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Żółw błotny (Emys orbicularis) w na terenie obszaru 

Natura 2000 „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” 

Część II:     Zadania ochronne 



Rozmieszczenie i liczebność żółwia błotnego na terenie obszaru „Mazurska 

Ostoja Żółwia Baranowo” 



Stanowisko Cudnochy 

• Obniżanie się poziomu wody 

   (poza terenami Lasów Państwowych)  

• Gospodarka orna na lęgowiskach żółwi błotnych  

• Zacienianie lęgowisk (zalesienie, zakrzaczenie) 

• Używanie ciężkiego sprzętu podczas prac leśnych  

• Niekontrolowany rozwój turystyki  

• Zabudowa ważnych miejsc  bytowania żółwi błotnych  

• Budowa drogi ekspresowej nr 16  

• Chemizacja rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie)  



Pogłębienie oczek wodnych w pobliżu lęgowisk w okolicy Baranowa 



Ugorowanie fragmentów pola w okolicy Baranowa 



Zmiana użytkowania z ornego na użytek zielony 



Odlesienie części działek w okolicy wsi Cudnochy 



Wykaszanie i odkrzaczanie fragmentów działek w okolicy wsi Cudnochy 



Ograniczenie prac leśnych przy użyciu ciężkiego sprzętu (okres marzec – październik)  



•Ograniczenie prac związanych z obniżeniem poziomu wody 

•Ograniczenie nowej zabudowy 



Stanowisko Faszcze 

• Obniżanie się poziomu wody 

   (poza terenami Lasów Państwowych)  

• Gospodarka orna na lęgowiskach żółwi błotnych  

• Zacienianie lęgowisk (zalesienie, zakrzaczenie) 

• Używanie ciężkiego sprzętu podczas prac leśnych  

• Niekontrolowany rozwój turystyki  

• Zabudowa ważnych miejsc bytowania żółwi błotnych  

• Budowa drogi ekspresowej nr 16  

• Modernizacja (asfalt) drogi lokalnej Faszcze – Cudnochy  



Wykaszanie i odkrzaczanie fragmentów działek w okolicy wsi Faszcze 



Zmiana użytkowania z ornego na użytek zielony 



Ograniczenie prac leśnych przy użyciu ciężkiego sprzętu (okres marzec – październik) 



•Ograniczenie prac związanych z obniżeniem poziomu wody 

•Ograniczenie nowej zabudowy 



Stanowisko Nowe Sady 

• Obniżanie się poziomu wody  

• Brak rozpoznania potencjalnych lęgowisk  

• Niekontrolowany rozwój turystyki  

• Zabudowa ważnych miejsc bytowania żółwi błotnych  

• Budowa drogi ekspresowej nr 16  

• Chemizacja rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie)  



Budowa urządzenia hydrotechnicznego uniemożliwiającego odwodnienie stanowiska 



Zmiana użytkowania z ornego na użytek zielony 



Ograniczenie prac związanych z obniżeniem poziomu wody 



Ograniczenie nowej zabudowy 



Stanowisko Kosewo 

• Obniżanie się poziomu wody 

• Brak rozpoznania lęgowisk  

• Zacienianie i zadarnienie potencjalnych lęgowisk 

• Istniejąca droga numer 16  

• Niekontrolowany rozwój turystyki  

• Zabudowa ważnych miejsc bytowania żółwi błotnych  

• Budowa drogi ekspresowej nr 16  

• Chemizacja rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie)  



Budowa urządzenia hydrotechnicznego uniemożliwiającego odwodnienie stanowiska 



Ugorowanie fragmentów pola 



Utrzymanie gospodarki jako użytek zielony 



Ograniczenie prac związanych z obniżeniem poziomu wody 



Ograniczenie nowej zabudowy 



Stanowisko Zawady 

•Zadarnienie i zacienianie lęgowisk i potencjalnych lęgowisk  

• Słabe rozpoznanie nowych lęgowisk i potencjalnych legowisk 

• Zabudowa ważnych miejsc bytowania żółwi błotnych 

• Obniżanie się poziomu wody 

• Chemizacja rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie) 

• Modernizacja drogi Kosewo - Użranki  

• Budowa drogi ekspresowej nr 16  

• Niekontrolowany rozwój turystyki  



Wykaszanie i odkrzaczanie fragmentów działek w okolicy wsi Zawady 



Zmiana użytkowania z ornego na użytek zielony 



Ograniczenie prac związanych z obniżeniem poziomu wody 



Ograniczenie nowej zabudowy 



Potencjalne stanowiska Cudnochy II i Nadawki 



Dziękuję bardzo 


