
2005-2014; decyzja Ministra
Środowiska Nr DL.lp-61145/05 z dnia 15 lipca 2005 r.
Plan urządzenia lasu
Nadleśnictwa Nurzec na lata
2009-2018; decyzja Ministra
Środowiska Nr DL – lp –
611 – 28/09 z dnia 17

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Opracowanie: Regionalny
Dyrektor Lasów
Państwowych w Warszawie.
Wdrażanie: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łochów.

-

-

-

Opracowanie: Regionalny
Dyrektor Lasów
Państwowych w Warszawie.
Wdrażanie: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wyszków.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opracowanie: Regionalny
Dyrektor Lasów
Państwowych w Lublinie.
Wdrażanie: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sarnaki.
Opracowanie: Regionalny
Dyrektor Lasów
Państwowych w
Białymstoku.
Wdrażanie: Nadleśniczy
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49.

50.

51.

52.

53.

Tytuł opracowania

kwietnia 2009 r.
Plan urządzenia lasu
Nadleśnictwa Rudka na lata
2009-2018; decyzja Ministra
Środowiska Nr DLOPiK –
lp – 611 – 18/08 z dnia 12
marca 2008 r.
Plan urządzenia lasu
Nadleśnictwa Łomża na lata
2010-2019; decyzja Ministra
Środowiska Nr DL-lpn– 611
– 20/10/jł z dnia 21 kwietnia
2010 r.
Plan urządzenia lasu
Nadleśnictwa Sokołów na
lata 2006-2015; decyzja
Ministra Środowiska Nr
DLOPiK-L-lp-611-27/07 z
dnia 22.05.2007r.
Plan urządzenia lasu
Nadleśnictwa Chotyłów na
lata 2004-2013; decyzja
Ministra Środowiska Nr
DLOPiK – lp – 611 – 42/04
z dnia 18 maja 2004 r.
Uproszczone Plany
Urządzenia Lasu obrębów w
Gminie Sarnaki i Platerów

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu
Nadleśnictwa Nurzec.
Opracowanie: Regionalny
Dyrektor Lasów
Państwowych w
Białymstoku.
Wdrażanie: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rudka.
Opracowanie: Regionalny
Dyrektor Lasów
Państwowych w
Białymstoku.
Wdrażanie: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łomża.

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

-

-

-

-

-

-

Opracowanie: Regionalny
Dyrektor Lasów
Państwowych w Warszawie.
Wdrażanie: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sokołów.

-

-

-

Opracowanie: Regionalny
Dyrektor Lasów
Państwowych w Lublinie.
Wdrażanie: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Chotyłów.

-

-

-

Starosta Powiatu Łosickiego

-

-

-
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54.

55.

56.

57.

58.

Tytuł opracowania

na lata 2013 - 2022.
Uproszczone Plany
Urządzenia Lasów nie
stanowiących własności
Skarbu Państwa wsi Wólka
Dolna, Bojary, Rytele
Święcickie gm. Kosów
Lacki, na lata 2007 - 2016.
Uproszczone Plany
Urządzenia Lasów nie
stanowiących własności
Skarbu Państwa wsi
Jakubiki, gm. Kosów Lacki,
na lata 2005 - 2014.
Uproszczone Plany
Urządzenia Lasów nie
stanowiących własności
Skarbu Państwa wsi Mielnik,
gm. Mielnik, na lata 2013 2022.
Uproszczone Plany
Urządzenia Lasu obrębów w
Gminie Janów Podlaski na
lata 2012 - 2022.
Uproszczone Plany
Urządzenia Lasu i
Inwentaryzacja Stanu Lasu
obrębów w gminie Stoczek

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Starosta Powiatu
Sokołowskiego

-

-

-

Starosta Powiatu
Sokołowskiego

-

-

-

Starosta Powiatu
Siemiatyckiego

-

-

-

Starosta Powiatu Bialskiego

-

-

-

Starosta Powiatu
Węgrowskiego

-

-

-
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Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

na lata 2009 - 2018.
Uproszczone Plany
Urządzenia Lasu i
Inwentaryzacja Stanu Lasu
Starosta Powiatu
59. gmin: Korytnica, Miedzna,
Węgrowskiego
Sadowne, Liw, Węgrów,
Grębków, Wierzbno,
Łochów na lata 2012 - 2021.
Uproszczone Plany
Urządzenia Lasu i
Inwentaryzacja Stanu Lasu
obrębów: Pietrusy, Stare
Łepki, Bejdy, Wyczółki,
Mszanna, Radlnia, Olszanka,
60. Nowe Łerpki, Bolesty,
Starosta Powiatu Łosickiego
Szydłówka, Dawidy, Klimy,
Szawły, Korcvzówka Kol.,
Korczówka, Próchenki,
Hadynów, w gminie
Olszanka na lata 2005 2014.

2.6

Przedmioty
ochrony
objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

-

-

-

-

-

-

Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane
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L.p. Przedmiot ochrony

1.

2.

A030
Bocian czarny
Ciconia nigra

A031
Bocian biały
Ciconia ciconia

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia z prac
terenowych

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Niedostateczny

Wykonano częściowe rozpoznanie
miejsc żerowania. Brak możliwości
kontroli stanowisk lęgowych ze względu
na wysoki poziom wód roztopowych.

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Rozpoznanie
częściowe.
Inwentaryzacja
będąca podstawą
pracy
magisterskiej
została wykonana
w roku 2010 na
fragmencie ostoi
między Neplami a
Małkinią.

Wykonano częściowe rozpoznanie
miejsc żerowania. W miejscach
lęgowych określono status ochronny i
zagrożenia.

Niedostateczny

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Niedostateczny

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ocena
ogólna

Powierzchnia

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie
w obszarze

C

ok. 472 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych i ok.
1415 ha
żerowisk

Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji

B

ok. 3080 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych i ok.
17100 ha
żerowisk

B

ok. 6170 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

3.

A055
Cyranka
Anas querquedula

4.

A056
Płaskonos
Anas clypeata

B

ok. 4652ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

5.

A080
Gadożer
Circaetus gallicus

Brak
oceny ze
względu
na

-

287 par
lęgowych
na
fragmencie
obszaru
między
Neplami a
Małkinią
Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji
Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji
Prawdopod
obnie
gatunek nie
gniazduje w

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu
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Ocena
ogólna

Powierzchnia

usunięci
e
gatunku
z SDF

6.

7.

A081
Błotniak stawowy
Circus aeruginosus

A084
Błotniak łąkowy
Circus pygargus

C

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie
w obszarze

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia z prac
terenowych

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Niedostateczny

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

Brak pełnych
danych o
rozmieszczeniu

Rozpoznanie
częściowe.
Aktualne dane
pochodzą z
wyników
programu ochrony
gatunku
koordynowanego
przez TP „Bocian”
w 2013 roku.

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Niedostateczny

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Niedostateczny

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

Brak aktualnych
danych o

Niedostateczny

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami

granicach
ostoi

ok. 645 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

C

ok. 6480 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

C

ok. 704 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

8.

A118
Wodnik
Rallus aquaticus

9.

A119
Kropiatka
Porzana porzana

C

ok. 3512 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

10.

A120
Zielonka

C

ok. 693 ha
potencjalnych

Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji

Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji

Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji
Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji
Brak
aktualnych
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Ocena
ogólna

siedlisk
lęgowych

Porzana parva

11.

A122
Derkacz
Crex crex

A136
12. Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius

A137
13. Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula

A153
Kszyk
14.
Gallinago gallinago

15.

A156
Rycyk
Limosa limosa

16.

A160

Powierzchnia

C

ok. 15033 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

B

ok. 465 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

A

ok. 214 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

C

ok. 8303 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie
w obszarze

informacji o
wielkości
populacji
Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji
36
stanowisk,
52 pary
lęgowe w
roku 2012
7
stanowisk,
9 par
lęgowych w
roku 2012
Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji

rozmieszczeniu

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu
Stanowiska
lokalizowane w
korycie rzeki lub w
jego pobliżu
Stanowiska
lokalizowane w
korycie rzeki lub w
jego pobliżu
Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

B

ok. 2507 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

18 par
lęgowych

Większość
stanowisk znajduje
się na rozległych
łąkach w
zachodniej części
ostoi

C

ok. 400 ha

10 par

Większość

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia z prac
terenowych
roztopowymi.

Niedostateczny

Dobry, oparty na
inwentaryzacji
środowisk w
korycie rzeki w
roku 2012
Dobry, oparty na
inwentaryzacji
środowisk w
korycie rzeki w
roku 2012

Niedostateczny

Dobry, oparty o
wyniki
inwentaryzacji
wykonanej w 2013
roku w ramach
projektu ochrony
kulika wielkiego.
Dobry, oparty o

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.
Kontrole stanowisk lęgowych
niemożliwe ze względu na wysoki
poziom wód roztopowych. Dodatkowo
wykonano kontrole w okresie jesiennym
Kontrole stanowisk lęgowych
niemożliwe ze względu na wysoki
poziom wód roztopowych. Dodatkowo
wykonano kontrole w okresie jesiennym
Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi. Dodatkowo wykonano
kontrole w okresie jesiennym
Wykonano kontrole na części stanowisk,
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Ocena
ogólna

potencjalnych
siedlisk
lęgowych

Kulik wielki
Numenius arquata

17.

A162
Krwawodziób
Tringa totanus

A168
18. Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos

19.

A193
Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo

A195
20. Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons

21.

A197
Rybitwa czarna
Chlidonias niger

Powierzchnia

B

ok. 5256 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

B

ok. 516 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

B

ok. 446 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

B

ok. 368 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

B

ok. 796 ha
potencjalnych
siedlisk

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie
w obszarze

Stopień
rozpoznania

lęgowych

stanowisk znajduje
się na rozległych
łąkach w
zachodniej części
ostoi

wyniki
inwentaryzacji
wykonanej w 2013
roku w ramach
projektu ochrony
kulika wielkiego.

Zakres prac terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia z prac
terenowych
które nie były zalane wodami
roztopowymi.
Dodatkowo wykonano kontrole w
okresie jesiennym

Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Niedostateczny

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

87
stanowisk

Stanowiska
lokalizowane w
korycie rzeki lub w
jego pobliżu

Dobry, oparty na
inwentaryzacji
środowisk w
korycie rzeki w
roku 2012

Kontrole stanowisk lęgowych
niemożliwe ze względu na wysoki
poziom wód roztopowych.

Dobry, oparty na
inwentaryzacji
środowisk w
korycie rzeki w
roku 2012

Kontrole stanowisk lęgowych
niemożliwe ze względu na wysoki
poziom wód roztopowych.

Dobry, oparty na
inwentaryzacji
środowisk w
korycie rzeki w
roku 2012

Kontrole stanowisk lęgowych
niemożliwe ze względu na wysoki
poziom wód roztopowych.

Rozpoznanie
częściowe. W roku
2012 wykryta

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

105 par
lęgowych
Wszystkie
na 22
stanowiska znajdują
stanowiskac
się w korycie rzeki
h w 2012
roku
80 par
lęgowych
Wszystkie
na 20
stanowiska znajdują
stanowiskac
się w korycie rzeki
h w 2012
roku
Brak
Brak aktualnych
aktualnych
danych o
informacji o
rozmieszczeniu
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Ocena
ogólna

Powierzchnia
lęgowych

22.

23.

24.

A229
Zimorodek
Alcedo athis

A272
Podróżniczek
Luscinia svecica

A249
Brzegówka
Riparia riparia

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie
w obszarze

wielkości
populacji

Stopień
rozpoznania
została część
stanowisk
Dobry, oparty na
inwentaryzacji
środowisk w
korycie rzeki w
roku 2012

Zakres prac terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia z prac
terenowych

C

ok. 809 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

27 (2012 r.)
– 52 (2007
r.)

Wszystkie
stanowiska znajdują
się w korycie rzeki

C

ok. 899 ha
potencjalnych
siedlisk
lęgowych

Brak
aktualnych
informacji o
wielkości
populacji

Brak aktualnych
danych o
rozmieszczeniu

Niedostateczny

Wykonano kontrole na części stanowisk,
które nie były zalane wodami
roztopowymi.

B

ze względu na
trudność
oszacowania
powierzchni
siedlisk
lęgowych
brzegówki
założono, iż
przeciętna
kolonia ma 50m
długości x 2m
wysokości, co w
przeliczeniu na
99 stanowisk
dało w sumie ok.
1 ha
potencjalnych
siedlisk

7700 par w
2012 r. na
99
stanowiskac
h

Wszystkie
stanowiska znajdują
się w korycie rzeki

Dobry, oparty na
inwentaryzacji
środowisk w
korycie rzeki w
roku 2012

Kontrole większości stanowisk
lęgowych niemożliwe ze względu na
wysoki poziom wód roztopowych.

Kontrole większości stanowisk
lęgowych niemożliwe ze względu na
wysoki poziom wód roztopowych.
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2.7

Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

A030 Bocian czarny Ciconia nigra
Status ekologiczny: zagrożony z racji rzadkiego występowania w Europie (kategoria R), status według BirdLife International: SPEC 3.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający tworzenia ustalenia stref ochrony ostoi, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady
2009/147/WE (Dyrektywa Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: pod warunkiem utrzymania i konsekwentnego egzekwowania ochrony strefowej oraz należytego uwodnienia siedlisk lęgowych
gatunek nie jest w Polsce zagrożony.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: W ostoi istnieją potencjalne miejsca gniazdowania jednak wielkość i jakość siedliska
nie jest optymalna. Ponadto zmniejsza się obszar odpowiednich żerowisk, co wynika z zamiany łąk zalewowych na grunty orne oraz
przesuszenia łąk i pastwisk w pobliżu terenów leśnych
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych nie wykazała istotnych zmian w liczebności.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A031 Bocian biały Ciconia ciconia
Status ekologiczny: narażony na wyginięcie w Europie (kategoria V), status według BirdLife International: SPEC 2.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
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Zagrożenia: kurczenie się areału żerowisk na skutek intensyfikacji rolnictwa, kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, utrata miejsc
gniazdowych w wyniku przebudowy dachów i likwidacji platform gniazdowych na słupach.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz:. powierzchnia odpowiednich miejsc lęgowych i większości żerowisk jest wystarczająca
dla zachowania gatunku; obserwuje się jednak zmniejszanie obszaru odpowiednich miejsc żerowania na niektórych stanowiskach, na co wpływ
mają: sukcesja wyższej roślinności, zamiana łąk zalewowych na grunty orne oraz przesuszenie łąk i pastwisk.
Znane stanowiska na obszarze analiz: gatunek gniazduje przede wszystkim w miejscowościach zlokalizowanych w granicach ostoi, przede
wszystkim na słupach energetycznych. Przenoszenie się bocianów z dachów i drzew na słupy energetyczne w Dolinie Dolnego Bugu miało
miejsce w drugiej połowie XX w. (Kasprzykowski i Goławski 1998). Obecnie zdecydowana większość par zakłada gniazda na platformach
zamontowanych na słupach. Jednak w dalszym ciągu pojawiają się nowe umiejscawiania gniazd na słupach bez platform. Najbardziej aktualna
inwentaryzacja wykonana w roku 2010 wykazała występowanie 287 par lęgowych na części ostoi między Neplami a Małkinią. W porównaniu z
poprzednim cenzusem wykonanym w roku 1994 odnotowano wzrost liczebności o ponad 70%.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A055 Cyranka Anas querquedula
Status ekologiczny: narażony na wyginięcie w Europie (kategoria V), status według BirdLife International: SPEC 3.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego oraz zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych
łąk i pastwisk, presja ze strony drapieżników, szczególnie lisa i norki amerykańskiej, wzrost intensywności ruchu turystycznego
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: obszar ostoi jest odpowiedni dla ochrony gatunku. Jednak w siedliskach obserwuje się
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negatywne procesy: zamianę łąk zalewowych na grunty orne, sukcesję roślinności, zmniejszanie terenów wypasu oraz spadek wilgotności.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała nieznaczny spadek liczebności w
końcu XX w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A056 Płaskonos Anas clypeata
Status ekologiczny: niezagrożony w Europie (kategoria S), status BirdLife International: SPEC 3
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego oraz zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych
łąk i pastwisk, utrata siedlisk w wyniku osuszania torfowisk i niecek jeziornych, presja ze strony drapieżników, szczególnie lisa i norki
amerykańskiej, wzrost intensywności ruchu turystycznego
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: obszar ostoi jest odpowiedni dla ochrony gatunku. Jednak w siedliskach obserwuje się
negatywne procesy: zamianę łąk zalewowych na grunty orne, sukcesję roślinności, zmniejszanie terenów wypasu oraz spadek wilgotności.
Stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała duży spadek liczebności w końcu XX w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
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A080 Gadożer Circaetus gallicus
Status ekologiczny: gatunek zagrożony z racji rzadkiego występowania w Europie (kategoria R), status według BirdLife International: SPEC 3,
gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem w Polsce (kategoria CR)
Status prawny: gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej, którego nie dotyczą zwolnienia od zakazów wynikające z
wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, wymagający ustalenia stref ochrony
ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa Ptasia), objęty
ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk gniazdowych w wyniku wycinania starych drzewostanów, utrata bazy pokarmowej w wyniku osuszania otwartych i
zadrzewionych terenów podmokłych, likwidacji oczek wodnych i rozlewisk, w wyniku stosowania chemicznych środków ochrony roślin, w
wyniku stosowania w rolnictwie kosiarek rotacyjnych, w wyniku zabijania wszelkich gatunków węży przez ludzi oraz działania związane z
prowadzeniem gospodarki leśnej w pobliżu zajętych gniazd w okresie lęgowym.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: nie analizowano stanu siedlisk ze względu na brak stanowisk lęgowych.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak przesłanek przemawiających za gniazdowaniem, obserwację pojedynczego osobnika dokonano
31.05.1998 koło miejscowości Bohukały.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena C,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Status ekologiczny: niezagrożony w Europie (kategoria S), brak statusu BirdLife International: SPEC Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
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Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych, prześladowanie (nielegalny odstrzał) ze strony użytkowników stawów i jezior, zwiększona presja
drapieżników niszczących lęgi.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: w ostoi znajduje się stosunkowo mała powierzchnia dogodnych siedlisk, którymi są
zarastające starorzecza oraz stawy hodowlane. Na stawach hodowlanych może dochodzić do ograniczenia miejsc lęgowych w wyniku koszenia
szuwarów. Natomiast pary gniazdujące na starorzeczach poddane są niewielkim zmianom siedliska.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała duży wzrost liczebności w końcu XX
w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A084 Błotniak łąkowy Circus pygargus
Status ekologiczny: niezagrożony w Europie (kategoria S), brak statusu BirdLife International: SPEC Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego oraz zmniejszanie się powierzchni ekstensywnie użytkowanych
łąk i pastwisk, osuszanie śródpolnych zbiorników wodnych i torfowisk, presja drapieżników - głównie lisa, utrata bazy pokarmowej oraz
niszczenie gniazd i śmierć piskląt w czasie zbioru zbóż.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia otwartych siedlisk lęgowych zmniejsza się głównie za przyczyną
sukcesji drzew i krzewów.
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Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała wzrost liczebności w końcu XX w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena C,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A118 Wodnik Rallus aquaticus
Status ekologiczny: gatunek niezagrożony (kategoria S), brak statusu BirdLife International: SPEC Status prawny: objęty ochroną ścisłą, wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa Ptasia), objęty ochroną na
mocy Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, osuszania Śródpolnych zbiorników wodnych oraz
zmian reżimu hydrologicznego rzek, wypalanie szuwarów, a także w wyniku drapieżnictwa norki amerykańskiej.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: w ostoi znajduje się stosunkowo mała powierzchnia dogodnych siedlisk, którymi są
zarastające starorzecza oraz stawy hodowlane. Jednakże w latach z wysokim poziomem wód powierzchniowych tworzą się specyficzne warunki
siedliskowe i zwiększa się potencjalna liczba biotopów lęgowych.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała nieznaczny spadek liczebności w
końcu XX w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
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A119 Kropiatka Porzana porzana
Status ekologiczny: niezagrożony w Europie (kategoria S), brak statusu BirdLife International: SPEC Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, osuszania śródpolnych zbiorników wodnych i zmian
reżimu hydrologicznego rzek, wyniku zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz
pól uprawnych, a także presja drapieżników zwłaszcza norki amerykańskiej oraz wypalanie szuwarów.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: obszar ostoi jest odpowiedni dla ochrony gatunku. Jednak obserwuje się negatywne
zmiany: przesuszenie łąk i pastwisk na niektórych siedliskach oraz sukcesja wyższej roślinności.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała duży wzrost liczebności w końcu XX
w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena C,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A120 Zielonka Porzana parva
Status ekologiczny: niezagrożony w Europie (kategoria S), brak statusu BirdLife International: SPEC Status prawny: objęty ochroną ścisłą, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa Ptasia), objęty ochroną na mocy
Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, osuszania śródpolnych zbiorników wodnych i zmian
reżimu hydrologicznego rzek, a także presja drapieżników, zwłaszcza norki amerykańskiej oraz wypalanie szuwarów.
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Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: w ostoi znajduje się stosunkowo mała powierzchnia dogodnych siedlisk, którymi są
zarastające starorzecza oraz stawy hodowlane. Na stawach hodowlanych może dochodzić do ograniczenia miejsc lęgowych w wyniku koszenia
szuwarów. Natomiast pary gniazdujące na starorzeczach poddane są niewielkim zmianom siedliska.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała brak wyraźnych zmian liczebności w
końcu XX w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena C,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A122 Derkacz Crex crex
Status ekologiczny: narażony na wyginięcie w Europie (kategoria V), status według BirdLife International: SPEC 1.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się
powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwiska rzecz pól uprawnych, mechanizacja rolnictwa oraz narastająca presja drapieżników
czworonożnych, głównie lisa.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: udział otwartych siedlisk lęgowych zmniejsza się przede wszystkim w wyniku sukcesji
drzew i krzewów oraz zamiany łąk zalewowych na grunty orne.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała wzrost liczebności w końcu XX w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
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Stan zachowania: ocena C,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
Status ekologiczny: gatunek niezagrożony w Europie (kategoria S), brak statusu BirdLife International: SPEC Status prawny: objęty ochroną ścisłą, objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek oraz deniwelacji powierzchni dolin rzecznych, utrata
siedlisk gniazdowych w wyniku w wyniku zalesiania i zagospodarowywania wydm, piaszczysk i podobnego rodzaju nieużytków porośniętych
skąpą roślinnością zielną, wysokie straty w lęgach zakładanych w siedliskach antropogenicznych, powodowane przez prace podejmowane w
trakcie sezonu lęgowego oraz presja lisa.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: charakter siedlisk oceniono na stopień zadowalający, choć ich powierzchnia zmniejsza
się w wyniku sukcesji wyższej roślinności oraz ograniczania wypasu zwierząt.
Znane stanowiska na obszarze analiz: inwentaryzacja wykonana w roku 2012 wykazała gniazdowanie 52 par na 36 stanowiskach w korycie
rzeki lub na piaszczystych plażach, w porównaniu z danymi z końca XX w. nastąpił znaczny spadek liczebności o ok. 40%.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena C,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A136 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
Status ekologiczny: gatunek niezagrożony w Europie (kategoria S), brak statusu BirdLife International: SPEC -, gatunek narażony na
wyginięcie w Polsce (kategoria VU)
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Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek oraz deniwelacji powierzchni dolin rzecznych, utrata
siedlisk gniazdowych w wyniku ograniczenia powierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej obsadzie bydła oraz niska udatności
lęgów w wyniku wzrostu intensywności ruchu turystycznego, wysokie straty w lęgach zakładanych w siedliskach antropogenicznych,
powodowane przez prace podejmowane w trakcie sezonu lęgowego niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate i
czworonożne w tym przez lisa, a ponadto dzika eksploatacja kruszywa z terenów nadrzecznych muraw i odsypisk, niszcząca siedlisko
gniazdowe gatunku.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia dogodnych siedliska zmniejsza się gwałtownie w wyniku zarastania
muraw, które jest spowodowane głównie przez ograniczenie wypasu zwierząt hodowlanych.
Znane stanowiska na obszarze analiz: w czasie inwentaryzacji w roku 2012 stwierdzono 9 par na 7 stanowiskach. Nie potwierdzono
największej kolonii lęgowej tego gatunku w rezerwacie Wydma Mołożewska, w porównaniu z danymi z końca XX w. nastąpił drastyczny
spadek liczebności o ok. 90%.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena A,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena B,
Ogólnie: ocena A.
A153 Kszyk Gallinago gallinago
Status ekologiczny: gatunek niezagrożony w Europie (kategoria S), status według BirdLife International: SPEC 3.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej .
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek oraz deniwelacji powierzchni dolin rzecznych, utrata
siedlisk gniazdowych w wyniku zaniechania wykaszania łąk w dolinach rzek i szybkiego ich zarastania przez wysoka roślinność zielną, trzcinę i
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krzewy, niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate i czworonożne w tym przez lisa.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia odpowiednich siedlisk w ostoi zmniejsza się w wyniku przesuszenia łąk i
pastwisk, sukcesji wyższej roślinności oraz zamiany łąk zalewowych na grunty orne.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała wahania liczebności w końcu XX w i
brak wyraźnych trendów.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A156 Rycyk Limosa limosa
Status ekologiczny: narażony na wyginięcie w Europie (kategoria V), status według BirdLife International: SPEC 2.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek oraz deniwelacji powierzchni dolin rzecznych,
utrata siedlisk gniazdowych w wyniku ograniczenia powierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej obsadzie bydła oraz zaniechania
wykaszania łąk w dolinach rzek i szybkiego ich zarastania przez wysoka roślinność zielną, trzcinę i krzewy, niska udatność lęgów w wyniku
wzrostu intensywności ruchu turystycznego na terenach nadrzecznych, niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate i
czworonożne w tym przez lisa a ponadto dzika eksploatacja kruszywa z terenów nadrzecznych muraw i odsypisk, niszcząca siedlisko gniazdowe
gatunku i rozbudowa sieci utwardzonych dróg kołowych w dolinach rzecznych i zwiększanie intensywności ruchu samochodów.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: zmniejsza się powierzchnia dogodnych siedlisk w wyniku zamiany łąk zalewowych na
grunty orne oraz sukcesji wyższej roślinności.
Znane stanowiska na obszarze analiz: kontrole terenowe wykonane w roku 2013 na potrzeby programów ochronnych wykazały 18 par
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lęgowych, analiza danych historycznych wykazała duży spadek liczebności w końcu XX w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A156 Kulik wielki Numenius arquata
Status ekologiczny: gatunek zagrożony z racji zmniejszania się liczebności populacji (kategoria D), status według BirdLife International: SPEC
2, gatunek narażony na wyginięcie w Polsce (kategoria VU)
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek oraz deniwelacji powierzchni dolin rzecznych, utrata
siedlisk gniazdowych w wyniku
ograniczenia powierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej obsadzie bydła oraz zaniechania wykaszania łąk w dolinach rzek i
szybkiego ich zarastania przez wysoka roślinność zielną, trzcinę i krzewy, w wyniku zwiększania intensywności użytkowania kośnego łąk, niska
udatność lęgów w wyniku wzrostu intensywności ruchu turystycznego na terenach nadrzecznych, niska udatność lęgów spowodowana przez
drapieżniki skrzydlate i czworonożne w tym przez lisa a ponadto rozbudowa sieci utwardzonych dróg kołowych w dolinach rzecznych i
zwiększanie intensywności ruchu samochodów.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia siedlisk nie jest optymalna ze względu na przesuszenie łąk, zaniechanie
koszenia oraz płoszenie w miejscu potencjalnych lęgowisk.
Znane stanowiska na obszarze analiz: kontrole terenowe wykonane w roku 2013 na potrzeby programów ochronnych wykazały 10 par
lęgowych, analiza danych historycznych wykazała wzrost liczebności w końcu XX w., jednak obecne trendy wydają się być odwrotne.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
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Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A162 Krwawodziób Tringa totanus
Status ekologiczny: zagrożony z racji zmniejszania się liczebności populacji Europie (kategoria D), status według BirdLife International: SPEC
2.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek oraz deniwelacji powierzchni dolin rzecznych, utrata
siedlisk gniazdowych w wyniku
ograniczenia powierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej obsadzie bydła oraz zaniechania wykaszania łąk w dolinach rzek i
szybkiego ich zarastania przez wysoka roślinność zielną, trzcinę i krzewy oraz zwiększania intensywności
ubytkowania kośnego łąk, niska udatność lęgów w wyniku wzrostu intensywności ruchu turystycznego na terenach nadrzecznych, niska
udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate i czworonożne w tym przez lisa a ponadto dzika eksploatacja kruszywa z terenów
nadrzecznych muraw i odsypisk, niszcząca siedlisko gniazdowe gatunku i rozbudowa sieci utwardzonych dróg kołowych w dolinach rzecznych
i zwiększanie intensywności ruchu samochodów.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia odpowiednich siedlisk w ostoi zmniejsza się w wyniku przesuszenia łąk i
pastwisk, sukcesji wyższej roślinności oraz zamiany łąk zalewowych na grunty orne.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała brak wyraźnych trendów w końcu XX
w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
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Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
Status ekologiczny: gatunek niezagrożony w Europie (kategoria S), status według BirdLife International: SPEC 3.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą, objęty ochroną na mocy Konwencji Berneńskiej i Bońskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, deniwelacji powierzchni dolin rzecznych i zalesiania
nieużytków rolnych, w wyniku wycinania lasów łęgowych w dolinach rzek, w wyniku uprawiania sportów wodnych powodujących hałas w
okolicach gniazdowania, w wyniku usuwania martwych drzew z koryt rzecznych oraz w wyniku rekreacyjnego wykorzystania wysp jeziornych
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia dogodnych biotopów lęgowych wynikająca z naturalnego charakteru
koryta rzeki wpływa na stabilność siedlisk.
Znane stanowiska na obszarze analiz: w czasie inwentaryzacji w roku 2012 stwierdzono 87 par na 62 stanowiskach, w porównaniu z danymi z
końca XX w. nastąpił spadek o ok. 20%.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
Status ekologiczny: gatunek niezagrożony w Europie (kategoria S), status według BirdLife International: SPEC (brak).
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Berneńskiej i Bońskiej.
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Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, deniwelacji powierzchni dolin rzecznych i zalesiania
nieużytków rolnych, niska udatność lęgów w wyniku wzrostu ruchu turystycznego i presji drapieżników skrzydlatych oraz płoszenie przez ludzi.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia siedlisk decydująca o wielkości kolonii lęgowych jest wypadkową
czynników naturalnych, brak regulacji koryta może gwarantować utrzymanie się naturalnych biotopów.
Znane stanowiska na obszarze analiz: w czasie inwentaryzacji w roku 2012 stwierdzono 105 par na 22 stanowiskach, w porównaniu z danymi
z końca XX w. nastąpił spadek o ok. 30%.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A195 Rybitwa białoczelna Sterna albifrons
Status ekologiczny: zagrożony z racji zmniejszania się liczebności populacji (kategoria D), status według BirdLife International: SPEC 3.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Berneńskiej i Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, ograniczenia powierzchni nadrzecznych pastwisk i
zalesiania nieużytków rolnych, niska udatność lęgów w wyniku wzrostu ruchu turystycznego i presji drapieżników skrzydlatych, a w okresie
pozalęgowym zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zalewowych i płoszenie przez ludzi.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia siedlisk decydująca o wielkości kolonii lęgowych jest wypadkową
czynników naturalnych, brak regulacji koryta może gwarantować utrzymanie się naturalnych biotopów.
Znane stanowiska na obszarze analiz: w czasie inwentaryzacji w roku 2012 stwierdzono 80 par na 20 stanowiskach, w porównaniu z danymi
z końca XX w. nastąpił spadek o ok. 20%.
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Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger
Status ekologiczny: zagrożony z racji zmniejszania się liczebności populacji w Europie (kategoria D), status według BirdLife International:
SPEC 3.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zasypywania starorzeczy i osuszania śródpolnych
zbiorników wodnych, presja drapieżników skrzydlatych i czworonożnych.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia odpowiednich biotopów lęgowych jest stała, a na jakość siedliska mogą
wpływać czynniki naturalne.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak należytego rozpoznania, analiza danych historycznych wykazała ustabilizowany poziom
liczebności w końcu XX w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena B,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena B.
A229 Zimorodek Alcedo atthis
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Status ekologiczny: zagrożony wyginięciem w Europie (kategoria D), status według BirdLife International: SPEC 3.
Status prawny: objęty ochroną ścisłą i wymagający ochrony czynnej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa
Ptasia), objęty ochroną na mocy Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych, wysoka śmiertelność w okresie zimowym, straty w lęgach powodowane przez obfite deszcze w sezonie
lęgowym, przez zatopienie nor umieszczonych nisko nad woda, powodowane erozja skarp i brzegów wskutek ich oberwania się, przesuszania
się podłoża lub penetracji ludzkiej, powodowane bezpośrednio przez ludzi w wyniku prowadzonych prac, dłuższego przebywania w pobliżu
nory lub celowego niszczenia gniazda oraz incydentalnie w wyniku drapieżnictwa
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia dogodnych biotopów lęgowych wynikająca z naturalnego charakteru
koryta rzeki wpływa na stabilność siedlisk.
Znane stanowiska na obszarze analiz: w czasie inwentaryzacji w roku 2012 stwierdzono 27 par, w porównaniu z danymi z końca XX w.
nastąpił nieznaczny spadek ze 91 na 80.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena C,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A272 Podróżniczek Luscinia svecica
Status ekologiczny: niezagrożony w Europie (kategoria S), status według BirdLife International: SPEC – (brak)
Status prawny: objęty ochroną ścisłą, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE (Dyrektywa Ptasia), objęty ochroną na mocy
Konwencji Berneńskiej i Bońskiej
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, deniwelacji powierzchni dolin rzecznych oraz osuszania
torfowisk i lasów bagiennych
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Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia odpowiednich biotopów lęgowych, którymi są pasy wiklinowisk
ciągnących się wzdłuż koryta, decyduje o dużych szansach zachowania gatunku w ostoi.
Znane stanowiska na obszarze analiz: brak aktualnych danych, analiza danych historycznych wykazała duży spadek liczebności w końcu XX
w.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Populacja: ocena C,
Stan zachowania: ocena B,
Izolacja: ocena C,
Ogólnie: ocena C.
A249 Brzegówka Riparia riparia
Status ekologiczny: zagrożony z racji zmniejszania się liczebności w Europie (kategoria D), status według BirdLife International: SPEC 3
Status prawny: objęty ochroną ścisłą, objęty ochroną na mocy Konwencji Berneńskiej.
Zagrożenia: utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, straty w lęgach spowodowane czynnikami pogodowymi i
erozja brzegów oraz bezpośrednim niszczeniem nor przez ludzi.
Ogólny stan zachowania siedliska na obszarze analiz: powierzchnia dogodnych biotopów lęgowych wynikająca z naturalnego charakteru
koryta rzeki wpływa na stabilność siedlisk.
Znane stanowiska na obszarze analiz: w czasie inwentaryzacji w roku 2012 stwierdzono 7700 par, w porównaniu z danymi z końca XX w.
nastąpił duży spadek liczebności.
Ocena znaczenia obszaru (wg SDF)
Gatunek nie uwzględniony w SDF
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Moduł B
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Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

3

Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

1

Gatunki

Bocian
czarny
siedliska
lęgowe

Kod
Natura

Stanowisko

Wszystkie siedliska
lęgowe:
1(b583); 2(95d5);
5(56ed) i 6(0e9d)
Wszystkie siedliska
lęgowe:
1(b583); 2(95d5);
5(56ed) i 6(0e9d)

2

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Stan
populacji

brak

XX

XX

Stan
siedliska

brak

U1

U1

A030

A030

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

U1

Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
W ostoi istnieją potencjalne
miejsca gniazdowania jednak
wielkość i jakość siedliska nie
jest optymalna. Zmniejszenie
powierzchni niechronionych
starodrzewi może w dłuższej
perspektywie spowodować
zmniejszenie liczebności.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego

U1
Wszystkie siedliska
lęgowe:
1(b583); 2(95d5);
5(56ed) i 6(0e9d)

Bocian
czarny
żerowisk
a

Parametr
stanu

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Wszystkie żerowiska
3(631f); 4(0266);
7(20dd); 8(6f4f) i
9(c82f)
Wszystkie żerowiska
3(631f); 4(0266);
7(20dd); 8(6f4f) i
9(c82f)

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U1

U1

Stan
populacji

brak

XX

XX
U1

Stan
siedliska

brak

U1

U1
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Wszystkie żerowiska
3(631f); 4(0266);
7(20dd); 8(6f4f) i
9(c82f)

3

Bocian
biały
siedliska
lęgowe

A031

4(4643); 6(38b7); 7(ea83);
9(d966); 12(f68e);
15(5d2f); 17(8a83);
23(67de); 28(086f);
31(7d7e); 34(135c);
36(f5fb); 37(48f0);
42(c6c9); 47(5fba);
50(8e03); 53(8467);
56(0855); 58(0ed0);
59(1b94); 62(e041);
65(40c2); 68(1271);
72(af5e); 73(1c84);
76(7d34); 83(1e46);
86(7adf); 88(2cdc);
89(1903); 186(2cda);
199(4748); 206(055f);
211(4aac); 214(4c95);
222(41e8); 225(7064);
233(9e4a); 239(69d0);
245(ae9a)
1(e3e6); 3(750c); 8(e97d);
11(fae3); 14(3c6d);
18(1c2a); 21(0a40);
25(d9dc); 26(b268),
29(bcae), 32(4ada);
39(561b); 40(b1dd);
41(3f3e); 43(9ab0);

Parametr
stanu

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Stan
populacji

Wskaź
nik

brak

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

U1

U1

FV

FV

brak

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Uwagi

siedliska.
Na zmniejszanie obszaru
odpowiednich żerowisk wpływa
zamiana łąk zalewowych na
grunty orne oraz przesuszenie
łąk i pastwisk w pobliżu
terenów leśnych. Może to
spowodować spadek liczebności
w ostoi.
Aktualne dane o liczebności
dotyczą fragmentu ostoi, na
której stwierdzono wzrost
liczebności. Powierzchnia
odpowiednich miejsc lęgowych
jest wystarczająca. Nie
przewiduje się istotnych
negatywnych zagrożeń dla stanu
populacji.
U1

U1

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

U1

U1
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

49(6ddb); 51(ba5f);
54(cc2d); 55(15e5);
66(f2ad), 70(51b2);
71(0b21); 75(b45a);
77(09d9); 78(49a2);
80(5511); 81(1e5d),
84(bedf); 92(664b);
96(6b11); 97(e5d7);
189(2549); 190(04ab);
197(db80); 201(1c27);
205(30ed); 212(a2ef);
213(129b); 215(0d2e);
224(5a3b); 227(81ea);
228(a9fc); 235(427d);
238(40b2); 240(419c);
242(31bc); 247(24cd)
69(2002); 61(d3fe);
63(fcf1); 94(c21f);
98(aed2); 103(ed7b);
106(3c00); 107(1d22);
108(c99d); 109(aaa9);
110(9c6b); 114(92de);
118(dd4f); 119(7ab3);
120(981a); 122(c1dd);
123(c978); 125(4967);
126(15ec); 128(1185);
130(de13); 132(975b);
133(ad10); 134(7dc8);
138(931d); 139(f231),
143(6a64); 145(ee39);
146(ae84); 149(774e);
152(e68a); 154(5719);
157(cbc2); 159(874b);
161(71fd); 164(d1f9);
165(fe1c); 166(de3f);
170(cb01); 171(4ad2);
173(5cde); 174(a954);
176(3dcb); 177(8eaf),

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

XX

XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Stan
siedliska

brak

FV

FV

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

FV

FV

Wszystkie żerowiska

Stan
populacji

brak

XX

XX

44(03dd); 99(d2cb);
101(745b); 102(eaab);
105(fc14); 111(f924);
112(c708); 115(b2f4);
121(ac9c); 124(7a31);
131(c4fd); 136(8c72);
140(bb9b); 141(5385);
147(9fd2); 148(7f69),
153(6793); 155(d481);
156(95eb); 158(afd7);
162(50be), 168(d6ad);
172(889f); 178(6bdb);
179(6709); 182(41c1);
184(f5bf); 187(280c);
188(8640); 194(0238);
198(2602); 203(d07b);

Stan
siedliska

Stanowisko

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

181(30d1); 183(6632);
185(30d5); 192(4388);
195(e26b); 202(b6f4);
217(7f30); 218(b5f1);
219(009d); 220(fc70);
229(52cf); 231(3dff);
236(7795); 241(aece);
249(62b7); 250(472d);
251(3fe9); 252(03ca)

Wszystkie siedliska

4

Bocian
biały
żerowisk
a

A031

U1
brak

FV

FV

Okres sporządzania planu oraz
wyjątkowo wysoki poziom
roztopowych wód wiosennych
w dolinie Bugu uniemożliwił w
pełni dokonanie weryfikacji
terenowej stanu ochrony
gatunku i jego siedliska.
Powierzchnia większości
żerowisk jest wystarczająca dla
zachowania gatunku. Jednak na
zmniejszanie obszaru
odpowiednich miejsc żerowania
na niektórych stanowiskach
wpływa sukcesja wyższej
roślinności, zamiana łąk
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

207(fedd); 223(6f58);
230(ad70); 234(8f7d);
237(8b4d); 246(b759)
2(4bdc); 5(33f1);
10(56d2); 13(6b12);
16(32de); 19(fe28);
20(ff4d); 22(3cba);
24(1319); 27(eec9);
30(0c24), 33(296d);
35(86cd), 38(27cd),
45(a208); 46(c50b);
48(4f94); 52(8d2d);
57(3453); 64(9c9b);
67(5f4c); 69(2002);
74(1802); 79(17f3);
82(dd26); 85(1374);
87(811a); 90(90a2);
91(78da); 93(0732);
95(9333); 100(c8ff);
104(b117); 113(9ee1);
116(7c41); 117(be78);
127(bde0); 129(5113);
135(4a10); 137(c87b);
142(88e0); 144(c48d);
150(fcbc); 151(422d);
160(8215); 163(7610);
167(6b6b); 169(f1ce);
175(dc95); 180(cd60);
191(346c); 193(3454);
196(caed); 200(ef01);
204(f4be); 208(bd8e);
209(49d9); 216(3c0a);
221(6b11); 226(1254);
232(7842); 243(81dc);
244(417c); 248(7256);
253(1171)
44(03dd); 99(d2cb);
101(745b); 102(eaab);

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

zalewowych na grunty orne oraz
przesuszenie łąk i pastwisk.
Może to spowodować spadek
liczebności w ostoi w dłuższej
perspektywie.

Perspekty

brak

U1

U1

FV

FV
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

105(fc14); 111(f924);
112(c708); 115(b2f4);
121(ac9c); 124(7a31);
131(c4fd); 136(8c72);
140(bb9b); 141(5385);
147(9fd2); 148(7f69),
153(6793); 155(d481);
156(95eb); 158(afd7);
162(50be), 168(d6ad);
172(889f); 178(6bdb);
179(6709); 182(41c1);
184(f5bf); 187(280c);
188(8640); 194(0238);
198(2602); 203(d07b);
207(fedd); 223(6f58);
230(ad70); 234(8f7d);
237(8b4d); 246(b759)
2(4bdc); 5(33f1);
10(56d2); 13(6b12);
16(32de); 19(fe28);
20(ff4d); 22(3cba);
24(1319); 27(eec9);
30(0c24), 33(296d);
35(86cd), 38(27cd),
45(a208); 46(c50b);
48(4f94); 52(8d2d);
57(3453); 64(9c9b);
67(5f4c); 69(2002);
74(1802); 79(17f3);
82(dd26); 85(1374);
87(811a); 90(90a2);
91(78da); 93(0732);
95(9333); 100(c8ff);
104(b117); 113(9ee1);
116(7c41); 117(be78);
127(bde0); 129(5113);
135(4a10); 137(c87b);
142(88e0); 144(c48d);

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

U1

U1

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

wy
ochrony/za
chowania
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

brak

XX

XX

brak

U1

U1

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

150(fcbc); 151(422d);
160(8215); 163(7610);
167(6b6b); 169(f1ce);
175(dc95); 180(cd60);
191(346c); 193(3454);
196(caed); 200(ef01);
204(f4be); 208(bd8e);
209(49d9); 216(3c0a);
221(6b11); 226(1254);
232(7842); 243(81dc);
244(417c); 248(7256);
253(1171)

Stan
populacji
Stan
siedliska

5

6

Cyranka

Płasko
nos

A055

A056

Wszystkie siedliska

Wszystkie siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U1

U1

Stan
populacji

brak

XX

XX

U1

U1

U1

U1

Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
Obszar ostoi jest odpowiedni
dla ochrony gatunku. Jednak
zamiana łąk zalewowych na
grunty orne, sukcesja
roślinności zmniejszanie
terenów wypasu oraz spadek
wilgotności potencjalnych
terenów gniazdowania może
powodować spadek liczebności
w ostoi.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Wszystkie siedliska

7

Błotniak
stawowy

A081

5(2732); 8(d455); 9(3d6d);
10(4f71); 14(421d);
19(3eab); 20(6291);
21(cf7e); 25(6b17),
26(63b6)
1(a8e5); 2(5ccb); 3(2110);
4(2872); 6(77d8); 7(d34a);
11(45dc); 12(b360);
13(d912); 15(8d05);
16(a16e); 17(9d6d)
5(2732); 8(d455); 9(3d6d);
10(4f71); 14(421d);
19(3eab); 20(6291);
21(cf7e); 25(6b17),

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Stan
siedliska

brak

U1

U1

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U1

U1

Stan
populacji

brak

XX

XX

FV

FV

Stan
siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

brak

brak

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

U1
U1

U1

FV

FV

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

U1

Uwagi

planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
Obszar ostoi jest odpowiedni
dla ochrony gatunku. Jednak
zamiana łąk zalewowych na
grunty orne, sukcesja
roślinności zmniejszanie
terenów wypasu oraz spadek
wilgotności potencjalnych
terenów gniazdowania może
powodować spadek liczebności
w ostoi.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
W ostoi znajduje się
stosunkowo mała powierzchnia
dogodnych siedlisk, którymi są
zarastające starorzecza oraz
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

26(63b6)

chowania

1(a8e5); 2(5ccb); 3(2110);
4(2872); 6(77d8); 7(d34a);
11(45dc); 12(b360);
13(d912); 15(8d05);
16(a16e); 17(9d6d)

Stan
populacji
Stan
siedliska

8

Błotniak
łąkowy

A084

Wszystkie siedliska

Wszystkie siedliska
9

Wodnik

A118

1(17ae); 2(061d); 4(494a);
6(21a2); 7(d113); 8(48fb),
9(f24e); 10(d444);

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Stan
populacji
Stan
siedliska

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

brak

U1

U1

brak

U1

U1

brak

U1

U1

brak

U1

U1

brak

XX

XX

brak

FV

FV

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

U1

U1

U1

U1

Uwagi

stawy hodowlane. Na stawach
hodowlanych może dochodzić
do ograniczenia miejsc
lęgowych w wyniku koszenia
szuwarów. Natomiast pary
gniazdujące na starorzeczach
poddane są niewielkim
zmianom siedliska.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska. Powierzchnia
otwartych siedlisk lęgowych
zmniejsza się głównie za
przyczyną sukcesji drzew i
krzewów. Dodatkowo spadek
populacji notowany w całym
kraju przekłada się na
niezadowalające szanse
utrzymania gatunku na stałym
poziomie.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

11(9690); 13(5e55);
16(dc5d); 22(5e10);
23(4528); 24(c973)
3(10d2); 5(050e);
12(b04a); 14(3b88);
15(f76f); 17(2c1f);
18(1e2c); 19(f0a4);
20(fa7b); 21(8f35);
25(837e); 26(ac21);
27(2334); 28(3f84);
29(e8f8); 30(338e);
31(79ef); 32(02a2)
1(17ae); 2(061d); 4(494a);
6(21a2); 7(d113); 8(48fb),
9(f24e); 10(d444);
11(9690); 13(5e55);
16(dc5d); 22(5e10);
23(4528); 24(c973)
3(10d2); 5(050e);
12(b04a); 14(3b88);
15(f76f); 17(2c1f);
18(1e2c); 19(f0a4);
20(fa7b); 21(8f35);
25(837e); 26(ac21);
27(2334); 28(3f84);
29(e8f8); 30(338e);
31(79ef); 32 (02a2)

Wszystkie siedliska

10

Kropiatk
a

A119

9(a4e0);
17(fa5b);19(bddb);
20(c047)
1(639f); 2(ef8f); 3(4bbc);
4(1cd5); 5(70c9); 6(a555);
7(b1f6); 8(02ea); 10(f783);
11(b3ba); 12(7bed);
13(6020); 14(e7e1);

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

U1

U1

brak

FV

FV

brak

U1

U1

brak

XX

XX

FV

FV

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
W ostoi znajduje się
stosunkowo mała powierzchnia
dogodnych siedlisk, którymi są
zarastające starorzecza oraz
stawy hodowlane. Na stawach
hodowlanych może dochodzić
do ograniczenia miejsc
lęgowych w wyniku koszenia
szuwarów. Na większości
siedlisk szanse zachowania
gatunku są dobre.

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Stan
populacji

Stan
siedliska

U1
brak
U1

U1

Uwagi

U1

Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

15(ddc9); 16(95d0);
18(e658); 21(750b);
22(79b7)

11

12

Zielonka

Derkacz

A120

A122

Wszystkie siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U1

U1

Wszystkie siedliska

Stan
populacji

brak

XX

XX

FV

FV

U1

U1

1(50cd); 2(2400); 4(f3f3);
5(a7fd); 6(7ea2); 7(8a5f);
15(2f05); 17(ef16)
3(dc97); 8(2e99); 9(8e8e);
10(6e5e); 11(d486);
12(9add); 13(96d7);
14(18a4); 16(ebb2);
18(bcd0); 19(1d5c);
20(57bc); 21(27b8);
22(2dba); 23(d797);
24(a266); 25(442c)

Stan
siedliska

Wszystkie siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U1

U1

Wszystkie siedliska

Stan
populacji

brak

XX

XX

brak

U1

U1

U1

U1

Uwagi

siedliska.
Obszar ostoi jest odpowiedni
dla ochrony gatunku. Jednak
przesuszenie łąk i pastwisk na
niektórych siedliskach oraz
sukcesja wyższej roślinności
może powodować spadek
liczebności w ostoi.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
W ostoi znajduje się
stosunkowo mała powierzchnia
dogodnych siedlisk, którymi są
zarastające starorzecza oraz
stawy hodowlane. Na stawach
hodowlanych może dochodzić
do ograniczenia miejsc
lęgowych w wyniku koszenia
szuwarów. Na większości
siedlisk szanse zachowania
gatunku są dobre.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

15(fecf); 48(f554);
50(6804); 76(51d5);
83(ee45); 97(a126);
98(896b); 110(ad2c);
115(b3ad); 125(31d7)
1(b4b3); 2(0af9); 3(5cb4);
4(7cbf); 5(e500); 6(7399);
7(ae5c); 8(30c0); 9(39fe);
10(7c66); 11(cea6);
12(427d); 13(a919);
14(a658); 16(c0fa);
17(34ba); 18(c395);
19(91f3); 20(f135);
21(b1e0); 22(46ac);
23(42ad); 24(d7cd);
25(2758); 26(5150);
27(b213); 28(5472);
29(b1d4); 30(fdfa);
31(0ed7); 32(4d3d);
33(0341); 34(9ae3);
35(72d5); 36(5d4e);
37(57b7); 38(e8bd);
39(f2e3); 40(2f18);
41(defa); 42(a6e7);
43(7b13); 44(2ff0);
45(fc6d); 46(a71e);
47(cfd8); 49(8a95);
51(c8f1); 52(636d);
53(04d7); 54(1344);
55(e950); 56(3a3c);
57(9817); 58(4f98);
59(73c4); 60(8cac);
61(b0f6); 62(7ba5);
63(71a2); 64(5ab7);
65(31e3); 66(ac95);
67(0c29); 68(62fa);
69(2581); 70(9c48);
71(4da4); 72(73ee);

Parametr
stanu

Stan
siedliska

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

FV

FV

U1

U1

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
Udział otwartych siedlisk
lęgowych zmniejsza się przede
wszystkim w wyniku sukcesji
drzew i krzewów oraz zamiany
łąk zalewowych na grunty orne.
Może to przyczyniać się do
spadku liczebności w ostoi.

brak
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U1

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

U1

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

U1

Populacja została dość dobrze
zinwentaryzowana w 2012 roku.
Dominowały stanowiska z jedną
parą lęgową. Jednak okres
sporządzania planu oraz

73(58e8); 74(8c1f);
75(ed01); 77(c5b4);
78(8317); 79(85f8);
80(bf1a); 81(0000);
82(8eab); 84(1d12);
85(a22b); 86(273f);
87(639a); 88(28d7);
89(ad5d); 90(1b57);
91(ed1c); 92(e016);
93(7308); 94(57e6);
95(da21); 96(da6c);
99(c660); 100(8c1e);
101(7a16); 102(97d0);
103(5292); 104(c15c);
105(a840); 106(b0b2);
107(62e4); 108(ed94);
109(3255); 111(a0bf);
112(69a1); 113(d0f6);
114(1754); 116(f4cf);
117(6580); 118(6d31);
119(436a); 120(298d);
121(5256); 122(5b5a);
123(aabc); 124(a8db);
126(103c); 127(4dc0);
128(9d03); 129(286f);
130(c1fd); 131(5b18);
132(154e)

Wszystkie siedliska

13

Sieweczk
a rzeczna

A136

4(4ad1); 5(c5fb); 6(92fb);
7(7393); 8(b6b7);
10(c126); 11(e2d9);
15(5a14); 19(a07e);
20(ee8d); 24(9b95)
1(b210); 2(ec8f); 3(3a32);

Stan
populacji

brak

FV

FV

U1

U1

U1
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Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

9(aaed); 12(a305);
13(fc80); 14(ab82);
16(8a3f); 17(27cd);
18(2887); 21(d55c);
22(e71e); 23(151b);
25(a201); 26(071a);
27(0061); 28(54cb);
29(93c7); 30(cf92);
31(ef1f); 32(0d65);
33(1521); 34(3a24);
35(f3ff); 36(17d5);
37(294f); 38(9cb9);
39(f387); 40(7b16);
41(bbcd); 42(9f9a);
43(96d0); 44(f8c0);
45(1b09); 46(e48b);
47(57fc); 48(fb0e);
49(37bd); 50(b3f4);
51(bd8f)
1(b210); 2(ec8f); 3(3a32);
4(4ad1); 5(c5fb); 6(92fb);
7(7393); 8(b6b7); 9(aaed);
10(c126); 11(e2d9);
12(a305); 13(fc80);
14(ab82); 18(2887);
19(a07e);
15(5a14); 16(8a3f);
17(27cd); 20(ee8d); );
21(d55c); 22(e71e);
23(151b); 24(9b95);
25(a201); 26(071a);
27(0061); 28(54cb);
29(93c7); 30(cf92);
31(ef1f); 32(0d65);
33(1521); 34(3a24);
35(f3ff); 36(17d5),
37(294f); 38(9cb9);
39(f387); 40(7b16);

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

wyjątkowo wysoki poziom
roztopowych wód wiosennych
w dolinie Bugu uniemożliwił w
pełni dokonanie weryfikacji
terenowej stanu ochrony
gatunku i jego siedliska.
Charakter siedlisk oceniono na
stopień zadowalający, choć ich
powierzchnia zmniejsza się w
wyniku sukcesji wyższej
roślinności oraz ograniczania
wypasu zwierząt. Wraz z
nasilającym się drapieżnictwem
lisa może to powodować
zmniejszanie się liczebności.

brak

FV

FV

brak

U1

U1

Stan
siedliska

91

Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U1

U1

FV

FV

U1

U1

U2

U2

U1

U1

U1

U1

U2
XX

U2
XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

U2

U2

U1

U1

Populacja została dość dobrze
zinwentaryzowana w 2012 roku.
Okres sporządzania planu oraz
wyjątkowo wysoki poziom
roztopowych wód wiosennych
w dolinie Bugu uniemożliwił w
pełni dokonanie weryfikacji
terenowej stanu ochrony
gatunku i jego siedliska.
Jednak porównanie danych z
końca XX w. uwidoczniło
drastyczny spadek liczebności,
m.in. w rez. Wydma
Mołożewska.
Do głównych przyczyn złych
perspektyw w zachowaniu
gatunku w ostoi należą: silna
presja lisa oraz zarastanie
muraw spowodowane
ograniczeniem wypasu.
Brak aktualnych danych o

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

41(bbcd); 42(9f9a);
43(96d0); 44(f8c0);
45(1b09); 46(e48b);
47(57fc); 48(fb0e);
49(37bd); 50(b3f4);
51(bd8f)

Wszystkie siedliska

14

15

Sieweczk
a
obrożna

Kszyk

6(e2e8)
1(aa6f); 2(8916);
3(c2b2); 4(9814);
5(b9fc); 7(2032);
9(a074); 10(3369);
11(b09a); 12(c78c);
13(98c0); 14(1585);
15(f693); 16(2f24)
8(71ce)

Stan
populacji

A137

Wszystkie siedliska

Stan
siedliska

brak

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

A153

1(aa6f); 2(8916);
3(c2b2); 4(9814);
5(b9fc); 6(e2e8);
7(2032); 9(a074);
10(3369); 11(b09a);
12(c78c); 13(98c0);
14(1585); 15(f693);
16(2f24)
8(71ce)
Wszystkie siedliska

Stan

brak

brak
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Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

populacji
16(b10a); 19(7eb6);
30(2f1d)
1(9c57); 2(a8c3); 3(0079);
4(abbf); 5(1ffc); 6(21d2);
7(8f83); 8(a692); 9(56fc);
10(ae48); 11(dcd2);
12(c9da); 13(e89e);
14(9616); 15(009e);
17(7958); 18(54ff);
20(ab44); 21(2a8c);
22(0b1b); 23(cbc2);
24(876e); 25(ec63);
26(c8d1); 27(a83c);
28(5d8e); 29(74a9);
31(53ac); 32(0c50);
33(76dd); 34(bac0);
35(b052); 36(73b6);
37(02d7); 38(bf39);
39(b834); 40(082f);
41(a257); 42(a357);
43(fb83); 44(c270);
45(203e); 46(4f26);
47(517e); 48(35a1);
49(cd66); 50(13e8);
51(0abe); 52(5d13);
53(9941); 54(85e9);
55(df15); 56(e7e4);
57(abe5); 58(e60a);
59(eb6d); 60(6439);
61(2240); 62(f397);
63(4367); 64(1760);
65(de2f)

Stan
siedliska

brak

Wszystkie siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

FV

FV

U1

U1

U1

U1

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
Powierzchnia odpowiednich
siedlisk w ostoi zmniejsza się w
wyniku przesuszenia łąk i
pastwisk, sukcesji wyższej
roślinności oraz zamiany łąk
zalewowych na grunty orne.
Może to powodować
zmniejszanie się liczebności.
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Lp.

16

Gatunki

Rycyk

Kod
Natura

A156

Stanowisko

Parametr
stanu

Wszystkie siedliska

Stan
populacji
Stan
siedliska

1(861d); 2(237e); 3(ea18);
4(4042); 5(2d59); 6(2045);
7(ff4e); 9(8e76); 10(352d);
11(18c3); 12(f0ee);
13(8197); 14(cc00);
15(b73f); 16(b46f);
17(5b0c); 18(1337);
19(48ca); 20(2a9c);
21(a1dc); 22(80e6);
23(f20f)

17

Stan
populacji
Stan
siedliska
A160

Wszystkie siedliska

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

brak

XX

XX

brak

U1

U1

brak

U1

U1

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

8(53b1)

Kulik
wielki

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U2

U2

brak

XX

XX

brak

U1

U1

brak

U1

U1

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

U2

U2

U1

U1

Uwagi

Kontrole terenowe wykonane w
roku 2013 na potrzeby
programów ochronnych
wykazały 18 par lęgowych.
Okres sporządzania planu oraz
wyjątkowo wysoki poziom
roztopowych wód wiosennych
w dolinie Bugu uniemożliwił w
pełni dokonanie weryfikacji
terenowej stanu ochrony
gatunku i jego siedliska.
Zamiana łąk zalewowych na
grunty orne oraz sukcesja
wyższej roślinności na
potencjalnych stanowiskach
lęgowych może decydować o
spadku liczebności. Głównym
czynnikiem mogącym
zwiększać zagrożenie dla
przetrwania gatunku w ostoi jest
zwiększająca się presja lisa.
Kontrole terenowe wykonane w
roku 2013 na potrzeby
programów ochronnych
wykazały 10 par lęgowych.
Okres sporządzania planu oraz
wyjątkowo wysoki poziom
roztopowych wód wiosennych
w dolinie Bugu uniemożliwił w
pełni dokonanie weryfikacji
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Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Stan
populacji
Stan
siedliska

18

19

Krwawo
dziób

Brodziec
piskliwy

A162

A168

Wszystkie siedliska

Wszystkie siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Stan
populacji
Stan
siedliska
Perspekty

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

brak

XX

XX

brak

U1

U1

brak

U1

U1

brak

FV

FV

brak

FV

FV

brak

FV

FV

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

U1

U1

FV

FV

Uwagi

terenowej stanu ochrony
gatunku i jego siedliska.
Powierzchnia siedlisk nie jest
optymalna ze względu na
przesuszenie łąk, zaniechanie
koszenia oraz płoszenie w
miejscu potencjalnych
lęgowisk.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
Powierzchnia odpowiednich
siedlisk w ostoi zmniejsza się w
wyniku przesuszenia łąk i
pastwisk, sukcesji wyższej
roślinności oraz zamiany łąk
zalewowych na grunty orne.
Może to być powodować
zmniejszanie się liczebności.
Populacja została dość dobrze
zinwentaryzowana w 2012 roku.
Jednak okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
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Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

wy
ochrony/za
chowania

20

Rybitwa
rzeczna

A193

2(af4d); 13(76e8);
14(c2f6); 16(09a9);
19(e942); 20(f4e4);
26(57b4); 27(6a0b);
29(427e); 30(28a6);
31(c926); 32(2784);
34(de35); 36(cd03);
38(4abc); 39(b974);
40(54c2); 41(b63e);
42(84fc)
4(f69c); 7(d468); 9(57c4);
11(a45a); 21(98d6);
25(0cdc); 37(d84d)
1(b3b4); 3(fade); 5(cc3a);
6(9736); 8(148b);
10(a0e0); 12(dccf);
15(5608); 17(a6b2);
18(c111); 22(3085);
23(2799); 24(2b84);
28(3193); 33(83d3);
35(a089)
4(f69c); 7(d468); 9(57c4);
11(a45a); 21(98d6);
25(0cdc)
1(b3b4); 2(af4d); 3(fade);

Stan
populacji

XX

XX

FV

FV

brak
U1

Stan
siedliska

brak

U1

U1

FV

FV

U1

U1

U1

Uwagi

wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
Powierzchnia dogodnych
biotopów lęgowych wynikająca
z naturalnego charakteru koryta
rzeki wpływa na stabilność
siedlisk.
Populacja została dość dobrze
zinwentaryzowana w 2012 roku.
Dla niektórych stanowisk
podawanych w roku 2007 brak
jest ocen liczebności (kody
XX).
Okres sporządzania planu oraz
wyjątkowo wysoki poziom
roztopowych wód wiosennych
w dolinie Bugu uniemożliwił w
pełni dokonanie weryfikacji
terenowej stanu ochrony
gatunku i jego siedliska.
Powierzchnia siedlisk
decydująca o wielkości kolonii
lęgowych jest wypadkową
czynników naturalnych. Brak
regulacji koryta może
gwarantować utrzymanie się
naturalnych biotopów.
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Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Głównym czynnikiem
mogącym ograniczać liczebność
jest presja drapieżników oraz
wzrastający poziom wody w
sezonie lęgowym.

5(cc3a) 6(9736); 8(148b);
10(a0e0); 12(dccf);
13(76e8); 14(c2f6);
15(5608); 16(09a9);
17(a6b2); 18(c111);
19(e942); 20(f4e4);
22(3085); 23(2799);
24(2b84); 26(57b4);
27(6a0b); 28(3193);
29(427e); 30(28a6);
31(c926); 32(2784);
33(83d3); 34(de35);
36(cd03); 35(a089);
37(d84d); 38(4abc);
39(b974); 40(54c2);
41(b63e); 42(84fc)

Wszystkie siedliska

21

Rybitwa
białoczel
na

A195

2(0d58); 3(2be1);
11(8516); 14(fa64);
21(411b); 22(68da);
23(a16c); 24(897a);
27(eeb9); 28(60bf);
30(bde5); 32(8d4a);
33(9a1d); 34(c2a5);
39(f252); 40(d675);
41(5d1a)
4(86d0); 5(a9f1); 7(bc6d);
8(2a1c); 9(f4be); 15(b652);
35(3874); 38(5b76)
1(13fd); 6(d4f3); 10(a7e5);
12(f7fd); 13(e3f6);
17(cbe3); 18(66bf);
19(3358); 20(8f35);
25(5835); 26(5a6a);

Uwagi

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

brak

U1

XX
Stan
populacji

U1

XX

brak

U1
FV

FV

U1

U1

U1

Populacja została dość dobrze
zinwentaryzowana w 2012 roku.
Dla niektórych stanowisk
podawanych w roku 2007 brak
jest ocen liczebności (kody
XX). Okres sporządzania planu
oraz wyjątkowo wysoki poziom
roztopowych wód wiosennych
w dolinie Bugu uniemożliwił w
pełni dokonanie weryfikacji
terenowej stanu ochrony
gatunku i jego siedliska.
Powierzchnia siedlisk
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Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

29(dcbf); 31(f4db);
36(a84b); 37(258e)
4(86d0); 5(a9f1); 7(bc6d);
8(2a1c); 9(f4be); 11(8516);
14(fa64); 15(b652);
35(3874); 36(a84b)
1(13fd); 6(d4f3); 10(a7e5);
12(f7fd); 13(e3f6);
17(cbe3); 18(66bf);
19(3358); 20(8f35);
25(5835); 26(5a6a);
29(dcbf); 31(f4db);
2(0d58); 3(2be1);
21(411b); 22(68da);
23(a16c); 24(897a);
27(eeb9); 28(60bf);
30(bde5); 32(8d4a);
33(9a1d); 34(c2a5);
37(258e); 38(5b76);
39(f252); 40(d675);
41(5d1a)

Wszystkie siedliska

22

Rybitwa
czarna

A197

1(9c84); 3(1b98);
11(69dd); 13(dd9d);
14(5dab); 16(5a39);
19(859a); 22(6884);
23(7935)
2(6135); 5(a15f);
10(5b91); 15(2162);
17(284c); 18(b76b);
20(7320); 24(d0c1);
25(5c66); 26(6e9d)
4(6a52); 6(41ce); 7(1147);
8(151c); 9(8f43); 12(a15c);

Parametr
stanu

Stan
siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Stan
populacji

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

FV

FV

U1

U1

U1

U1

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

decydująca o wielkości kolonii
lęgowych jest wypadkową
czynników naturalnych. Brak
regulacji koryta może
gwarantować utrzymanie się
naturalnych biotopów.
Głównym czynnikiem
mogącym ograniczać liczebność
jest presja drapieżników oraz
wzrastający poziom wody w
sezonie lęgowym.

brak

brak

XX

XX

FV

FV

U1

U1

brak

Uwagi

U1

U1

Brak aktualnych danych o
łącznej liczebności w ostoi.
Znane są niektóre kolonie
lęgowe, kontrolowane
nieregularnie. Okres
sporządzania planu oraz
wyjątkowo wysoki poziom
roztopowych wód wiosennych
w dolinie Bugu uniemożliwił w
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

21(f624)
8(151c); 10(5b91);
16(5a39); 17(284c);
18(b76b); 19(859a);
20(7320); 21(f624);
22(6884); 23(7935);
24(d0c1); 25(5c66);
26(6e9d)
1(9c84); 2(6135); 3(1b98);
4(6a52); 5(a15f); 6(41ce);
7(1147); 9(8f43);
11(69dd); 12(a15c);
13(dd9d); 14(5dab);
15(2162)
8(151c); 10(5b91);
16(5a39); 17(284c);
18(b76b); 19(859a);
20(7320); 21(f624);
22(6884); 23(7935);
24(d0c1); 25(5c66);
26(6e9d)
1(9c84); 2(6135); 3(1b98);
4(6a52); 5(a15f); 6(41ce);
7(1147); 9(8f43);
11(69dd); 12(a15c);
13(dd9d); 14(5dab);
15(2162)

23

Zimorod
ek

A229

Wszystkie siedliska

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

brak

FV

FV

brak

U1

U1

FV

FV

U1

U1

brak

FV

FV

brak

FV

FV

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

pełni dokonanie weryfikacji
terenowej stanu ochrony
gatunku i jego siedliska.
Powierzchnia odpowiednich
biotopów lęgowych jest stała, a
na jakość siedliska mogą
wpływać czynniki naturalne.
Perspektywy
ochrony/zachowania są dobre
lub możliwe do osiągnięcia.

Stan
siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Stan
populacji
Stan
siedliska
Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Uwagi

brak

FV
brak

FV

FV

FV

Populacja została dość dobrze
zinwentaryzowana w 2012 roku.
Jednak okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Stan
populacji
Stan
siedliska

24

25

Podróżni
czek

Brzegów
ka

A272

A249

Wszystkie siedliska

Wszystkie siedliska

Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Stan
populacji
Stan
siedliska
Perspekty
wy
ochrony/za
chowania

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

brak

XX

XX

brak

FV

FV

brak

FV

FV

brak

FV

FV

brak

FV

FV

brak

FV

FV

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

FV

FV

FV

FV

Uwagi

ochrony gatunku i jego
siedliska.
Powierzchnia dogodnych
biotopów lęgowych wynikająca
z naturalnego charakteru koryta
rzeki wpływa na stabilność
siedlisk.
Brak aktualnych danych o
liczebności. Okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
ochrony gatunku i jego
siedliska.
Powierzchnia odpowiednich
biotopów lęgowych, którymi są
pasy wiklinowisk ciągnących
się wzdłuż koryta, decyduje o
dużych szansach zachowania
gatunku w ostoi.
Populacja została
zinwentaryzowana w 2012 roku.
Jednak okres sporządzania
planu oraz wyjątkowo wysoki
poziom roztopowych wód
wiosennych w dolinie Bugu
uniemożliwił w pełni dokonanie
weryfikacji terenowej stanu
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Przedmioty ochrony objęte Planem

Lp.

Gatunki

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaź
nik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2, XX

Ocena stanu
ochrony po
weryfikacji
terenowej
wg skali FV,
UI, U2, XX

Ocena
stanu
ochrony
stanowiska
/siedliska
wg skali
FV, U1,
U2, XX

Ogólna
ocena
stanu
ochrony
siedliska/g
atunku wg
skali FV,
UI, U2, XX

Uwagi

ochrony gatunku i jego
siedliska.
Powierzchnia dogodnych
biotopów lęgowych wynikająca
z naturalnego charakteru koryta
rzeki wpływa na stabilność
siedlisk.

Analiza zagrożeń

4
Lp.

1.

Przedmiot
ochrony
A030
Bocian czarny
Ciconia nigra

Numer płatu siedliska

Zagrożenia
Istniejące

3(a0ee) i 8(dcb1)

A02.03

4(792d); 9(839b)

J02.01
B02.02

1(ea8c); 2(0dd8); 5(b186) i 6(c4a8)

2.

A031
Bocian biały
Ciconia ciconia

1(df9e); 3(2da4); 4(40ae); 6(54df); 7(76ad);
8(e86c); 9(d407); 11(3862); 12(e53f);
14(1218); 15(0c9e); 17(7a43); 18(2f86);
21(15ee); 23(b49b); 25(d01d); 26(b4a0);
28(5bc4); 29(84ba); 31(bf22); 32(6b98);
34(2a02); 36(b8fe); 37(1b7c); 39(87e3);
40(6fe8); 41(bb6f); 42(a2fc); 43(7198);
47(b204); 49(f5d1); 50(b5eb); 51(01be);
53(f049); 54(5b6a); 55(e68f); 56(d9c8);
58(8693); 59(dc4f); 60(2e01); 61(6c5f);

D02.01.01

Opis zagrożenia

Potencjalne
Zamiana łąk zalewowych na grunty orne, połączona z intensyfikacją
zabiegów agrotechnicznych.
Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Usuwanie drzew w ciągu całego roku oraz prace leśne prowadzone w okresie
lęgowym w pobliżu gniazda.
Ze względu na wysoki odsetek gniazd zakładanych na słupach
energetycznych (ponad 95%) istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
osobników dorosłych oraz piskląt. Niezbędne więc staje się montowanie
platform, tym bardziej, że odnotowuje się wzrost liczby par w graniach ostoi.
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Lp.

Przedmiot
ochrony

Numer płatu siedliska

Zagrożenia
Istniejące

62(e04d); 63(9e44); 65(2b06); 66(1fbb);
68(ef58); 70(83b2); 71(4039); 72(214e);
73(e4f2); 75(e6f9); 76(f1b9); 77(1b4f);
78(eb03); 80(be64); 81(76d5); 83(608e);
84(e77b); 86(4c0d); 88(22b4); 89(21d3);
92(6489); 94(6c26); 96(fa5b); 97(d501);
98(0315); 103(ec15); 106(3877); 107(4a1a);
108(eb12); 109(3fa4); 110(5b1e);
114(1243); 118(9b56); 119(ae84);
120(bff6); 122(49f6); 123(892b); 125(ebf4);
126(7971); 128(dee0); 130(330d);
132(7281); 133(6138); 134(fd77);
138(2cec); 139(4434); 143(20ba);
145(6794); 146(cd77); 149(8811);
152(b473); 154(9610); 157(6e6e);
159(5487); 161(0fe1); 164(7879);
165(93fd); 166(2307); 170(5737);
171(df11); 173(c207); 174(b98c);
176(2893); 177(952b); 181(5a6c);
183(f33d); 185(2c8a); 186(cf56); 189(dfed);
190(dc96); 192(96cd); 195(cd6f);
197(5e50); 199(0edf); 201(e050);
202(eca5); 205(4256); 206(e683);
211(3921); 212(52ad); 213(ea6c);
214(724b); 215(a2ee); 217(bba3);
218(e4d7); 219(4fdb); 220(b28a);
222(43e3); 224(a75f); 225(dfe6);
227(09ad); 228(1e54); 229(5009);
231(29fc1); 233(8a44); 235(dc02);
236(1152); 238(0cdc); 239(3b61);
240(50a1); 241(a3ce); 242(2579);
245(e7d3); 247(e8df); 249(7435);
250(7dfb); 251(99ea); 252(1de7)
2(264a), 5(fb42); 10(c06b); 16(9132);
19(92b2); 24(f481); 27(11d9); 30(cb3e);
33(47f9); 35(9cca); 45(367a); 46(e1cf);
48(f203); 64(cbc0), 67(0515); 69(0537);
74(2c9d); 100(90f1); 104(b4a3); 113(8dd0);
116(43c3); 117(9583); 129(97c6);
135(07ef); 137(f82a); 142(1172);
144(b40f); 150(836e); 151(8ce5);
160(cbdd); 163(0966); 167(3c6e);
169(5c0d); 180(893f); 191(9339);
193(ac74); 200(1769); 204(b3b6);
208(b00b); 209(bec1); 216(5bcc);
221(c816); 232(8a06); 243(adc3);

K02.01

Opis zagrożenia

Potencjalne

Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk i wypasu
pastwisk.
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Lp.

Przedmiot
ochrony

Numer płatu siedliska
244(6c25); 248(04af); 253(6424)
5(fb42); 10(c06b); 13(00a7); 16(9132);
20(90c1); 22(0a31); 52(4d8f); 57(0431);
64(cbc0); 67(0515); 69(0537); 74(2c9d);
79(2b61); 82(bb1b); 85(5741); 90(1f0a);
91(689f); 93(b8ba); 95(d2a9); 180(893f);
226(6558)
13(00a7); 22(0a31); 24(f481); 33(47f9);
38(a024); 52(4d8f); 87(739c)
21(bfe9); 22(2d24); 24(0970); 25(ddd3);
26(3c88); 27(15f8); 38(8c4a); 39(0e39);
40(7ef6); 41(9b98)

3.

4.

A055
Cyranka
Anas querquedula

A056
Płaskonos
Anas clypeata

Zagrożenia
Istniejące

Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Zamiana łąk zalewowych na grunty orne, połączona z intensyfikacją
zabiegów agrotechnicznych.
Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.
Sukcesywne zmniejszanie się liczby wypasanych zwierząt powodujące
zmiany w biotopie lęgowym.

J02.01
A02.03
K03.04

8(5f38); 11(f1ec); 23(cc54)

A04.02

8(5f38); 11(f1ec); 15(b7c0); 16(8507);
17(4271); 20(5608); 23(cc54); 26(3c88);
27(15f8); 29(8f75); 30(9297); 31(b186);
32(2388); 33(5b3b); 34(26d7); 35(22da);
36(6df0); 37(597c); 38(8c4a); 40(7ef6);
41(9b98); 42(322b); 43(384c); 44(fe07)

K02.01

32(2388); 36(6df0); 39(0e39)

J02.01

Wszystkie stanowiska
12(5031); 13(4f7a); 14(5e2a);
15(7079); 22(10d7); 23(08fd)
Wszystkie siedliska

A02.03

6(2293); 7(828f)

A04.02

20(3f77)

J02.01

6(2293); 7(828f); 10(4eba); 14(5e2a);
15(7079); 16(c979); 18(d683); 19(c112);
20(3f77); 21(2fc7); 22(10d7); 23(08fd);
24(68bc)

K02.01

Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk.

J02.01

K03.04

Wszystkie siedliska
A081
Błotniak stawowy
5.
Circus
aeruginosus

Zamiana łąk zalewowych na grunty orne, połączona z intensyfikacją
zabiegów agrotechnicznych.

A02.03

Wszystkie siedliska

F01.01

3(0be9)

F02.03

Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Prace melioracyjne powodujące obniżenie wilgotności obszaru
Zamiana łąk zalewowych na grunty orne, połączona z intensyfikacją
zabiegów agrotechnicznych.
Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.
Sukcesywne zmniejszanie się liczby wypasanych zwierząt powodujące
zmiany w biotopie lęgowym.
Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk.

J02.01

16(c796); 17(7896)

Opis zagrożenia

Potencjalne

Prace melioracyjne powodujące obniżenie wilgotności obszaru.
Zmniejszanie powierzchni szuwarów na stawach w wyniku intensyfikacji
zabiegów hodowlanych.
Nasilająca się presja wędkarzy w biotopach lęgowych powodująca płoszenie
ptaków.
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Lp.

6.

Przedmiot
ochrony

A084
Błotniak łąkowy
Circus pygargus

Numer płatu siedliska
Wszystkie siedliska
1(8343); 2(40eb); 3(aa62);
8(e363); 9(dcc0); 14(dc89),
15(f020)
3(aa62); 4(dc54); 5(4421); 6(55ec)

Zagrożenia
Istniejące
K03.04
K02.01
J02.01

Wszystkie siedliska
7.

8.

A03.01

Wszystkie siedliska

K03.04

9(d0f5); 10(b380)

F01.01

1(f043); 2(f0d5); 3(cf39); 4(78e4); 5(0919);
6(4054); 7(5cde); 8(a377); 10(0660)

K02.01

4(78e4); 21(9b6b)
A119
Kropiatka
Wszystkie siedliska
Porzana porzana 1(f043); 2(f0d5); 3(cf39); 5(0919); 6(4054);

J02.01

A118
Wodnik
Rallus aquaticus

K03.04

7(5cde); 8(a377); 9(8d0d); 10(0660);
11(4520); 12(6524); 13(d4f8); 14(357e);
15(83f5); 16(e3c2); 17(0af4); 18(ddfd);
19(858e); 20(37a6); 22(5d0c)

9.

10.

A120
Zielonka
Porzana parva

A122
Derkacz
Crex crex

Opis zagrożenia

Potencjalne

J02.01

Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.
Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk i wypasu
pastwisk.
Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Intensyfikacja i przyspieszenie zabiegów agrotechnicznych prowadzące do
niszczenia lęgów
Nasilająca się presja norki amerykańskiej, zwiększająca straty w lęgach.
Zmniejszanie powierzchni szuwarów na stawach w wyniku intensyfikacji
zabiegów hodowlanych.
Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk.
Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Nasilająca się presja lisa i norki amerykańskiej, zwiększająca straty w lęgach.
Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Nasilająca się presja norki amerykańskiej, zwiększająca straty w lęgach.
Zmniejszanie powierzchni szuwarów na stawach w wyniku intensyfikacji
zabiegów hodowlanych.

Wszystkie siedliska

K03.04

8(726e) i 9(81f7)

F01.01

1(2ebf); 2(8f38); 4(854d); 5(339a);
19(1512); 20(aa0f); 21(b209); 22(1d76);
24(9a8c); 25(9cc6); 26(4aea); 27(8381);
28(19d1); 29(f69f); 84(868e); 87(bc22);
88(5679); 89(8e43); 90(c140); 91(4238);
92(b55e); 93(9d07); 116(9089)

A02.03

Zamiana łąk zalewowych na grunty orne, połączona z intensyfikacją
zabiegów agrotechnicznych.

Wszystkie siedliska

K03.04

Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.

1(2ebf); 2(8f38); 3(207c); 4(854d); 5(339a);
6(fc3e); 7(d4f7); 8(b34e); 9(3066);
10(7330); 11(cc25); 12(530a); 13(c8e1);
16(390c); 17(2867); 18(c31b); 20(aa0f);
21(b209); 22(1d76); 23(82dd); 24(9a8c);
25(9cc6); 30(dee4); 61(7313); 82(8513);
83(555a); 84(868e); 85(d5df); 86(97c2);
89(8e43); 96(4add); 103(3d80); 104(caf0);
106(8c85); 109(63f0); 111(117b);

K02.01

Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk.
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Lp.

Przedmiot
ochrony

Numer płatu siedliska

Zagrożenia
Istniejące

Opis zagrożenia

Potencjalne

112(dca3); 116(9089); 119(23c0);
124(2d8f); 132(3c7d)

6(fc3e); 11(cc25); 12(530a);
14(d64b); 17(2867); 87(bc22)
Wszystkie siedliska

A03

1(2ebf); 2(8f38); 4(854d); 5(339a);
14(d64b); 17(2867); 19(1512); 20(aa0f);
21(b209); 22(1d76); 23(82dd); 24(9a8c);
25(9cc6); 26(4aea); 27(8381); 28(19d1);
29(f69f); 84(868e); 87(bc22); 88(5679);
89(8e43); 90(c140); 91(4238); 92(b55e);
93(9d07)

11.

12.

13.

A136
Sieweczka
rzeczna
Charadrius
dubius

A137
Sieweczka
obrożna
Charadrius
hiaticula

A153
Kszyk
Gallinago
gallinago

Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Niewłaściwe koszenie trawy powodujące straty lęgów.

J02.01

Wszystkie siedliska
Wszystkie siedliska

K03.04

15(7cc7); 16(76bf)

A04.02

Wszystkie siedliska

K02.01

Wszystkie siedliska

A03.01

Zwiększenie intensywności koszenia łąk.

J02.01

Prace melioracyjne powodujące obniżenie wilgotności obszaru.
Nasilająca się presja lisa i norki amerykańskiej, zwiększająca straty w lęgach.
Sukcesywne zmniejszanie się liczby wypasanych zwierząt powodujące
zmiany w biotopie lęgowym.
Sukcesja wyższej roślinności.
Prace zmieniające naturalny charakter koryta rzeki, eliminowanie
piaszczystych wysp i łach
Penetracja wysp, ławic i brzegów podczas spływów kajakowych
Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.
Sukcesywne zmniejszanie się liczby wypasanych zwierząt powodujące
zmiany w biotopie lęgowym.
Sukcesja wyższej roślinności
Prace zmieniające naturalny charakter koryta rzeki, eliminowanie
piaszczystych wysp i łach
Penetracja wysp i ławic podczas spływów kajakowych

J02.03

Wszystkie siedliska
Wszystkie siedliska

K03.04

G01

8(a26e)

A04.02

Wszystkie siedliska

K02.01

Wszystkie siedliska

J02.03

1(4769); 2(100f); 3(c77d)

G01

1(11fc); 2(6823); 3(0653); 4(ae9d); 6(3b90);
7(c3ef); 10(7d4f); 11(8c25); 12(516c);
13(31fb); 14(6a7b); 15(cbd2); 16(7088);
17(3415); 20(dfbc); 21(47c7); 22(7f53);
24(c7b2); 26(4c98); 27(b0e3); 34(a018)

K02.01

Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk.

Wszystkie siedliska

K03.04

Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.

A02.03

Zamiana łąk zalewowych na grunty orne, połączona z intensyfikacją
zabiegów agrotechnicznych.

J02.01

Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Sukcesywne zmniejszanie się liczby wypasanych zwierząt powodujące

3(0653); 4(ae9d); 5(052c); 6(3b90);
9(cd54); 23(9a75); 25(37c8); 26(4c98);
27(b0e3); 28(b1d6); 29(5f5d); 31(49ae);
33(af7f); 35(5312); 36(ce1f); 37(9dc0)
5(052c); 8(11f5); 10(7d4f); 15(cbd2);
18(bb61); 23(9a75); 65(a346)
32(a79f); 52(580f); 54(47dc)

A04.02
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Lp.

Przedmiot
ochrony

Numer płatu siedliska

Zagrożenia
Istniejące

Wszystkie siedliska

14.

15.

A156
Rycyk
Limosa limosa

A160
Kulik wielki
Numenius
arquata

J02.01

5(08b1); 6(0a3b); 8(f38d)

A04.02

5(08b1); 6(0a3b); 7(ebcc); 8(f38d),
10(8a55); 11(95fa); 12(5486); 13(cef8);
14(8878); 15(9bc8); 16(a9c7); 17(e953);
18(7051); 19(3a7e); 20(4f67); 21(7c5c);
22(4369); 23(806b)

K02.01

11(95fa); 15(9bc8)

J02.01

Wszystkie siedliska
9(e324); 10(8a55); 12(5486);
14(8878)
Wszystkie siedliska
2(c014); 3(f9df)
Wszystkie siedliska

K03.04

5(f53c); 6(0ff8); 7(ae9f)

K02.01

5(f53c); 7(ae9f)

J02.01

J02.01
G01.02
K03.04

16.

17.

A162
Krwawodziób
Tringa totanus

A168
Brodziec
piskliwy
Actitis
hypoleucos

J02.01

10(5744); 11(5b12); 16(45f2)

A04.02

10(5744); 11(5b12); 16(45f2); 18(fe88);
19(1a6a); 29(32a0); 30(014f)

K02.01

Wszystkie siedliska

K03.04

14(4295); 15(ceb5); 17(6f70); 18(fe88);
19(1a6a); 25(b25d); 26(7595); 27(9cf6);
29(32a0)

A02.03

24(1c2d); 30(014f)

J02.01

Wszystkie siedliska
Wszystkie siedliska

K03.04

Wszystkie siedliska

zmiany w biotopie lęgowym.
Prace melioracyjne powodujące obniżenie wilgotności obszaru.
Sukcesywne zmniejszanie się liczby wypasanych zwierząt powodujące
zmiany w biotopie lęgowym.
Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk.

A02.03

Wszystkie siedliska

Opis zagrożenia

Potencjalne

J02.01

J02.03

Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.
Zamiana łąk zalewowych na grunty orne, połączona z intensyfikacją
zabiegów agrotechnicznych.
Prace melioracyjne powodujące obniżenie wilgotności obszaru.
Turystyka konna powodująca płoszenie ptaków w miejscach lęgowych.
Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.
Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk.
Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Prace melioracyjne powodujące obniżenie wilgotności obszaru.
Sukcesywne zmniejszanie się liczby wypasanych zwierząt powodujące
zmiany w biotopie lęgowym.
Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania, głównie koszenia łąk.
Nasilająca się presja lisa, zwiększająca straty w lęgach.
Zamiana łąk zalewowych na grunty orne, połączona z intensyfikacją
zabiegów agrotechnicznych.
Nadmierne przesuszenie łąk i pastwisk wynikające przede wszystkim z
przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych.
Prace melioracyjne powodujące obniżenie wilgotności obszaru.
Drapieżnictwo ze strony ssaków drapieżnych, wpływające na straty w legach
Wykonywanie różnorodnych praco o charakterze regulacji koryta rzeki,
zmieniające naturalny charakter brzegów.
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Lp.

18.

Przedmiot
ochrony
A193
Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo

A195
Rybitwa
19.
białoczelna
Sternula albifrons

20.

21.

22.

23.

A197
Rybitwa czarna
Chlidonias nigra
A229
Zimorodek
Alcedo athis
A272
Podróżniczek
Luscinia svecica
A249
Brzegówka
Riparia riparia

Numer płatu siedliska

Zagrożenia
Istniejące

Opis zagrożenia

Potencjalne

Wszystkie siedliska
8(78a3); 23(f6d7); 24(3c2c)

M02

Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania.
Nasilająca się presja lisa i norki amerykańskiej, zwiększająca straty w lęgach.
Wykonywanie prac zmieniające naturalny charakter koryta rzeki, głównie
polegające na eliminowaniu piaszczystych wysp i łach.
Penetracja wysp i ławic podczas spływów kajakowych
Sukcesja drzew i krzewów wynikająca z zaprzestania stosowania
dotychczasowych form gospodarowania.
Nasilająca się presja lisa i norki amerykańskiej, zwiększająca straty w lęgach.
Wykonywanie prac zmieniające naturalny charakter koryta rzeki, głównie
polegające na eliminowaniu piaszczystych wysp i łach.
Penetracja wysp i ławic podczas spływów kajakowych
Przesunięcie płatów osoki pod wpływem wiatru, powodujące straty w legach.

8(78a3); 21(e914); 24(3c2c)

L08

Zatapianie lęgów podczas naturalnego przyboru wody.

Wszystkie siedliska

K02.01

Wszystkie siedliska

K03.04

Wszystkie siedliska

J02.03

Wszystkie siedliska

G01

Wszystkie siedliska

K02.01

Wszystkie siedliska

K03.04

Wszystkie siedliska

J02.03
G01

Wszystkie siedliska

J02.03

Wykonywanie różnorodnych praco o charakterze regulacji koryta rzeki,
zmieniające naturalny charakter brzegów.

Wszystkie siedliska

J02.01

Wykonywanie prac hydrologicznych, połączonych z wycinaniem wiklinowisk
przy korycie rzeki.

Wszystkie siedliska

J02.03

Wykonywanie różnorodnych praco o charakterze regulacji koryta rzeki,
zmieniające naturalny charakter brzegów.
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Cele działań ochronnych

5

Lp.

1

Przedmiot ochrony

A030
Bocian czarny
Ciconia nigra

Stan ochrony dla
stanowiska/
siedliska

U1

Ogólny stan
ochrony dla
przedmiotu
ochrony

U1

U1
2

A031
Bocian biały
Ciconia ciconia

U1

U1

U1

U1
3

A055
Cyranka
Anas querquedula

U1

U1

4

A056
Płaskonos

U1

U1

Cel działań ochronnych dla przedmiotu
ochrony
Utrzymanie liczebności bociana czarnego na
aktualnym poziomie, utrzymanie siedlisk na
poziomie 100% obecnej powierzchni na
wszystkich stanowiskach lęgowych
Zachowanie miejsc żerowania
Polepszenie miejsc żerowania
Utrzymanie liczebności bociana białego na
aktualnym poziomie wraz z polepszeniem
sukcesu lęgowego
Poszerzenie wiedzy o gatunku wśród lokalnej
społeczności, zwrócenie uwagi na konieczność
ewentualnych interwencji w stosunku do
zagrożonych lęgów (urzędy gmin, Rejony
Energetyczne, Państwowa Straż Pożarna, azyle
dla ptaków)
Utrzymanie żerowisk na poziomie 100%
aktualnej powierzchni, dzięki zapobieżeniu
zarastania łąk i ich zamiany na grunty orne (w
tym promocja Programów RolnoŚrodowiskowych)
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał lisa
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu
zarastania łąk poprzez zwiększenie wypasu
(max. dopuszczalna liczba zwierząt wg aktualnie
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich)
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu
zarastania łąk i ich zamiany na grunty orne (w
tym promocja Programów RolnoŚrodowiskowych) - 100% aktualnie
występujących siedlisk musi zostać bez zmian
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał lisa
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu

Perspektywa osiągnięcia właściwego
stanu ochrony

10 lat
5 lat
5 lat
5 lat

10 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat
5 lat
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Lp.

Przedmiot ochrony

Stan ochrony dla
stanowiska/
siedliska

Ogólny stan
ochrony dla
przedmiotu
ochrony

Anas clypeata

5

A081
Błotniak stawowy
Circus aeruginosus

6

A084
Błotniak łąkowy
Circus pygargus

7

A118
Wodnik
Rallus aquaticus

8

9

10

A119
Kropiatka
Porzana porzana

A120
Zielonka
Porzana parva

A122
Derkacz
Crex crex

FV

U1

U1
U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

Cel działań ochronnych dla przedmiotu
ochrony
zarastania łąk i ich zamiany na grunty orne (w
tym promocja Programów RolnoŚrodowiskowych) - 100% aktualnie
występujących siedlisk musi zostać bez zmian
Utrzymanie liczebności gatunku na co najmniej
aktualnym poziomie z uwzględnieniem
naturalnych fluktuacji liczebności gatunku
Polepszenie warunków siedliskowych
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu
zarastania łąk przez krzewy oraz zbyt silnego
przesuszenia łąk - 100% aktualnie
występujących siedlisk musi zostać bez zmian
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał lisa
i norki amerykańskiej
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu
usuwania szuwarów na stawach hodowlanych, 100% aktualnie występujących siedlisk musi
zostać bez zmian
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał lisa
i norki amerykańskiej
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu
zarastania łąk przez krzewy oraz zbyt silnego
przesuszenia łąk (turzycowisk) - 100% aktualnie
występujących siedlisk musi zostać bez zmian
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał
norki amerykańskiej
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu
usuwania szuwarów na stawach hodowlanych;
100% aktualnie występujących siedlisk musi
zostać bez zmian
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał lisa
Utrzymanie populacji dzięki zachowaniu
odpowiedniej struktury i wilgotności siedlisk
lęgowych (100% aktualnie występujących

Perspektywa osiągnięcia właściwego
stanu ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony

5 lat
7 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat
5 lat
10 lat
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11

12

Przedmiot ochrony

A136
Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius

A137
Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula

Stan ochrony dla
stanowiska/
siedliska

U1

U2

Ogólny stan
ochrony dla
przedmiotu
ochrony

U1

U2

13

A153
Kszyk
Gallinago gallinago

U1

U1

14

A156
Rycyk

U1
U1

U2

Cel działań ochronnych dla przedmiotu
ochrony
siedlisk musi zostać bez zmian) wraz z
modyfikacją intensywności rolnictwa (technik
zabiegów rolniczych)
Utrzymanie populacji (52 pary) dzięki
zapobieżeniu zarastania pastwisk i łąk przez
byliny oraz krzewy; 100% aktualnie
występujących siedlisk musi zostać bez zmian;
regularne koszenie
Utrzymanie populacji dzięki zwiększeniu liczby
wypasanych zwierząt i zapobieżeniu zarastania
pastwisk przez byliny (max. dopuszczalna liczba
zwierząt wg aktualnie obowiązującego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Utrzymanie populacji dzięki ograniczeniu presji
turystów
Utrzymanie populacji (9 par) dzięki
zapobieżeniu zarastania łąk przez byliny oraz
krzewy; 100% aktualnie występujących siedlisk
musi zostać bez zmian; regularne koszenie
Utrzymanie populacji dzięki zwiększeniu liczby
wypasanych zwierząt i zapobieżeniu zarastania
pastwisk przez byliny (max. dopuszczalna liczba
zwierząt wg aktualnie obowiązującego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Utrzymanie populacji dzięki ograniczeniu presji
turystów
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał lisa
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu zbyt
intensywnemu zarastaniu łąk przez krzewy i
drzewa oraz nadmiernemu przesuszeniu łąk;
100% aktualnie występujących siedlisk musi
zostać bez zmian
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał lisa
Utrzymanie populacji dzięki zachowaniu

Perspektywa osiągnięcia właściwego
stanu ochrony

10 lat

10 lat

10 lat

10 lat

10 lat

10 lat
5 lat

10 lat

5 lat
10 lat
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Przedmiot ochrony

Stan ochrony dla
stanowiska/
siedliska

Ogólny stan
ochrony dla
przedmiotu
ochrony

Limosa limosa

U1

U2

U1

15

16

17

A160
Kulik wielki
Numenius arquata

A162
Krwawodziób
Tringa totanus

A168

U1

U1

FV

U1

U1

FV

Cel działań ochronnych dla przedmiotu
ochrony
odpowiedniej struktury i wilgotności siedlisk
lęgowych; 100% aktualnie występujących
siedlisk musi zostać bez zmian
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu zbyt
intensywnemu zarastaniu łąk przez krzewy i
drzewa oraz nadmiernemu przesuszeniu łąk;
100% aktualnie występujących siedlisk musi
zostać bez zmian
Utrzymanie populacji dzięki zwiększeniu liczby
wypasanych zwierząt (max. dopuszczalna liczba
zwierząt wg aktualnie obowiązującego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu zbyt
intensywnemu zarastaniu łąk przez krzewy i
drzewa oraz nadmiernemu przesuszeniu łąk;
100% aktualnie występujących siedlisk musi
zostać bez zmian
Utrzymanie populacji dzięki ograniczeniu presji
człowieka
Polepszenie sukcesu lęgowego przez odstrzał lisa
Utrzymanie populacji dzięki zapobieżeniu zbyt
intensywnemu zarastaniu łąk przez krzewy i
drzewa oraz nadmiernemu przesuszeniu łąk;
100% aktualnie występujących siedlisk musi
zostać bez zmian
Utrzymanie populacji dzięki zachowaniu
odpowiedniej struktury i wilgotności siedlisk
lęgowych; 100% aktualnie występujących
siedlisk musi zostać bez zmian
Utrzymanie populacji dzięki zwiększeniu liczby
wypasanych zwierząt (max. dopuszczalna liczba
zwierząt wg aktualnie obowiązującego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Utrzymanie liczebności gatunku na co najmniej

Perspektywa osiągnięcia właściwego
stanu ochrony

10 lat

10 lat

10 lat

5 lat
5 lat

10 lat

10 lat

10 lat
Aktualnie właściwy stan ochrony
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Lp.

Przedmiot ochrony

Stan ochrony dla
stanowiska/
siedliska

Ogólny stan
ochrony dla
przedmiotu
ochrony

Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos

18

19

20

21

22

23

A193
Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo

A195
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
A197
Rybitwa czarna
Chlidonias niger
A229
Zimorodek
Alcedo atthis
A272
Podróżniczek
Luscinia svecica
A249
Brzegówka
Riparia riparia

U1

U1

U1

U1

U1
FV

Cel działań ochronnych dla przedmiotu
ochrony
aktualnym poziomie (tj. około 87 par) z
uwzględnieniem naturalnych fluktuacji
liczebności gatunku
Polepszenie sukcesu lęgowego przez
ograniczenie presji człowieka
Utrzymanie liczebności gatunku na co najmniej
aktualnym poziomie (tj. około 105 par) dzięki
poprawie warunków siedliskowych przez
regularne wykaszanie siedlisk lęgowych
Polepszenie sukcesu lęgowego przez
ograniczenie presji człowieka
Utrzymanie liczebności gatunku na co najmniej
aktualnym poziomie (tj. około 80 par) dzięki
poprawie warunków siedliskowych przez
regularne wykaszanie siedlisk lęgowych

Perspektywa osiągnięcia właściwego
stanu ochrony

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

Utrzymanie populacji na aktualnym poziomie
liczebności

Właściwy stan ochrony jest zależny
jedynie od czynników naturalnych

FV

FV

Utrzymanie populacji na aktualnym poziomie
liczebności (tj. 27 par)

Właściwy stan ochrony jest zależny
jedynie od czynników naturalnych

FV

FV

Utrzymanie populacji na aktualnym poziomie
liczebności

Właściwy stan ochrony jest zależny
jedynie od czynników naturalnych

FV

FV

Utrzymanie populacji na aktualnym poziomie
liczebności [tj. ok. 7700 par (norek)]

Właściwy stan ochrony jest zależny
jedynie od czynników naturalnych

112

Moduł C
Ustalenie działań ochronnych

6

Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Corocznie wg
potrzeb

0,8 tys. za
jedną
platformę
(szacunkowo
50 tys.)

Zakład
Energetyczny,
RDOŚ

Corocznie wg
potrzeb

0,5 tys. za
jedną
platformę
(szacunkowo
40 tys.)

Zakład
Energetyczny,
RDOŚ

Działania związane z ochroną czynną

1

2

A031
Bocian biały

Ciconia
ciconia

A031
Bocian biały
Ciconia
ciconia

A1

A2

Czynna
ochrona
gniazd
bociana

Czynna
ochrona lęgów

Montaż platform na czynnych słupach
napowietrznych linii energetycznych
przenoszenie na nie istniejących gniazd
ze słupów elektrycznych; usuwanie
części materiału ze zbyt wysokich i
ciężkich gniazd W ramach kosztów
zarządzania obszarem należy
przewidzieć rocznie 20 tys. zł na bieżące
interwencje związane z ochroną
bociana. Prace prowadzone w okresie
październik-luty

Izolowanie przewodów elektrycznych
na niewielkich odcinkach przy słupach
energetycznych. Prace prowadzone w
okresie październik-luty

Wszystkie gniazda
położone na słupach
linii przesyłowych w
wyznaczonych płatach
siedlisk lęgowych
działanie ochronne nr 5
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Wszystkie gniazda
położone na słupach
linii przesyłowych w
wyznaczonych płatach
siedlisk lęgowych
działanie ochronne nr 6
wyznaczone w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

1 tys. za jedno
szkolenie
(szacunkowo
25 tys.)

RDOŚ

0,06 tys./lisa
(szacunkowo
5 tys.)

Lokalne Koło
Łowieckie przy
współpracy z
RDOŚ

załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

3

4

A031
Bocian biały
Ciconia
ciconia

A055
Cyranka
Anas
querquedula

A3

A4

Szkolenie
służb i
organów,
które mają
wpływ na
działanie w
zakresie
czynnej
ochrony

Ograniczenie
wpływu lisa
na lęgi ptaków

Szkolenia dla przedstawicieli:
Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczych Straży Pożarnych,
rejonów energetycznych, przedstawicieli
urzędów gminnych i starostw
powiatowych. Szkolenie powinno
obejmować metodykę ochrony gniazd
bociana, możliwości finansowania,
omawianie sposobów komunikacji
pomiędzy poszczególnymi organami.
Szkolenie w okresie jesień-zima

Urzędy Gmin na
obszarze Natura 2000

Odstrzał lisa na poziomie ustalonym
przez lokalne Koła Łowieckie; poziom
ten powinien wynosić około 100% stanu
wiosennego na danym obszarze.
Odstrzał w okresie 01.09-31.03

Siedliska nr: 3(2972),
8(1cc4), 11(ecc5),
25(8347), 30(7e60)
działanie ochronne nr 7
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

Corocznie
począwszy od 2-3
roku
obowiązywania
planu
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 3(2556);
6(7751); 7(eb86);
13(fac3); 16(551c)
działanie ochronne nr 7
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
A056
Płaskonos
Anas
clypeata

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Siedliska nr: 13(a919);
49(8a95); 78(8317);
90(1b57); 100(8c1e);
117(6580)
działanie ochronne nr 7
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
A122
Derkacz
Crex crex

A153
Kszyk
Gallinago
gallinago

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 17(7958);
28(5d8e); 39(b834);
42(a357); 52(5d13);
54(85e9)
działanie ochronne nr 7
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Brak kosztów

Ośrodki

działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 2(237e);
5(2d59); 6(2045);
9(8e76)
działanie ochronne nr 7
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

A156
Rycyk
Limosa
limosa

Siedliska nr: 1(7cd2),
5(0381); 10(26a6);
11(3f21); 17(5024)
działanie ochronne nr 7
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

A162
Krwawodzió
b
Tringa
totanus

5

A122

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
A5

Promocja

Szkolenie dotyczące pakietu 5.1, opis

Urzędy Gmin na
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Derkacz
Crex crex
A136
Sieweczka
rzeczna
Charadrius
dubius

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Programów
Rolnośrodowiskowy
ch

techniki koszenia sprzyjającej
egzystencji gatunku, dostosowanie
terminu koszenia do biologii gatunku.
Szkolenie w okresie jesiennym lub
zimowym

obszarze Natura 2000,
siedziby ośrodków
doradztwa rolniczego
itp. na danym obszarze

Ograniczenie
presji
człowieka

Ograniczenie w miarę możliwości presji
ze strony wędkarzy i turystyki konnej
(skanalizowanie ruchu) w okresie
lęgowym gatunku. Zaleca się
ustanowienie zakazu połowu ryb w

Siedliska nr: 3(2110) w
przypadku błotniaka
stawowego, a kulika
wielkiego siedliska nr:
2(fd82); 3(71b5)

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

(działania
statutowe
ośrodków
doradztwa
rolniczego)

Doradztwa
Rolniczego, Izby
Rolnicze przy
współpracy z
RDOŚ

brak

RDOŚ

A137
Sieweczka
obrożna
Charadrius
hiaticula
A153
Kszyk
Gallinago
gallinago
A156
Rycyk
Limosa
limosa

6

A081
Błotniak
stawowy
Circus
aeruginosus

A6

corocznie
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

odległości mniejszej niż 300 m od
terenów będących miejscem
gniazdowania. Ograniczenie dotyczy
okresu 1 kwietnia-31 sierpnia

działanie ochronne nr
12 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Corocznie

0,06
tys./osobnika
(szacunkowo
5 tys.)

Lokalne Koło
Łowieckie przy
współpracy z
RDOŚ

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A160
Kulik wielki
Numenius
arquta

Siedlisko nr: 22(5e10)
działanie ochronne nr 8
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

7

A118
Wodnik
Rallus
aquaticus

A7

Ograniczenie
wpływu lisa i
norki na lęgi
ptaków

Odstrzał lisa i norki na poziomie
ustalonym przez lokalne Koła
Łowieckie; poziom ten powinien
wynosić około 100% stanu wiosennego
na danym obszarze. Odstrzał 01.0931.03.

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

8

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Corocznie

0,06
tys./osobnika
(szacunkowo
5 tys.)

Lokalne Koło
Łowieckie przy
współpracy z
RDOŚ

Siedliska nr: 8(02ea);
13(6020);
17(fa5b);19(bddb);
20(c047)
działanie ochronne nr 8
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

A119
Kropiatka
Porzana
porzana

A120
Zielonka
Porzana
parva

Miejsce
realizacji

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A8

Ograniczenie
wpływu norki
na lęgi ptaków

Odstrzał norki na poziomie ustalonym
przez lokalne Koła Łowieckie; poziom
ten powinien wynosić około 100% stanu
wiosennego na danym obszarze.
Odstrzał 01.09-31.03.

Siedlisko nr: 15(2f05);
17(ef16)
działanie nr 9
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

9

A30
Bocian
czarny
Ciconia
nigra

A9

Czynna
ochrona
gniazd
bociana

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
gniazda lub zagrożenia jego upadku
należy dokonać niezbędnych prac
remontowych polegających na
wzmocnieniu gniazda, stabilizacji jego
położenia w ostateczności założeniu
platformy drewnianej i przeniesieniu
gniazda na platformę. Istotne jest też,
aby gniazdo dla ptaków było cały czas
atrakcyjne, tj. musi być zapewniony
odpowiedni dolot do niego. Prace w
okresie październik-luty

Siedliska nr: 1(b583),
2(95d5), 5(56ed),
6(0e9d) – ze względu
na wrażliwość danych
nie umieszczono ich na
mapie

W miarę potrzeb

A10

Ograniczenie
penetracji
ludzkiej

Zakaz wstępu osób (kajakarze,
wędkarze, turyści) w okresie lęgowym
ptaków (tj. 1 kwietnia-31 sierpnia) na
wyspy i ławice w nurcie rzeki. Zakaz w
okresie 01.04-31.08

Wyspy i ławice w
korycie rzeki

Corocznie

Koszt
jednorazowej
interwencji
przy gnieździe
(remont,
Właściciel,
założenie
Zarządca obszaru,
platformy
RDOŚ
obcięcie
gałęzi) – do
2000 zł
(szacunkowo
6 tys.)

A136
Sieweczka
rzeczna
Charadrius
dubius

10

A137
Sieweczka
obrożna
Charadrius
hiaticula

10 tys./1 rok

Właściciel,
Zarządca obszaru,
RDOŚ

A193
Rybitwa
rzeczna
Sterna
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Brak

Właściciel,
zarządca,
dzierżawca gruntu

1,5/ha/rok

Właściciel,
dzierżawca lub
zarządca gruntu

hirundo
A195
Rybitwa
białoczelna
Sternula
albifrons
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

A030
Bocian
czarny
Ciconia
nigra
11

B1

A031
Bocian biały
Ciconia
ciconia

Poprawa
warunków
siedliskowych

Działanie obligatoryjne: Zachowanie
siedlisk w postaci trwałych
użytków zielonych poprzez ich
ekstensywne użytkowanie kośne, kośnopastwiskowe

Działanie fakultatywne:
Objęcie terenu użytkowaniem zgodnie z
wymogami tożsamymi do wariantu 5.1
Programu rolnośrodowiskowego 20072013

Żerowiska nr 4(0266);
9(c82f)
cała powierzchnia
żerowiska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Żerowiska nr: 2(4bdc);
5(33f1); 10(56d2);
13(6b12); 16(32de);
19(fe28); 20(ff4d);
22(3cba); 24(1319);

Koszenie
corocznie
Wypas corocznie
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac
(koszenie jednorazowo w okresie 1.0831.09; wysokość koszenia 5-15 cm;
zebranie i usunięcie biomasy z powierzchni terenu; pozostawianie 5-10%
działki nieskoszonej; wypas w okresie
1.05-15.10; obsada - do 0,5 DJP/ha do
20 lipca, a po 20 lipca, od 0,5 do 1,0
DJP/ha)

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

27(eec9); 30(0c24),
33(296d); 35(86cd),
38(27cd), 45(a208);
46(c50b); 48(4f94);
52(8d2d); 57(3453);
64(9c9b); 67(5f4c);
69(2002); 74(1802);
87(811a); 100(c8ff);
104(b117); 113(9ee1);
116(7c41); 117(be78);
129(5113); 135(4a10);
137(c87b); 142(88e0);
144(c48d); 150(fcbc);
151(422d); 160(8215);
163(7610); 167(6b6b);
169(f1ce); 180(cd60);
191(346c); 193(3454);
200(ef01); 204(f4be);
208(bd8e); 209(49d9);
216(3c0a); 221(6b11);
232(7842); 243(81dc);
244(417c); 248(7256);
253(1171)
cała powierzchnia
żerowiska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A055
Cyranka
Anas
querquedula

Siedliska nr: 8(1cc4),
11(ecc5), 15(b4de),
16(4e46), 17(32cb),
20(5cc8), 23(6799),
26(da8b), 27(5215),
29(425b), 30(7e60),
31(85f4), 32(2c90),
33(8718), 34(85f8),
35(cc1b), 36(aebd),
37(97bf), 38(d467),
39(8be6), 40(a7b2),
41(979e), 42(1408),
43(aa62), 44(747e)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A056
Płaskonos
Anas
clypeata

Siedliska nr: 6(7751),
7(eb86), 10(eab3),
14(7701), 15(a139),
16(551c), 18(c4ae),
19(a787), 20(897d),
21(72cf), 22(1dca),
23(9b03), 24(dd94),
25(7662)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A084
Błotniak
łąkowy
Circus

Siedliska nr: 1(090b),
2(8e89), 3(4c8f),
4(62f7), 5(7412),
6(8127), 8(e125),
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

pygargus

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

9(b6b6), 14(6072),
15(761a)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A119
Kropiatka
Porzana
porzana

Siedlisko nr: 4(1cd5)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
126

Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A122
Derkacz
Crex crex

Siedlisko nr: 1(b4b3),
2(0af9), 3(5cb4),
4(7cbf), 5(e500),
6(7399), 7(ae5c),
8(30c0), 9(39fe),
10(7c66), 11(cea6),
12(427d), 13(a919),
14(a658), 16(c0fa),
17(34ba), 18(c395),
20(f135), 21(b1e0),
22(46ac), 23(42ad),
24(d7cd), 25(2758),
30(fdfa), 61(b0f6),
82(8eab), 83(ee45),
84(1d12), 85(a22b),
86(273f), 87(639a),
89(ad5d), 96(da6c),
99(c660), 103(5292),
104(c15c), 106(b0b2),
109(3255), 111(a0bf),
112(69a1), 116(f4cf),
119(436a), 124(a8db),
132(154e)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A136
Sieweczka
rzeczna
Charadrius
dubius

A137
Sieweczka
obrożna

Wszystkie siedliska;
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Wszystkie siedliska;
cała powierzchnia
siedliska, działanie
128

Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Charadrius
hiaticula

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A153
Kszyk
Gallinago
gallinago

Siedlisko nr: 1(9c57);
2(a8c3); 3(0079);
4(abbf); 5(1ffc);
6(21d2); 7(8f83);
8(a692); 10(ae48);
11(dcd2); 12(c9da);
13(e89e); 14(9616);
15(009e); 17(7958);
18(54ff); 20(ab44);
21(2a8c); 22(0b1b);
23(cbc2); 24(876e);
26(c8d1); 27(a83c);
32(0c50), 34(bac0);
52(5d13); 54(85e9)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A156
Rycyk
Limosa
limosa

Siedlisko nr: 5(2d59),
6(2045), 7(ff4e),
8(53b1), 10(352d),
11(18c3), 12(f0ee),
13(8197), 15(b73f);
16(b46f); 17(5b0c);
18(1337); 19(48ca);
20(2a9c); 21(a1dc);
22(80e6); 23(f20f)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A160
Kulik wielki
Numenius
arquta

A162
Krwawodzió
b
Tringa
tetanus

Siedlisko nr: 5(cc81),
6(525f), 7(37e6)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 10(26a6);
11(3f21);
16(8892);18(06b3);
19(dc1f); 20(badb);
21(f786); 22(b05b);
23(1281); 24(8aef);
25(4408); 26(7b44);
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

27(d88c); 28(1bf5),
29(db68), 30(1ee7)
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A193
Rybitwa
rzeczna
Sterna
hirundo

Wszystkie stanowiska
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A195
Rybitwa
białoczelna
Sternula
albifrons

Wszystkie stanowiska
cała powierzchnia
siedliska, działanie
ochronne nr 1
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

corocznie

brak

właściciele
gruntów

załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

12

A030
Bocian
czarny
Ciconia
nigra

A031
Bocian biały
Ciconia

Żerowiska: nr 3(631f);
8(6f4f);Wszystkie
działki użytkowane
jako łąki,
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

B2

Utrzymanie
siedliska

Działanie obligatoryjne: Utrzymywać
ekstensywne użytkowanie kośne lub
kośno-pastwiskowe.

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Żerowiska nr: 5(33f1);
10(56d2); 13(6b12);
16(32de); 20(ff4d);
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

ciconia

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

22(3cba); 52(8d2d);
57(3453); 64(9c9b);
67(5f4c); 69(2002);
74(1802); 79(17f3);
82(dd26); 85(1374);
90(90a2); 91(78da);
93(0732); 95(9333);
180(cd60); 226(1254)
Wszystkie działki
użytkowane jako łąki,
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A055
Cyranka
Anas
querquedula

Siedliska nr: 21(29c4),
22(929b), 24(052a),
25(8347), 26(da8b),
27(5215), 38(d467),
39(8be6), 40(a7b2),
41(979e)
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A056
Płaskonos
Anas
clypeata

Siedliska nr: 12(24e9),
13(fac3), 14(7701),
15(a139), 22(1dca),
23(9b03)
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A119

Siedliska nr: 1(639f),
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Kropiatka
Porzana
porzana

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

2(ef8f), 3(4bbc),
4(1cd5), 5(70c9),
6(a555), 7(b1f6),
8(02ea), 10(f783)
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A122
Derkacz
Crex crex

Siedliska nr: 1(b4b3),
2(0af9), 4(7cbf),
5(e500), 19(91f3),
20(f135), 21(b1e0),
22(46ac), 24(d7cd),
25(2758), 26(5150),
27(b213), 28(5472),
29(b1d4), 84(1d12),
87(639a), 88(28d7),
89(ad5d), 90(1b57),
91(ed1c), 92(e016),
93(7308), 116(f4cf)
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A153
Kszyk
Gallinago
gallinago

Siedliska nr: 3(0079);
4(abbf); 5(1ffc);
6(21d2); 9(56fc);
23(cbc2); 25(ec63);
26(c8d1); 27(a83c);
28(5d8e); 29(74a9);
31(53ac); 33(76dd);
35(b052); 36(73b6);
37(02d7)
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 9(8e76),
10(352d), 12(f0ee),
14(cc00)
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
A156
Rycyk
Limosa
limosa

A162
Krwawodzió
b
Tringa
totanus

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 14(d5a3),
15(fe4e), 17(5024),
18(06b3), 19(dc1f),
25(4408), 26(7b44),
27(d88c), 29(db68),
31(b0a9), 32(0cfc)
działanie ochronne nr 2
wyznaczone w
załączniku Mapa
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

corocznie

brak

dzierżawca/właści
ciel gospodarstwa
hodowlanego

działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 16(a16e),
17(9d6d)
działanie ochronne nr 4
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

13

A081
Błotniak
stawowy
Circus
aeruginosus

B3

Zachowanie
gospodarki na
stawach
rybnych

Działanie obligatoryjne:
Zachowanie odpowiedniej powierzchni
szuwaru pałkowego i trzcinowego
dogodnego do założenia gniazd (30-50%
poszczególnych kwater)

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

140

Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Siedliska nr: 9(f24e);
10(d444) działanie
ochronne nr 4
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
A118
Wodnik
Rallus
aquaticus

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 8(2e99);
9(8e8e) działanie
ochronne nr 4
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

A120
Zielonka
Porzana
parva

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Corocznie

brak

właściciele
gruntów, RDOŚ

Corocznie

brak

RDOŚ,
właściciele
gruntów

ochronnych

14

15

A119
Kropiatka
Porzana
porzana

A162
Krwawodzió
b
Tringa
totanus

B4

B5

Poprawa
siedliska
dzięki
podtopieniu
szuwarów

Poprawa
siedliska
dzięki
podtopieniu
obszaru

Działanie fakultatywne:
Podjąć lekkie podtopienie obszaru
wzdłuż rzeki Kosówki, na szerokość
min. 100m. Proponuje się instalacje
zastawki w zachodniej części
wyznaczonego siedliska, która spiętrzy
wodę. Głębokość zalania szuwaru
powinna wynosić około 20 cm. Prace
realizować w okresie zimowym – do 1
kwietnia.

Działanie fakultatywne:
Podjąć lekkie podtopienie obszaru
Proponuje się instalacje 2 zastawek,
które spiętrzą wodę. Prace realizować w
okresie zimowym – do 1 kwietnia.

Siedliska nr: 21(750b)
działanie ochronne nr 3
wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedlisko nr:30(1ee7)
działanie ochronne nr
10 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Corocznie

brak

RDOŚ,
właściciele
gruntów

działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr:15(b73f)
działanie ochronne nr
10 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Działanie fakultatywne:
Podjąć lekkie podtopienie obszaru
Proponuje się instalacje 2 zastawek,
które spiętrzą wodę. Prace realizować w
okresie zimowym – do 1 kwietnia.

A156
Rycyk
Limosa
limosa

16

A136
Sieweczka
rzeczna
Charadrius
dubius

B6

Poprawa
siedliska
dzięki
regularnemu
wykaszaniu
roślinności na
wyspach

Działanie obligatoryjne:
Wykaszanie roślinności, przede
wszystkim ziołorośli (bylin) na wyspach

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr: 36(17d5)
działanie ochronne nr
11 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A193
Rybitwa
rzeczna
Sterna
hirundo

A195
Rybitwa
białoczelna
Sternula
albifrons

Siedliska nr:38(4abc);
39(b974); 40(54c2);
41(b63e)
działanie ochronne nr
11 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr:39(f252);
40(d675); 41(5d1a)
działanie ochronne nr
11 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Corocznie

brak

RDOŚ,
właściciele
gruntów

ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr:23(6799)
działanie ochronne nr
12 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
A055
Cyranka
Anas
querquedula

17

B7

A136
Sieweczka
rzeczna
Charadrius
dubius

Poprawa
siedliska
dzięki
zwiększeniu
wypasu
zwierząt

Działanie obligatoryjne:
Zwiększenie wypasu (max. liczba
zwierząt wg norm narzuconych w
aktualnie obowiązującego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr:44(f8c0);
45(1b09); 46(e48b);
47(57fc); 48(fb0e);
49(37bd); 50(b3f4);
51(bd8f)
działanie ochronne nr
12 wyznaczone w
załączniku Mapa
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

A137
Sieweczka
obrożna
Charadrius
hiaticula

A156
Rycyk

Siedliska nr: 8(71ce),
13(98c0); 14(1585);
15(f693); 16(2f24)
działanie ochronne nr
12 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr:14(cc00)
działanie ochronne nr
146

Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Limosa
limosa

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

12 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych
Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych
Siedliska nr:16(8892),
29(db68)
działanie ochronne nr
12 wyznaczone w
załączniku Mapa
działań ochronnych

A162
Krwawodzió
b
Tringa
totanus

Szczegóły dotyczące
obrębów i działek
ewidencyjnych
znajdujących się w
zasięgu zaplanowanych
działań ochronnych
przedstawiono w
załączniku nr 1 Obszar
wdrażania działań
ochronnych

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Działań monitoringowych nie przewiduje się ze względu na brak aktualnych danych o rozmieszczeniu stanowisk zdecydowanej większości omawianych gatunków, co
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

należy wykonać w pierwszej kolejności. Po wykonaniu inwentaryzacji powinny zostać wytypowane powierzchnie monitoringowe, na których w okresie co 2 lata należy
prowadzić ocenę liczebności awifauny (wybranych gatunków)
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

15

A030
Bocian
czarny
Ciconia
nigra

16

A031
Bocian biały
Ciconia
ciconia

17

A055
Cyranka
Anas
querquedula

18

A056
Płaskonos
Anas
clypeata

19

A081
Błotniak
stawowy
Circus
aeruginosus

D1

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
starszych partii lasów, głównie olsów
(powyżej 80 lat) i powierzchni powyżej
10 ha, kontrola zimą i sprawdzenie
zajęcia gniazda w okresie lęgowym
Obserwacje na punktach
obserwacyjnych: 20 marca-20 lipca,
kiedy ptaki są aktywne i „pomagają”
zlokalizować położenie gniazda

D2

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
obszarów zabudowanych w okresie 1-15
lipca, wówczas ocenia się także liczbę
piskląt w gnieździe

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

10 tys.

RDOŚ

D3

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
większych starorzeczy i przylegających
do nich łąk, gdzie są lokalizowane
gniazda w okresie 1-31 maja

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

30 tys.

RDOŚ

D4

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
większych starorzeczy i przylegających
do nich łąk, gdzie są lokalizowane
gniazda w okresie 1-31 maja

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

30 tys.

RDOŚ

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

30 tys.

RDOŚ

D5

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
starorzeczy z rozwiniętym szuwarem.
Kontrola odbywa się z punktów z
dobrym widokiem 2 razy w sezonie,
pierwszy raz 15.04-15.05 (najwyższa
aktywność toków, budowa gniazda) a

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

20 tys.

RDOŚ
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Nr

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj. łąk
z wysoką roślinnością oraz pól
uprawnych z większymi płatami ozimin
oraz rzepaku. Kontrola odbywa się z
punktów z dobrym widokiem 2 razy w
sezonie, pierwszy raz pierwsza połowa
maja (najwyższa aktywność toków) a
drugi raz w lipcu (karmienie młodych)

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

20 tys.

RDOŚ

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
starorzeczy z rozwiniętym szuwarem.
Kontrola odbywa się z brzegu
starorzecza, jeden raz w sezonie: od 15
kwietnia do 15 maja lub 15 lipca do 15
sierpnia – kiedy aktywność głosowa
wodników jest najwyższa. Kontrola
musi być oparta o stymulację głosową,
która zdecydowanie podnosi
skuteczność wykrywania tego gatunku.

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

30 tys.

RDOŚ

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

10 tys.

RDOŚ

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

30 tys.

RDOŚ

Nazwa

Zakres prac
drugi raz w pierwszej połowie lipca
(karmienie młodych)

20

21

A084
Błotniak
łąkowy
Circus
pygargus

A118
Wodnik
Rallus
aquaticus

D6

D7

22

A119
Kropiatka
Porzana
porzana

D8

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
silnie podmokłych łąk i turzycowisk, też
wokół starorzeczy. Kontrola jeden raz w
sezonie, w maju Kontrola powinna być
oparta o stymulację głosową, która
podnosi skuteczność wykrywania tego
gatunku.

23

A120
Zielonka
Porzana

D9

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
starorzeczy z rozwiniętym szuwarem.
Kontrola odbywa się z brzegu
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
wilgotnych, ekstensywnie
użytkowanych łąk i turzycowisk.
Kontrola raz w sezonie: przełom maja i
czerwca. Liczenie tylko w sprzyjających
warunkach atmosferycznych – bez
opadów i silniejszego wiatru.

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

50 tys.

RDOŚ

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
wilgotnych, ekstensywnie
użytkowanych łąk i turzycowisk, a także
skrajów olsu. Kontrola raz w sezonie: 1
kwietnia – 15 maja, kiedy ptaki
intensywnie tokują.

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

30 tys.

RDOŚ

D12

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
wilgotnych, ekstensywnie
użytkowanych łąk i turzycowisk,
szczególnie w okolicy większych
starorzeczy. Kontrola raz w sezonie: 15
kwietnia-31 maja.

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

30 tys.

RDOŚ

D13

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
rozległych, ekstensywnie użytkowanych
łąk. Kontrola raz w sezonie: 15
kwietnia-31 maja.

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

10 tys.

RDOŚ

Nr

Nazwa

parva

24

A122
Derkacz
Crex crex

25

A153
Kszyk
Gallinago
gallinago

26

A156
Rycyk
Limosa
limosa

27

A160
Kulik wielki
Numenius
arquta

Zakres prac
starorzecza, jeden raz w sezonie, w
maju. Kontrola powinna być oparta o
stymulację głosową, która podnosi
skuteczność wykrywania tego gatunku.

D10

D11
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Działania ochronne
Lp.

Przedmiot
ochrony

28

A162
Krwawodzió
b
Tringa
totanus

29

30

A197
Rybitwa
czarna
Chlidonias
niger

A272
Podróżnicze
k
Luscinia
svecica

Nr

Nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

D14

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
wilgotnych, ekstensywnie
użytkowanych łąk, szczególnie w
okolicy większych starorzeczy. Kontrola
raz w sezonie: 15 kwietnia-31 maja.

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

30 tys.

RDOŚ

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
starorzeczy z dobrze rozwiniętą
roślinnością pływającą. W warunkach
doliny Bugu rybitwy gniazdują niemal
wyłącznie na osoce aloesowatej.
Kontrola raz w sezonie: w czerwcu.
Najlepsze wyniki daje podejście na skraj
starorzecza o policzenie niepokojących
się na widok obserwatora ptaków. Aby
obliczyć liczbę par lęgowych należy
podzielić liczbę widzianych ptaków
przez 1,5.

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

20 tys.

RDOŚ

Szczegółowa
inwentaryzacj
a gatunku

Kontrola odpowiednich biotopów, tj.
okresowo zalewane łozowiska, często na
granicy z szuwarem. Kontrola raz w
sezonie: 15 kwietnia-15 maja. Poza
kontrolą doliny należy przeprowadzić
spływ rzeką. Najlepsze wyniki dają
kontrole poranne (do 11.00) i wieczorne
(19.00-21.00)

Cały obszar Natura
2000

Co 10 lat

20 tys.

RDOŚ

D15

D16
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7

Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Utrzymanie
liczebności
bociana
czarnego na
aktualnym
poziomie
Zachowanie
miejsc
żerowania

1

A030
Bocian
czarny
Ciconia
nigra

Paramet
r

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D1 w
tab.6

Co 5 lat

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
żerowisk

Ewidencjonowanie
wszelkich zmian w sposobie
użytkowania gruntów, na
podstawie wizji terenowych

Rokrocznie
przez okres
3 lat, a
następnie
co 5 lat.

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Zachowanie
populacji

Polepszenie
miejsc
żerowania

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
żerowisk

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

5,0

RDOŚ

1,0

RDOŚ
ARiMR

2,0

Wszystkie
działki w
obrębie
wytypowa
nego
siedliska
Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
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Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

rolnośrodowisk
owych)

2

Utrzymanie
liczebności
bociana
białego na
aktualnym
poziomie wraz
z
polepszeniem
sukcesu
lęgowego
Poszerzenie
wiedzy o
gatunku wśród
A031
lokalnej
Bocian
społeczności, Zachowanie
biały
zwrócenie
populacji
Ciconia
uwagi na
ciconia
konieczność
ewentualnych
interwencji w
stosunku do
zagrożonych
lęgów (urzędy
gmin, Rejony
Energetyczne,
Państwowa
Straż Pożarna,
azyle dla
ptaków)
Utrzymanie

liczebno
ść
gatunku

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D2 w
tab.6

Co 5 lat

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

-

-

Przeprowadzenie ankiety
wśród uczestników
spotkania oraz lokalnej
społeczności z wiadomości
zdobytych o biologii i
ekologii bociana białego a
także sposobów jego
ochrony.

Co 5 lat w
okresie
bezpośredni
o po
odbytych
szkoleniach
.

Miejsca
wykonani
a szkoleń

RDOŚ

5,0

siedlisko

wielkość

Kontrola 10% liczby działek,

Corocznie

Działki

RDOŚ

10,0

populacj
a
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Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

żerowisk
dzięki
zapobieżeniu
zarastania łąk i
ich zamiany na
grunty orne (w
tym promocja
Programów
RolnoŚrodowiskowy
ch)

3

A055
Polepszenie
Cyranka
sukcesu
Anas
lęgowego
querquedu przez odstrzał
la
lisa

Zachowanie
populacji

populacj
a

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

i stopień
zachowa
nia
żerowisk

na które podpisano umowy o
regularne koszenie

liczebno
ść
gatunku

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D3 w
tab.6

Terminy/
częstotliwo
ść
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Co 5 lat

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

ARiMR

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

10,0
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Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

populacj
a

Utrzymanie
populacji
dzięki
zapobieżeniu
zarastania łąk i
ich zamiany na
grunty orne (w
tym promocja
Programów
RolnoŚrodowiskowy
ch)

4

Polepszenie
A056
sukcesu
Płaskonos
lęgowego
Anas
przez odstrzał
clypeata
lisa

Paramet
r

Zachowanie
populacji

Wskaźn
ik

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

RDOŚ
ARiMR

6,0

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D4 w
tab.6

Co 5 lat

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

liczebno
ść
gatunku

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

155

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Utrzymanie
populacji
dzięki
zapobieżeniu
zarastania łąk i
ich zamiany na
grunty orne (w
tym promocja
Programów
RolnoŚrodowiskowy
ch)

5

Utrzymanie
liczebności
gatunku na co
A081
najmniej
Błotniak
aktualnym
Zachowanie
stawowy
poziomie z
populacji
Circus
uwzględnienie
aeruginos
m naturalnych
us
fluktuacji
liczebności
gatunku

Paramet
r

populacj
a

Wskaźn
ik

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

RDOŚ
ARiMR

5,0

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D5 w
tab.6

Co 5 lat

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

liczebno
ść
gatunku

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku
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Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Polepszenie
warunków
siedliskowych

6

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

corocznie

Siedliska
lęgowe

RDOŚ
ARiMR

6,0

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

RDOŚ
ARiMR

3,0

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

Kontrola monitorująca 2
razy w sezonie lęgowym
(kwiecień-lipiec)

populacj
a
Utrzymanie
populacji
dzięki
A084
zapobieżeniu
Błotniak
zarastania łąk
łąkowy
przez krzewy
Circus
oraz zbyt
pygargus
silnego
przesuszenia
łąk

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Paramet
r

Zachowanie
populacji

siedlisko

liczebno
ść
gatunku

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

157

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

7

8

Utrzymanie
populacji
A118
dzięki
Wodnik zapobieżeniu
Rallus
usuwania
aquaticus szuwarów na
stawach
hodowlanych

Polepszenie
sukcesu
lęgowego
przez odstrzał
drapieżników
A119
Utrzymanie
Kropiatka
populacji
Porzana
dzięki
porzana
zapobieżeniu
zarastania łąk
przez krzewy
oraz zbyt
silnego

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

Wskaźn
ik

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

Zachowanie
populacji

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Kontrola działań
właścicieli/dzierżawców
stawów wg odpowiednich
ustaleń o zachowaniu płatów
szuwarów

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Cały
obszar
stawów

RDOŚ

3,0

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D8 w
tab.6

Co 5 lat

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

5,0

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na

RDOŚ
ARiMR

3,0

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

Zachowanie
populacji
populacj
a

liczebno
ść
gatunku

158

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

przesuszenia
łąk
(turzycowisk)

poprzednim
).

Polepszenie
sukcesu
lęgowego
przez odstrzał
norki
amerykańskiej

9

10

A120
Zielonka
Porzana
parva

A122

Terminy/
częstotliwo
ść

Utrzymanie
populacji
dzięki
zapobieżeniu
usuwania
szuwarów na
stawach
hodowlanych

Zachowanie
populacji

Polepszenie

Zachowanie

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

siedlisko

populacj

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h
liczebno

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D9 w
tab.6

Co 5 lat

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Kontrola działań właścicieli/
dzierżawców stawów wg
odpowiednich ustaleń o
zachowaniu płatów
szuwarów

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Cały
obszar
stawów

RDOŚ

3,0

Monitoring gatunku zgodnie

Co 5 lat

Siedliska

RDOŚ

25,0
159

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska
Derkacz
Crex crex

sukcesu
lęgowego
przez odstrzał
lisa

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony
populacji

11

A136
Ograniczenie
Sieweczka
presji
rzeczna
człowieka

Zachowanie
populacji

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

RDOŚ
ARiMR

10,0

Monitoring gatunku – spływ
rzeką na przełomie maja i
czerwca

Co 3 lata

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

6,0

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

a

ść
gatunku

z zapisami punktu D10 w
tab.6

populacj
a

Utrzymanie
populacji
dzięki
zachowaniu
odpowiedniej
struktury i
wilgotności
siedlisk
lęgowych wraz
z modyfikacją
intensywności
rolnictwa
(technik
zabiegów
rolniczych)

Podmiot
odpowied
zialny

Paramet
r

Terminy/
częstotliwo
ść

lęgowe

liczebno
ść
gatunku

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

Miejsce

160

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

Wskaźn
ik

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

RDOŚ
ARiMR

1,0

Monitoring gatunku – spływ
rzeką na przełomie maja i
czerwca

Co 3 lata

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na

RDOŚ
ARiMR

0,5

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

Charadriu
s dubius
populacj
a

Utrzymanie
populacji
dzięki
zapobieżeniu
zarastania łąk
przez byliny
oraz krzewy

Ograniczenie
presji
człowieka
A137
Utrzymanie
Sieweczka
populacji
12
obrożna
dzięki
Charadriu
zapobieżeniu
s hiaticula
zarastania łąk
przez byliny
oraz krzewy

Zachowanie
populacji

liczebno
ść
gatunku

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

161

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść
poprzednim
).

Polepszenie
sukcesu
lęgowego
przez odstrzał
lisa
13

A153
Kszyk
Gallinago
gallinago

Utrzymanie
Zachowanie
populacji
populacji
dzięki
zapobieżeniu
zbyt
intensywnemu
zarastaniu łąk
przez krzewy i

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D11 w
tab.6

Co 5 lat

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na

RDOŚ
ARiMR

8,0

162

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

drzewa oraz
nadmiernemu
przesuszeniu
łąk

14

Utrzymanie
populacji
dzięki
zachowaniu
odpowiedniej
struktury i
wilgotności
siedlisk

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść
poprzednim
).

Polepszenie
sukcesu
lęgowego
przez odstrzał
lisa
A156
Rycyk
Limosa
limosa

Wskaźn
ik

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

liczebno
ść
gatunku

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D12 w
tab.6

Co 5 lat

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku

Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na

RDOŚ
ARiMR

5,0

Zachowanie
populacji
populacj
a

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

163

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

lęgowych

Terminy/
częstotliwo
ść
poprzednim
).

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

Utrzymanie
populacji
dzięki
zwiększeniu
liczby
wypasanych
zwierząt
siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne wypasanie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Miejsce

realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)
Działki
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

RDOŚ
ARiMR

2,0

164

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

rolnośrodowisk
owych)

15

Utrzymanie
liczebności
gatunku na co
najmniej
aktualnym
poziomie z
uwzględnienie
A160 m naturalnych
fluktuacji
Kulik
Zachowanie
liczebności
wielki
populacji
gatunku
Numenius
arquata
Utrzymanie
populacji
dzięki
zachowaniu
odpowiedniej
struktury i
wilgotności
siedlisk

populacj
a

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

liczebno
ść
gatunku

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D13 w
tab.6

Co 5 lat

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

3,0

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku

Działki,
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na

RDOŚ
ARiMR

3,0

165

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

lęgowych

poprzednim
).

siedlisko

Utrzymanie
populacji
dzięki
ograniczeniu w
miarę
możliwości
presji
człowieka
A162
Polepszenie
Krwawodz
sukcesu
Zachowanie
16
iób
lęgowego
populacji
Tringa przez odstrzał
totanus
lisa

Terminy/
częstotliwo
ść

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

Kontrola presji człowieka ze
względu na utrzymanie się
stanowisk lęgowych

Corocznie
w okresie
lęgowym, 2
kontrole
(kwiecieńczerwiec)

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

Monitoring gatunku zgodnie
z zapisami punktu D14 w
tab.6

Co 5 lat

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

wymienio
ne
siedliska

RDOŚ

2,0

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

166

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

populacj
a
Utrzymanie
populacji
dzięki
zachowaniu
odpowiedniej
struktury i
wilgotności
siedlisk
lęgowych

17

Utrzymanie
liczebności
gatunku na co
A168
najmniej
Brodziec
aktualnym
piskliwy
Zachowanie
poziomie z
Actitis
populacji
hypoleuco uwzględnienie
m naturalnych
s
fluktuacji
liczebności
gatunku

Wskaźn
ik

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Działki,
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

RDOŚ
ARiMR

6,0

Monitoring gatunku – spływ
rzeką na przełomie maja i
czerwca

Co 3 lata

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

liczebno
ść
gatunku

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

167

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Ograniczenie
presji
człowieka

18

19

Utrzymanie
populacji
dzięki
zapobieżeniu
zarastania
stanowisk
przez byliny
oraz krzewy

A195
Ograniczenie
Rybitwa
presji
białoczeln człowieka

Co 3 lata

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie lub
wypas

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Działki,
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

RDOŚ
ARiMR

1,0

Monitoring gatunku – spływ
rzeką na przełomie maja i
czerwca

Co 3 lata

Siedliska
lęgowe

RDOŚ

10,0

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

Monitoring gatunku – spływ
rzeką na przełomie maja i
czerwca

liczebno
ść
gatunku

Zachowanie
populacji

Zachowanie
populacji

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Wskaźn
ik

populacj
a
A193
Rybitwa
rzeczna
Sterna
hirundo

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Paramet
r

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

168

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Paramet
r

a
Sternula
albifrons
populacj
a
Utrzymanie
populacji
dzięki
zapobieżeniu
zarastania
stanowisk
przez byliny
oraz krzewy

Nie
stwierdzono
potrzeby
A197
określania
Rybitwa celów działań
Zachowanie
20
czarna
ochronnych
populacji
Chlidonias dla gatunku, w
niger związku z tym
nie planuje się
żadnych
działań

Wskaźn
ik

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

Kontrola 10% liczby działek,
na które podpisano umowy o
regularne koszenie lub
wypas

Corocznie
w okresie
marzeckwiecień
(kontrola
działań
podjętych
w roku
poprzednim
).

Działki,
dla
których
podpisano
z
właściciel
em
umowę na
realizację
zapisów
planu
zadań
ochronnyc
h
(w tym
zastosowa
nie się do
działań wg
pakietów
rolnośrodowisk
owych)

RDOŚ
ARiMR

1,0

-

-

-

-

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

liczebno
ść
gatunku

siedlisko

wielkość
i stopień
zachowa
nia
siedlisk
lęgowyc
h

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

169

Cel działań
ochronnych
Przedmiot
Lp.
dla
ochrony
stanowiska/
siedliska

21

A229
Zimorode
k
Alcedo
atthis

22

A272
Podróżnic
zek
Luscinia
svecica

23

A249
Brzegówk
a
Riparia
riparia

Ogólny cel
działań
ochronnych
dla
przedmiotu
ochrony

Nie
stwierdzono
potrzeby
określania
celów działań
Zachowanie
ochronnych
populacji
dla gatunku, w
związku z tym
nie planuje się
żadnych
działań
Nie
stwierdzono
potrzeby
określania
celów działań
Zachowanie
ochronnych
populacji
dla gatunku, w
związku z tym
nie planuje się
żadnych
działań
Nie
stwierdzono
potrzeby
określania
celów działań
Zachowanie
ochronnych
populacji
dla gatunku, w
związku z tym
nie planuje się
żadnych
działań

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowa
ny koszt
(w tys.
zł)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paramet
r

Wskaźn
ik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwo
ść

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

-

populacj
a

liczebno
ść
gatunku

populacj
a

liczebno
ść
gatunku
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8

Wskazania do dokumentów planistycznych

L.p.

9

Dokumentacja planistyczna

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody)

Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Nie stwierdzono potrzeby sporządzania planu ochrony dla całości lub części obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu
PLB140001.

10 Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic
Nie planuje się korekty granic obszaru Natura 2000

L.p.

1

2

Zapis SDF
Punkt 3.2.a
Stan
zachowania
siedlisk
błotniaka
łąkowego C
Punkt 3.2.a
Stan
zachowania

Proponowany
zapis SDF

Uzasadnienie do zmiany

Stan
zachowania
siedlisk
błotniaka
łąkowego - B

Siedliska są rozpowszechnione i dobrze zachowane.

Stan
zachowania
siedlisk

Siedliska są zachowane w odpowiednim stopniu i rozpowszechnione.
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L.p.

3

4

5

6

7

Zapis SDF
siedlisk
zielonki - C
Punkt 3.2.a
Stan
zachowania
siedlisk
derkacza C
Punkt 3.2.a
Stan
zachowania
siedlisk
zimorodka
-C
Punkt 3.2.a
Stan
zachowania
siedlisk
sieweczki
rzecznej C
Punkt 3.2.a
A080
Circaetus
gallicus
Punkt 3.2.a
A249
Brzegówka
Riparia
riparia

Proponowany
zapis SDF
zielonki - B

Uzasadnienie do zmiany

Stan
zachowania
siedlisk
derkacza - B

Siedliska są zachowane w odpowiednim stopniu i rozpowszechnione. Populacja lęgowa jest jedną z większych w
kraju.

Stan
zachowania
siedlisk
zimorodka - B

Ze względu na naturalny charakter rzeki siedliska są zachowane w odpowiednim stopniu. Populacja lęgowa jest
kształtowana głównie przez czynniki naturalne, w tym warunki pogodowe panujące w okresie zimowym.

Stan
zachowania
siedlisk
sieweczki
rzecznej - B

Ze względu na naturalny charakter rzeki siedliska są zachowane w odpowiednim stopniu.

Wykreślenie
gatunku

Gadożer nigdy nie był stwierdzony jako lęgowy na obszarze Natura 2000, brak siedlisk sprzyjających jego
występowaniu.

Dodanie
gatunku

W roku 2012 inwentaryzacja wykazała liczebność pozwalającą na wciągnięcie gatunku do SDF

172

11 Zestawienie uwag i wniosków – zgłoszonych na spotkaniach ZLW
l.p.

Uwagi i wnioski

Podmiot zgłaszający

Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł A
1
2
3
Moduł B
4
5
6
Moduł C
7
8
9
10
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