Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB140014 Dolina Dolnej Narwi
w województwach mazowieckim i podlaskim

Zadanie realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na
obszarze Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi
priorytetowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony”.
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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
Koordynator Planu
Planista Regionalny

Dolina Dolnej Narwi
PLB140014
Załącznik nr 1. Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru specjalnej ochrony ptaków
Dolina Dolnej Narwi PLB140014
Załącznik nr 2. Standardowy Formularz Danych obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi
PLB140014
Województwo mazowieckie: pow. pułtuski (m. Pułtusk, gm. Pułtusk, gm. Obryte) , pow. makowski (gm.
Str. Szelków, Rzewnie, m. Różan, gm. Różan, Młynarze), pow. wyszkowski (gm. Rząśnik, gm.
Długosiodło), m. Ostrołęka (pow. grodzki), pow. ostrołęcki (gm. Goworowo, gm. Olszewo-Borki, gm.
Rzekuń, gm. Lelis);
Województwo podlaskie: pow. łomżyński (gm. Miastkowo, gm. Zbójna, m. i gm. Nowogród, gm. Piątnica,
gm. Łomża), m. Łomża (pow. grodzki), pow. kolneński (gm. Mały Płock)
26 527,9 ha
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r., zmieniającym
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275),
powiększony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października 2008 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226).
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla ww. obszaru Natura 2000 jest Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz.
133).
12 grudnia 2012 r.

Adam Dmoch, adam.dmoch.warszawa@rdos.gov.pl, tel. (+48 22) 5565662
Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel. (+48 22) 5565667
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Sprawujący nadzór

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
rdos.warszawa@rdos.gov.pl

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem
L.p.

Nazwa krajowej formy ochrony
przyrody lub nadleśnictwa,
pokrywającej/go się z obszarem,
która/e może powodować
wyłączenie części terenu ze
sporządzania Planu

Dokument planistyczny

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

Teren objęty PZO: cały obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014

1.3. Mapa obszaru Natura 2000
Nie dotyczy

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu
Opis obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi PLB140014
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275), powiększony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października
2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Aktualnie
obowiązującym aktem prawnym dla ww. obszaru Natura 2000 jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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Obszar położony jest na terenie województwa mazowieckiego, na terenie gmin: Długosiodło, Goworowo, Lelis, Młynarze, Obryte, OlszwoBorki, Miasto Ostrołęka, Pułtusk, Różan, Rząśnik, Rzekuń, Rzewnie, Szelków oraz na terenie województwa podlaskiego – tereny gmin:
Miasto Łomża – gmina miejska, Łomża – gmina wiejska, Mały Płock, Miastkowo, Nowogród, Piątnica i Zbójna.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi jest terenem chroniącym rzadkie i zagrożone w skali europejskiej gatunki ptaków,
które znajdują tu optymalne siedliska bytowania, rozrodu i żerowania. Zajmuje ponad 26,5 tys. ha, w tym głównie siedliska łąkowe,
zaroślowe i rolnicze, a także fragmenty lasów nadleśnictw Pułtusk, Ostrołęka, Nowogród i Łomża. Siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują
ok. 39 % powierzchni, siedliska rolnicze 36 %, lasy zajmują ok 18 % powierzchni, wody śródlądowe ok 6%, a zabudowane – 1%
(wg zaktualizowanego SDF-u obszaru).
Obszar Dolina Dolnej Narwi zlokalizowany jest na terenie Niziny Północnomazowieckiej, pomiędzy Łomżą a Pułtuskiem. Niemal na całym,
około 140 km odcinku, rzeka silnie meandruje, charakteryzując się jednocześnie występowaniem licznych wypłyceń, łach oraz starorzeczy.
Dolina rzeki porośnięta jest zadrzewieniami wierzbowymi i olchowymi oraz niewielkimi połaciami borów sosnowych. Obszary leśne
są poprzeplatane terenami otwartymi, na których dominują pastwiska. Wśród gatunków ptaków występujących na terenie obszaru, można
wymienić co najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 19 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar
stanowi ponadto bardzo ważną ostoję ptaków wodno-błotnych, szczególnie w okresie lęgowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla
co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: batalion (PCK), błotniak łąkowy, dubelt (PCK), kraska (PCK),
krwawodziób, kulik wielki (PCK), kulon (PCK), łabędź krzykliwy, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk,
sieweczka rzeczna, sowa błotna (PCK), zimorodek. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego
bataliona oraz stosunkowo duże koncentracje osiąga rybitwa białoskrzydła.
Gatunki ptaków stanowiące przedmioty ochrony w obszarze
Jako przedmioty ochrony, dla których ochrony wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Biała, traktuje się następujące gatunki
ptaków (gatunki wymienione w SDF-ie obszaru):
1. Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) – ocean ogólna “C”, liczebność – 36-42 pary
2. Kropiatka (Porzana porzana) – ocena ogólna „C”, liczebność – 24-36 par
3. Derkacz (Crex crex) – ocena ogólna „C”, liczebność – 170-211 samców
4. Żuraw (Grus grus) – ocena ogólna „C”, liczebność – 95-103 pary
5. Kulon (Burhinus oedicnemus) – ocena ogólna „A”, liczebność – 0-1 par
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6. Batalion (Philomachus pugnax) – ocena ogólna „C”, liczebność – 2000-6600 osobników
7. Dubelt (Gallinago media) – ocena ogólna „C”, liczebność – 4-10 samców
8. Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) – ocena ogólna „B”, liczebność – 3-8 par
9. Rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) – ocena ogólna „B”, liczebność – 0-12 par
10. Rybitwa czarna (Chlidonias niger) – ocena ogólna „C”, liczebność – 120-229 par
11. Zimorodek (Alcedo atthis) – ocena ogólna „C”, liczebność – 22-27 par
12. Kraska (Coracias garrulous) – ocena ogólna „B”, liczebność – 0-4 par
13. Cietrzew (Tetrao tetrix tetrix) – ocena ogólna „C”, liczebność – 3-4 samce
14. Łabędź niemy (Cygnus olor) – ocena ogólna „C”, liczebność – 70-74 pary
15. Gęś gęgawa (Anser anser) – ocena ogólna „C”, liczebność – 26-28 par
16. Krakwa (Anas strepera) – ocena ogólna „C”, liczebność – 14-22 pary
17. Cyraneczka (Anas crecca) – ocena ogólna „C”, liczebność – 10 par
18. Cyranka (Anas querquedula) – ocena ogólna „B”, liczebność – 54-89 par
19. Płaskonos (Anas clypeata) – ocena ogólna „C”, liczebność – 3-18 par
20. Gągoł (Bucephala clangula) – ocena ogólna „C”, liczebność – 13-19 par
21. Nurogęś (Mergus merganser) – ocena ogólna „C”, liczebność – 12-26 par
22. Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) – ocena ogólna „C”, liczebność – 5-23 pary
23. Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) – ocena ogólna „C”, liczebność – 1-11 par
24. Bekas kszyk (Gallinago gallinago) – ocena ogólna „C”, liczebność – 141-181 par
25. Rycyk (Limosa limosa) – ocena ogólna „C”, liczebność – 30-33 pary
26. Kulik wielki (Numenius arquata) – ocena ogólna „C”, liczebność – 4-6 par
27. Krwawodziób (Tringa tetanus) – ocena ogólna „B”, liczebność – 50 - 61 par
28. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) – ocena ogólna „C”, liczebność – 50-81 par
29. Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) – ocena ogólna „C”, liczebność – 43-50 par
30. Dudek zwyczajny (Upupa epops) – ocena ogólna „C”, liczebność – 86-104 pary
31. Jaskółka brzegówka (Riparia riparia) – ocena ogólna „C”, liczebność – 2725-2854 pary
32. Dziwonia zwyczajna (Carpodacus erythrinus) – ocena ogólna „C”, liczebność – 83-115 par
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Weryfikacja listy oraz stanu ochrony przedmiotów ochrony odbywać się będzie w trakcie procesu sporządzania planu zadań ochronnych.
Plan zadań ochronnych
Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia regionalnego dyrektora
ochrony środowiska na okres 10 lat, który tworzy ramy prawne do działania wszystkim podmiotom prowadzącym 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 zawiera:
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;
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 sporządzony zostanie 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. Nr 34 z 2010 r, poz. 186),
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. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).
Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru
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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,
• 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 Dolnej Narwi PLB140014 będzie trwała tylko, 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 zostanie specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy) wypracowujących
w trakcie cyklu spotkań dyskusyjnych praktyczne założenia do sporządzanego projektu Planu. Zorganizowane zostaną spotkania dyskusyjne
z udziałem zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków ptaków, dla których ochrony
wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi PLB140014.
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 których występują przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000,
• przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000.
Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą przeniesione do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających
w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań 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:
a) weryfikację terenu objętego projektem planu
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b)
c)
d)
e)

ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem planu
opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu planu
organizację procesu komunikacji z różnymi grupami interesu
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
Z postępem prac będzie można na bieżąco zapoznawać się na stronie internetowej „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna”
http://pzo.gdos.gov.pl/ oraz BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
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w Białymstoku. Przez cały okres sporządzania planu zadań ochronnych, jednak nie później niż do 29.05.2013 r. (liczy się data nadania)
istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do planu. Uwagi i wnioski mogą być zgłaszana pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną
(bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym) oraz ustnie, do protokołu podczas spotkań dyskusyjnych. Uwagi
i wnioski mogą być składane do koordynatora planu na adres: Adam Dmoch, adam.dmoch.warszawa@rdos.gov.pl, tel.+48 22 556 56 66,
Fax.+48 22 556 56 02

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem
%
pokr
ycia

Pop.
osiadł.

Pop.
lęgowa

Lp.

Kod

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Z1

A036

Łabędź niemy

Cygnus olor

70-74 p

Z2

A038

Łabędź
krzykliwy

Cygnus cygnus

1 p*

Z3

A041

Gęś
białoczelna

Anser albifrons

Z4

A043

Gęgawa

Anser anser

Z5

A050

Świstun

Anas penelope

Pop.
migr.

14-22

max.
19 000

26-28 p

max.
11 800

Ocena
pop. /
St.
repr.

Ocena
st.
zach.

Ocena
izol. /
Wzgl.
pow.

Ocena
ogólna

Opina dot. wpisu

C

B

C

C

Brak zmian w SDF

D

Aktualizacja danych - * ptak w
„trójkącie” z parą łabędzi niemych.

C

B

C

C

Aktualizacja danych – propozycja
dodania do SDF na podstawie
wyników inwentaryzacji z lat 20112012. Liczebność populacji spełnia
kryteria Bird Life A41, B1i, C3.

C

B

C

C

Brak zmian w SDF

C

Aktualizacja danych – propozycja
dodania do SDF na podstawie
wyników inwentaryzacji z lat 20112012. Populacja świstuna stanowi
istotną część całego zgrupowania
przelotnych ptaków wodnobłotnych, które łącznie spełniają

C

B

C

11

kryteria Bird Life A4iii, C4.

Z6

A051

Krakwa

Anas strepera

14-22 p

C

B

C

C

Brak zmian w SDF

Z7

A052

Cyraneczka

Anas crecca

10 p

C

B

C

C

Brak zmian w SDF

Z8

A053

Krzyżówka

Anas
platyrhynchos

377-450
p

D

Brak zmian w SDF

Z9

A055

Cyranka

Anas
querquedula

54-89 p

B

C

C

B

Z1
0

A056

Płaskonos

Anas clypeata

3-18 p

C

C

C

C

Z11

A067

Gągoł

Bucephala
clangula

13-19 p

C

C

B

C

Aktualizacja danych. – propozycja
zmiany oceny stanu zachowania z
„B” na „C” . Wcześniejszą ocenę
należy uznać za zawyżoną. Obecnie
zalewowe łąki i pastwiska są
zagrożone m.in. zarastaniem oraz
rosnącą presją drapieżników i ludzi.
Aktualizacja danych. - zmiana
oceny stanu zachowania z „B” na
„C” . Wcześniejszą ocenę należy
uznać za zawyżoną. Obecnie
zalewowe łąki i pastwiska są
zagrożone m.in. zarastaniem oraz
rosnącą presją drapieżników i ludzi
Aktualizacja danych. Propozycja
zmiany oceny stanu zachowania z
„B” na „C” wynika z faktu, że
ocena „B” była prawdopodobnie
zawyżona. Biorąc pod uwagę
stosunkowo niewielką ilość starych,
dziuplastych drzewostanów w
sąsiedztwie rzeki wydaje się, że
cechy siedliska dla tego gatunku są
raczej średnio zachowane. Zmiana
oceny izolacji z „C” na „B” wynika
z faktu, że populacja w Dolinie
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Dolnej Narwi leży na peryferiach
zasięgu gatunku.

Z1
2

A068

Bielaczek

Mergellus
albellus

Z1
3

A070

Nurogęś

Mergus
merganser

-

12-26 p

Aktualizacja danych – propozycja
usunięcia gatunku z SDF.
Liczebność populacji migrującej
jest marginalna i nie ma znaczenia
dla ochrony tego i innych
gatunków.

-

C

B

C

C

Brak zmian w SDF
Aktualizacja danych. Zanik
gatunku - ostatnie obserwacje na
tym terenie miały miejsce w latach
1992-93. Propozycja wykreślenia z
SDF.
Aktualizacja danych – propozycja
usunięcia gatunku z SDF. Gatunek
jest obserwowany sporadycznie.
Liczebność populacji migrującej
jest marginalna i nie ma znaczenia
dla ochrony tego i innych
gatunków.

Z1
4

A409

Cietrzew

Tetrao tetrix

Z1
5

A002

Nur
czarnoszyi

Gavia arctica

Z1
6

A031

Bocian biały

Ciconia ciconia

139 p

D

Brak zmian w SDF

Z1
7

A073

Kania czarna

Milvus migrans

1p

D

Brak zmian w SDF

D

Aktualizacja danych – propozycja
zmiany liczebności populacji.
Podczas inwentaryzacji w roku
2011 stwierdzono w granicach
OSO 2 zajęte rewiry – trzeci
znajdował się poza granicami ostoi.

Z1
8

A075

Bielik

Haliaeetus
albicilla

0

-

-

2p

-
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Z1
9

A080

Gadożer

Circaetus
gallicus

Z2
0

A081

Błotniak
stawowy

Circus
aeruginosus

-

36-42 p

Aktualizacja danych – propozycja
usunięcia gatunku z SDF. Gatunek
jest obserwowany sporadycznie.
Liczebność populacji migrującej
jest marginalna i nie ma znaczenia
dla ochrony tego i innych
gatunków.

-

C

B

C

C

Brak zmian w SDF

Z2
1

A082

Błotniak
zbożowy

Circus cyaneus

-

-

Aktualizacja danych – propozycja
usunięcia gatunku z SDF.
Liczebność populacji migrującej
jest marginalna i nie ma znaczenia
dla ochrony tego i innych
gatunków.

Z2
2

A084

Błotniak
łąkowy

Circus pygargus

5-6 p

D

Brak zmian w SDF
Aktualizacja danych – propozycja
usunięcia gatunku z SDF.
Liczebność populacji migrującej
jest marginalna i nie ma znaczenia
dla ochrony tego i innych
gatunków.
Aktualizacja danych – propozycja
usunięcia gatunku z SDF. Gatunek
jest obserwowany sporadycznie.
Liczebność populacji migrującej
jest marginalna i nie ma znaczenia
dla ochrony tego i innych gatunków

Z2
3

A089

Orlik
krzykliwy

Aquila
pomarina

-

-

Z2
4

A091

Orzeł przedni

Aquila
chrysaetos

1

D

Z2
5

A094

Rybołów

Pandion
haliaetus

1-3

D

Brak zmian w SDF

Kropiatka

Porzana
porzana

C

Aktualizacja danych – propozycja
zmiany oceny stanu zachowania z
„B” na „C” – wydaje się, że
powierzchnia siedlisk tego gatunku

Z2
7

A119

24-36 p

C

C

C

14

jest silnie uzależniona od stanu
uwilgotnienia doliny, który jest
zmienny w różnych latach.
Z2
8

A120

Zielonka

Porzana parva

2-3 p

D

Z2
9

A122

Derkacz

Crex crex

170-211
p

C

Brak zmian w SDF

B

C

C

Brak zmian w SDF
Aktualizacja danych - propozycja
zmiany oceny populacji z „C” na
„D” wynika z faktu, że wg.
aktualnych danych populacja
żurawia w Polsce w roku 2010
przekroczyła 24 tys. par. W
związku z tym populacja w
obszarze stanowi mniej niż 0,5%
populacji krajowej. Należy też
zauważyć, ze część par w obszarze
gniazduje w siedliskach
suboptymalnych.
Aktualizacja danych – propozycja
zmiany oceny populacji z „P?” na
„0-1” wynika z faktu, że w roku
2012 obserwowano w obszarze 1
os.
Aktualizacja danych – propozycja
zmiany liczebności wynika z faktu,
że w roku 2011 w aktualnych
granicach obszaru stwierdzono 6
par, a ekstrapolowana liczebność
dla roku 2004 wynosi 19 par.
Aktualizacja danych – propozycja
zmiany liczebności wynika z faktu,
że w roku 2011 w aktualnych
granicach obszaru stwierdzono 1
parę, a ekstrapolowana liczebność
dla roku 2004 wynosi 3 pary.

Z3
0

A127

Żuraw

Grus grus

95-103 p

D

Z3
1

A133

Kulon

Burhinus
oedicnemus

0-1 p

A

B

A

B

Z3
2

A136

Sieweczka
rzeczna

Charadrius
dubius

6-19 p

C

B

C

C

Z3
3

A137

Sieweczka
obrożna

Charadrius
hiaticuka

1-3 p

C

C

C

C
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Aktualizacja danych - propozycja
zmiany oceny populacji na
podstawie wyników inwentaryzacji
ptaków nielęgowych w latach
2011-2012.
Aktualizacja danych – propozycja
usunięcia gatunku z SDF.
Liczebność populacji migrującej
jest marginalna i nie ma znaczenia
dla ochrony tego i innych
gatunków.
Aktualizacja SDF – propozycja
zmiany oceny liczebności na
podstawie wyników inwentaryzacji
ptaków nielęgowych w latach
2011-2012. Populacja bataliona
stanowi istotną część całego
zgrupowania przelotnych ptaków
wodno-błotnych, które łącznie
spełniają kryteria Bird Life A4iii,
C4.

Z3
4

A140

Siewka złota

Pluvialis
apricaria

0-1600

D

Z3
4

A149

Biegus
zmienny

Calidris alpina

-

-

Z3
5

A151

Batalion

Philomachus
pugnax

max.
3700

C

B

B

C

Z3
5

A151

Batalion

Philomachus
pugnax

01samica

C

B

B

C

Brak zmian w SDF

Z3
6

A153

Kszyk

Gallinago
gallinago

141-181
p

C

B

C

C

Brak zmian w SDF

Z3
7

A154

Dubelt

Galinago media

4-9
samców

C

C

B

C

Z3
8

A156

Rycyk

Limosa limosa

30-60 p

C

C

C

C

Aktualizacja danych – propozycja
zmiany oceny stanu zachowania z
„B” na „C” wynika z faktu, że
obecnie siedliska tego gatunku są
średnio zachowane lub częściowo
zdegradowane, a ich odtworzenie
jest możliwe, ale trudne.
Aktualizacja danych – propozycja
zmiany oceny stanu zachowania z
„B” na „C” wynika z faktu, że
obecnie część siedlisk tego gatunku
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Z3
9

A160

Kulik wielki

Numienius
arquata

-

-

Z4
0

A162

Krwawodziób

Tringa tetanus

50-80 p

B

Z4
1

A166

Łęczak

Tringa glareola

Z4
2

A168

Brodziec
piskliwy

Actitis
hypoleucos

100-1000

50-81 p

B

C

B

B

C

C

D

C

jest średnio zachowana lub
częściowo zdegradowana (np. przez
zarastanie pastwisk, antropopresję,
drapieżnictwo), a ich odtworzenie
jest możliwe, lecz trudne.
Propozycja zmiany liczebności
wynika z faktu, że w roku 2011 w
aktualnych granicach obszaru
stwierdzono min. 30 par, a
ekstrapolowana liczebność dla roku
2004 wynosi ok. 60 par.
Aktualizacja danych – propozycja
usunięcia z SDF. Kulik wielki po
raz ostatni był stwierdzony jako
lęgowy w obszarze w roku 2001.
Wcześniej – w roku 1993
stwierdzono 1-2 pary. Po 1 maja
2004 roku – mimo prowadzonych
obserwacji terenowych (zarówno w
roku 2005 jak i w 2011) nie
stwierdzono stanowisk lęgowych.
Aktualizacja danych – propozycja
zmiany liczebności wynika z faktu,
że w roku 2011 populacja liczyła
min. 50 par, a ekstrapolowana
liczebność dla roku 2004 wynosi
ok. 80 par.
Aktualizacja danych – propozycja
zmiany liczebności populacji
przelotnej wynika z inwentaryzacji
przeprowadzonej w latach
2011/2012, gdy podczas przelotu
wiosennego stwierdzono maks.
1013 os.
Bez zmian w SDF
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Z4
3

A177

Mewa mała

Hydrocoloeus
minutus

Z4
4

A193

Rybitwa
rzeczna

Sterna hirundo

0-40

3-8 p

D

B

Z4
5

A195

Rybitwa biało
czelna

Sternula
albifrons

0-16 p

C

Z4
6

A196

Rybitwa
białowąsa

Chlidonias
hybrida

0-3 p

D

Z4
7

A197

Rybitwa
czarna

Chlidonias
niger

170-229
p

Z4
8

A198

Rybitwa
białoskrzydła

Chlidonias
leucopterus

0-50 p

Z4
9

A229

Zimorodek

Alcedo atthis

12-41 p

maks.
370

Bez zmian w SDF

B

C

B

B

C

C

B

B

C

B

C

C

C

C

C

B

C

C

Aktualizacja danych Aktualizacja danych – propozycja
zmiany wielkości populacji wynika
z faktu, że po 1 maja 2004 roku w
obszarze stwierdzono maksymalnie
16 par lęgowych (2005 r.).
Aktualizacja danych - propozycja
zmiany wielkości populacji lęgowej
wynika z faktu, że gatunek
gniazduje w dolinie
prawdopodobnie nieregularnie.
Aktualizacja danych - propozycja
zmiany wielkości populacji wynika
z faktu, że ekstrapolowana
wielkość populacji lęgowej w roku
2004 wynosi ok. 170 par. Zmiana
oceny populacji z „C” na „B”
wynika z faktu, że populacja w
obszarze stanowi ponad 2%
populacji krajowej ocenianej na
2,5-3,5 tys. par.
Aktualizacja danych – propozycja
zmiany wielkości populacji lęgowej
wynika z faktu, że gatunek
gniazduje w dolinie
prawdopodobnie nieregularnie.
Propozycja zmiany oceny populacji
migrującej wynika z danych
uzyskanych podczas inwentaryzacji
w latach 2011-2012
Bez zmian w SDF
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Z5
0

A231

Kraska

Coracias
garrulus

0-1 p

B

B

B

B

Aktualizacja danych – propozycja
zmiany wielkości popualcji lęgowej
wynika z faktu, że po 1 maja 2004
roku – jedynie w roku 2011 i 2013
obserwowano pary ptaków, które
prawdopodobnie jednak nie były
lęgowe. Spadek liczebności tego
gatunku odnotowuje się w całym
europejskim areale i
najprawdopodobniej wynika on z
czynników ponadlokalnych.
Zmiana oceny izolacji z „C” na „B”
wynika z faktu, że lęgowiska w
obszarze leżą na skraju zasięgu
gatunku

Z5
1

A232

Dudek

Upupa epos

86-104 p

C

B

C

C

Bez zmian w SDF

Z5
2

A236

Dzięcioł
czarny

Dryocopus
martius

45-55 p

D

Z5
3

A238

Dzięcioł
średni

Dendrocopos
medius

13-19 p

D

Z5
4

A429

Dzięcioł
białoszyi

Dendrocopos
syriacus

1-2 p

D

Z5
5

A246

Lerka

Lullula arboreta

180-220

Bez zmian w SDF
Aktualizacja danych – propozycja
dodania nowego gatunku do SDF w
wyniku inwentaryzacji z roku 2011.
Aktualizacja danych – propozycja
dodania nowego gatunku do SDF w
wyniku inwentaryzacji z roku 2011.

D

Bez zmian w SDF
Aktualizacja danych – propozycja
zmiany wielkości populacji wynika
z faktu, że w roku 2005 w obszarze
zinwentaryzowano 3047 nor
brzegówki

Z5
6

A249

Brzegówka

Riparia riparia

27253047 p

C

Z5
7

A255

Świergotek
polny

Anthus
campestris

31-44 p

D

B

C

C

Bez zmian w SDF
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Z5
8

A307

Jarzębatka

Sylvia nisoria

56-105 p

D

Bez zmian w SDF

Z5
9

A338

Gąsiorek

Lanius collurio

261-475
p

D

Bez zmian w SDF

Z6
0

A371

Dziwonia

Carpodacus
erythrinus

83-115 p

C

Z6
1

A379

Ortolan

Emberiza
hortulana

9-20 p

D

C

C

C

Bez zmian w SDF

Bez zmian w SDF

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
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 z nich zostały poinformowane drogą elektroniczną lub
pisemnie drogą tradycyjną o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych.
Niezależnie od tej grupy wytypowane zostały osoby lub instytucje, których udział w procesie planowania ochrony w obszarze Natura 2000
PLB140014 Dolina Dolnej Narwi 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).
6 kwietnia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, na podstawie § 2 pkt. 3 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),
w związku 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w nawiązaniu
do art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.) podał do publicznej wiadomości
informację o zamiarze przystąpienia do sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi
PLB140014 wraz z założeniami do sporządzania projektu planu zadań ochronnych. Obwieszczenie wraz z założeniami zostało opublikowane
20

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (w załączeniu link):
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. Zostało także
wywieszone na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), oraz 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. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie poinformował o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB140014 Dolina
Dolnej Narwi.
Obwieszczenie to zostało:
wywieszone w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i w Białymstoku w sposób zwyczajowo przyjęty,
zamieszczone w BIP (link) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (link:
http://warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3396:plb140014-dolina-dolnej-narwi&catid=122:planyzadan-ochronnych&Itemid=152),
Przekazane do jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Długosiodło, Urząd Gminy Goworowo, Urząd Miasta Ostrołęka,
Urząd Gminy Lelis, Urząd Gminy Młynarze, Urząd Gminy Obryte, Urząd Gminy Olszewo Borki, Urząd Miejski Pułtusk, Urząd Gminy
Różan, Urząd Gminy Rząśnik, Urząd Gminy Rzekuń, Urząd Gminy Rzewnie, Urząd Gminy Szelków, Urząd Miasta Łomża, Urząd
Gminy Łomża, Urząd Gminy Mały Płock, Urząd Gminy Miastkowo, Urząd Miejski Nowogród, Urząd Gminy Piątnica, Urząd Gminy
Zbójna) z prośbą o upublicznienie w sposób zwyczajowo przyjęty na okres nie krótszy niż 21 dni,
zamieszczone w prasie lokalnej: Tygodnik Pułtuski (nr 20 z 17 maja 2012 r.), Nowy Wyszkowiak (nr 20 z 15 maja 2012 r.), Tygodnik w
Ostrowi (nr 20 z 15 maja 2012 r.) (Załącznik nr 4)
Zorganizowane zostały 3 spotkania robocze ZLW, w trakcie których dokonywano ustaleń dotyczących poszczególnych etapów (modułów)
sporządzania projektu planu zadań ochronnych.
W trakcie każdego spotkania omawiane były zagadnienia dotyczące konkretnego modułu projektu planu, przedstawiany był zakres
dotychczasowych prac oraz ich wyniki.
Na pierwszym spotkaniu planista regionalny, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Pani Joanna Szczepanik, przedstawiła
krótką prezentację zawierająca podstawowe informacje na temat sieci obszarów Natura 2000 oraz tworzenia planów zadań ochronnych.
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Następnie, starszy specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Pan Adam Dmoch, przedstawił ogólną charakterystykę
oraz omówił przedmioty ochrony, dla których ochrony utworzono obszar Natura 2000 PLB140014 Dolina Dolnej Narwi.
Spotkanie I – (moduł A)
Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2012 r. w udostępnionej nieodpłatnie sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pułtusku. W spotkaniu
uczestniczyło 18 osób.
Protokół ze spotkania oraz listę obecności zamieszczono w Załączniku nr 5.
Spotkanie II (moduł B)
Spotkanie odbyło się 14 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce.
W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby. Listę obecności oraz sprawozdanie ze spotkania zamieszczono w Załączniku nr 6.
Spotkanie III (moduł C)
Spotkanie odbyło się 9 maja 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Łomża. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Listę obecności oraz sprawozdanie
ze spotkania zamieszczono w Załączniku nr 7.
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/

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności (W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych
osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe
tych instytucji).
Adres siedziby

L.p.

Instytucja/osoby

Zakres odpowiedzialności

1

Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie

Organ wdrażający sieć Natura 2000

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

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

2

Urząd Marszałkowski
województwa mazowieckiego

Zadania z zakresu ochrony środowiska i
modernizacji terenów wiejskich,
gospodarki wodnej, zagospodarowania
przestrzennego i rozwoju regionalnego

ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

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

instytucji/osoby

Kontakt
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3

4

5

6

7

Urząd Marszałkowski
województwa podlaskiego
Mazowiecki Oddział
Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Podlaski Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Warszawie, Oddział w
Ostrołęce
Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie,
Oddział w Łomży

Zadania z zakresu ochrony środowiska
i modernizacji terenów wiejskich,
gospodarki wodnej, zagospodarowania
przestrzennego i rozwoju regionalnego

tel. 85ul.66Kar.
54 549
Stefana
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl
Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Wdrażanie programów pomocowych
dla rolnictwa

Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa

tel.: (+48 22) 536-57-05
e-mail.: mazowiecki@armir.gov.pl

Wdrażanie programów pomocowych
dla rolnictwa

ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa.

Tel. : 0-800 38-00-84
e-mail: info@arimr.gov.pl

Doradztwo merytoryczne dla
rolnictwa, informacje o strukturze
rolnictwa

ul. Targowa 4
07-410 Ostrołęka

tel.: (+48 29) 760-03-69
e-mail.:
sekretariat.ostroleka@modr.mazow
sze.pl

Doradztwo merytoryczne dla
rolnictwa, informacje o strukturze
rolnictwa

ul. Nowa 2
18-400 Łomża

tel. 86 215 63 11/12

8

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

Zagadnienia budowy i modernizacji
dróg krajowych

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

9

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Białymstoku

Zagadnienia budowy i modernizacji
dróg krajowych

ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

10

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Białymstoku

Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000 PLB140007
Puszcza Biała i sporządzający plan
zadań ochronnych
Organ sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000 PLB140007
Puszcza Biała i uczestniczący przy

tel.: (+48 22) 813-33-75
e-mail.:
sekretariat.warszawa@gddkia.gov.p
l
tel.centr. (85) 664 58 00
e-mail:
sekretariat.bialystok@gddkia.gov.p

ul. Henryka Sienkiewicza
3
00-015 Warszawa

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

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

tel. 85 740 69 81 wew. 10, 85 740
33 80 wew. 10
email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl
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11

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Warszawie

12

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Olsztynie

13

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku

14

Nadleśnictwo Pułtusk

15

Nadleśnictwo Ostrołęka

16

Nadleśnictwo Nowogród

17

Nadleśnictwo Łomża

18

Nadleśnictwo Wyszków

19

Starostwo Powiatowe w
Pułtusku

sporządzaniu plan zadań ochronnych
Instytucja zarządzająca gruntami
Skarbu Państwa, prowadząca
gospodarkę leśną
Instytucja zarządzająca gruntami
Skarbu Państwa, prowadząca
gospodarkę leśną
Instytucja zarządzająca gruntami
Skarbu Państwa, prowadząca
gospodarkę leśną
Bezpośredni zarząd nad gruntami
Skarbu Państwa, prowadzenie
gospodarki leśnej
Bezpośredni zarząd nad gruntami
Skarbu Państwa, prowadzenie
gospodarki leśnej
Bezpośredni zarząd nad gruntami
Skarbu Państwa, prowadzenie
gospodarki leśnej
Bezpośredni zarząd nad gruntami
Skarbu Państwa, prowadzenie
gospodarki leśnej
Bezpośredni zarząd nad gruntami
Skarbu Państwa, prowadzenie
gospodarki leśnej
Organ prowadzący zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami,
gospodarki wodnej, ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
ochrony przeciw-powodziowej, które
mogą mieć znaczenie dla zachowania

ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa

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

ul. Kościuszki 46/48
10-959 Olsztyn

tel.: (+48 89) 527 21 70
e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl

ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

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

ul. Bartodziejska 50
06-100 Pułtusk
ul. Zawadzkiego 4
07-412 Ostrołęka
Dębniki 80
18-416 Zbójna
ul. Nowogrodzka 60
18-400 Łomża

tel.: (+48 23) 692-14-65
e-mail.:
pultusk@warszawa.lasy.gov.pl
tel.: (48 29) 760-21-32
e-mail.:
ostroleka@olsztyn.lasy.gov.pl
tel: (086) 217 55 83
e-mail:
nowogrod@bialystok.lasy.gov.pl
tel: +48 86 216 54 94
e-mail:
lomza@bialystok.lasy.gov.pl

Leszczydół Nowiny
ul. Leśników 27
07-200 Wyszków

tel. 29 7425046
wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

ul. Białowiejska 5, 06100 Pułtus

Tel. 23 6921266
sekretariat@starostwopultusk.org.p
l
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20

Starostwo Powiatowe w
Wyszkowie

21

Starostwo Powiatowe w
Makowie Mazowieckim

22

Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce

przedmiotów ochrony ostoi.
Regionalne zadania planistyczne i
zagadnienia inwestycyjne
Organ prowadzący zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami,
gospodarki wodnej, ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
ochrony przeciw-powodziowej, które
mogą mieć znaczenie dla zachowania
przedmiotów ochrony ostoi.
Regionalne zadania planistyczne i
zagadnienia inwestycyjne
Organ prowadzący zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami,
gospodarki wodnej, ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
ochrony przeciw-powodziowej, które
mogą mieć znaczenie dla zachowania
przedmiotów ochrony ostoi.
Regionalne zadania planistyczne i
zagadnienia inwestycyjne
Organ prowadzący zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami,
gospodarki wodnej, ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
ochrony przeciw-powodziowej, które
mogą mieć znaczenie dla zachowania
przedmiotów ochrony ostoi.
Regionalne zadania planistyczne i

ul. Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

Tel. 29 7420750
starostwo@powiat-wyszkowski.pl

ul. Rynek 1
06-200 Maków
Mazowiecki

Tel. 29 7173660
starostwo@powiat-makowski.pl

Pl. Gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka

Tel. 29 7644932
rolnictwo@powiatostrolecki.pl

25

23

Starostwo Powiatowe w
Łomży

24

Urząd Miejski Pułtusk

25

Urząd Gminy w Obrytem

26

Urząd Gminy w Szelkowie

27

Urząd Gminy w Rzewniu

28

Urząd Gminu Rząśnik

zagadnienia inwestycyjne
Organ prowadzący zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami,
gospodarki wodnej, ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
ochrony przeciw-powodziowej, które
mogą mieć znaczenie dla zachowania
przedmiotów ochrony ostoi.
Regionalne zadania planistyczne i
zagadnienia inwestycyjne
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie

ul. Szosa Zambrowska
1/27 18-400 Łomża

Tel. 86 2156900
starosta.blm@powiatypolskie.pl

ul. Rynek 41, 06-100
Pułtusk

Tel. 23 6920391
um@pultusk.pl

Obryte 185, 07-215
Obryte

Tel. 29 7611004
ugobryte@obryte.pl

Stary Szelków 39, 06220 Stary Szelków

Tel. 29 7176001 urzad@szelkow.pl,
ug_szelkow@wp.pl

Rzewnie 19, 06-225
Rzewnie

Tel. 29 7613409

ul. Jesionowa 3, 07-205

Tel. 29 6792100
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29

Urząd Gminy Długosiodło

30

Urząd Gminy w Goworowie

31

Urząd Gminy w Różanie

32

Urząd Gminy Młynarze

33

Urząd Gminy Olszewo Borki

34

Urząd Gminy w Rzekuniu

decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki

Rząśnik

sekretarz.rzasnik@bazagmin.pl,
rzasnik@bazagmin.pl

ul. Kościuszki 2, 07-210
Długosiodło

Tel. 29 7412512/526
gmina@dlugosiodlo.pl

ul. Ostrołęcka 21, 07-440
Goworowo

Tel. 29 7614066
goworowo@ostroleka.home.pl

ul. Pl. Obrońców Różana
4
06-230 Różan

Tel. 29 7679120 ugrozan@post.pl

ul. Ostrołęcka 7, 06-231
Młynarze

Tel. 29 7680062

ul. Broniewskiego 13,
07-415 Olszewo Borki

Tel. 29 7613107
sekretariat@olszewo-borki.pl

ul. Kościuszki 33, 07-411
Rzekuń

Tel. 29 7617301(302)
sekretariat@rzekun.net,
rzekuń@rzekun.pl
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35

Urząd Miasta Ostrołęka

36

Urząd Gminy Lelis

37

Urząd Gminy Miastkowo

38

Urząd Gminy w Zbójnej

39

Urząd Miejski Nowogród

40

Urząd Gminy Mały Płock

nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna

Plac Generała Bema 1,
07-410 Ostrołęka

Tel. 29 7646811
um@um.ostroleka.pl

ul. Szkolna 37, 07-402
Lelis

Tel. 29 7611981
sekretariat@lelis.pl

ul. Łomżyńska 32, 18413 Miastkowo

Tel. 86 2174985
gmina.miastkowo@vp.pl

ul. Łomżyńska 64, 18416 Zbójna

Tel. 86 2140029
ugzbojna@lo.home.pl

ul. Łomżyńska 41, 18414 Nowogród

Tel. 86 2175528
umnowogrod@wp.pl

ul. J. Kochanowskiego
15, 18-516 Mały Płock

Tel. 86 2791312
ugmplock@4lomza.pl
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41

Urząd Gminy Piątnica

42

Urząd Miejski w Łomży

43

Urząd Gminy Łomża

Regionalny Zarząd Gospodarki
44
Wodnej w Warszawie

45

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w
Warszawie

46

RZGW Warszawa, Zarząd
Zlewni Narwi w Dębem

Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie przestrzenne, wydawanie
decyzji środowiskowych, realizacja
inwestycji gminnych, gospodarki
nieruchomościami, ochrona przyrody,
rolnictwo, gospodarka wodna
Planowanie gospodarki wodnej w
regionie wodnym, administrowanie
głównymi, dużymi rzekami w tym
Bugiem i Narwią
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

ul. Stawiskowska 53 18421 Piątnica
Poduchowna

Tel. 86 2162476 ugpiatnica@doc.pl

Stary Rynek 14, 18-400
Łomża

Tel. 86 2156700
ratusz@um.lomza.pl

ul. Marii Skłodowskiej
Curie 1a, 18-400 Łomża

Tel. 86 2155263
sekretariat@gminalomza.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

05-140 Serock

Tel. 22 7823000, 22 7820701
debe@warszawa.rzgw.gov.pl,
rzgów.debe@neostraa.pl
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województwa mazowieckiego
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

47

RZGW Warszawa, Nadzór
Wodny w Pułtusku

48

RZGW Warszawa, Nadzór
Wodny w Ostrołęce

49

Biuro Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej Oddział w
Warszawie, Wydział
Produkcyjny w Siedlcach

Wykonawca planu urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Pułtusk

ul. 10 lutego 22
08-110 Siedlce

50

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

Zagadnienia inwestycyjne

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Nadbużański Park
Krajobrazowy
Związek Pracodawców „Polski
52
Torf”
51

53

Klub Przyrodników

54

Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Olsztynie

Ochrona przyrody, edukacja, promocja
na terenie parku krajobrazowego

Zagadnienia inwestycyjne

ul. Stare Miasto 41, 06100 Pułtusk

Tel. 23 6922182

ul. Nadnarwiańska 2, 07400 Ostrołęka

Tel. 29 764 2096
rzgwostroleka@neostrada.pl

ul. Wyszkowska 28 Łochów 07-130
ul. Mickiewicza 42/37,
15-232 Białystok
ul. 1 Maja 22, 66-200
Świebodzin
10-073 Olsztyn ul.
Saperska 1

+48 25 632-29-71
e-mail:
Barbara.Podgajna@warszawa.bulig
l.pl
k.niklewicz@plk-sa.pl,
Tel. 22 473 32 92
al.grabowska@plk-sa.pl,
Tel. 22 473 25 23
tel.: (+48 25) 644-13-71 e-mail:
nadbuzanskipk@wp.pl
Tel. 85 7176068,
zp.polskitorf@op.pl
e-mail:kp@kp.org.pl,
tel./fax. 068 382 82 36

30

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy (część danych dotyczących Zespołu Lokalnej Współpracy nie podlega udostępnieniu z uwagi na ustawę
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.).
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nazwa instytucji/grupy interesu

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
Nadleśnictwo Ostrołęka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Warszawie
Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Warszawie
Urząd Gminy Lelis
Urząd Gminy Lelis
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu
Moduł A
2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony
W tej części, oprócz zestawienia istniejących i dostępnych materiałów, należy krótko ocenić stopień ich wystarczalności i kompletności z punktu widzenia celu opracowania
Planu
L.p.

1.

2.

3.

4.

Typ informacji

Dane referencyjne

Materiały publikowane

Chylarecki P., Matyjasiak P.,
Gmitrzuk K., Kominek E.
Ogrodowczyk P. 2006. Breeding
success of waders in the Bug and
Narew valleys, E Poland. Wader
Study Group Bulletin 111: 24-25.

Materiały publikowane

Materiały publikowane

Materiały publikowane

Zakres informacji
Streszczenie posteru
podsumowującego
badania nad sukcesem
lęgowym ptaków
siewkowych w dolinie
Bugu i Narwi

Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Duża z uwagi na cenne
informacje wskazujące
na drapieżnictwo ssaków
http://www.waderstudygroup.org/pubs/wsg
oraz wrony, jako główny
bull/v111/wsgb-dec2006-p23-32.pdf
czynnik redukujący
sukces lęgowy ptaków
siewkowych

Domaszewicz A., Lewartowski Z.
1973. Obserwacje awifauny rzeki
Narwi i jej doliny. Not. Przyr. 7: 336.

Pierwsze dane
Materiały o wartości
faunistyczne na temat
archiwalnej, stanowiące
ptaków lęgowych w
jednak cenny punkt
dolinie Narwi zebrane
odniesienia
podczas spływu

Publikacja w czasopiśmie

Dombrowski A. 1994. Porównanie
liczebności wybranych gatunków
ptaków gniazdujących w dolinie
Narwi w latach 1973 i 1989. Not.
Orn. 35: 245-257.

Dane faunistyczne na
temat ptaków lęgowych Materiały archiwalne,
w dolinie Narwi
stanowiące cenny punkt
zebrane podczas
odniesienia
spływu

Publikacja w czasopiśmie

Podsumowanie wiedzy

Publikacja w czasopiśmie

Dombrowski A., Chmielewski S.

Informacje o
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1997. Kulon (Burhinus oedicnemus)
– najsilniej zagrożony wyginięciem
przedstawiciel krajowej i
mazowieckiej awifauny. Kulon 1: 39.

5.

6.

7.

8.

Materiały publikowane

na temat liczebności występowaniu kulona w
rozmieszczenia kulona
dolinie Narwi
oraz przyczyn jego
wymierania w Polsce.

Dombrowski A., Chmielewski S.,
Podsumowanie wiedzy
Bukaciński D., Rzępała M.,
na temat awifauny
Istotna z uwagi na
Brzozowski A. 1998. Ornitologiczna dolin rzecznych Wisły,
wskazanie rangi doliny
ranga największych rzek dorzecza
Bugu, Narwi i Pilicy
Narwi
Wisły Środkowej. Not. Orn. 39: 61- oraz ocena ich rangi w
skali Polski
74.

Publikacja w czasopiśmie

Informacje
podsumowujące
badania faunistyczne
na dużych
powierzchniach łąk i
pastwisk w Polsce

Cenne informacje z
obszaru tarasu
zalewowego pod
Łomżą i Czarnocinem

Publikacja książkowa

Materiały publikowane

Górski A. 1997. Brodziec pławny
(Tringa stagnatilis) nowym
gatunkiem lęgowym w awifaunie
Mazowsza. Kulon 2: 65-66.

Informacja
faunistyczna o lęgu
rzadkiego gatunku
ptaka

Informacja
uzupełniająca,
wskazująca na wysokie
walory i duży potencjał
fragmentu doliny w
okolicach Łomży i
Czarnocina

Publikacja w czasopiśmie

Materiały publikowane

Kasprzykowski Z. 2002. Liczebność
wybranych gatunków ptaków
wodno-błotnych związanych z
korytem Narwi w roku 2001. Kulon
7, 1-2: 33-39.

Dane faunistyczne
zabrane podczas
spływu Narwią

Ważne informacje
stanowiące punkt
odniesienia do zmian w
składzie i liczebności
awifauny

Publikacja w czasopiśmie

Materiały publikowane

Górski A., Nowakowski J. 1998.
Podlasie. W: Krogulec J. (red.) Ptaki
łąk i mokradeł Polski. Stan populacji,
zagrożenia i perspektywy ochrony.
Fundacja IUCN Poland, Warszawa
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9.

10.

11.

12.

13.

Materiały publikowane

Materiały publikowane

Kasprzykowski Z., Dmoch A. 2001.
Cenne informacje na
Zagrożenia i stan ochrony awifauny
Informacje
temat zagrożeń i
Doliny Dolnej Narwi W:
podsumowujące walory
lokalizacji
Dombrowski A., Kot H. (red.)
awifaunistyczne Doliny
najważniejszych terenów
Strategia ochrony fauny na Nizinie
Dolnej Narwi,
dla awifauny
Mazowieckiej, MTOF, Siedlce

Publikacja książkowa

Kasprzykowski Z., Dmoch A.,
Goławski A., Kozik R., Mitrus C.
2012. Dolina Dolnej Narwi
PLB140014. W: Ławicki Ł.,
Guentzel S. (red.). Ostoje ptaków w
Polsce. Inwentaryzacja gatunków
nielęgowych w sezonie 2011/2012.
ECO-EXPERT, Szczecin.

Publikacja książkowa

Informacje o dużej
wartości z uwagi na
pierwsze kompleksowe
Podsumowanie liczeń
dane potwierdzające
ptaków w okresie
ważność obszaru także
pozalęgowym
dla ptaków przelotnych
(duże liczebności gęsi
białoczelnej i świstuna)

Kasprzykowski Z., Mitrus C. 1997.
Gniazdowanie mewy pospolitej
(Larus canus) w Dolinie Dolnej
Narwi i Dolnego Bugu. Kulon 2: 6768.

Informacja
faunistyczna o lęgu
rzadkiego gatunku
ptaka

Informacja o charakterze
archiwalnym i
uzupełniającym

Publikacja w czasopiśmie

Materiały publikowane

Kasprzykowski Z., Rzępała M. 1997.
Lęgowy łabędź krzykliwy (Cygnus
cygnus) pod Ostrołęką. Kulon 2: 6869.

Informacja
faunistyczna o lęgu
rzadkiego gatunku
ptaka

Informacja o charakterze
archiwalnym i
uzupełniającym

Publikacja w czasopiśmie

Materiały publikowane

Kozik R., Cieśluk P. 2007. Wyniki
inwentaryzacji wybranych ptaków
lęgowych koryta dolnej Narwi i
przyległych zbiorników w roku 2005.
Kulon 12: 43-51.

Dane faunistyczne
zabrane podczas
spływu Narwią

Ważne informacje
stanowiące punkt
odniesienia do zmian w
składzie i liczebności
awifauny

Publikacja w czasopiśmie

Materiały publikowane
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14.

15.

16.

17.

Materiały publikowane

Materiały niepublikowane

Rzępała M., Kasprzykowski Z.,
Goławski A., Górski A., Dmoch A.
1999. Awifauna Doliny Dolnej
Narwi. Not. Orn. 40: 23-44.

Dane podsumowujące
Ważne informacje
pierwszą kompleksową
stanowiące podstawę do
inwentaryzację ptaków
oceny zmian awifauny
w obszarze

Projekt planu zadań ochronnych dla
Dokumentacja projektu
obszaru Natura 2000 Ostoja
PZO
Narwiańska PLH200024.

Ważne informacje
wpływające na
planowanie działań
ochronnych na części
obszaru.

Materiały niepublikowane

Kasprzykowski Z., Dmoch A.,
Goławski A., Kozik R., Mitrus C.
2011. Inwentaryzacja ornitologiczna
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków
Natura 2000
PLB140014 „Dolina Dolnej Narwi”

Bardzo duża – są to
najnowsze dane
Dane podsumowujące
stanowiące podstawę do
wyniki inwentaryzacji
określania stanu ochrony
ptaków lęgowych w
jak i formułowania
roku 2011.
działań ochronnych oraz
zmian w SDF

Plan

Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
mazowieckiego. Samorząd
województwa mazowieckiego 2004.

Planowanie
przestrzenne na
poziomie regionalnym

18.

Program

19.

Ekspertyzy przyrodnicze

Niska z uwagi na
ograniczoną
szczegółowość planu

Publikacja w czasopiśmie

Opracowanie dostępne w Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku

Opracowanie dostępne w Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie

http://www.bip.mazovia.pl/uniaeuropejska/inne -programy/art,18,planzagospodarowania-przestrzennegowojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html

Poziom regionalny
http://www.mazovia.pl/uniaProgram ochrony Środowiska
Jedynie jako źródło
identyfikowania stanu
europejska/inne-programy/art,10,programwojewództwa mazowieckiego na lata
informacji o priorytetach
środowiska oraz
ochrony-srodowiska-wojewodztwa2007-2010 z uwzględnieniem
działań związanych z
określenia celów i
mazowieckiego-na-lata-2007-2010-zperspektywy do 2014 r Samorząd
poprawa stanu
priorytetów jego
uwaglednieniem-pwrspektywy-do-2014-rWojewództwa mazowieckiego 2007.
środowiska.
ochrony
.html
Opracowanie dokumentacji
Dane o liczebności i
Ważne, uzupełniające
projektowej do decyzji o
rozmieszczeniu ptaków
źródło informacji
środowiskowych Uwarunkowaniach na fragmencie doliny k.

Część raportu oddziaływania na
środowisko. Opracowanie dostępne w
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
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(DŚU) na budowę drogi ekspresowej wsi Jednaczewo w roku
S-61 na odcinku Ostrów Mazowiecka
2009
– Szczuczyn (z wyłączeniem
obwodnicy Stawisk)

w Warszawie

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane
nieopublikowane oraz informacje ustne.
2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi PLB140014 położony jest w województwie mazowieckim na terenie dwóch powiatów:
ostrołęcko-siedlecki, łomżyński. Zasięg obszaru obejmuje 19 gmin: Młynarze, Różan, Rzewnie, Szelków, Goworowo, Lelis, Olszewo-Borki,
Rzekuń, Obryte, Pułtusk, Długosiodło, Rząśnik, Ostrołęka, Miastkowo, Zbójna, Mały Płock, Łomża, Nowogród, Piątnica. Obszar Natura 2000
Dolina Dolnej Narwi położony jest na Nizinie Północnomazowieckiej.
Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2008) omawiany teren znajduje się w granicach 2 okręgów: Podkrainie Kurpiowskiej
w Okręgu Doliny Dolnej Narwi (E.2b.8), zlokalizowane tu podokręgi to: a-Lubelski, b- Bagno Pulwy, c- Popowski; oraz okręgu Międzyrzecza
Łomżyńskiego (E.2b.10), zlokalizowane tu podokręgi to: a-Doliny Narwi„Łomża-Młynarze", b-Ostrowsko-Łomżyński, c-Wzgórz Czerwonego
Boru, d-Zambrowski, e-Mężeniński, f-Łapski, g-Wysokomazowiecki, h-Czyżewski, i-Nurski.
Geologia i gleby
Obszar Doliny Dolnej Narwi położony jest w zasięgu zlodowacenia podlaskiego. Na większości obszaru przeważają równiny zalewowe i
nadzalewowe z fragmentami dużych starorzeczy, tylko niewielkie fragmenty terenu stanowią równiny tarasowe z okresu zlodowacenia
bałtyckiego.
Tereny chronione
Dolina Dolnej Narwi warunkuje zachowanie naturalnych powiązań przyrodniczych funkcjonując jako korytarze ekologiczne. Przez Dolinę
Dolnej Narwi przebiega główny Północno-Centralny korytarz ekologiczny.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Narwi PLB140014 graniczy od południa z obszarem Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007
- obszar specjalnej ochrony ptaków. Występuje tam co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 13 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej (C6) następujących gatunków: bocian czarny,
kraska (PCK)i lelek. Na południu znajduje się również obszar Natura 2000 Bagno Pulwy PLB140015 – obszar specjalnej ochrony ptaków. Na
obszarze tym stwierdzono 11 lęgowych gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ma szczególne znaczenie jako ważne w Polsce
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lęgowisko derkacza Crex crex (98 M) oraz szeregu innych gatunków związanych z ekstensywnie użytkowanymi łąkami i pastwiskami – bociana
białego, czajki, rycyka, kszyka, kulika wielkiego i dudka.
Na zachód w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się obszar Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 – obszar specjalnej ochrony
ptaków. Jest to Ostoja ptasia o randze europejskiej E 48.
Występuje tam co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Jest to również ważna ostoja cietrzewia, derkacza i kraski. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6)
następujących gatunków ptaków: błotniak łąkowy, cietrzew (PCK), gadożer (PCK), pustułka (>2% populacji krajowej), kraska (PCK),
krwawodziób, kszyk, kulik wielki (PCK), rybołów (PCK), rycyk; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian czarny, derkacz,
żuraw, orlik krzykliwy (PCK) i dziwonia. Jesienią występuje zlotowisko żurawi 750-1320 osobników (C2).
Ponad w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi znajduje się obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Narwiańska
PLH200024. Duże znaczenie mają tu siedliska takie jak:
starorzecza, jałowczyska oraz murawy napiaskowe i kserotermiczne, a także różne typy łąk oraz dąbrowy świetliste. Dolina Narwi pełni
również istotną funkcję korytarza ekologicznego i refugium gatunków związanych z ekosystemami nieleśnymi w rolniczym krajobrazie Niziny
Północnopodlaskiej i Północnomazowieckiej. W ostoi odnotowano obecność 18 typów siedlisk z Załącznika IDyrektywy Rady 92/43/EWG.
Występuje tu 14 gatunków z PCKL i/lub PCKR, m.in. uważane do niedawna za wymarłe storczyk cuchnący Orchis coriophora i pszeniec
grzebieniasty Melmpyrum cristatum, a także czarcikęsik Kluka Succisella inflexa, goryczuszka błotna Gentianella uliginosa, podejźrzon
rutolistny Botrychium multifidum, kosaciec syberyjski Iris sibirica, pięciornik skalny Potentilla rupestris.
W granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
- Rezerwat Przyrody Rycerski Kierz - obszar lasu o powierzchni 43,52 ha w Nadleśnictwie Łomża, powstały na podstawie zarządzenia MOŚiZN
z 03.03.1989 r. (M.P. z Nr 9, poz. 77). Celem ochrony jest zachowanie zbiorowiska grądu czyśćcowego oraz fragmentu dąbrowy świetlistej.
Obejmuje niewielki fragment lasu charakterystyczny dla doliny Narwi. Występuje w pradolinie Narwi na niewielkim wzniesienu otoczonym
rozległymi torfowiskami. W rezerwacie szczególnie cenna jest obecność wiązu szypułkowego w warunkach zwartego lasu. Powierzchnia
rezerwatu wynosi 43,52 ha.
- Nadbużański Park Krajobrazowy, powierzchnia parku wynosi 74 136, 5 ha, a razem z otuliną 113 671,7 ha. Dla parku określono następujące
cele ochrony:
-W zakresie wartości przyrodniczych: zachowanie swobodnie meandrującej nizinnej rzeki Bug i jego doliny z dużą ilością starorzeczy i odnóg,
zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków
roślin i zbiorowisk roślinnych, zachowanie muraw psammofilnych i kserotermicznych oraz łęgów nadrzecznych.
- W zakresie wartości historycznych i kulturowych: zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej, zachowanie tradycyjnej funkcji wsi
oraz rozwój rękodzielnictwa ludowego.
-W zakresie ochrony walorów krajobrazowych: zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego, zachowanie
wysokich skarp erozyjnych wysoczyzn okalających rzeki Bug i Narew oraz tarasu nadzalewowego z licznymi parabolicznymi wydmami.
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- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, utworzonym rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego dnia 10 grudnia 1994 roku. Jego
powierzchnia wynosi 7 354 ha. Zajmuje tereny 2 gmin: Łomża, Piątnica, Wizna w powiecie Łomża województwa podlaskiego. Powierzchnia
otuliny wynosi 12 311 ha. Położony jest na styku dwóch Krain: Mazowiecko-Podlaskiej i Mazursko-Podlaskiej. Przepływająca przez Park rzeka
Narew oddziela Wysoczyznę Kolneńską od Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Celem ochrony jest zachowanie, prawie w nie naruszonym
stanie, doliny rzeki Narew z wartościowymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej i niewielkimi fragmentami
lasów łęgowych oraz ochrony, unikalnej, wyjątkowo ciekawie ukształtowanej rzeźby tego terenu powstałego w wyniku przebicia się rzeki
Narew przez wysoczyznę Kolneńską i Wysokomazowiecką.
- Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu, znajduje się on na obszarze Nadleśnictwa Pułtusk, powołany został Uchwałą
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie (Nr 59/X/90 z dnia 23 kwietnia 1990 r. ze zmianą w Rozp. Wojewody Ciechanowskiego nr
8/1998 z dnia 28.05.1998 r.). Powołano go w celu zachowania i ochrony obszarów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz
konieczności zapewnienia społeczeństwu warunków niezbędnych dla odpoczynku w środowisku reprezentującym korzystne właściwości dla
rozwoju turystyki i wypoczynku. Jego powierzchnia wynosi 5100 ha.
- Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi - Obszar Chronionego Krajobrazu, został powołany Uchwałą Nr X/46/82 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łomży z dnia 27 kwietnia 1982 r. z późniejszymi zmianami na mocy Rozporządzenia Wojewody Łomżyńskiego Nr 14/98 z
19.05.1998 r. oraz Rozporządzenia Nr 17/04 Wojewody Podlaskiego z 16.09.2004 r. Powierzchnia tego obszaru wynosi 48 994,10 ha, z czego
pod zarządem nadleśnictwa znajduje się 12 884,14 ha. Celem jego ochrony jest zachowanie doliny Narwi i Pisy z licznymi meandrami i
starorzeczami oraz znacznej części Puszczy Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi w nienaruszonym stanie.

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli jest
to możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK).
Typy użytków gruntowych

Typ własności

Powierzchnia użytków w ha

% udział powierzchni w obszarze

Lasy

Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Inne

5112,62

19,27

Zabudowa miejska luźna

106,57

0,40

Tereny przemysłowe lub handlowe

34,73

0,13
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Miejsca eksploatacji odkrywkowej

54,78

0,21

Zwałowiska i hałdy

142,42

0,54

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń
nawadniających

4017,75

15,15

Łąki, pastwiska

10280,15

38,74

Złożone systemy upraw i działek

795,61

3,00

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym
udziałem roślinności naturalnej

4427,00

16,69

Cieki

1511,39

5,70

Zbiorniki wodne

44,90

0,17

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie
otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK).
2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka
Typy użytków

Typ własności

Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu,

Lasy

Lasy Państwowe
Lasy komunalne
Lasy prywatne
Inne

wg jednostek wdrażających

wg jednostek wdrażających

Sady
Trwałe użytki zielone
Wody
Tereny zadrzewione lub
zakrzewione
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Inne

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

L.p.

Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

1.

Uchwała nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis z
dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Lelis

Urząd Gminy Lelis

2.

3.

4.

Uchwała nr 36/X/90 Rady Narodowej
miasta i gminy Nowogród z dnia 27 lutego
1990 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogród
Uchwała nr XXVII/96/05 Rady Gminy w
Szelkowie z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Szelków
Uchwała nr V/25/2002 rady Gminy
Rzewnie z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie zmian w miejscowym ogólnym
planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Rzewnie – etap I.

Urząd Miasta i Gminy Nowogród

Urząd Gminy Szelków

Urząd Gminy Rzewnie

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony
Zalesienia oraz rozwój
zabudowy mieszkaniowej na
terenach rolniczych (ubogie
grunty orne, pastwiska i łąki)
w obszarze, w granicach wsi
Łęg Przedmiejski, Łęg
Starościński oraz Kurpiewskie
Budowa zbiornika
retencyjnego k. wsi Parzychy
Zabudowa letniskowa na
terenach rolniczych (ubogie
grunty orne, pastwiska i łąki)
w rejonie wsi Przeradowo i Str.
Strachocin
Zabudowa letniskowa na
terenach rolniczych (ubogie
grunty orne, pastwiska i łąki)
w rejonie wsi: Sitno, Orłowo,
Nowe Łachy, Nowe
Drozdowo, Drozdowo i

Przedmioty ochrony
objęte wpływem
opracowania

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Dudek

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Błotniak stawowy
Żuraw

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Dudek
Cyranka
Żuraw

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Dudek
Nurogęś
Rycyk

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Uchwała nr XXVII/130/04 Rady Gminy
Rząśnik z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rząśnik
Uchwała nr XX/134/2004 Rady Gminy
Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Długosiodło
Uchwała nr XVI/56/05 Rady Gminy
Młynarze z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Młynarze
Uchwała nr XXX/193/2006 Rady Gminy
Olszewo-Borki z dnia 30czerwca 2006 r. w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Olszewo-Borki
Uchwała nr III/194/02 Rady Gminy
Goworowo z dnia 6 czerwca 2002 r. w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Goworowo
Uchwała nr III/18/2002 Rady Miejskiej w
Różanie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
zmian w miejscowym ogólnym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy
Różan, wieś Dyszobaba
Budowa drogi ekspresowej S-16 na odcinku
Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn (z
wyłączeniem obwodnicy Stawisk)

Brzuze Małe
Zabudowa letniskowa na
terenach rolniczych (ubogie
grunty orne, pastwiska i łąki)
w rejonie wsi Rogóźno i
Wólka Wojciechówek
Zabudowa letniskowa na
terenach rolniczych (ubogie
grunty orne, pastwiska i łąki)
w rejonie wsi Grądy Zalewne i
Ostrykół Dworski

Łabędź niemy
Dudek
Błotniak stawowy
Zimorodek

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Dudek
Żuraw

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Urząd Gminy Młynarze

Zalesienia terenów rolniczych
(ubogie grunty orne, pastwiska
i łąki) w rejonie wsi Ogony i
Modzele

Dudek
Krwawodziób
Cyranka

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Urząd Gminy Olszewo-Borki

Zabudowa letniskowa i
mieszkaniowa na terenach
rolniczych (ubogie grunty
orne, pastwiska i łąki) w
rejonie wsi Żerań Duży i Żerań
Mały

Łabędź niemy
Żuraw
Dudek
Rybitwa czarna

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Urząd Gminy Goworowo

Zabudowa letniskowa na
terenach rolniczych (ubogie
grunty orne, pastwiska i łąki)
w rejonie wsi Szarłat

Dudek

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Urząd Gminy Różan

Zabudowa letniskowa i usługi
turystyczne na zalewowym
pastwisku we wsi Dyszobaba

Brzegówka
Krwawodziób
Rybitwa czarna

Brak oceny strategicznej
pod kątem oddziaływania
na obszary Natura 2000

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych
i Autostrad

Budowa drogi ekspresowej
przecinającej obszar koło wsi
Jednaczewo

Krwawodziób
Rycyk
Dubelt

W trakcie oceny
oddziaływania na
środowisko

Urząd Gminy Rząśnik

Urząd Gminy Długosiodło
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Batalion
Derkacz
Cyranka

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane

L.p.

Przedmiot ochrony

Ocena
ogólna

Powierzchnia

Liczba
stanowisk

1.

A036 Łabędź niemy

C

-

2.

A041Gęś białoczelna

C

-

3.

A043 Gęgawa

C

-

4.

A050 Świstun

C

-

5.

A051 Krakwa

C

-

6.

A052 Cyraneczka

C

-

10 p

7.

A055 Cyranka

B

-

54-89 p

Rozmieszczenie w
obszarze

Dość skupiskowe,
związany ze starorzeczami
5 obszarów skupiających
maks. 19 000
ptaki przelotne
skupiskowe, związane z
występowaniem
26-28 p
zarastających starorzeczy
wśród łąk
5 obszarów skupiających
maks. 11 800
ptaki przelotne
skupiskowe, związane z
14-22 p
występowaniem
zarastających starorzeczy
70-74 p

Stopień
rozpoznania
dobry

Zakres prac terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia
z prac terenowych
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie

dobry

Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie

dobry

Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie

dobry

Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie

dobry

Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie

Rozproszone lęgowiska

dobry

Rozproszone, skupiskowe

dobry

Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
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8.

A056 Płaskonos

C

-

3-18 p

Rozproszone, skupiskowe

dobry

9.

A067 Gągoł

C

-

13-19 p

Koryto rzeczne

dobry

10.

A070 Nurogęś

C

-

12-26 p

Koryto rzeczne

dobry

11.

A081 Błotniak stawowy

C

-

36-42 p

Skupiskowe

dobry

12.

A409 Cietrzew

-

-

-

Nie występuje w obszarze

-

13.

A119 Kropiatka

C

-

24-36 samców

Skupiskowe

dobry

14.

A122 Derkacz

C

-

170-211
samców

Dość równomierne

dobry

15.

A127 Żuraw

C

-

95-103 p

Skupiskowe

dobry

16.

A133 Kulon

B

-

0-1 p

Pojedyncze stanowisko

dobry

17.

A136 Sieweczka rzeczna

C

-

6-19 p

Rozproszone, skupiskowe

dobry

18.

A137 Sieweczka obrożna

C

-

1-3 p

Pojedyncze stanowiska

dobry

19.

A151 Batalion

C

-

3700 os., 0-1
samica

5 obszarów skupiających
ptaki przelotne

niewystarczaj
acy

20.

A153 Kszyk

C

-

141-181 p

Dość równomierne

dobry

21.

A154 Dubelt

C

-

4-9 samców

Aktualnie znane 2
stanowiska

niewystarczaj
acy

22.

A156 Rycyk

C

-

30-60 p

Skupiskowe, rozproszone

dobry

23.

A160 Kulik wielki

-

-

-

Nie występuje w obszarze

-

Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Konieczność szczegółowej
inwentaryzacji
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Konieczność szczegółowej
inwentaryzacji
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
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24.

A162 Krwawodziób

B

-

50-80 p

Skupiskowe, rozproszone

dobry

25.

A168 Brodziec piskliwy

C

-

50-81 p

Nierównomiernie wzdłuż
koryta rzeki

dobry

26.

A193 Rybitwa rzeczna

B

-

3-8 p

Pojedyncze stanowiska

dobry

27.

A195 Rybitwa białoczelna

C

-

0-16 p

Aktualnie brak stanowisk

dobry

28.

A197 Rybitwa czarna

B

-

170-229 p

29.

A198 Rybitwa białoskrzydła

C

-

0-50 p

koło Łomży i Czarnocina

dobry

30.

A229 Zimorodek

C

-

12-41 p

Dość równomiernie
wzdłuż koryta rzeki

dobry

31.

A231 Kraska

C

-

0-1 p

Brak pewnych stanowisk

niewystarczaj
acy

31.

A232 Dudek

C

-

86-104

Dość równomierne

dobry

33.

A249 Brzegówka

C

-

2725-3047 p

Nierównomiernie wzdłuż
koryta rzeki

dobry

34.

A371 Dziwonia

C

-

83-115 p

Dość równomierne

dobry

Rozproszone kolonie

dobry

Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Konieczność szczegółowej
inwentaryzacji
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie
Nie ma potrzeby z uwagi na
dobre rozpoznanie

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt. 13. W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników.
2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru
Łabędź niemy Cygnus olor A036
Gatunek z rodziny kaczkowatych o długości ciała około 150-170 cm. Dorosły łabędź niemy jest całkowicie biały, jedynie dziób jest czerwonopomarańczowy
z czarną, guzowata naroślą u nasady (większą u samca), a nogi są czarne. Pływający ptak ma charakterystyczną sylwetkę z szyją wygiętą w kształcie litery S.
Gniazdo umieszcza najczęściej w gąszczu trzcin lub innych szuwarów, na płytkiej wodzie, rzadziej na lądzie, na wysepkach lub innych niedostępnych
miejscach. Wyprowadza 1 lęg w roku, w kwietniu i maju. Osobniki dorosłe trzymają się w parach przez cały rok, a ptaki młode i ptaki nielęgowe przez cały
rok żyją w mniejszych i większych grupach. Samce, szczególnie w okresie lęgowym bywają agresywne. W dolinie Narwi zasiedla przede wszystkim
starorzecza, czasem nawet dość silnie zarośnięte. Do zagrożeń w obszarze można zaliczyć wzrost antropopresji związany z rozwojem zabudowy letniskowej
oraz ew. zanieczyszczenie wód. Liczebność populacji lęgowej w Polsce wynosi 8-9 tysięcy par (Sikora i inni 2012), a populacja wykazuje umiarkowany
wzrost (Chylarecki 2013). W obszarze w roku 2011 zinwentaryzowano 70-74 pary lęgowe (Kasprzykowski i inni 2011), co wskazuje na silny wzrost
liczebności w ostatnich 2 dekadach, gdyż w roku 1993 na tym terenie zarejestrowano jedynie 14 par (Rzępała i inni 1999). Obecnie gatunek posiada w
obszarze właściwy stan ochrony.
Gęś białoczelna Anser albifrons A041
Gatunek z rodziny kaczkowatych o długości ciała około 66-86 cm, obie płci ubarwione jednakowo. Ogólny ton upierzenia jest szarobrązowy z ciemnymi
plamami na brzuchu, dziób i nogi są pomarańczowe, pióra pod ogonem białe. Wokół dzioba znajduje się biała plama sięgająca aż po czoło. Młode ptaki nie
mają białego czoła oraz ciemnych plam na spodzie ciała. Gatunek wędrowny, gniazduje w tundrze. W Polsce liczny na przelotach w okresie od lutego do
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maja (szczyt przelotów w końcu marca) oraz od września do grudnia. Nad dolną Narwią pojawia się przede wszystkim wiosną, co ma związek z
występowaniem trudno dostępnych rozlewisk, zapewniających spokój zerującym i odpoczywającym ptakom. W tym okresie gęsi białoczelne wykorzystują
rozległe, otwarte tereny zalewowe – łąki i pastwiska, a zasięg potencjalnych stanowisk jest zależny od rozległości rozlewisk. Najliczniejsze koncentracje w
obszarze spotyka się w rejonie Łomży i Jednaczewa, a w przypadku korzystnych warunków (wysoki poziom wód wiosną) także pod Pułtuskiem,
Gostkowem, Str. Sielcem i Sieluniem. W roku 2011 w całym obszarze liczebność gatunku podczas przelotów wiosennych oceniono na ponad 19 000
osobników (Kasprzykowski i inni 2012). Potencjalnym zagrożeniem dla populacji przelotnej w obszarze jest zamiana użytków zielonych na grunty orne,
rozwój zabudowy letniskowej, zaprzestanie użytkowania i zarastanie łąk i pastwisk, budowa drogi ekspresowej „Via Baltica”, a także ew. polowania i
budowa farm wiatrowych w sąsiedztwie. Aktualnie gatunek posiada w obszarze właściwy stan ochrony.
Gęgawa Anser anser A043
Jest największa z krajowych gęsi, o długości ciała około 83-98 cm (samiec jest nieco większy od samicy). Ogólny ton upierzenia jest szaropopielaty - wierzch
i boki ciała są delikatnie poprzecznie biało prążkowane, a na spodzie widać ciała faliste ciemne plamy. Dziób jest masywny, pomarańczowy, a nogi różowe.
Do lęgów przystępuje w marcu i kwietniu. Gęgawa buduje gniazdo na wodzie lub na lądzie, w zaroślach trzciny oraz w szuwarach, ogłowionych wierzbach i
krzakach, wybierając miejsca niedostępne. Wyprowadza 1 lęg w roku, a pisklęta są zagniazdownikami. Żeruje w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi,
położonych przy wodzie i obfitujących w świeżą trawę, gdzie często gromadzi się po kilka lub kilkanaście rodzin. W Dolinie Dolnej Narwi gniazduje na
zarastających starorzeczach sąsiadujących z łąkami i pastwiskami. Gatunek wędrowny, przylatuje w lutym i w marcu, odlatuje od września do listopada. Do
potencjalnych zagrożeń dla populacji gęgawy w obszarze należą m.in. rozwój zabudowy letniskowej, zamiana łąk i pastwisk na grunty orne, zmiany w
użytkowaniu prowadzące do zarastania żerowisk, drapieżnictwo (lis, norka , jenot) oraz płoszenie w wyniku intensywnej penetracji brzegów starorzeczy
przez ludzi. Liczebność populacji krajowej wynosi obecni 3200-3600 par (Sikora i inni 2012), przy czym trend jest dość silnie wzrostowy (dane GIOŚ). W
roku 2011 w obszarze zinwentaryzowano 26-28 par lęgowych (Kasprzykowski i inni 2012). Aktualnie gatunek posiada w obszarze właściwy stan ochrony.
Świstun Anas penelope A050
Kaczka o długości ciała około 48-50 cm, nieco mniejsza od krzyżówki. Widoczny wyraźny dymorfizm płciowy, samiec w szacie godowej ma jasnożółte
czoło i rdzawa głowę, wierzch i boli ciała popielate, drobno prążkowane, wole i pierś brudnoróżowe. Samica ubarwiona jest szarobrązowo. W Polsce
gniazduje sporadycznie, ale licznie obserwowany podczas przelotów, zwłaszcza wiosennych (III-V). Nad dolną Narwią przelotne ptaki żerują na rozległych,
otwartych terenach zalewowych – łąkach i pastwiskach, a zasięg potencjalnych stanowisk jest zależny od rozległości rozlewisk. Najliczniejsze koncentracje
w obszarze spotyka się w rejonie Łomży i Jednaczewa, a w przypadku korzystnych warunków (wysoki poziom wód wiosną) także pod Pułtuskiem,
Gostkowem, Str. Sielcem i Sieluniem. W roku 2011 w całym obszarze liczebność gatunku podczas przelotów wiosennych oceniono na ponad 11 846
osobników (Kasprzykowski i inni 2012). Potencjalnym zagrożeniem dla populacji przelotnej w obszarze jest zamiana użytków zielonych na grunty orne,
rozwój zabudowy letniskowej, zaprzestanie użytkowania i zarastanie łąk i pastwisk, budowa drogi ekspresowej „Via Baltica”, a także ew. polowania i
budowa farm wiatrowych w sąsiedztwie. Aktualnie gatunek posiada w obszarze właściwy stan ochrony.
Krakwa Anas strepera A051
Kaczka o długości ciała około 43-52 cm Dymorfizm płciowy u tego gatunku nie jest aż tak wyraźny jak u innych kaczek pływających. Samiec w fazie
godowej ma upierzenie utrzymane w różnych odcieniach szarości z czarnym kuprem i podogoniem, natomiast samica jest ubarwiona bardziej jednostajnie, a
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jej ogólny ton upierzenia brązowy z ciemnymi i jasnymi plamkami. Do lęgów przystępuje na początku maja, gniazduje najczęściej na lądzie, niedaleko wody.
Pisklęta, tak jak u innych kaczek są zagniazdownikami, a opiekuje się nimi tylko samica. Gatunek wędrowny, przylatuje w marcu i kwietniu, odlatuje od
sierpnia do listopada. W dolnym odcinku doliny Narwi jej siedliskiem są starorzecza z szuwarami w stosunkowo otwartym krajobrazie zalewowych łąk i
pastwisk. W kraju gniazduje 2000-2200 par (Sikora i inni 2012), a w granicach obszaru 14-22 pary (Kasprzykowski i inni 2011), co w porównaniu z latami
90. XX w. wskazuje na wyraźny wzrost liczebności (por. Rzępała i inni 1999). Potencjalnymi zagrożeniami dla gatunku w obszarze są: intensywna penetracja
terenu przez ludzi w sezonie lęgowym, rozwój zabudowy letniskowej oraz drapieżnictwo. Aktualnie gatunek posiada w obszarze właściwy stan ochrony.
Cyraneczka Anas crecca A052
Najmniejsza krajowa kaczka, o długości ciała 30-38 cm. W upierzeniu godowym samiec ma głowę kasztanowobrązową z metalicznie zieloną, dużą podłużną
plamą wokół oka, obrzeżoną białym paskiem. Zasadnicze ubarwienie grzbietu jest szare. Samica jest ubarwiona dość kryptycznie, szarobrązowo. Na tereny
lęgowe przylatują na początku kwietnia o od połowy tego miesiąca do końca składają jaja. Gniazdo umieszcza na lądzie, ukryte w gęstej roślinności,
najczęściej w pobliżu wody. Poszczególne pary zakładają zazwyczaj gniazda w rozproszeniu, choć niekiedy bardzo blisko siebie. Gatunek generalnie
wędrowny. Przylatuje w marcu i kwietniu, odlatuje od sierpnia do listopada, jednak nieliczne osobniki mogą pozostawać na zimę. W obszarze zamieszkuje
zarastające, niewielkie zbiorniki wodne, zwykle w otoczeniu zakrzaczeń lub drzew. Krajowa populacja cyraneczki liczy 1300 – 1700 par (Sikora i inni 2012),
z czego w obszarze zinwentaryzowano 10 par (Kasprzykowski i inni 2011). Wobec braku dokładniejszych danych z przeszłości trudno ustalić trend dla
gatunku, choć bazując na publikacji Rzępały i innych (1999) można przypuszczać, że nastąpił wzrost liczebności. Potencjalnymi zagrożeniami dla gatunku w
obszarze są: intensywna penetracja terenu przez ludzi w sezonie lęgowym, rozwój zabudowy letniskowej oraz drapieżnictwo i polowania. Aktualnie gatunek
posiada w obszarze właściwy stan ochrony.
Cyranka Anas querquedula A055
Niewielka kaczka o długości ciała 37-40cm. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy, samiec w szacie godowej ma głowę i szyję brązową, przez oko
przechodzi szeroka biała smuga sięgająca na tył szyi, pierś jest jasnobrązowa z ciemnymi plamkami. Na skrzydłach samiec ma popielatoniebieskie plamy,
lusterko zaś jest bladozielone. W szacie spoczynkowej samce upodabniają się do samic, czyli staja się szarobrązowe. Do gniazdowania przystępuje w maju i
na początku czerwca. Gatunek wędrowny, przylatuje w marcu lub w kwietniu, odlatuje od sierpnia do października. Siedliskiem cyranki w obszarze są
otwarte łąki pastwiska (również stosunkowo suche) w sąsiedztwie starorzeczy. Czynnikami zagrażającymi w przypadku cyranki są: zarastanie użytków
zielonych na skutek zarzucenia pasterstwa i braku koszenia oraz drapieżnictwo, a potencjalnie również penetracja siedlisk lęgowych przez ludzi oraz zmiany
reżimu hydrologicznego. W Polsce gniazduje w ostatnich latach od 2 do 3,5 tysiąca par cyranek (Sikora i inni 2012), z czego w obszarze Doliny Dolnej
Narwi 54-89 par (Kasprzykowski i inni 2011). Trend liczebności gatunku w obszarze jest spadkowy, w roku 1993 (Rzępała i inni 1999) stwierdzono ok. 120
samców i 65 samic. Aktualnie gatunek posiada w obszarze niezadowalający stan ochrony.
Płaskonos Anas clypeata A056
Gatunek z rodziny kaczkowatych. Masywna kaczka o średniej wielkości ciała, około 43-50cm, krótkiej szyi, z charakterystycznym, nieproporcjonalnie
długim i na końcu rozszerzonym dziobem. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. W okresie godów samiec posiada niemal czarną głowę z zielonym
połyskiem i ciemny dziób, na tym tle dobrze kontrastują się żółte tęczówki. W szacie spoczynkowej, przypomina samicę, której ton upierzenia jest brązowy.
Gniazduje na lądzie, w suchym miejscu, jednakże blisko wody. Gniazdo jest najczęściej osłonięte roślinnością zielną.

47

Gatunek wędrowny, przylatuje w marcu i w kwietniu, odlatuje od sierpnia do listopada.
Gągoł Bucephala clangula A067
Gatunek z rodziny kaczkowatych. Średniej wielkości kaczka, o długości ciała około 48-50cm. Głowa duża, owalna, jest osadzona na krótkiej i grubej szyi.
Dziób jest dość krótki, u nasady wysoki. Podczas lotu uderza bardzo szybko skrzydłami, które wydaja charakterystyczny świst. Samiec jest nieco większy od
samicy, w upierzeniu godowym ma czarną głowę z zielonym połyskiem, a u nasady dzioba białą owalna plamkę. Wierzch pleców od ogona jest czarny. Szyję,
pierś, bok i brzuch samiec ma białe. Samica jest czekoladobrązowa. Dziób samca jest czarniawy, zaś u samicy w końcowej części ma pomarańczowa
obwódkę.
Gatunek dzienny, największa aktywność żerowania gągoła ma miejsce w porach porannych. Gniazdo buduje z reguły w dziuplach drzew, zajmuje także budki
lęgowe.
Gatunek wędrowny, przylatuje w marcu i w kwietniu, odlatuje od września do listopada.
Nurogęś Mergus merganser A070
Gatunek z rodziny kaczkowatych. Długość ciała 60-80cm. Ma długi i smukły dziób, zakończony charakterystycznym hakiem służącym do przytrzymywania
schwytanej ryby. Samiec znacznie większy, ma na głowie czub. W upierzeniu godowym samca głowa i górna część szyi z zielonym metalicznym połyskiem ,
reszta szyi i spód ciała białe z łososiowym nalotem, grzbiet czarny. Samica również opatrzona czubem, głowę i górną część szyi ma brunatnordzawą, resztę
ciała szarą.
Gniazduje najczęściej w dziuplach, nawet na kilkumetrowej wysokości. Są wyścielone suchymi trawami, liśćmi lub drobnymi gatunkami.
Gatunek wędrowny, przylatuje w marcu i w kwietniu, odlatuje od października do grudnia.
Błotniak stawowy Circus aeruginosus A081
Gatunek z rodziny jastrzębiowatych. Średniej wielkości ptak drapieżny, długość ciała ok. 50cm, o długich, wąskich, podczas lotu lekko uniesionych ku górze
skrzydłach. Gatunek o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samica jest większa od samca. Upierzenie ciemnobrązowe, głowa jasnożółtawa, u samca skrzydła
i ogon popielawoszare. Dziób rogowy, nogi żółte. Zarówno u samów, jak u samic obserwuje się tendencję do jaśnienia upierzenia z wiekiem.
Przybywają do kraju tylko na okresy lęgowe, po czym odlatują na zimowiska. Najczęściej gniazduje wśród gęstych trzcin .w miejscach gniazdowania
błotniak stawowy wykazuje dużą towarzyskość, tworząc półkolonie.
Gatunek wędrowny, przylatuje w marcu i w kwietniu, odlatuje we wrześniu i październiku.
Cietrzew Tetrao tetrix A409
Gatunek z rodziny głuszcowatych. Długość ciała 47-62 cm, jest ptakiem wielkości kruka. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy, wyrażony odmiennym
ubarwieniem szaty i różna masą ciała. Samiec ma ubarwienie z dominacją czerni, z granatowym połyskiem. Kontrastuje z nią biel piór podogonia oraz
lusterek i pręg na skrzydłach. Nad okiem znajduje się czerwona brew, szczególnie widoczna w okresie godowym. Samica ma szatę rdzaobrązową z
srebrnoszarym, falistym wzorem. Nogi krótkie, opierzone po palce.
Gniazdo cietrzewia stanowi najczęściej dołek wygrzebany w ziemi i wyłożony suchym mchem, liśćmi i pojedynczymi piórami. Wyprowadza 1 lęg w roku.
Gatunek osiadły, przywiązany do miejsca występowania, szczególnie do miejsc toków i lęgów.
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Kropiatka Porzana porzana A119
Gatunek z rodziny chruścieli. Długość ciała ok. 24cm, wielkości szpaka. Samiec i samica ubarwione są jednakowo, o ogólnym tonie upierzenia ciemnym, z
charakterystycznym białym, kropkowanym, rysunkiem na całym brzuchu, piersi, szyi, karku oraz na grzbiecie. Pióra na spodzie ogona są jednolicie beżowe,
bez rysunku. Dziób krótki, prosty, żółtawy u nasady, nogi zielonkawe.
Gniazdują w pobliżu wody, pod osłona roślinności na ziemi lub w kępie roślin.
Gatunek wędrowny, przylatuje w końcu marca i kwietniu, odlatuje od sierpnia do października.
Derkacz Crex crex A122
Gatunek z rodziny chruścieli. Długość ciała ok. 24-26cm. Samce cięższe od samic, są jednakowo ubarwione. Cały wierzch ciała maja brązowordzawy z
ciemnymi plamami, boki głowy i szyi, a także piersi popielate, miejscami z niebieskim nalotem. Na brzuchu w okolicach nóg występują wyraźne białe i
rdzawe pasy, które zanikają w okolicy ogona. Derkacz bardzo niechętnie zrywa się do lotu.
Gniazdują na ziemi, pod osłona traw lub w krzaku, najprawdopodobniej buduje je tylko samica. Wyprowadza 1 lęg w roku.
Gatunek wędrowny, przylatuje w końcu kwietnia lub w maju, odlatuje od sierpnia do października.
Żuraw Grus grus A127
Gatunek z rodziny żurawi. Jest największym z polskich ptaków, jego długość ciała to ok. 140cm. Ma wysmukłą sylwetkę o długiej szyi i dziobie oraz długich
nogach. Czoło, kantar i wierzch głowy są pokryte rzadkimi, szczeciniastymi piórami. Ptak jest koloru popielatoszarego, z szyja i głową czarnobiałą oraz
czerwona plama na potylicy. Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony.
Żuraw jest gatunkiem terytorialnym. Żeruje ma łąkach i polach. Gniazda budują na ziemi , w bardzo wilgotnym terenie, zazwyczaj jest ono zewsząd otoczone
wodą.
Pary żurawi są sobie bardzo wierne i trzymają się razem zarówno w okresie lęgowym, jak i zimowiskach, gnieżdżąc się przez wiele lat w tym samym
miejscu.
Gatunek wędrowny, przylatuje w marcu lub na początku kwietnia, odlatuje we wrześniu i październiku.
Kulon Burhinus oedicnemus A133
Gatunek z rodziny kulonów. Ptak wielkości dużego gołębia, o długości ciała 40-44cm. Upierzenie obu płci jest bardzo podobne, ale samiec jest nieco większy
od samicy, ale samiec jest nieco większy od samicy. W upierzeniu przeważają barwy płowopiaskowa i szarobrązowa. Charakterystyczne są duże oczy z
jaskrawożółta tęczówką oraz stosunkowo duża głowa, żółte nogi i żółty dziób z czarnym końcem. Na skrzydle występuje rysunek złożony z ciemnych i
białych pasków.
Charakteryzuje się bardzo skrytym trybem życia. Aktywny jest od zmierzchu do świtu.
Gniazdują w maju, a przylatują do legowiska już w końcu marca.
Gatunek wędrowny i osiadły.
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius A136
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Gatunek z rodziny siewek. Niewielki ptak, o długości ciała 16-18cm, z krótkim, czarnym dziobem i dość długimi, cienkimi nogami. Wierzch ciała
brunatnopiaskowy, spód biały, głowa i pierś z charakterystycznymi czarno-białymi, kontrastowymi plamkami. Wierzch głowy brunatnopiaskowy, koloru
grzbietu.
Sieweczka rzeczna zamieszkuje piaszczyste i żwirowate wybrzeża wód. Jest aktywna zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Często gnieździ się w luźnych
skupieniach. Gniazdo buduje na ziemi, w wygrzebanym piasku.
Gatunek wędrowny, przylatuje od marca do połowy maja, odlatuje od lipca do października.
Sieweczka obrożona Charadrius hiaticula A137
Gatunek z rodziny siewek. Niewielki, krępy ptak, o długości ciała 18-19cm, z krótkim, pomarańczowym dziobem i średniej długości, smukłymi,
brudnopomarańczowymi nogami. Na głowie znajdują się czarne pasy, układające się w charakterystyczną czarną maskę obejmującą boki i przód głowy i
otaczającą białą plamę na czole. Samica różni się od samca domieszką barwy brunatnej w czarnych plamach na głowie.
Sieweczka obrożona gniazduje pojedynczo lub w skupiskach liczących do kilkunastu par.
Gniazda umieszcza na ziemi, niedaleko wody.
Gatunek wędrowny, przylatuje od marca do maja, odlatuje od lipca do października.
Batalion Philomachus pugnax A151
Gatunek z rodziny bekasowatych. Średniej wielkości ptak, o długości ciała ok. 25-30cm, z długimi nogami i średniej długości, nieznacznie zakrzywionym
dziobem. Samiec jest znacznie większy od samicy. Wiosną u samców występują wydłużone, wielobarwne pióra, tworzące okalającą przód szyi kryzę, a
długie i zakręcone pióra rosnące na potylicy tworzą rodzaj uszu. Samce mają też charakterystyczne żółte lub pomarańczowe brodawki w części twarzowej.
Samice nie wykształcają kryzy ani brodawek. Wierzch ciała oby płci jest rudawo- lub brązowoszary.
Ptaki nie tworzą par, samce kojarzą się z wieloma partnerkami w trakcie jednego sezonu lęgowego.
Gniazdują na ziemi, w suchym miejscu i najczęściej w promieniu kilkuset metrów od tokowisk.
Gatunek wędrowny, przylatuje w końcu marca do maja, odlatuje od początku lipca do października.
Kszyk Gallinago gallinago A153
Gatunek z rodziny bekasowatych. Ptak o długości ciała około 27cm, o wyjątkowo długim, prostym dziobie i stosunkowo długich nogach. Obie płci
ubarwione są jednakowo, w tonacji brązowo-czarnej. Przez środek głowy przechodzi szeroka smuga i 2 smugi po bokach. Na białawym brzuchu występuje
delikatne ciemne prążkowanie. Nogi długie i czarne. Dziób jest zielonkawoszary u nasady i czarny na końcu, a nogi zielonkawoszare. Samiec i samica są
jednakowo ubarwione.
Kszyk jest gatunkiem zarówno dziennym jak i nocnym, lecz wędruje głównie nocą.
Gniazdują najczęściej w kępie turzyc na płytkiej wodzie. Wyprowadza 2 lęgi w roku.
Gatunek wędrowny, przylatujący w marcu i kwietniu, odlatuje od lipca do listopada.
Dubelt (Gallinago media) A154
Gatunek z rodziny bekasowatych. Długość ciała około 30cm, brak różnic w rozmiarach ciała między płciami. Posiada dość długi, brązowy dziób, krępą
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sylwetkę i krótkie, szare nogi. Ogólne ubarwienie ptaka jest pstre, rdzawo-brązowo-beżowe. Na prawie całym ciele występuje kreskowanie.
Dublet zamieszkuje podmokłe łąki i bagna. Przeważnie prowadzi samotniczy tryb życia, wędruje nocą, trudny do wypłoszenia. Gnieżdżą się w rozproszeniu
na ziemi, wśród gęstej roślinności.
Gatunek wędrowny, przylatuje od końca marca do początku maja, odlatuje od lipca do listopada.
Rycyk Limosa limosa A156
Gatunek z rodziny bekasowatych. Duży (długość ciała około 44-47cm), smukły ptak, o bardzo długim, prostym, pomarańczowym dziobie. Wierzch ciała jest
popielatobrązowy , z domieszką rudych, czarno znakowanych piór. Głowa i szyja są zasadniczo rdzawe, wierzch głowy nieco ciemniejszy, nad okiem
jaśniejsza brewka. Brzuch biały, nogi ciemnoszare.
Rycyk aktywny jest głównie za dnia, lecz żerowanie odbywa się w godzinach nocnych.
Z reguły gnieździ się w skupiskach po kilkanaście par. Gniazdo zakłada na ziemi w kępie turzyc lub nieco wyniesionym suchym miejscu.
Gatunek wędrowny, przylatuje od marca do kwietnia, odlatuje od lipca do października.
Kulik wielki Numenius arquata A160
Gatunek z rodziny bekasowatych. Długość ciała 55-56cm. Posiada charakterystyczny, długi, silnie zakrzywiony w dół, czrnobrązowy dziób oraz stosunkowo
długie, szare nogi. Upierzenie wierzchu ciała utrzymane jest w tonacji brunatnej. Głowa, szyja i pierś wyraźnie ciemno kreskowane. Podbródek i brzuch
białawy. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy, samica jest większa od samca i posiada znacznie większy dziób.
W okresie lęgowym jest gatunkiem monogamicznym, terytorialnym, lecz często gniazduje w grupie stosującej wspólną obronę przed drapieżnikami.
Gnieździ się pojedynczo, gniazdo buduje na ziemi lub na wystającej z wody kępie turzyc.
Gatunek wędrowny, przylatuje od marca do kwietnia, odlatuje od lipca do listopada.
Krwawodziób Tinga totanus A162
Gatunek z rodziny bekasowatych. Ptak o długości ciała około 30cm, z długimi nogami, długim czerwonym u nasady dziobem i wydłużoną szyją. Ton
ubarwienia szarobrunatny, z czarnym drobnym wzorem na wierzchu ciała. Spód ciała białawy, ale pokryty ciemnymi podłużnymi prążkami na szyi, piersi i
górnej części brzucha. Głowa ciemna, brunatna, gęsto prążkowana. Nogi są jaskrawe, jasnoczerwone. Ogon biały z ciemnymi, poprzecznymi prążkami.
Aktywny głównie za dnia. Gniazduje z reguły z luźnych skupiskach, liczących kilkanaście par. nie broni terytoriów lęgowych, ptaki gniazdujące w
sąsiedztwie wykorzystują wspólne żerowiska.
Gatunek wędrowny, przylatuje w połowie marca do kwietnia, odlatuje od lipca do października.
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos A168
Gatunek z rodziny bekasowatych. Długość ciała około 20cm. Upierzenie samca i samicy z wierzchu jest brązowoszare, spód ciała biały. Nad okiem widoczna
jasna brew oraz czarny wąski pasek zaczynający się od dzioba i kończący za okiem. Brak jest wyraźnego dymorfizmu płciowego.
Prowadzi dzienny tryb życia. Gniazduje pojedynczo, budują gniazda w suchym miejscu w pobliżu wody, pod osłoną traw, krzaków oraz gęstą roślinnością.
Gatunek wędrowny, przylatuje od kwietnia od maja, odlatuje od lipca do października.
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Rybitwa rzeczna Sterna hirundo A193
Gatunek z rodziny rybitw. Nieduży ptak, długość ciała około 30-39cm. Posiada ubarwienie biało-szare, z czarnym wierzchem głowy. Nogi
żółtopomarańczowe. Wielkość i ubarwienie obu płci są jednakowe. Ostateczne ubarwienie uzyskują w 4 roku życia.
Rybitwa prowadzi dzienny tryb życia. Gnieździ się pojedynczo lub kolonijnie. Na wędrówkach zdecydowanie stadna.
Jest gatunkiem terytorialnym, ptaki są towarzyskie, często gnieżdżą się w koloniach z innymi gatunkach mew lub rybitw. Gniazda zakładają w wygrzebanym
piaszczystych brzegach.
Gatunek wędrowny, przylatuje w kwietniu i w maju, odlatuje od lipca do września.
Rybitwa białoczelna Sterna albifrons A195
Gatunek z rodziny rybitw. Najmniejsza z krajowych rybitw, o długości ciała około 23-25cm. Obie płci są ubarwione jednakowo. W upierzeniu przeważają
barwy biała i popielata. Głowa, poza czapeczka męską, brzuch oraz ogon białe. Wierzch skrzydeł oraz plecy barwy popielatej.
W szacie godowej samiec posiada czarna czapeczkę.
Rybitwa jest gatunkiem monogamicznym. Najczęściej gniazduje w małych koloniach, liczących kilka-kilkanaście par. gniazdo ma postać dołka
wygrzebanego w piasku.
Gatunek wędrowny, przylatuje w końcu kwietnia i w maju, odlatuje w sierpniu i wrześniu.
Rybitwa czarna Chlidonias niger A197
Gatunek z rodziny rybitw. Długość ciała około 23-27cm, wielkością zbliżona do kosa. Obie płci ubarwione podobnie, samica jest nieco jaśniejsza od samca.
W upierzeniu godowym dominują barwy ciemnoszare i czarne, tułów jest czarny, a ogon i wierzch skrzydeł ciemnoszary.
Gatunek prowadzi dzienny tryb życia. Gnieździ się najczęściej w niewielkich koloniach. Gniazda umieszczane są na pływających roślinach, kożuchu starej
roślinności lub podtopionych kępach turzyc, są najczęściej niczym nie osłonięte.
Gatunek wędrowny, przylatuje w kwietniu i maju, odlatuje od sierpnia do października.
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus A198
Gatunek z rodziny rybitw. Długość ciała około 23-27cm. Obie płci ubarwione jednakowo. Charakteryzuje się bardzo kontrastowym, czarno-białym
upierzeniem. W szacie godowej głowa, brzuch, grzbiet intensywnie czarne. Dziób oraz nogi są czerwone.
Gatunek prowadzi dzienny tryb życia, w okresie lęgowym monogamiczny. Wykazują tendencję do kolonijnego gniazdowania. Nie są one przywiązane do
miejsc gniazdowania , dlatego też kolonie tego gatunku nie mają stałych miejsc lokalizacji.
Zimorodek Alcedo atthis A229
Gatunek z rodziny zimorodkowych. Jest ptakiem nieco większym od wróbla, długość ciała około 17cm. Jeden z najbarwniejszych krajowych ptaków. W
upierzeniu dominują barwy niebieskie. Charakterystyczny jest jaskrawy, turkusowo-błękitny grzbiet. Brzuch i piersi są rdzawe, nogi pomarańczowe. Brak
wyraźnych różnic w ubarwieniu obu płci.
Gatunek dzienny, prowadzi samotniczy tryb życia. W okresie lęgowym sąsiednie stanowiska par znajdują się najbliżej w odległości około 150m.
Charakterystyczną cechą zimorodka jest niski lot nad samą powierzchnią wody, oraz przenikliwy, wysokotonowy głos. Jest ptakiem bardzo płochliwym.
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Zimorodek gniazduje pojedynczo, w norach drążonych w podłożu skarp, wylotów i burt brzegowych, zasadniczo w bezpośrednim sąsiedztwie wody.
Część osobników dorosłych jest osiadła. Większość młodych ptaków wędruje jesienią w kierunku południowym i południowo-zachodnim.
Kraska Coracias garrulus A231
Gatunek z rodziny krasek. Długość ciała około 32cm. Głowa, szyja, brzuch, ogon oraz znaczna część skrzydła w odcieniach niebieskiego. Dziób i oko
ciemne, nogi żółtawe. Samiec i samica się prawie od siebie nie różnią.
Kraska prowadzi dzienny tryb życia. W okresie lęgowym tworzy pary, które wykazują tendencję do kolonijnego gniazdowania. W naszym kraju, ze względu
na małą liczebność, pary gniazdują pojedynczo. Poza okresem lęgowym kraska występuje w stadach.
Gatunek wędrowny, przylatuje w końcu kwietnia i w maju, odlatuje od sierpnia do września.
Dudek Upupa epops A232
Gatunek z rodziny dudków. Długość ciała około 26-28cm. Upierzenie obu płci jest jednakowe, charakterystycznie skontrastowane: grzbiet, głowa i pierś są
rdzawo-brązowe, na skrzydłach występują czarno-białe poprzeczne pasy, a brzuch jest żółtawo-biały. Na głowie występuje czub, rozkładany niczym
wachlarz. Ogon czarno-biały.
Występują w znacznym rozproszeniu, co wynika z silnego terytorializmu. Na ogół pary występują w odległości kilkuset metrów od siebie.
Gniazduje w dziuplach, budkach lęgowych, opuszczonych budynkach, startach gałęzi.
Gatunek wędrowny, przylatuje od marca do początku maja, odlatuje od lipca do listopada.
Brzegówka Riparia riparia A249
Gatunek z rodziny jaskółkowa tych. Długość ciała około 13cm. Brak dymorfizmu płciowego, samiec i samica ubarwione podobnie. Wierzch ciała i skrzydeł
szarobrunatne. Podgardle i brzuch białe, spód skrzydeł ciemny. Ogon słabo rozwidlony.
Prowadzi dzienny tryb życia. W okresie lęgowym i przelotów widywana jest najczęściej w stadach, wyjątkowo pojedynczo.
Zazwyczaj gniazduje w koloniach składających się z kilkudziesięciu do kilkuset nor.
Gatunek wędrowny, przylatuje w końcu kwietnia i na początku maja, odlatuje w sierpniu i wrześniu.
Stan zachowania w obszarze Dziwonia Carpodacus erythrinus A371
Gatunek z rodziny łuszczaków. Niewielki ptak, o długości ciała około 15cm. Dorosły samiec ma głowę, pierś i kuper czerwony, grzbiet brunatno czerwony,
skrzydła i ogon jasnobrunatne i białawy brzuch. Samiec uzyskuje kolorowe upierzenie w 3-4 roku życia. Samica ubarwiona jest niepozornie, wierzch ciała
ma ciemno-oliwkowy, a spód ciała białawy.
Jest gatunkiem dziennym, w miejscu gniazdowania terytorialny, widywany pojedynczo lub w parach.
Największa wokalna aktywność samców przypada na upalne godziny popołudniowe.
Gatunek wędrowny, przylatuje w maju i początku czerwca, odlatuje w sierpniu i początku września.
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Moduł B
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem
.

L.p.
Siedliska
przyrodnicze

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr stanu

Przedmioty ochrony objęte Planem
Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
Wskaźnik
weryfikacji wg
dostępnych
skali FV, UI, U2,
danych wg skali
XX
FV, UI, U2, XX

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

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

FV

FV

FV

FV

FV

FV

Uwagi

Gatunki
Stan populacji

Łabędź niemy

A036

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Gęś białoczelna

A041

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Gęgawa

A043

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV
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Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Świstun

A050

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Krakwa

A051

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Cyraneczka

A052

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Cyranka

A055

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U1

U1

U1

U1

U1

U1

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U1

U1
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Stan populacji

Płaskonos

A056

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Gągoł

A067

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Nurogęś

A070

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Cietrzew

Błotniak
stawowy

A409

wszystkie
stanowiska

A081

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

wszystkie

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

U1

U1

U1

U1

U1

U1

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U2

U2

U2

U2

U2

U2

FV

FV

U1

U1

FV

FV

FV

FV

U2

U2

FV

FV
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stanowiska
Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Kropiatka

A119

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Derkacz

A122

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Żuraw

A127

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Kulon

A133

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U2

U2

U1

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U2

U2

U1
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Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Sieweczka
rzeczna

A136

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Sieweczka
obrożna

A137

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Batalion
(populacja
lęgowa)

A151

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Batalion
(populacja
migrująca)

A151

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

U2

U2

U2

U2

U1

U1

U1

U1

U2

U2

U1

U1

U1

U1

XX

XX

U1

U1

U2

U2

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U2

U2

U2

U2

U2

U2

FV

FV
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Stan populacji

Kszyk

A153

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Dubelt

A154

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Rycyk

A156

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Kulik wielki

Krwawodziób

A160

wszystkie
stanowiska

A162

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

wszystkie

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

FV

FV

FV

FV

FV

FV

XX

XX

U1

U1

U1

U1

U2

U2

U1

U1

U1

U1

U2

U2

U1

U1

U2

U2

U1

U1

FV

FV

U1

U1

U2

U2

U2

U2

U1

U1
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stanowiska
Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Brodziec
piskliwy

A168

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Rybitwa rzeczna

A193

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Rybitwa
białoczelna

A195

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Rybitwa czarna

A197

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

U1

U1

U1

U1

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U2

U2

U1

U1

U1

U1

FV

FV

FV

FV

FV

U1

U1

U2

U2

FV

FV

FV
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Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Rybitwa
białoskrzydła

A198

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Zimorodek

A229

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Kraska

A231

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Dudek

A232

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

FV

FV

FV

FV

FV

FV

XX

XX

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U2

U2

U1

U1

U2

U2

FV

FV

FV

FV

U1

U1

FV

FV

FV

FV

U2

U2

U1

U1
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Stan populacji

Brzegówka

A249

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania
Stan populacji

Dziwonia

A371

wszystkie
stanowiska

Stan siedliska
Perspektywy
ochrony/
zachowania

Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka
Brak wskaźników
PMŚ – ocena
ekspercka

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

! Uwaga: Ocena parametrów została oparta na Załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. (poz. 186) w sprawie
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Dobór wskaźników oraz ich interpretacja zostały oparte na wiedzy
eksperckiej.
4. Analiza zagrożeń

L.p. Przedmiot ochrony

Numer

Zagrożenia

Opis zagrożenia
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Kod i nazwa przedmiotu
ochrony,

stanowiska

Istniejące

Potencjalne

Unikalny(e)
numer(y) (ID)
poligonu(ów),
linii, punktu
(ów) zawarty
w wektorowej
warstwie
informacyjnej
GIS
umożliwiające
identyfikację
w przestrzeni

Zagrożenia dla utrzymania lub
osiągnięcia właściwego stanu
ochrony przedmiotów ochrony.

Zagrożenia,
które
mogą
ujawnić się z chwilą realizacji
planów/programów,
pojawienia się negatywnych
trendów
w
rozwoju
społecznym i gospodarczym.

-

A036 Łabędź niemy

wszystkie
stanowiska

-

-

-

A041Gęś białoczelna

wszystkie
stanowiska

-

-

-

Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
D02.01.01 Napowietrzne
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
linie energetyczne i
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
telefoniczne
ptakami o szybkim locie
Zanieczyszczenie wód prowadzące do zubożenia
H01 Zanieczyszczenia wód bazy pokarmowej i zmian w strukturze siedlisk
powierzchniowych
(np. nadmierna eutrofizacja), oraz spadku
przejrzystości wody
Polowania na tym terenie mogą prowadzić do
płoszenia ptaków oraz wzrostu śmiertelności w
F03.01 Polowanie
wyniku zabijania, zranienia oraz połykania śrucin
ołowianych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
A04.03 Zarzucenie
zarastania otwartych pastwisk stanowiących
pasterstwa, brak wypasu
żerowiska gęsi
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
A03.03 Zaniechanie/brak
zarastania otwartych łąk stanowiących żerowiska
koszenia
gęsi
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
E01.04 Inne typy
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
zabudowy
dostępności siedlisk
E01.04 Inne typy
zabudowy
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rejon
Jednaczewa i
Czarnocina

A043 Gęgawa

wszystkie
stanowiska

-

A02 Zmiana sposobu
uprawy

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

J02.04.02 Brak zalewania

-

D01.02 Drogi, autostrady

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

A02 Zmiana sposobu
uprawy

-

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

F02.03 Wędkarstwo

-

K03.04 Drapieżnictwo

Zmiana sposobu użytkowania łąk i pastwisk (np.
zamiana na grunty orne lub zalesianie)
prowadząca do fragmentacji i utraty żerowisk
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Zmiany reżimu hydrologicznego skracające
częstość i długość zalewów wpływają na
obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni żerowisk gęsi oraz płoszenia ptaków
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Zmiana sposobu użytkowania łąk i pastwisk (np.
zamiana na grunty orne lub zalesianie)
prowadząca do fragmentacji i utraty żerowisk
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk stanowiących
żerowiska gęsi
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk stanowiących żerowiska
gęsi
Intensywna penetracja brzegów starorzeczy może
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej zarówno
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A050 Świstun

-

F03.01 Polowanie

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

F03.01 Polowanie

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

A02 Zmiana sposobu
uprawy

-

J02.04.02 Brak zalewania

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

wszystkie
stanowiska

w stosunku do ptaków dorosłych jak i piskląt
może prowadzić do wzrostu śmiertelności i
ograniczenia sukcesu lęgowego
Polowania na tym terenie mogą prowadzić do
płoszenia ptaków oraz wzrostu śmiertelności w
wyniku zabijania, zranienia oraz połykania śrucin
ołowianych
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Polowania na tym terenie mogą prowadzić do
płoszenia ptaków oraz wzrostu śmiertelności w
wyniku połykania śrucin ołowianych
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Zmiana sposobu użytkowania łąk i pastwisk (np.
zamiana na grunty orne lub zalesianie)
prowadząca do fragmentacji i utraty żerowisk
Zmiany reżimu hydrologicznego skracające
częstość i długość zalewów wpływają na
obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
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Rejon
Jednaczewa i
Czarnocina

A051 Krakwa

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

C03.03 Produkcja energii
wiatrowej

-

D01.02 Drogi, autostrady

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

F02.03 Wędkarstwo

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

F03.01 Polowanie

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

wszystkie
stanowiska

Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Budowa elektrowni wiatrowych (również na
terenach sąsiadujących z doliną Narwi) może
ograniczyć dostępność siedlisk żerowiskowych
(płoszenie) oraz stanowić barierę na trasie
migracji
Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni żerowisk gęsi oraz płoszenia ptaków
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja brzegów starorzeczy może
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Polowania na tym terenie mogą prowadzić do
płoszenia ptaków oraz wzrostu śmiertelności w
wyniku połykania śrucin ołowianych oraz
pomyłkowych odstrzałów; zbyt wczesny
jesienny termin rozpoczynania polowań na
kaczki może skutkować płoszeniem samic
wodzących jeszcze młode
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
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A052 Cyraneczka

wszystkie
stanowiska

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

F02.03 Wędkarstwo

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

F03.01 Polowanie

-

K03.04 Drapieżnictwo

porzucenia lęgów
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej zarówno
w stosunku do ptaków dorosłych jak i piskląt
może prowadzić do wzrostu śmiertelności i
ograniczenia sukcesu lęgowego
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja brzegów starorzeczy może
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Polowania na tym terenie mogą prowadzić do
płoszenia ptaków oraz wzrostu śmiertelności w
wyniku zabijania, zranienia oraz połykania śrucin
ołowianych
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej zarówno
w stosunku do ptaków dorosłych jak i piskląt
może prowadzić do wzrostu śmiertelności i
ograniczenia sukcesu lęgowego

67

A055 Cyranka

wszystkie
stanowiska

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

-

F03.01 Polowanie

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

J02.04.02 Brak zalewania

-

-

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze
D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne
G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk w pobliżu
starorzeczy, stanowiących biotopy lęgowe
cyranek
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk stanowiących siedliska
lęgowe
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej zarówno
w stosunku do ptaków dorosłych jak i piskląt
może prowadzić do wzrostu śmiertelności i
ograniczenia sukcesu lęgowego
Polowania na tym terenie mogą prowadzić do
płoszenia ptaków oraz wzrostu śmiertelności w
wyniku połykania śrucin ołowianych oraz
pomyłkowych odstrzałów
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego
skracające częstość i długość zalewów wpływają
na obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
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Rejon
Jednaczewa i
Czarnocina

A056 Płaskonos

wszystkie
stanowiska

-

D01.02 Drogi, autostrady

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

-

F03.01 Polowanie

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

J02.04.02 Brak zalewania

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i

Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni siedlisk lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk w pobliżu
starorzeczy, stanowiących biotopy lęgowe
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk stanowiących siedlisk
lęgowe
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej zarówno
w stosunku do ptaków dorosłych jak i piskląt
może prowadzić do wzrostu śmiertelności i
ograniczenia sukcesu lęgowego
Polowania na tym terenie mogą prowadzić do
płoszenia ptaków oraz wzrostu śmiertelności w
wyniku połykania śrucin ołowianych oraz
pomyłkowych odstrzałów
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Zmiany reżimu hydrologicznego skracające
częstość i długość zalewów wpływają na
obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
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do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
D01.02 Drogi, autostrady
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni siedlisk lęgowych
Intensywna penetracja brzegów rzeki może
F02.03 Wędkarstwo
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
Utrata siedlisk gniazdowych przez wyrąb starych
B02.02 Wycinka lasu
drzewostanów oraz pojedynczych drzew
dziuplastych (żywych lub martwych)
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
E01.04 Inne typy
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
zabudowy
dostępności siedlisk
Zanieczyszczenie wód prowadzące do zubożenia
H01 Zanieczyszczenia wód bazy pokarmowej i zmian w strukturze siedlisk
powierzchniowych
(np. nadmierna eutrofizacja), oraz spadku
przejrzystości wody
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
G.01.05 Lotniarstwo,
odpoczynku ptaków migrujących, a także
szybownictwo,
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
paralotniarstwo,
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
baloniarstwo
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
D02.01.01 Napowietrzne
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
linie energetyczne i
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
telefoniczne
ptakami o szybkim locie
Nadmierna presja łodzi motorowych oraz
kajaków (płoszenie, niepokojenie) może lokalnie
G01.01 Żeglarstwo
przyczynić się do spadku sukcesu lęgowego lub
porzucenia lęgów
Intensywna penetracja brzegów rzeki może
F02.03 Wędkarstwo
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
B02.02 Wycinka lasu
Utrata siedlisk gniazdowych przez wyrąb starych
rekreacji uprawiane w
plenerze

Rejon
Jednaczewa i
Czarnocina

-

-

-

-

A067 Gągoł

wszystkie
stanowiska
-

-

-

A070 Nurogęś

wszystkie
stanowiska

-
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-

-

-

-

-

-

A081 Błotniak stawowy

wszystkie
stanowiska

-

drzewostanów oraz pojedynczych drzew
dziuplastych (żywych lub martwych)
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
E01.04 Inne typy
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
zabudowy
dostępności siedlisk
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
G.01.05 Lotniarstwo,
odpoczynku ptaków migrujących, a także
szybownictwo,
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
paralotniarstwo,
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
baloniarstwo
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
D02.01.01 Napowietrzne
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
linie energetyczne i
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
telefoniczne
ptakami o szybkim locie
Zanieczyszczenie wód prowadzące do zubożenia
H01 Zanieczyszczenia wód bazy pokarmowej i zmian w strukturze siedlisk
powierzchniowych
(np. nadmierna eutrofizacja), oraz spadku
przejrzystości wody
Nadmierna presja łodzi motorowych oraz
kajaków (płoszenie, niepokojenie) może lokalnie
G01.01 Żeglarstwo
przyczynić się do spadku sukcesu lęgowego lub
porzucenia lęgów
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
E01.04 Inne typy
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
zabudowy
dostępności siedlisk
Intensywna penetracja brzegów starorzeczy może
F02.03 Wędkarstwo
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
A04.03 Zarzucenie
zarastania otwartych pastwisk w pobliżu
pasterstwa, brak wypasu
starorzeczy, stanowiących żerowiska
A03.03 Zaniechanie/brak
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
koszenia
zarastania otwartych łąk stanowiących żerowiska
G.01.05 Lotniarstwo,
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
szybownictwo,
odpoczynku ptaków migrujących, a także
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lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
G01 Sporty i różne formy
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
czynnego wypoczynku i zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
rekreacji uprawiane w
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
plenerze
obniżenia jakości siedlisk
Nie identyfikowano zagrożeń - gatunek nie
stwierdzony w obszarze po wstąpieniu Polski do
UE, proponowany do usunięcia z SDF
Zmiany reżimu hydrologicznego skracające
częstość i długość zalewów wpływają na
J02.04.02 Brak zalewania
obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
A03.03 Zaniechanie/brak
zarastania otwartych łąk stanowiących siedliska
koszenia
lęgowe
Zmiana sposobu użytkowania łąk i pastwisk (np.
A02 Zmiana sposobu
zamiana na grunty orne lub zalesianie)
uprawy
prowadząca do fragmentacji i utraty żerowisk
Wczesny termin koszenia, a także jego sposób
A03.01 Intensywne
(do środka) i bardzo niska wysokość zagrażają
koszenie lub intensyfikacja
lęgom
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
A03.03 Zaniechanie/brak
zarastania otwartych łąk stanowiących siedliska
koszenia
lęgowe
Zmiana sposobu użytkowania łąk i pastwisk (np.
A02 Zmiana sposobu
zamiana na grunty orne lub zalesianie)
uprawy
prowadząca do fragmentacji i utraty żerowisk
Nadmierne odwodnienie terenu rowami
melioracyjnymi skutkujące spadkiem jakości
siedliska lęgowego
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

A409 Cietrzew

Brak
aktualnych
stanowisk

-

A119 Kropiatka

wszystkie
stanowiska

-

-

wszystkie
stanowiska

-

A122 Derkacz
Niecka na S i
SW od
Jednaczewa

J02.01 Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie ogólnie
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rejon
Jednaczewa i
Czarnocina

A127 Żuraw

A133 Kulon

-

-

J02.04.02 Brak zalewania

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

F02.03 Wędkarstwo

-

K02 Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja

-

wszystkie
stanowiska

wszystkie
stanowiska

D01.02 Drogi, autostrady

Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni siedlisk
Zmiany reżimu hydrologicznego skracające
częstość i długość zalewów wpływają na
obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
niszczenia siedlisk, zwiększenia antropopresji i
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja brzegów zbiorników
wodnych może doprowadzić do płoszenia
ptaków i obniżenia jakości siedlisk lęgowych
Zarastanie krzewiastymi wierzbami, osika ora
samosiejkami sosny prowadzi do negatywnych
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A136 Sieweczka rzeczna

wszystkie
stanowiska

-

G01.03 Pojazdy
zmotoryzowane

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

B01 Zalesianie terenów
otwartych

F02.03 Wędkarstwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

K02 Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja

-

-

E01.04 Inne typy

zmian w siedlisku, które staje się nieodpowiednie
dla gatunku.
Przejazdy samochodów terenowych , quadów i
motocykli w sezonie lęgowym prowadzą do
płoszenia ptaków, zwiększając ryzyko
porzucenia lub zniszczenia lęgów
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Zalesianie mało produktywnych terenów
piaszczystych może prowadzić do fragmentacji i
ograniczenia powierzchni siedlisk lęgowych
Intensywna penetracja brzegów zbiorników
wodnych może doprowadzić do płoszenia
ptaków i obniżenia jakości siedlisk lęgowych
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Zarastanie krzewiastymi wierzbami, osika ora
samosiejkami sosny prowadzi do negatywnych
zmian w siedlisku, które staje się nieodpowiednie
dla gatunku.
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
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zabudowy

A137 Sieweczka obrożna

wszystkie
stanowiska

-

B01 Zalesianie terenów
otwartych

-

J02.05 Modyfikowanie
funkcjonowania wód ogólnie

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

C01.01 Wydobywanie
piasku i żwiru

F02.03 Wędkarstwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

K02 Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja

-

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,

zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Zalesianie mało produktywnych terenów
piaszczystych może prowadzić do fragmentacji i
ograniczenia powierzchni siedlisk lęgowych
Prace regulacyjne mogą prowadzić do zakłócenia
naturalnego reżimu hydrologicznego, co może
skutkować brakiem siedlisk lęgowych
(piaszczystych odsypów wewnątrz zakoli rzeki)
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Wydobycie piasku i żwiru na terenach lęgowych
w czasie sezonu lęgowego grozi zniszczeniem
lub porzuceniem lęgów
Intensywna penetracja brzegów zbiorników
wodnych może doprowadzić do płoszenia
ptaków i obniżenia jakości siedlisk lęgowych
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Zarastanie krzewiastymi wierzbami, osiką oraz
samosiejkami sosny prowadzi do negatywnych
zmian w siedlisku, które staje się nieodpowiednie
dla gatunku.
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
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paralotniarstwo,
baloniarstwo

A151 Batalion (populacja
lęgowa)

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

B01 Zalesianie terenów
otwartych

-

C01.01 Wydobywanie
piasku i żwiru

K03.04 Drapieżnictwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

F02.03 Wędkarstwo

-

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

potencjalne
stanowiska

lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Zalesianie mało produktywnych terenów
piaszczystych może prowadzić do fragmentacji i
ograniczenia powierzchni siedlisk lęgowych
Wydobycie piasku i żwiru na terenach lęgowych
w czasie sezonu lęgowego grozi zniszczeniem
lub porzuceniem lęgów
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja brzegów zbiorników
wodnych może doprowadzić do płoszenia
ptaków i obniżenia jakości siedlisk lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk w pobliżu
starorzeczy, stanowiących biotopy lęgowe
cyranek
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk stanowiących siedlisk
lęgowe
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
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A151 Batalion (populacja

wszystkie
stanowiska

-

D01.02 Drogi, autostrady

-

J02.04.02 Brak zalewania

-

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

A02 Zmiana sposobu
uprawy

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

D01.02 Drogi, autostrady

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,

migrująca)

rejon
Jednaczewa i
Czarnocina
A153 Kszyk

wszystkie
stanowiska

dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni siedlisk legowych oraz płoszenia
ptaków
Zmiany reżimu hydrologicznego skracające
częstość i długość zalewów wpływają na
obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk stanowiących
żerowiska gęsi
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk stanowiących żerowiska
Zmiana sposobu użytkowania łąk i pastwisk (np.
zamiana na grunty orne lub zalesianie)
prowadząca do fragmentacji i utraty żerowisk
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni żerowisk oraz płoszenia ptaków
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
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paralotniarstwo,
baloniarstwo

A154 Dubelt

A156 Rycyk

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

J02.04.02 Brak zalewania

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

B01 Zalesianie terenów
otwartych

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

rejon
Jednaczewa i
Czarnocina

-

D01.02 Drogi, autostrady

wszystkie
stanowiska

K03.04 Drapieżnictwo

-

wszystkie
stanowiska

lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Zmiany reżimu hydrologicznego skracające
częstość i długość zalewów wpływają na
obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk stanowiących
siedliska lęgowe i tokowiska
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Zalesianie pastwisk może prowadzić do
fragmentacji i ograniczenia powierzchni siedlisk
lęgowych
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni żerowisk oraz płoszenia ptaków
Presja lisa, jenota, norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego

78

Niecka na S i
SW od
Jednaczewa
rejon
Jednaczewa i
Czarnocina

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A03.01 Intensywne
koszenie lub intensyfikacja

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

F02.03 Wędkarstwo

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

J02.01 Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie ogólnie

-

-

D01.02 Drogi, autostrady

Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk stanowiących
siedliska lęgowe i tokowiska
Zbyt wczesny termin I pokosu (przed 15
czerwca) prowadzi do znacznej redukcji sukcesu
lęgowego
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja brzegów zbiorników
wodnych może doprowadzić do płoszenia
ptaków i obniżenia jakości siedlisk lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk stanowiących siedlisk
lęgowe
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Nadmierne odwodnienie terenu rowami
melioracyjnymi skutkujące spadkiem jakości
siedliska lęgowego
Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni żerowisk oraz płoszenia ptaków
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A160 Kulik wielki

A162 Krwawodziób

Brak
aktualnych
stanowisk

wszystkie
stanowiska

-

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A03.01 Intensywne
koszenie lub intensyfikacja

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

F02.03 Wędkarstwo

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

D02.01.01 Napowietrzne
linie energetyczne i
telefoniczne

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

Nie identyfikowano zagrożeń - gatunek nie
stwierdzony w obszarze po wstąpieniu Polski do
UE, proponowany do usunięcia z SDF
Presja lisa, jenota, norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk stanowiących
siedliska lęgowe i tokowiska
Zbyt wczesny termin I pokosu (przed 15
czerwca) prowadzi do znacznej redukcji sukcesu
lęgowego
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja brzegów zbiorników
wodnych może doprowadzić do płoszenia
ptaków i obniżenia jakości siedlisk lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk stanowiących siedlisk
lęgowe
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Napowietrzne linie energetyczne zlokalizowane
w dolinach rzecznych stwarzają ryzyko kolizji z
ptakami o szybkim locie
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
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Niecka na S i
SW od
Jednaczewa
rejon
Jednaczewa i
Czarnocina

A168 Brodziec piskliwy

wszystkie
stanowiska

J02.01 Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie ogólnie

-

-

D01.02 Drogi, autostrady

-

J02.05 Modyfikowanie
funkcjonowania wód ogólnie

-

F02.03 Wędkarstwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

G01.01 Żeglarstwo

Nadmierne odwodnienie terenu rowami
melioracyjnymi skutkujące spadkiem jakości
siedliska lęgowego
Budowa drogi ekspresowej „Via Baltica” może
doprowadzić do fragmentacji i ograniczenia
powierzchni żerowisk oraz płoszenia ptaków
Prace regulacyjne mogą prowadzić do zakłócenia
naturalnego reżimu hydrologicznego rzeki, co
może skutkować brakiem siedlisk lęgowych i
żerowisk (np. piaszczystych odsypów wewnątrz
zakoli rzeki)
Intensywna penetracja brzegów rzeki może
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
brzegów rzeki zwłaszcza w dni wolne od pracy
może prowadzić do niepokojenia, porzucania
lęgów oraz obniżenia jakości siedlisk
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej zarówno
w stosunku do ptaków dorosłych jak i piskląt
może prowadzić do wzrostu śmiertelności i
ograniczenia sukcesu lęgowego
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Intensyfikacja (w sezonie lęgowym) żeglugi
motorowej i kajakowej może prowadzić do
płoszenia ptaków, a w konsekwencji do spadku
sukcesu lęgowego populacji
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A193 Rybitwa rzeczna

A195 Rybitwa białoczelna

K03.04 Drapieżnictwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

F02.03 Wędkarstwo

-

K02 Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja

-

-

J02.05 Modyfikowanie
funkcjonowania wód ogólnie

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

B01 Zalesianie terenów
otwartych

K03.04 Drapieżnictwo

-

wszystkie
stanowiska

wszystkie
stanowiska

Presja lisa, jenota, norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja brzegów zbiorników
wodnych może doprowadzić do płoszenia
ptaków i obniżenia jakości siedlisk lęgowych
Zarastanie krzewiastymi wierzbami, osiką oraz
samosiejkami sosny prowadzi do negatywnych
zmian w siedlisku, które staje się nieodpowiednie
dla gatunku.
Prace regulacyjne mogą prowadzić do zakłócenia
naturalnego reżimu hydrologicznego rzeki, co
może skutkować brakiem potencjalnych siedlisk
lęgowych (np. piaszczystych odsypów wewnątrz
zakoli rzeki)
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Zalesianie mało produktywnych terenów
piaszczystych może prowadzić do fragmentacji i
ograniczenia powierzchni siedlisk lęgowych
Presja lisa, jenota, norki amerykańskiej oraz
wrony zarówno w stosunku do ptaków dorosłych
jak i piskląt może prowadzić do wzrostu
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A197 Rybitwa czarna

wszystkie
stanowiska

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

F02.03 Wędkarstwo

-

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

K02 Ewolucja
biocenotyczna, sukcesja

-

-

J02.05 Modyfikowanie
funkcjonowania wód ogólnie

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

B01 Zalesianie terenów
otwartych

-

F02.03 Wędkarstwo

śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
zwłaszcza w dni wolne od pracy może prowadzić
do niepokojenia, porzucania lęgów oraz
obniżenia jakości siedlisk
Intensywna penetracja brzegów zbiorników
wodnych może doprowadzić do płoszenia
ptaków i obniżenia jakości siedlisk lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania piaszczystych pastwisk stanowiących
siedliska lęgowe
Zarastanie krzewiastymi wierzbami, osiką oraz
samosiejkami sosny prowadzi do negatywnych
zmian w siedlisku, które staje się nieodpowiednie
dla gatunku.
Prace regulacyjne mogą prowadzić do zakłócenia
naturalnego reżimu hydrologicznego rzeki, co
może skutkować brakiem potencjalnych siedlisk
lęgowych (np. piaszczystych odsypów wewnątrz
zakoli rzeki)
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Zalesianie mało produktywnych terenów
piaszczystych może prowadzić do fragmentacji i
ograniczenia powierzchni siedlisk lęgowych
Intensywna penetracja brzegów rzeki może
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
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A198 Rybitwa
białoskrzydła

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

J02.04.02 Brak zalewania

-

G.01.05 Lotniarstwo,
szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

-

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

J02.04.02 Brak zalewania

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

-

G.01.05 Lotniarstwo,

wszystkie
stanowiska

Intensywna penetracja (piesi, samochody)
brzegów rzeki zwłaszcza w dni wolne od pracy
może prowadzić do niepokojenia, porzucania
lęgów oraz obniżenia jakości siedlisk
Presja norki amerykańskiej zarówno w stosunku
do ptaków dorosłych jak i piskląt i jaj może
prowadzić do wzrostu śmiertelności i
ograniczenia sukcesu lęgowego
Zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego
skracające częstość i długość zalewów oraz brak
przemywania starorzeczy wpływają (poprzez
nadmierne zarastanie starorzeczy) na obniżenie
jakości i powierzchni siedlisk lęgowych.
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i
odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania brzegów starorzeczy, co w dłuższej
perspektywie może powodować spadek jakości
siedlisk lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania brzegów starorzeczy, co w dłuższej
perspektywie może powodować spadek jakości
siedlisk lęgowych
Zmiany reżimu hydrologicznego skracające
częstość i długość zalewów wpływają na
obniżenie jakości i powierzchni siedlisk
lęgowych
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk, stanowiących siedliska
lęgowe przy wysokich stanach wód
Wykonywanie lotów nad miejscami żerowania i

84

szybownictwo,
paralotniarstwo,
baloniarstwo

A229 Zimorodek

A231 Kraska

wszystkie
stanowiska

-

K03.04 Drapieżnictwo

-

J02.05 Modyfikowanie
funkcjonowania wód ogólnie

-

F02.03 Wędkarstwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w
plenerze

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

G01.01 Żeglarstwo

XE Zagrożenia i naciska
spoza terytorium UE

-

A11 Inne rodzaje praktyk
rolniczych

-

wszystkie
stanowiska

odpoczynku ptaków migrujących, a także
lęgowiskami ptaków wodno-błotnych może
prowadzić do płoszenia, ograniczenia
dostępności siedlisk, a w skrajnym wypadku do
porzucenia lęgów
Presja lisa, jenota i norki amerykańskiej zarówno
w stosunku do ptaków dorosłych jak i piskląt
może prowadzić do wzrostu śmiertelności i
ograniczenia sukcesu lęgowego
Prace regulacyjne mogą prowadzić do zakłócenia
naturalnego reżimu hydrologicznego rzeki, co
może skutkować brakiem siedlisk lęgowych
(piaszczystych skarp)
Intensywna penetracja brzegów rzeki może
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
brzegów rzeki zwłaszcza w dni wolne od pracy
może prowadzić do niepokojenia, porzucania
lęgów oraz obniżenia jakości siedlisk
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Intensyfikacja (w sezonie lęgowym) żeglugi
motorowej i kajakowej może prowadzić do
płoszenia ptaków, a w konsekwencji do spadku
sukcesu lęgowego populacji
Odstrzały na trasie migracji i pogorszenie jakości
siedlisk żerowiskowych na zimowiskach
prowadzą do fizycznej eliminacji osobników z
populacji (mniej ptaków powraca na lęgowiska)
Wycinka dziuplastych drzew w krajobrazie
rolniczym prowadzi do zaniku miejsc lęgowych,
a w konsekwencji do zaniku gatunku na danym
terenie
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A232 Dudek

A249 Brzegówka

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

-

A03.03 Zaniechanie/brak
koszenia

A02.01 Intensyfikacja
rolnictwa

-

A04.03 Zarzucenie
pasterstwa, brak wypasu

-

A02.01 Intensyfikacja
rolnictwa

-

A11 Inne rodzaje praktyk
rolniczych

-

-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

J02.05 Modyfikowanie
funkcjonowania wód ogólnie

-

F02.03 Wędkarstwo

-

G01 Sporty i różne formy
czynnego wypoczynku i
rekreacji uprawiane w

wszystkie
stanowiska

wszystkie
stanowiska

Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk stanowiących
żerowiska
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych łąk stanowiących żerowiska
Zamiana ubogich pastwisk, łąk i ugorów na
grunty orne (zwłaszcza uprawy kukurydzy)
prowadzi do zaniku optymalnych żerowisk i
spadku sukcesu lęgowego, a w konsekwencji
zaniku poszczególnych stanowisk.
Zmiany w użytkowaniu prowadzące do
zarastania otwartych pastwisk stanowiących
żerowiska
Zamiana ubogich pastwisk, łąk i ugorów na
grunty orne (zwłaszcza uprawy kukurydzy)
prowadzi do zaniku optymalnych żerowisk i
spadku sukcesu lęgowego, a w konsekwencji
zaniku poszczególnych stanowisk.
Wycinka dziuplastych drzew w krajobrazie
rolniczym prowadzi do zaniku miejsc lęgowych,
a w konsekwencji do zaniku gatunku na danym
terenie
Rozwój zabudowy letniskowej i mieszkaniowej
prowadzący do zwiększenia antropopresji i
ograniczenia dostępności siedlisk
Prace regulacyjne mogą prowadzić do zakłócenia
naturalnego reżimu hydrologicznego rzeki, co
może skutkować brakiem siedlisk lęgowych
(piaszczystych skarp)
Intensywna penetracja brzegów rzeki może
doprowadzić do płoszenia ptaków i obniżenia
jakości siedlisk lęgowych
Intensywna penetracja (piesi, samochody)
brzegów rzeki zwłaszcza w dni wolne od pracy
może prowadzić do niepokojenia, porzucania
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plenerze
-

E01.04 Inne typy
zabudowy

-

G01.01 Żeglarstwo

-

K03.04 Drapieżnictwo

A371 Dziwonia

wszystkie
stanowiska

-

B07 Inne rodzaje praktyk
leśnych

wszystkie gatunki

wszystkie
stanowiska

-

C03.03 Produkcja energii
wiatrowej

lęgów oraz obniżenia jakości siedlisk
Rozwój zabudowy letniskowej prowadzący do
zwiększenia antropopresji i ograniczenia
dostępności siedlisk
Intensyfikacja (w sezonie lęgowym) żeglugi
motorowej i kajakowej może prowadzić do
płoszenia ptaków, a w konsekwencji do spadku
sukcesu lęgowego populacji
Presja drapieżnych ssaków (rozkopywanie nor w
koloniach) może prowadzić do wzrostu
śmiertelności i ograniczenia sukcesu lęgowego
Usuwanie zakrzaczeń w pobliżu rzeki i
starorzeczy, stanowiących siedlisko lęgowe
gatunku
Budowa farm wiatrowych w obszarze lub jego
sąsiedztwie stwarza ryzyko kolizji i płoszenia
ptaków oraz ograniczenia dostępności ich
siedlisk.

UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 13.
W części opisowej należy opisać i uzasadnić wskazane zagrożenia.
5. Cele działań ochronnych (wytłuszczono gatunki kluczowe)

L.p.

Przedmiot ochrony
Kod i nazwa przedmiotu
ochrony,

Stan
ochrony
FV, U1, U2
(z pkt 3)

Cel działań ochronnych

Perspektywa osiągnięcia
właściwego stanu ochrony
Należy określić realny termin
osiągnięcia wyznaczonego celu
oraz wskazać cele, dla których
realizacji wymagane będzie
sporządzenie 20 letniego planu
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ochrony.
1.

A036 Łabędź niemy

FV

2.

A041Gęś białoczelna

FV

3.

A043 Gęgawa

FV

4.

A050 Świstun

FV

5.

A051 Krakwa

FV

6.

A052 Cyraneczka

FV

7.

A055 Cyranka

U1

8.

A056 Płaskonos

U1

9.

A067 Gągoł

10.

Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 60 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego naturalne wezbrania i okresowe wylewy rzeki (w
tym przemywanie starorzeczy)
Utrzymanie kluczowych miejsc żerowania i odpoczynku (otwarte
tereny użytkowanych łąk i pastwisk zalewanych przy wysokim
stanie wód) w niezmienionym stanie. Zachowanie naturalnego
reżimu hydrologicznego, zapewniającego naturalne wezbrania i
okresowe wylewy rzeki.
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 25 par
Utrzymanie kluczowych miejsc żerowania i odpoczynku (otwarte
tereny użytkowanych łąk i pastwisk zalewanych przy wysokim
stanie wód) w niezmienionym stanie. Zachowanie naturalnego
reżimu hydrologicznego, zapewniającego naturalne wezbrania i
okresowe wylewy rzeki.
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 10 par

Aktualnie właściwy stan ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony
Aktualnie właściwy stan ochrony

FV

Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 10 par
Przywrócenie populacji lęgowej do poziomu min. 80 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego naturalne wezbrania i okresowe wylewy rzeki.
Przywrócenie populacji lęgowej do poziomu min. 20 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego naturalne wezbrania i okresowe wylewy rzeki.
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 10 par

A070 Nurogęś

FV

Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 10 par

Aktualnie właściwy stan ochrony

11.

A081 Błotniak stawowy

FV

Aktualnie właściwy stan ochrony

12.

A409 Cietrzew

U2

13.

A119 Kropiatka

FV

Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 30 par
Nie planuje się działań ochronnych – gatunek proponowany do
usunięcia z SDF, w latach 2004-2013 cietrzew nie był
obserwowany w obszarze.
Utrzymanie gatunku jako lęgowego. Zachowanie naturalnego

10 lat

10 lat
Aktualnie właściwy stan ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony
Aktualnie właściwy stan ochrony
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14.

A122 Derkacz

FV

15.

A127 Żuraw

FV

16.

A133 Kulon

U2

17.

A136 Sieweczka rzeczna

U2

18.

A137 Sieweczka obrożna

U2

A151 Batalion (populacja
19.

lęgowa)

U2

A151 Batalion (populacja
20.

migrująca)

FV

21.

A153 Kszyk

FV

22.

A154 Dubelt

U1

23.

A156 Rycyk

U2

24.

A160 Kulik wielki

U2

reżimu hydrologicznego, zapewniającego naturalne wezbrania i
okresowe wylewy rzeki.
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 150 samców
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 70 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego naturalne wezbrania i okresowe wylewy rzeki.
Utrzymanie potencjalnych siedlisk kulona w obszarze (piaszczyste
pastwiska). Objęcie ochroną stanowiska sąsiadującego z Doliną
Dolnej Narwi.
Przywrócenie populacji lęgowej do poziomu min. 20 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego transport i odkładanie utworów piaszczystych,
rozwój odsypów, co wymaga również erozji bocznej.
Przywrócenie populacji lęgowej do poziomu min. 5 par. Objęcie
ochroną całej populacji związanej z Doliną Dolnej Narwi.
Utrzymanie siedlisk lęgowych w rejonie Łomży i Czarnocina na
powierzchni min. 500 ha
Utrzymanie kluczowych miejsc żerowania i odpoczynku (otwarte
tereny użytkowanych łąk i pastwisk zalewanych przy wysokim
stanie wód) w niezmienionym stanie. Zachowanie naturalnego
reżimu hydrologicznego, zapewniającego naturalne wezbrania i
okresowe wylewy rzeki
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 140 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego naturalne wezbrania i okresowe wylewy rzeki.
Zasoby przedmiotu ochrony w pełni rozpoznane i w dobrym
stanie
Przywrócenie populacji lęgowej do poziomu min. 60 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego naturalne wezbrania i okresowe wylewy rzeki.
Nie planuje się działań ochronnych – gatunek proponowany do
usunięcia z SDF, w latach 2004-2013 nie stwierdzono w obszarze
stanowisk lęgowych kulika wielkiego.

Aktualnie właściwy stan ochrony
Aktualnie właściwy stan ochrony

5 lat

10 lat

10 lat
10 lat

Aktualnie korzystny stan
ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony
10 lat
10 lat

-
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25.

A162 Krwawodziób

U1

26.

A168 Brodziec piskliwy

FV

27.

A193 Rybitwa rzeczna

U1

A195 Rybitwa
28.

białoczelna

U2

29.

A197 Rybitwa czarna

FV

A198 Rybitwa
30.

białoskrzydła

FV

31.

A229 Zimorodek

FV

32.

A231 Kraska

U2

33.

A232 Dudek

U1

34.

A249 Brzegówka

FV

Przywrócenie populacji lęgowej do poziomu min. 80 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego naturalne wezbrania i okresowe wylewy rzeki.
Objęcie ochroną całej populacji związanej z Doliną Dolnej Narwi.
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 50 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego transport i odkładanie utworów piaszczystych,
rozwój odsypów, co wymaga również erozji bocznej.
Utrzymanie gatunku jako lęgowego w obszarze. Objęcie ochroną
całej populacji związanej z Doliną Dolnej Narwi. Zachowanie
naturalnego reżimu hydrologicznego, zapewniającego transport i
odkładanie utworów piaszczystych, rozwój odsypów, co wymaga
również erozji bocznej.
Przywrócenie populacji lęgowej do poziomu min. 15 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego transport i odkładanie utworów piaszczystych,
rozwój odsypów, co wymaga również erozji bocznej. Objęcie
ochroną całej populacji związanej z Doliną Dolnej Narwi.
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 170 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego naturalne wezbrania i okresowe wylewy rzeki, w
tym przemywanie starorzeczy
Utrzymanie siedlisk lęgowych gatunku (zalewane łąki i
turzycowiska w rejonie Łomży i Czarnocina). Zachowanie
naturalnego reżimu hydrologicznego, zapewniającego naturalne
wezbrania i okresowe wylewy rzeki.
Utrzymanie populacji lęgowej na średnim poziomie min. 25 par.
Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,
zapewniającego istnienie erozji bocznej (tworzenie skarp).
Zasoby przedmiotu ochrony w pełni rozpoznane i w dobrym
stanie
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 70 par,
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 2700 par
(zajętych nor). Zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego,

10 lat

Aktualnie właściwy stan ochrony

5 lat

10 lat

Aktualnie właściwy stan ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony

Aktualnie właściwy stan ochrony
5 lat
10 lat
Aktualnie właściwy stan ochrony
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35.

A371 Dziwonia

FV

zapewniającego istnienie erozji bocznej (tworzenie skarp).
Utrzymanie populacji lęgowej na poziomie min. 80 par

Aktualnie właściwy stan ochrony

W części opisowej należy opisać i uzasadnić przyjęte cele.

Moduł C
6. Ustalenie działań ochronnych

Działania ochronne
L.p. Przedmiot ochrony
Nr

Nazwa

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Zarastające
pastwiska i łąki
- zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr
…

Działanie
jednorazowe,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

Zakres prac

Szacun
kowe
koszty
(w tys.
zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Działania związane z ochroną czynną
A050 Cyranka
A056 Płaskonos
A136 Sieweczka
rzeczna
A137 Sieweczka
obrożna
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób
A195 Rybitwa
białoczelna

A1

Przywracanie
siedlisk
lęgowych
ptaków
siewkowych i
kaczek oraz
żerowisk dudka

Usuwanie drzew i krzewów, w szczególności
gatunków pionierskich – sosny, osiki, brzozy i
olchy oraz ich nalotów i podrostów. Wycince nie
podlegają: jałowce wyższe niż 1 m, stare
drzeway (powyżej 35 cm pierśnicy), wierzby
ogławiane oraz wszelkie drzewa dziuplaste.
Gałęzie i pnie powinny zostać wywiezione poza
teren objęty lęgowiskami przedmiotów ochrony.
Wycinka i wywózka od 1 IX do końca II, czyli
poza okresem lęgowym ptaków.
Jałowców nie należy usuwać w miejscach

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
90 tys.
Białymstokuw
zł
porozumieniu z
właścicielami lub
zarządcami gruntów
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wskazanych w PZO dla SOO Ostoja
NarwiańskaPLH200024
jako płaty siedliska „Zarośla jałowca
pospolitego na wrzosowiskach lub murawach
nawapiennych”.
A050 Cyranka
A056 Płaskonos
A136 Sieweczka
rzeczna
A137 Sieweczka
obrożna
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób
A193 Rybitwa
rzeczna
A195 Rybitwa
białoczelna
A036 Łabędź niemy
A041 Gęś białoczelna
A043 Gęgawa
A050 Świstun
A051 Krakwa
A052 Cyraneczka
A055 Cyranka
A056 Płaskonos
A067 Gągoł
A070 Nurogęś

A2

A3

Redukcja
drapieżników

Zmniejszenie
ryzyka kolizji
ptaków z liniami
energetycznymi

Odstrzał lisów, jenotów, norek
amerykańskich, szopów praczy oraz wron
siwych. Termin: na obszarach kluczowych
lęgowisk ptaków siewkowych i kaczek od
początku sierpnia do połowy marca, na
terenach sąsiednich (do 500 m od lęgowisk)
– przez cały rok z wyjątkiem lisa (odstrzał
od początku czerwca do końca marca). Do
odstrzałów nie należy używać ołowianej
amunicji śrutowej.

Kluczowe
lęgowiska
siewkowych i
kaczek - zgodnie
z załącznikiem
graficznym nr 6
wraz z terenami
przyległymi w
odległości do
500 m

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

60 zł za
odstrzał
RDOŚ w Warszawie
1
i RDOŚ w
osobnik
Białymstoku w
a, w
porozumieniu z
sumie
lokalnymi kołami
ok. 20
łowieckimi
tys.
zł/rok

Instalacja elementów odstraszających wizualnych i akustycznych w odległościach
umożliwiających skuteczne odstraszanie
ptaków.

Wszystkie
istniejące oraz
planowane
napowietrzne
linie wysokiego
napięcia w
granicach
obszaru

Podczas prac
związanych z
remontem
lub
modernizacją
linii, bądź
wymianą
przewodów
odgromowyc
h

-

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
Białymstoku ,
Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
S.A.

Zgodnie
ze
stawka

Właściciel lub
posiadacz obszaru
na podstawie

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
A055 Cyranka
A056 Płaskonos
A151 Batalion

B1

Utrzymanie
siedlisk ptaków
– koszenie lub

Coroczne koszenie lub wypas (działanie
obligatoryjne).
Użytkowanie kośne lub pastwiskowe zgodne z

Łąki i pastwiska
- zgodnie z
załącznikiem

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
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(populacja lęgowa)
A041 Gęś białoczelna
A050 Świstun
A151 Batalion
(populacja migrująca)
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób

wypas

wymogami odpowiedniego pakietu
rolnośrodowiskowego w ramach
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę ptaków
siewkowych (działanie fakultatywne).
Na działkach objętych działaniami w ramach
Planu Zadań Ochronnych dla SOO Ostoja
Narwiańska PLH200024 działania należy
prowadzić w sposób wskazany przez ten
dokument

graficznym nr
…

działań w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

mi dla
porozumienia
odpowie
zawartego z
dniego
organem
pakietu
sprawującym
rolnośro
nadzór nad
dowisko obszarem Natura
wego w
2000 albo na
ramach
podstawie
obowiąz
zobowiązania
ującego
podjętego w
PROW,
związku z
ukierun
korzystaniem z
kowane
programów
go na
wsparcia z tytułu
ochronę dochodowości, a w
ptaków
odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w przypadku
braku tych
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przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000.

A055 Cyranka
A056 Płaskonos
A151 Batalion
(populacja lęgowa)
A041 Gęś białoczelna
A050 Świstun
A151 Batalion
(populacja migrująca)
A137 Sieweczka
obrożna
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób
A195 Rybitwa
białoczelna
A232 Dudek

B2

Utrzymanie
siedlisk ptaków
- wypas

Coroczny wypas (działanie obligatoryjne).
Użytkowanie pastwiskowe zgodne z wymogami
odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w
ramach obowiązującego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na
ochronę ptaków siewkowych (działanie
fakultatywne).
Wymogi uzupełniające: rozpoczęcie wypasu po
20 maja.
Na działkach objętych działaniami w ramach
Planu Zadań Ochronnych dla SOO Ostoja
Narwiańska PLH200024 wypas należy
prowadzić w sposób wskazany przez ten
dokument.

Kompleksy
pastwisk zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr
…

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

Zgodnie
ze
stawka
mi dla
odpowie
dniego
pakietu
rolnośro
dowisko
wego w
ramach
obowiąz
ującego
PROW,
ukierun
kowane
go na
ochronę
ptaków

Właściciel lub
posiadacz obszaru
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
dochodowości, a w
odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność jednostek
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samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000.

A122 Derkacz

B3

Utrzymanie
siedlisk
lęgowych
derkacza

Coroczne koszenie lub wypas (działanie
obligatoryjne).
Użytkowanie kośne lub pastwiskowe zgodne z
wymogami odpowiedniego pakietu
rolnośrodowiskowego w ramach
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę ptaków
(działanie fakultatywne).
Wymogi uzupełniające: rozpoczęcie koszenia po
15 sierpnia.Na działkach objętych działaniami w
ramach Planu Zadań Ochronnych dla SOO

Pozostałe tereny
trwałych
użytków
zielonych nie
wskazane w
działaniach B1 i
B2

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

Zgodnie
ze
stawka
mi dla
odpowie
dniego
pakietu
rolnośro
dowisko
wego w
ramach

Właściciel lub
posiadacz obszaru
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
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Ostoja Narwiańska PLH200024 działania należy
prowadzić w sposób wskazany przez ten
dokument

obowiąz
zobowiązania
ującego
podjętego w
PROW,
związku z
ukierun
korzystaniem z
kowane
programów
go na
wsparcia z tytułu
ochronę dochodowości, a w
ptaków
odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
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2000.

A136 Sieweczka
rzeczna
A137 Sieweczka
obrożna
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób
A193 Rybitwa
rzeczna
A195 Rybitwa
białoczelna

B4

Poprawa
warunków
siedliskowych
przez
ograniczenie
płoszenia
sezonie
lęgowym

Ograniczenie dostępu ludzi (za wyjątkiem
miejscowych rolników, właścicieli i zarządców
terenu oraz służb państwowych) w sezonie
lęgowym tj. od 1 kwietnia do końca lipca,
poprzez ustawienie szlabanów oraz tablic
informacyjnych i znaków informujących o
zakazie wjazdu.

Nadrzeczne
pastwiska zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr
…

Działanie
jednorazowe,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

10 tys.
zł

Właściciel lub
posiadacz obszaru
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000 albo na
podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
dochodowości, a w
odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
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środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym

A122 Derkacz
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób

A232 Dudek

B5

B6

Poprawa
warunków
siedliskowych
poprzez
zwiększeni e
wilgotności
podłoża

Sadzenie wierzb

Opracowanie planu gospodarowania wodą
(miejsca piętrzenia wody, wysokość i termin
piętrzenia, ew. potrzeby budowy urządzeń
wodnych). Zaplanowane parametry powinny
uwzględniać zarówno potrzeby ekologiczne
derkacza, rycyka i krwawodzioba jak i potrzeby
rolników związane z użytkowaniem łąk

Sadzenie wierzb (białej i kruchej) w okresie
wiosennym (kwiecień) poprzez ukorzenianie
świeżo pozyskanych gałązek wierzbowych w
ilości 500 szt. rocznie.

Łąki i pastwiska
w
zmeliorowanej
części doliny
między Łomżą,
Nw. Kupiskami,
Szablakiem i
Jednaczewem zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr
…

Działanie
jednorazowe,
rozpoczęcie
działania w
pierwszych
pięciu latach
obowiązywa
nia PZO

Krajobraz
rolniczy
(mozaika pól,
łąk, pastwisk i
zadrzewień) w
całym obszarze

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działania w
pierwszych
pięciu latach
obowiązywa
nia PZO

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
Białymstoku w
2500 zł
porozumieniu z
lokalnym oddziałem
WZMiUW

3000
zł/rok

Właściciel lub
posiadacz obszaru
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000
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Wzrost wiedzy
lokalnej
społeczności na
temat
przedmiotów
ochrony

Szkolenia dla sołtysów na temat obszaru
Natura 2000 (przedmioty ochrony, działania
ochronne, dobre praktyki), połączone z
udostępnianiem materiałów informacyjnych
o przedmiotach ochrony (foldery, ulotki). Po
1 szkoleniu w każdym z powiatów.

Dostosowanie
żeglugi na
Narwi do
potrzeb ochrony
przyrody

Opracowanie programu zrównoważonego
udostępnienia koryta Narwi dla potrzeb
żeglarstwa z uwzględnieniem potrzeb
ochrony przyrody (w tym wskazanie miejsc
biwakowych, terminów i maksymalnej
obsady spływów kajakowych, stref ciszy
itp.). Wskazanie kosztów realizacji
programu i możliwości jego finansowania

B8

Dostosowanie
rekreacji i
wypoczynku w
obszarze do
potrzeb ochrony
przyrody

Opracowanie programu zrównoważonego
udostępnienia terenów doliny Narwi na
potrzeby rekreacji i wypoczynku z
uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody
(w tym wskazanie alternatywnych miejsc
biwakowych, wypoczynkowych i
parkingowych, potrzeb oznakowania terenu
tablicami informacyjnymi i promocyjnymi
Wskazanie kosztów realizacji programu i
możliwości jego finansowania).

B9

Analiza potrzeb
inwestycyjnych
związanych z
utrzymaniem

Określenie potrzeb i charakteru niezbędnych
działań inwestycyjnych (np. budowa lub
remont dróg dojazdowych do łąk i pastwisk,
budowa lub remont promów dla pojazdów

Wszystkie przedmioty
ochrony

A136 Sieweczka
rzeczna
A168 Brodziec
piskliwy
A193 Rybitwa
rzeczna
A195 Rybitwa
białoczelna
A229 Zimorodek
A055 Cyranka
A056 Płaskonos
A151 Batalion
(populacja lęgowa)
A041 Gęś białoczelna
A050 Świstun
A151 Batalion
(populacja migrująca)
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób
A043 Gęgawa
A136 Sieweczka
rzeczna
A195 Rybitwa

B7

Sołtysi
wszystkich wsi
w obszarze

Działanie
jednorazowe,
rozpoczęcie
działania w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

2500 zł

Cały obszar

Działanie
jednorazowe,
rozpoczęcie
działania w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
Białymstoku w
porozumieniu z
3500 zł
lokalnymi
samorządami i
organizacjami
turystycznymi.

Cały obszar

Działanie
jednorazowe,
rozpoczęcie
działania w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

4000 zł

Cały obszar

Działanie
jednorazowe,
rozpoczęcie
działania w

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
3000 zł
Białymstoku w
porozumieniu z

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
Białymstoku

RDOŚ w
Warszawie i
RDOŚ w
Białymstoku w
porozumieniu z
lokalnymi
samorządami i
organizacjami
turystycznymi.
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białoczelna
A055 Cyranka
A056 Płaskonos
A151 Batalion
(populacja lęgowa)
A041 Gęś białoczelna
A050 Świstun
A151 Batalion
(populacja migrująca)
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób

korzystnych dla
ptaków
sposobów
gospodarowania
na łąkach i
pastwiskach

rolniczych oraz wypasanych zwierząt) oraz
ich lokalizacji i kosztów, w celu
zapewnienia utrzymania/przywrócenia
gospodarki łąkowej i pastwiskowej w
przypadku, gdy użytki zielone nie są
użytkowane (lub są użytkowane w stopniu
niewystarczającym) z powodu złego stanu
dróg lub faktu położenia po drugiej stronie
rzeki w stosunku do lokalizacji gospodarstw.
Wskazanie kosztów realizacji programu i
możliwości jego finansowania.

pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia PZO

lokalnymi
samorządami.

A137 Sieweczka
obrożna
A122 Derkacz

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
A136 Sieweczka
rzeczna
A137 Sieweczka
obrożna
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób
A193 Rybitwa rzeczna
A195 Rybitwa
białoczelna

Kontrola
ograniczenia
dostępu ludzi

Kontrole terenowe skuteczności
wprowadzonych ograniczeń, dwukrotnie w
sezonie lęgowym (1 IV – 31 VII).

A050 Cyranka
A056 Płaskonos
A136 Sieweczka
rzeczna
A137 Sieweczka
obrożna

Kontrola
skuteczności
redukcji
drapieżników
(ssaki)

Jednorazowe tropienia (XII-I) ssaków
drapieżnych na transektach w ciągu
pierwszej doby po świeżym opadzie śniegu,
najlepiej kilkanaście godzin po ponowie.
Najlepsze warunki są wtedy, gdy śnieg
przestanie padać wieczorem, a

Nadrzeczne
pastwiska zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr
10

Działanie
coroczne,
począwszy
od
wprowadzeni
a ograniczeń
w dostępie
do pastwisk
nadrzecznyc
h.

Transekty
zgodnie z
załącznikiem nr
….

Działanie
coroczne,
począwszy
od zimy
przed
wprowadzeni

W
ramach
RDOŚ w Warszawie
obowiąz
i RDOŚ w
ków
Białymstoku
służbow
ych

1500
zł/rok

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
Białymstoku
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A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób
A193 Rybitwa rzeczna
A195 Rybitwa
białoczelna

inwentaryzacja prowadzona jest następnego
dnia rano. Wynikiem jest liczba tropów
przecinających transekt w przeliczeniu na
jednostkę długości.

A050 Cyranka
A056 Płaskonos
A136 Sieweczka
rzeczna
A137 Sieweczka
obrożna
A154 Dubelt
A156 Rycyk
A162 Krwawodziób
A193 Rybitwa rzeczna
A195 Rybitwa
białoczelna

Kontrola
skuteczności
redukcji wrony
siwej

Liczenie wszystkich napotkanych wron
siwych widzianych i słyszanych z łodzi
podczas spływu, w odniesieniu do
kilometrażu rzeki.

em
odstrzałów.

Wzdłuż całego
koryta Narwi w
obszarze

Działanie
coroczne,
począwszy
od wiosny
przed
wprowadzeni
em
odstrzałów.

W
RDOŚ w Warszawie
ramach
i RDOŚ w
spływu
Białymstoku

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

A151 Batalion
(populacja lęgowa)

A154 Dubelt

D1

Sprawdzenie,
czy gatunek
gniazduje w
obszarze

Dokładna (trasy przejścia co ok. 200 m)
piesza penetracja znanego w przeszłości
lęgowiska w celu wykrycia gniazdujących
samic. 2 kontrole: 15-31 maja oraz 5-10
czerwca

Taras zalewowy
koło Łomży i
Czarnocina,
zgodnie z
załącznikiem
kartograficznym
nr …

Jednorazowo
w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia planu

1500 zł

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
Białymstoku

D2

Pełne
rozpoznanie
rozmieszczenia i
liczebności

Penetracja terenu prowadzona wieczorem
(od zachodu słońca do ok. 2 godzin po nim),
ew. krótko o świcie (nasłuchy połączone ze
stymulacją głosową w optymalnych płatach
siedlisk), 2 kontrole w odstępie ok. 10 dni:
10-20 maja oraz 25 maja – 5 czerwca

Potencjalne
siedliska,
zgodnie z
załącznikiem
kartograficznym
nr …

Jednorazowo
w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia planu

9000 zł

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
Białymstoku
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planu

A231 Kraska

D3

Sprawdzenie,
czy gatunek
gniazduje w
obszarze

Penetracja potencjalnych biotopów (mozaika
krajobrazu rolniczego z dużym udziałem
pastwisk i zadrzewień, skraje kompleksów
leśnych) – 2 całodniowe kontrole w sezonie:
10-31 maja oraz między 25 czerwca a 20
lipca

Obszar doliny
między
Nowogrodem a
Młynarzami,
zgodnie z
załącznikiem
kartograficznym
nr …

Jednorazowo
w
pierwszych
trzech latach
obowiązywa
nia planu

2500 zł

RDOŚ w Warszawie
i RDOŚ w
Białymstoku

Lokalizacja działań została poprzedzona analizą rozmieszczenia, liczebności oraz danych archiwalnych.

! Uwaga – w przypadku cietrzewia i kulika wielkiego nie planuje się działań, gdyż z uwagi na brak stwierdzeń tych gatunków po wstąpieniu
Polski do UE, proponuje się ich usunięcie z SDF.
W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania ochronne. UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie
informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 13.

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony
L.p. Przedmiot
ochrony

Cel działań
ochronnych

Para
metr

Wska
źnik

Zakres prac monitoringowych

Terminy/
częstotliwoś
ć*

Miejsce

Podm.
odp.

Szacowa
ny koszt
(w tys. zł)
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Utrzymanie
A041Gęś
kluczowych miejsc
białoczelna
żerowania i
A050
odpoczynku
Świstun
1.
ptaków przelotnych
A151
w niezmienionym
Batalion
stanie, zachowanie
(populacja
naturalnego reżimu
przelotna)
hydrologicznego,

A041Gęś
Utrzymanie
białoczelna, kluczowych miejsc
A050
żerowania i
Świstun,
odpoczynku w
2.
A151
niezmienionym
Batalion
stanie, zachowanie
(populacja naturalnego reżimu
przelotna
hydrologicznego

3.

A036
Łabędź
niemy

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
60 par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,
zapewniającego
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki (w tym
przemywanie
starorzeczy)

Popula
cja

Siedlis
ko

Popula
cja

Liczba
osobni
ków

Liczenie ptaków na żerowiskach w
ciągu dnia, z bezpiecznej odległości z
użyciem lunety (min. powiększenie
20x). Zaleca się skontrolowanie
wszystkich lokalizacji jednocześnie, tj.
w ciągu 2-3 dni. 4 kontrole w
odstępach nie mniejszych niż 7 dni:
I. 10-25 marca,
II. 26 marca – 10 kwietnia, III. 11-25
kwietnia, IV. 1 – 10 maja

Powier
zchnia

Dzienna kontrola w październiku –
Co 2 lata,
identyfikacja i określenie powierzchni rozpoczęcie
działek nieużytkowanych, zarośniętych
działań w
drzewami i krzewami, ew.
pierwszych
zamienionych na grunty orne, ew.
trzech
wskazanie innych działań na terenach
latach
żerowiskowych (zabudowa, melioracje obowiązywa
itp.)
nia PZO

Liczba
par
lęgow
ych

Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co
powierzchni monitoringowych,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
trzech
podlegają wszystkie gatunki z
latach
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja..
ochronnych.

Co 2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia PZO

Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży (zał.
nr ….)
Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży (zał.
nr ….
Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

9 tys. zł/2
lata

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

2 tys. zł/2
lata

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W ramach
działania
nr 1
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4.

5.

A043
Gęgawa

A051
Krakwa

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
25 par

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
10 par

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co
powierzchni monitoringowych,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
trzech
podlegają wszystkie gatunki z
latach
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja.
ochronnych.

Liczba
par
lęgow
ych

Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co
powierzchni monitoringowych,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
trzech
podlegają wszystkie gatunki z
latach
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja.
ochronnych.

Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr
Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W ramach
działania
nr 1

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 1
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6.

7.

A052
Cyraneczka

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
10 par

A055
Cyranka

Przywrócenie
populacji lęgowej
do poziomu min.
80 par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,
zapewniającego
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki.

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co
powierzchni monitoringowych,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
trzech
podlegają wszystkie gatunki z
latach
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja.
ochronnych.

Liczba
par
lęgow
ych

Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co
powierzchni monitoringowych,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
trzech
podlegają wszystkie gatunki z
latach
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja.
ochronnych.

Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr
Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 1

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 1
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8.

A056
Płaskonos

9. A067 Gągoł

10.

A070
Nurogęś

Przywrócenie
populacji lęgowej
do poziomu min.
20 par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,
zapewniającego
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki.

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
10 par

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
10 par

Popula
cja

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co
powierzchni monitoringowych,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
trzech
podlegają wszystkie gatunki z
latach
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja.
ochronnych.

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką. Optymalna
pora spływu to godzinny poranne i
przedpołudniowe. Wszystkie osobniki
widziane i słyszane należy notować na
mapach. Spływ w terminie 25 maja-10
czerwca (optymalnie 1-5 czerwca).

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką. Optymalna
pora spływu to godzinny poranne i
przedpołudniowe. Wszystkie osobniki
widziane i słyszane należy notować na
mapach. Spływ w terminie 25 maja-10
czerwca (optymalnie 1-5 czerwca).

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych
Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych

Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 1

Koryto
Narwi w
granicach
obszaru
zgodnie z
załącznikiem
nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

5000
zł/rok

Koryto
Narwi w
granicach
obszaru
zgodnie z
załącznikiem
nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 9
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11.

A081
Błotniak
stawowy

A119

12. Kropiatka

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
30 par

Utrzymanie
gatunku jako
lęgowego,.
Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,
zapewniającego
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki.

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co
powierzchni monitoringowych,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
trzech
podlegają wszystkie gatunki z
latach
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja.
ochronnych.

Pow.
monitoringow
e w rejonie
Pułtuska,
Gostkowa,
Str. Sielca,
Sielunia,
Osetna oraz
Jednaczewa i
Łomży,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 1

Liczba
samcó
w

Realizacja
działania co
2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

Transekty w
rejonie wsi:
Ponikiew, Str.
Sielc, Chełsty,
Młynarze i
Jednaczewo,
zgodnie z
załącznikiem
nr 14

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

2000 zł/2
lata

Monitoring liczebności – nocne
liczenie odzywających się samców.
Wszystkie słyszane ptaki należy
notować na mapach. Pojedyncza
kontrola w dniach 20 -31 maja
(optymalnie ok. 25 maja).
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13.

14.

A122
Derkacz

A127
Żuraw

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
150 samców

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
70 par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,
zapewniającego
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki.

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
samcó
w

Monitoring liczebności – nocne
liczenie odzywających się samców.
Wszystkie słyszane ptaki należy
notować na mapach. Pojedyncza
kontrola w dniach 20 -31 maja
(optymalnie ok. 25 maja).

Realizacja
działania co
2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

Transekty w
rejonie wsi:
Ponikiew, Str.
Sielc, Chełsty,
Młynarze i
Jednaczewo,
zgodnie z
załącznikiem
nr 14

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 12

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – kontrola 5
powierzchni monitoringowych (4-5
km2 każda) obejmujących
charakterystyczne elementy krajobrazu
w obszarze. Kontrole poranne w
dwóch terminach: 16-30 kwietnia i 1631 maja. Rejestracji na mapach
podlegają wszystkie gatunki z
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
będące przedmiotami ochrony. Do
uznania ptaka za przedstawiciela pary
lęgowej wystarczy pojedyncze
stwierdzenie osobnika w okresie
lęgowym w odpowiednim biotopie.

Co 2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

Powierzchnie
monitoringow
e w rejonie
wsi: Str. Sielc,
Nw. Wieś,
Ogony,
Osetno i
Jednaczewo,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

9000 zł/2
lata

108

Utrzymanie siedlisk
kulona w obszarze
15. A133 Kulon
(piaszczyste
pastwiska)

Przywrócenie
populacji lęgowej
do poziomu min.
20 par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,
A136
zapewniającego
16. Sieweczka
transport i
rzeczna
odkładanie
utworów
piaszczystych,
rozwój odsypów, co
wymaga również
erozji bocznej.

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring zajęcia stanowiska –
dwukrotna wieczorna (od zmierzchu
do ok. 3 godzin po nim) kontrola w
terminie 25 kwietnia- 5 maja oraz 1-10
czerwca połączona ze stymulacją
głosową.

Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką połączonego
z penetracją piaszczystych pastwisk.
Optymalna pora spływu to godzinny
poranne i przedpołudniowe. Wszystkie
osobniki widziane i słyszane należy
notować na mapach. Spływ w terminie
25 maja-10 czerwca (optymalnie 1-5
czerwca).

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych
Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych

Znane
stanowisko na
terenie
sąsiadującym
z obszarem

Koryto Narwi
w granicach
obszaru wraz
z przyległymi,
piaszczystymi
pastwiskami,
zgodnie z
załącznikiem
nr

RDOŚ
w Wwie

600
zł/rok

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 9
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A137
17. Sieweczka
obrożna

Przywrócenie
populacji lęgowej
do poziomu min. 5
par

Utrzymanie siedlisk
A151
lęgowych w rejonie
Batalion
Łomży i
18.
(populacja
Czarnocina na
lęgowa)
powierzchni min.
500 ha

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką połączonego
z penetracją piaszczystych pastwisk.
Optymalna pora spływu to godzinny
poranne i przedpołudniowe. Wszystkie
osobniki widziane i słyszane należy
notować na mapach. Spływ w terminie
25 maja-10 czerwca (optymalnie 1-5
czerwca).

W przypadku wykrycia stanowiska
lęgowego dokładna (trasy przejścia co
ok. 200 m) piesza penetracja terenu w
celu wykrycia gniazdujących samic. 2
kontrole: 15-31 maja oraz 5-10
czerwca.

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych
Realizacja
działania co
2 lata,
rozpoczęcie
działań w
następnym
roku po
stwierdzeni
u
gniazdowan
ia.

Koryto Narwi
w granicach
obszaru wraz
z przyległymi,
piaszczystymi
pastwiskami,
zgodnie z
załącznikiem
nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 9

Taras
zalewowy w
rejonie Łomży
i Czarnocina,
zgodnie z
załącznikiem
nr 13

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

1000 zł/2
lata
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Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
140 par.
Zachowanie
naturalnego reżimu
19. A153 Kszyk hydrologicznego,
zapewniającego
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki.

20.

A154
Dubelt

Zasoby przedmiotu
ochrony w pełni
rozpoznane i w
dobrym stanie

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Liczba
samcó
w

Monitoring liczebności – kontrola 5
powierzchni monitoringowych (4-5
km2 każda) obejmujących
charakterystyczne elementy krajobrazu
w obszarze. Kontrole poranne w
dwóch terminach: 16-30 kwietnia i 1631 maja. Rejestracji na mapach
podlegają wszystkie gatunki z
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
będące przedmiotami ochrony. Do
uznania ptaka za przedstawiciela pary
lęgowej wystarczy pojedyncze
stwierdzenie osobnika w okresie
lęgowym w odpowiednim biotopie.

Co 2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

Powierzchnie
monitoringow
e w rejonie
wsi: Str. Sielc,
Nw. Wieś,
Ogony,
Osetno i
Jednaczewo,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 14

Monitoring liczebności - penetracja
terenu prowadzona wieczorem (od
zachodu słońca do ok. 2 godzin po
nim), ew. krótko o świcie (nasłuchy
połączone ze stymulacją głosową w
optymalnych płatach siedlisk), 2
kontrole w odstępie ok. 10 dni: 10-20
maja oraz 25 maja – 5 czerwca.

Działanie
realizowane
corocznie,
rozpoczęcie
działań w
pierwszym
roku
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

znane
tokowiska

GIOŚ w
ramach
PMŚ

-
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Przywrócenie
populacji lęgowej
do poziomu min.
60 par. Zachowanie
naturalnego reżimu
21. A156 Rycyk hydrologicznego,
zapewniającego
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki.

Popula
cja

Nie planuje się
działań ochronnych
A160 Kulik
– gatunek
22.
wielki
proponowany do
usunięcia z SDF,

-

Pow.
monitoringo
Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co we w rejonie
powierzchni monitoringowych,
Pułtuska,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
Gostkowa,
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
Str. Sielca,
Liczba
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
Sielunia,
par
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
lęgow
trzech
Osetna oraz
podlegają wszystkie gatunki z
ych
latach
Jednaczewa
i
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
Łomży,
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
zgodnie
z
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
załącznikiem
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja.
ochronnych.
graficznym
nr
-

-

-

-

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 1

-

-
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Przywrócenie
populacji lęgowej
do poziomu min.
80 par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,
A162
zapewniającego
naturalne
23. Krwawodzi
ób
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki. Objęcie
ochroną całej
populacji związanej
z Doliną Dolnej
Narwi

24.

A168
Brodziec
piskliwy

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
50 par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,

Popula
cja

Popula
cja

Pow.
monitoringo
Realizacja
Monitoring liczebności – kontrola 5
działania co we w rejonie
powierzchni monitoringowych,
Pułtuska,
2 lata,
obejmujących fragmentu tarasu
Gostkowa,
rozpoczęcie
zalewowego z licznymi starorzeczami i
Str. Sielca,
Liczba
działań w
przewagą otwartych powierzchni łąk i
Sielunia,
par
pierwszych
pastwisk. Rejestracji na mapach
lęgow
trzech
Osetna oraz
podlegają wszystkie gatunki z
ych
latach
Jednaczewa
i
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
obowiązywa
Łomży,
będące przedmiotami ochrony. 2
nia planu
zgodnie
z
kontrole w odstępach nie mniejszych
zadań
załącznikiem
niż 7 dni: 11-25 kwietnia, 1 – 10 maja.
ochronnych.
graficznym
nr

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką. Optymalna
pora spływu to godzinny poranne i
przedpołudniowe. Wszystkie osobniki
widziane i słyszane należy notować na
mapach. Spływ w terminie 25 maja-10
czerwca (optymalnie 1-5 czerwca).

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych

Koryto Narwi
w granicach
obszaru
zgodnie z
załącznikiem
nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 1

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 9
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Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,
zapewniającego
A193
transport i
odkładanie
25. Rybitwa
rzeczna
utworów
piaszczystych,
rozwój odsypów, co
wymaga również
erozji bocznej.
Pprzywrócenie
populacji lęgowej
do poziomu min.
15 par).
Zachowanie
naturalnego reżimu
A195
hydrologicznego,
zapewniającego
26. Rybitwa
białoczelna
transport i
odkładanie
utworów
piaszczystych,
rozwój odsypów, co
wymaga również
erozji bocznej.

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką połączonego
z penetracją piaszczystych pastwisk.
Optymalna pora spływu to godzinny
poranne i przedpołudniowe. Wszystkie
osobniki widziane i słyszane należy
notować na mapach. Spływ w terminie
25 maja-10 czerwca (optymalnie 1-5
czerwca).
Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką połączonego
z penetracją piaszczystych pastwisk.
Optymalna pora spływu to godzinny
poranne i przedpołudniowe. Wszystkie
osobniki widziane i słyszane należy
notować na mapach. Spływ w terminie
25 maja-10 czerwca (optymalnie 1-5
czerwca).

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych
Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych

Koryto Narwi
w granicach
obszaru wraz
z przyległymi,
piaszczystymi
pastwiskami,
zgodnie z
załącznikiem
nr

Koryto Narwi
w granicach
obszaru wraz
z przyległymi,
piaszczystymi
pastwiskami,
zgodnie z
załącznikiem
nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 9

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 9
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Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
170 par.
Zachowanie
naturalnego reżimu
A197
hydrologicznego,
27. Rybitwa
zapewniającego
czarna
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki, w tym
przemywanie
starorzeczy
Utrzymanie siedlisk
lęgowych gatunku
(zalewane łąki i
turzycowiska w
rejonie Łomży i
A198
Czarnocina).
Rybitwa
Zachowanie
28. białoskrzydł naturalnego reżimu
a
hydrologicznego,
zapewniającego
naturalne
wezbrania i
okresowe wylewy
rzeki.

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – kontrola
starorzeczy o optymalnych warunkach
siedliskowych. Liczenie ptaków
zaniepokojonych w kolonii lęgowej
(należy podać maksymalną liczebność
po 3-krotnym policzeniu ptaków
podczas wizyty w terenie).

Realizacja
działania co
2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

Wybrane
starorzecza w
całym
obszarze,
zgodnie z
załącznikiem
nr15

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

2500 zł/2
lata

Monitoring liczebności – kontrola
starorzeczy o optymalnych warunkach
siedliskowych. Liczenie ptaków
zaniepokojonych w kolonii lęgowej
(należy podać maksymalną liczebność
po 3-krotnym policzeniu ptaków
podczas wizyty w terenie).

Realizacja
działania co
2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

Wybrane
starorzecza w
całym
obszarze,
zgodnie z
załącznikiem
nr15

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 27
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Utrzymanie
populacji lęgowej
na średnim
A229
29. Zimorodek poziomie min. 25
par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,

30.

A231
Kraska

Zasoby przedmiotu
ochrony w pełni
rozpoznane i w
dobrym stanie

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką. Optymalna
pora spływu to godzinny poranne i
przedpołudniowe. Wszystkie osobniki
widziane i słyszane należy notować na
mapach. Spływ w terminie 25 maja-10
czerwca (optymalnie 1-5 czerwca).

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

W przypadku wykrycia stanowiska
lęgowego 2 kontrole w sezonie: 15-31
maja oraz między 25 czerwca a 15
lipca

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
Koryto Narwi
działań w
w granicach
pierwszych
obszaru
trzech
zgodnie z
latach
załącznikiem
obowiązywa
nr
nia planu
zadań
ochronnych
Działanie
realizowane
corocznie,,
Do
rozpoczęcie
weryfikacji w
działań w
trakcie
następnym
obowiązywani
roku po
a planu zadań
stwierdzeni
ochronnych
u
gniazdowan
ia.

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 9

GIOŚ w
ramach
PMŚ

-
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31.

A232
Dudek

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
70 par,

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie 2700
par (zajętych nor).
Utrzymanie
A249
populacji lęgowej
32.
Brzegówka
na średnim
poziomie min. 25
par. Zachowanie
naturalnego reżimu
hydrologicznego,

Popula
cja

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – kontrola 5
powierzchni monitoringowych (4-5
km2 każda) obejmujących
charakterystyczne elementy krajobrazu
w obszarze. Kontrole poranne w
dwóch terminach: 16-30 kwietnia i 1631 maja. Rejestracji na mapach
podlegają wszystkie gatunki z
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
będące przedmiotami ochrony. Do
uznania ptaka za przedstawiciela pary
lęgowej wystarczy pojedyncze
stwierdzenie osobnika w okresie
lęgowym w odpowiednim biotopie.

Co 2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

Powierzchnie
monitoringow
e w rejonie
wsi: Str. Sielc,
Nw. Wieś,
Ogony,
Osetno i
Jednaczewo,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 14

Monitoring liczebności – liczenie
ptaków (ew. nor lęgowych) podczas 45 dniowego spływu rzeką. Optymalna
pora spływu to godzinny poranne i
przedpołudniowe. Wszystkie osobniki
widziane i słyszane należy notować na
mapach. Spływ w terminie 25 maja-10
czerwca (optymalnie 1-5 czerwca).

Działanie
coroczne,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych

Koryto Narwi
w granicach
obszaru i,
zgodnie z
załącznikiem
nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 9
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A371
33. Dziwonia

34.

A409
Cietrzew

Utrzymanie
populacji lęgowej
na poziomie min.
80 par

Popula
cja

Liczba
par
lęgow
ych

Monitoring liczebności – kontrola 5
powierzchni monitoringowych (4-5
km2 każda) obejmujących
charakterystyczne elementy krajobrazu
w obszarze. Kontrole poranne w
dwóch terminach: 16-30 kwietnia i 1631 maja. Rejestracji na mapach
podlegają wszystkie gatunki z
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te
będące przedmiotami ochrony. Do
uznania ptaka za przedstawiciela pary
lęgowej wystarczy pojedyncze
stwierdzenie osobnika w okresie
lęgowym w odpowiednim biotopie.

Nie planuje się
działań ochronnych
– gatunek
proponowany do
usunięcia z SDF,

-

-

-

Co 2 lata,
rozpoczęcie
działań w
pierwszych
trzech
latach
obowiązywa
nia planu
zadań
ochronnych.

Powierzchnie
monitoringow
e w rejonie
wsi: Str. Sielc,
Nw. Wieś,
Ogony,
Osetno i
Jednaczewo,
zgodnie z
załącznikiem
graficznym nr

RDOŚ
w Wwie i
RDOŚ
w
Białyms
toku

W
ramach
działania
nr 14

-

-

-

-

* W zależności od sytuacji pogodowej, poziomu wód, wczesnego/późnego nadejścia wiosny itp. dopuszczalne jest nieznaczne przesunięcie
terminów kontroli tak, aby wypadły one w terminie optymalnym, czyli pozwalającym na uchwycenie maksymalnej liczby ptaków.
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych

L.p.

1.

2.

3.

4.

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)
Uchwała nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy mieszkaniowej na terenach
uchwalenia miejscowego planu
rolniczych (ubogie grunty orne, pastwiska i łąki) oraz zalesień w obszarze, w granicach wsi
zagospodarowania przestrzennego gminy Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński oraz Kurpiewskie pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń
Lelis
dla przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań
ochronnych
Uchwała nr 36/X/90 Rady Narodowej
Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
miasta i gminy Nowogród z dnia 27
zagospodarowania przestrzennego dotyczących przedsięwzięcia polegającego na budowie
lutego 1990 r. w sprawie uchwalenia
zbiornika retencyjnego k. wsi Parzychy pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla
miejscowego planu zagospodarowania
przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań
przestrzennego miasta i gminy Nowogród ochronnych
Uchwała nr XXVII/96/05 Rady Gminy w Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
Szelkowie z dnia 31 stycznia 2005 r. w
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy letniskowej na terenach
sprawie uchwalenia miejscowego planu
rolniczych (ubogie grunty orne, pastwiska i łąki) w rejonie wsi Przeradowo i Str. Strachocin
zagospodarowania przestrzennego gminy pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony oraz celów działań
Szelków
ochronnych określonych w planie zadań ochronnych
Uchwała nr V/25/2002 rady Gminy
Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
Rzewnie z dnia 31 grudnia 2002 r. w
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy letniskowej na terenach
sprawie zmian w miejscowym ogólnym
rolniczych (ubogie grunty orne, pastwiska i łąki) w rejonie wsi: Sitno, Orłowo, Nowe Łachy,
planie zagospodarowania przestrzennego Nowe Drozdowo, Drozdowo i Brzuze Małe pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla
gminy Rzewnie – etap I.
przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań
ochronnych
Dokumentacja planistyczna
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Uchwała nr XXVII/130/04 Rady Gminy
Rząśnik z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Rząśnik
Uchwała nr XX/134/2004 Rady Gminy
Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Długosiodło
Uchwała nr XVI/56/05 Rady Gminy
Młynarze z dnia 7 lutego 2005 r. w
sprawie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Młynarze
Uchwała nr XXX/193/2006 Rady Gminy
Olszewo-Borki z dnia 30czerwca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Olszewo-Borki
Uchwała nr III/194/02 Rady Gminy
Goworowo z dnia 6 czerwca 2002 r. w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Goworowo
Uchwała nr III/18/2002 Rady Miejskiej w
Różanie z dnia 30 grudnia 2002 r. w
sprawie zmian w miejscowym ogólnym
planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Różan, wieś Dyszobaba

Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy letniskowej na terenach
rolniczych (ubogie grunty orne, pastwiska i łąki) w rejonie wsi Rogóźno i Wólka
Wojciechówek pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony oraz celów
działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych
Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy letniskowej na terenach
rolniczych (ubogie grunty orne, pastwiska i łąki) w rejonie wsi Grądy Zalewne i Ostrykół
Dworski pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony oraz celów działań
ochronnych określonych w planie zadań ochronnych
Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zalesień terenów rolniczych (ubogie grunty
orne, pastwiska i łąki) w rejonie wsi Ogony i Modzele pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń
dla przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań
ochronnych
Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy letniskowej i mieszkaniowej na
terenach rolniczych (ubogie grunty orne, pastwiska i łąki) w rejonie wsi Żerań Duży i Żerań
Mały pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony oraz celów działań
ochronnych określonych w planie zadań ochronnych
Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy letniskowej na terenach
rolniczych (ubogie grunty orne, pastwiska i łąki) w rejonie wsi Szarłat pod kątem
zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych
określonych w planie zadań ochronnych
Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy letniskowej i usług turystycznych
na zalewowym pastwisku we wsi Dyszobaba pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla
przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań
ochronnych
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony
Nie ma potrzeby sporządzania planu ochrony

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic
Projekt SDF zgodnie z załącznikiem nr …
W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez
Zamawiającego).
L.p.
Zapis
Proponowany
Uzasadnienie do zmiany
SDF
zapis SDF
W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru)
Proponowany przebieg
granicy na tle istniejących
granic obszaru

Uzasadnienie do zmiany

Załącznik nr. …. (mapa obszaru Wyrobisko powstałe w wyniku eksploatacji piasku i żwiru, mimo silnej presji turystów i wędkarzy stanowi cenne
proponowanego do przyłączenia)
siedlisko lęgowe dla gatunków będących przedmiotami w sąsiadującym z nim obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej
Narwi PLB140014. W roku 2011 (Kasprzykowski i inni 2011) stwierdzono tu m.in. sieweczkę rzeczną (1 para),
sieweczkę obrożną (2 pary), krwawodzioba (1 para), rybitwę rzeczną (70 par!), rybitwę białoczelną (2 pary) a także
dużą kolonię śmieszki (ok. 760 par). Jest to również ostatnie w Polsce miejsce, w którym w sezonie lęgowym
obserwowano kulony (0-1 para). Teren żwirowni łączy się z Narwią wąskim kanałem, obszar Natura 2000 stanowi
również miejsce żerowania części ptaków gniazdujących na żwirowni (mewy, rybitwy). Powiększenie obszaru o część
żwirowni ułatwi osiągnięcie właściwego stanu ochrony w przypadku niektórych gatunków (sieweczki, rybitwy) oraz
umożliwi zaplanowanie działań ochronnych, które zabezpiecza walory przyrodnicze tego miejsca – ekologicznie
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związanego z Doliną Dolnej Narwi.

11. Zestawienie uwag i wniosków
l.p.

Uwagi i wnioski

Podmiot zgłaszający

Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł A
Nie zgłaszano uwag i wniosków
Moduł B

1.

Uwaga dotycząca zagrożenia dla obszaru - nie
uwzględniono myślistwa a jedynie wędkarstwo.

2.

Uwaga dotycząca uwzględnienia w dokumentacji tylko
zabudowy letniskowej, a nie zabudowy w ogóle
(mieszkaniowej, gospodarczej itp.)

3.

Czy i w jaki sposób będą prezentowane wyniki prezentacji.

Na terenie obszaru nie napotkano śladów
Pani Irena Mazur, RDOŚ polowań. Ponadto czas polowań nie pokrywa się
w Warszawie
z sezonem lęgowym ptaków dlatego myśliwsko
nie jest istotnym zagrożeniem dla obszaru.
Plan zadań ochronnych nie określa sposobu
zagospodarowania terenu. Wskazane
Pani Irena Mazur, RDOŚ
ograniczenia powinny zostać określone na etapie
w Warszawie
sporządzania mpzp i studiów uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego gmin.
Wyniki prezentacji zostaną opublikowane w
formie skondensowanej, przedstawiając
liczebność gatunków, bez map z ich
Pani Aleksandra
rozmieszczeniem. Wyniki będą dostępne w
Grabowska,
siedzibie RDOŚ w Warszawie, jednak tylko tych
przedstawiciel PKP
gatunków, które znajdują się w Załączniku I
Dyrektywy Ptasiej. Gatunki spoza listy, zostaną
naniesione jako warstwa GIS.
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4.

Pytanie dotyczące bezpiecznej odległości planowanych
elektrowni wiatrowych od granic obszaru Natura 2000
Dolina Dolnej Narwi.

Pani Zofia Szczubełek,
Urząd Gminy Lelis

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi oraz jej
sąsiedztwo, jest miejscem przelotów dużych stad
ptaków wodnych, dlatego EW nie powinny być
lokalizowane. W SDF-ie można zamieścić
informację, że budowa EW na terenie obszaru
oraz w jego sąsiedztwie, jest czynnikiem
potencjalnego ryzyka.

Moduł C
1.

Wniosek dot. postawienia, zlokalizowanych w granicy
obszaru, obiektów przedsiębiorstwa.

3.

Czy i w jaki sposób będą prezentowane wyniki prezentacji.

Elżbieta Różańska,
Przedsiębiorstwo
PEPEES S.A. w Łomży
Pani Aleksandra
Grabowska,
przedstawiciel PKP

Na terenach istniejącego przedsiębiorstwa nie
zidentyfikowano istotnych zagrożeń.
Wyniki prezentacji zostaną opublikowane w
formie skondensowanej, przedstawiając
liczebność gatunków, bez map z ich
rozmieszczeniem. Wyniki będą dostępne w
siedzibie RDOŚ w Warszawie, jednak tylko tych
gatunków, które znajdują się w Załączniku I
Dyrektywy Ptasiej. Gatunki spoza listy, zostaną
naniesione jako warstwa GIS.
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