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Załącznik nr 9 do siwz
Szablon projektu dokumentacji Planu
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz PLB 280014, województwo warmińsko-mazurskie
1. Etap wstępny pracy nad Planem
1.1 Informacje ogólne
Nazwa obszaru

Ostoja Poligon Orzysz

Kod obszaru

PLB280014

Opis granic obszaru

Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego

SDF

Przekazany przez Zamawiającego(plik PDF SDF stanowiący załącznik nr 4

Położenie

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gm. Pisz, Orzysz, Biała Piska, powiat Ełcki, gm. Ełk

Powierzchnia obszaru (w ha)

21207.98 ha

Status prawny

Obszar został wyznaczony jako OSO 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)

Termin przystąpienia do
sporządzenia Planu

13 grudnia 2012 r.

Termin zatwierdzenia Planu

Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd - mm - rrrr

Koordynator Planu

Marek Jobda, dane kontaktowe: marek.jobda@gmail.com; +48509029647

Planista Regionalny

Iwona Mirowska-Ibron, dane kontaktowe: iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl; +48783924670

Sprawujący nadzór

RDOŚ w Olsztynie; ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn; tel. 895372100; sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem
Nazwa krajowej formy ochrony
przyrody lub nadleśnictwa,
L.p. pokrywającej/go się z obszarem,
która/e może powodować wyłączenie
części terenu ze sporządzania Planu
1. Rezerwat przyrody „Jezioro Zdedy”

2.

Nadleśnictwo Drygały

3.

Nadleśnictwo Ełk

Dokument
planistyczny
Plan ochrony
rezerwatu przyrody
„Jezioro Zdedy” nie
został zatwierdzony
Plan Urządzenia Lasu
Nadleśnictwa Drygały
na 2010-2019

Plan Urządzenia Lasu
Nadleśnictwa Ełk na
okres 2013-2022

Powierzchnia krajowej
formy ochrony przyrody
Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze
lub nadleśnictwa
sporządzania PZO
pokrywająca się z
obszarem [ha]
Nie zachodzą przesłanki określone w art.28 ust.11 182 ha
ustawy o ochronie przyrody. Nie ma podstaw do
wyłączenia z PZO.
Dla dokumentu sporządzono Prognozę
18 800 ha
Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu
Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Drygały. Nie
sporządzono tzw. strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Nie ma podstaw do
wyłączenia z PZO
Dla dokumentu sporządzono Prognozę
565,16 ha
Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu
Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Ełk. Nie
sporządzono tzw. strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Nie ma podstaw do
wyłączenia z PZO

Teren objęty PZO: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Poligon Orzysz PLB 280014 o powierzchni 21 207,98 [ha]
UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt
13.
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu
1. Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000. Obowiązek ten wynika z art. 3(2) i 4(4) Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. – Dz. U.L 020 26/01/2010). Z w/w zapisów wynika, że państwa członkowskie mają obowiązek:
a) uniknięcia wszelkiego pogorszenia stanu przedmiotów ochrony sieci Natura 2000, zarówno antropogenicznego jak i wynikającego z
zaniechania właściwej ochrony, także uniknięcia znaczących zakłóceń wobec przedmiotu ochrony;
b) podjęcia działań „odpowiednich do potrzeb ekologicznych przedmiotów ochrony” służących zachowaniu lub odtworzeniu właściwego stanu
przedmiotów ochrony.
2. Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz PLB280014 o powierzchni 21 207,98 ha został ustanowiony 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).
3. Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące gatunki ptaków:
a) A224 Lelek Caprimulgus europaeus
b) A122 Derkacz Crex crex
c) A127 Żuraw Grus grus
d) A119 Zielonka Porzana parva
e) A409 Cietrzew Tetrao tetrix tetrix
Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac nad Planem Zadań Ochronnych.
4. Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu Zadań Ochronnych należy wykonać zgodnie z m.in. następującymi aktami prawnymi:
a) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), a w szczególności – art. 28 ust. 1-5
oraz 8, 10 i 13 w/w ustawy;
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz. U. Nr 34, poz. 186, ze zm).
5. Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Za pomocą publicznie dostępnego systemu
teleinformatycznego będzie możliwe zapoznawanie się z kolejnymi etapami stanu prac nad projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi
w ramach tych prac materiałami oraz z projektem planu. Po przygotowaniu projektu planu zadań ochronnych, jak i w trakcie jego tworzenia
będzie możliwe zgłaszanie uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr
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130, poz. 1450 ze zm.) na adres e-mail: iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl
6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zorganizuje spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i
podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. Grupa ta
tworzy Zespół Lokalnej Współpracy na rzecz obszaru.
7. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na następujące jednostki funkcjonujące na obszarze ostoi Poligon
Orzysz PLB280014:
a) organy administracji leśnej;
b) organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej;
c) właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód a także właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty
ochrony obszaru;
d) jednostki wojskowe;
e) przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze ostoi.

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem
%
Pop.
Pop.
pokry
Lęgow
Osiadł.
cia
a

Populacja
Migr.

Ocena
Pop. /
Ocena
Stopień
St. zach.
Reprezen.

Ocena
Izol. /
Ocena
Względna
Ogólna
powierzchnia

Lp.

Kod

Nazwa
polska

Nazwa
łacińska

Z2

A409

Cietrzew

Tetrao tetrix
tetrix

43

B

B

C

B

Z2

A122

Derkacz

Crex crex

122

C

A

C

C

Z1

A224

Lelek

Caprimulgus
europaeus

93

C

C

C

C

Z2

A120

Zielonka

Porzana parva

14

C

C

C

C

Z3

A127

Żuraw

Grus grus

88

C

A

C

C

Z3

A127

Żuraw

Grus grus

C

A

C

C

600-3000
7

Opina dot.
wpisu

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony
w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p”
w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane.

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
W dniu 21.02.2014 przedstawiciele Wykonawcy spotkali się w celach konsultacyjnych z przedstawicielami Nadleśnictwa Drygały oraz Ośrodka
szkolenia poligonowego wojsk lądowych Orzysz – dwóch najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie na obszarze Ostoi
Poligon Orzysz. Na spotkaniu przedyskutowano wstępne założenia do opracowania Planu, a następnie omówiono główne problemy w terenie – na
obszarze Poligonu.
Zaproszenia na oficjalne spotkanie konsultacyjne rozesłano do interesariuszy drogą mailową, w dniach 24 i 25.02.2014, następnie potwierdzono
telefonicznie.
Poinformowano wszystkich najważniejszych dla obszaru interesariuszy, wskazanych poniżej w punkcie 1.7
Spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Planu odbyło się w dniu 3.03.2014 o godz.10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Drygały, udział w nim
wzięło 37 osób tworzących Zespół Lokalnej Współpracy, w tym 4 przedstawicieli Wykonawcy i 3 przedstawicieli Zamawiającego.
W dniu 5.03.2014 drogą mailową wysłano do Zespołu Lokalnej Współpracy prezentację uwzględniającą częściowo uwagi wnoszone podczas
spotkania.
W dniu 18.10.2014 projekt Planu Zadań Ochronnych umieszczony został na PIK. W okresie 21 dni od tego momentu możliwe było zgłaszanie
wszelkich uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy poinformowani zostali drogą mailową o możliwości wnoszenia uwag. Wpłynęło X wniosków, z których
X uznano za zasadne i uwzględniono w projekcie Planu Zadań Ochronnych. O sposobie rozpatrzenia uwag Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska powiadomił w drodze obwieszczenia.
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności
Instytucja/osoby

Adres siedziby
instytucji/osoby
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

Zakres odpowiedzialności

Regionalna Dyrekcja •
Ochrony
Środowiska w
•
Olsztynie
•
•

nadzór i zarządzanie obszarami NATURA 2000 i
rezerwatami przyrody;
udostępnianie informacji o środowisku, w tym dokumentacji
PZO oraz zweryfikowanego SDF obszaru;
wydanie zarządzenia w sprawie PZO dla ostoi,
przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań,
o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
• przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na
środowisko w rejonie ostoi lub udział w tych ocenach;
• współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego
w rejonie obszaru, w sprawach ocen oddziaływania na
środowisko i ochrony przyrody;
• współpraca z organizacjami ekologicznymi działającymi
w rejonie obszaru.
Realizacja zadań m.in. z zakresu ochrony środowiska
ul. Emilii Plater 1
i modernizacji terenów wiejskich województwa, gospodarki
10-562 Olsztyn
wodnej, zagospodarowania przestrzennego i rozwoju
regionalnego.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
MazurskoWarmińskiego
Starostwo
Regionalne zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne, w ul. Warszawska 1
Powiatowe w Piszu szczególności:
12-200 Pisz
• opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin;
• wykonanie obowiązków Ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne;
• przygotowanie i aktualizacja powiatowego programu
ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz
przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;
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Kontakt

tel. 89537 21 00
fax. 89527 04 23
e-mail:
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

tel. 89521 90 00
fax. 89521 95 69
e-mail: do@warmia.mazury.pl

tel. 87425 47 00
fax. 87425 47 01
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Instytucja/osoby

Urząd Miejski w
Orzyszu

Urząd Miejski w
Białej Piskiej

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
w Olsztynie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Zespół ds. Zasobów

Adres siedziby
instytucji/osoby

Zakres odpowiedzialności
• udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na
terenie powiatu;
• wykonywania pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody
lub wprowadzania ścieków do wód;
• wydawanie pozwoleń na budowę.
Lokalne zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne,
w szczególności:
• planowanie i nadzór nad inwestycjami w infrastrukturze
gospodarczej i mieszkaniowej wokół obszaru;
• zarządzanie terenami wokół obszaru;
• promowanie obszaru jako waloru przyrodniczego gminy;
• udostępnianie informacji o możliwym wpływie obszaru na
działalność gospodarczą i inwestycje w jego sąsiedztwie;
• edukacja ekologiczna społeczności lokalnych.
Lokalne zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne,
w szczególności:
• planowanie i nadzór nad inwestycjami w infrastrukturze
gospodarczej i mieszkaniowej wokół obszaru;
• zarządzanie terenami wokół obszaru;
• promowanie obszaru jako waloru przyrodniczego gminy;
• udostępnianie informacji o możliwym wpływie obszaru na
działalność gospodarczą i inwestycje w jego sąsiedztwie;
• edukacja ekologiczna społeczności lokalnych.
• programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania
urządzeń melioracji wodnych podstawowych
• utrzymywanie wód i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych na obszarze.
• planowanie i kontrola gospodarowania wodami obszaru;
• określanie warunków korzystania z wód obszaru;
• ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich oraz
użytkowanie jezior i rzek w zakresie gospodarki rybackiej;
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ul. Giżycka 15
12-250 Orzysz

Kontakt

tel.: 87 424 10 40
tel.: 87 424 10 60
fax.: 87 424 10 50
e-mail.: um@orzysz.pl

ul. Plac Adama Mickiewicza tel. (87) 42 41 350
25
fax. (87) 42 41 351
12-230 Biała Piska
um@bialapiska.pl

ul. Partyzantów 24
10-526 Olsztyn

tel. +48895217100
fax. +48895217101
e-mail: sekretariat@zmiuw.pl

ul. Kopernika 13
10-510 Olsztyn

tel. +48895226965
fax. +48895226966
e-mail:
olsztyn@warszawa.rzgw.gov.pl

Instytucja/osoby
Wodnych Olsztyn w •
Zarządzie Zlewni
Pojezierza
Mazurskiego,
Biebrzy i Czarnej
Hańczy w Giżycku
Regionalna Dyrekcja •
Lasów Państwowych
w Białymstoku
•
Nadleśnictwo
Drygały

Nadleśnictwo Ełk

Adres siedziby
instytucji/osoby

Zakres odpowiedzialności

Kontakt

opracowywanie studiów i planów ochrony
przeciwpowodziowej w obszarze.

sprawowanie zarządu administracyjnego na terenie obszaru i ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
kontrola wykonania zabiegów przewidzianych w PUL
nadleśnictw: Drygały i Ełk.
Drygały
• zarządzanie gospodarką leśną na terenie ostoi;
ul. Grunwaldzka 22
• wykonanie zadań PUL nadleśnictwa na gruntach w
12-230 Biała Piska
zarządzie LP;
• wykonywanie zadań wynikających z Planu Zadań
Ochronnych dla obszaru na gruntach LP.
• promowanie wartości przyrodniczych obszaru;
• edukacja ekologiczna społeczności lokalnych;
• udostępnianie informacji o terenie obszaru.
Mrozy Wielkie 21
• zarządzanie gospodarką leśną na terenie fragmentu ostoi;
19-300 Ełk
• wykonanie zadań PUL nadleśnictwa na gruntach w
zarządzie LP;
• wykonywanie zadań wynikających z Planu Zadań
Ochronnych dla obszaru na gruntach LP.
• promowanie wartości przyrodniczych obszaru;
• edukacja ekologiczna społeczności lokalnych;
• udostępnianie informacji o terenie obszaru.
Zarządzanie terenami będącymi własnością lub w zarządzie
ul. Saperska 1
wojska.
10-073 Olsztyn

Rejonowy Zarząd
Infrastruktury
w Olsztynie
Ośrodek Szkolenia Gospodarowanie obszarem poligonu zgodnie z wytycznym
Poligonowego Wojsk Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000.
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ul. Kętrzyńskiego 1
Bemowo Piskie

tel: +48857481800
fax: +48856522373
e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl
tel.: +48874240560

tel. +4887 620 25 13

tel. +48895421600
fax. +48895421689
e-mail: sos@rziolsztyn.pow.mil.pl
tel/fax (87)4372555;
e-mail: ospwlbp@wp.mil.pl

Instytucja/osoby
Lądowych Orzysz
Powiatowy Zespół
Doradztwa
Rolniczego w Piszu
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
WarmińskoMazurski Oddział
Regionalny

Adres siedziby
instytucji/osoby
12-230 Biała Piska
Doradztwo w zakresie pro środowiskowych metod gospodarki ul. Wojska Polskiego 33
rolniczej z uwzględnieniem mechanizmów pomocowych UE 12-200 Pisz,
Zakres odpowiedzialności

ul. św. Wojciecha 2
Wparcie rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców,
samorządów lokalnych oraz podmiotów z sektora rybackiego w 10-038 Olsztyn
ramach realizacji programów sektorowych w zakresie:
• dofinansowywania modernizacji gospodarstw i z programów
rolnośrodowiskowych,
• szkoleń i doradztwa zawodowego dla rolników i posiadaczy
lasów
• wypłaty dopłat unijnych dla rolników.
Agencja
Między innymi:
ul. Głowackiego 6, 10-448
Nieruchomości
 restrukturyzacja oraz prywatyzacji mienia Skarbu
Olsztyn
Rolnych
Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
Oddział Terenowy w
 obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku
Olsztynie
Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne,
 administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu
Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
 inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych na gruntach
Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na
gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw
rolnych,
Gospodarstwo
Gospodarstwo jest podmiotem zajmującym się prowadzeniem ul. 11 Listopada 51A
Jeziorowe Sp. z o.o. gospodarki rybacko-wędkarskiej w ok. 6 000 ha jezior na
Ełk
terenie okolicznych gmin.
Leśny Zakład
Przedmiot działania Zakładu obejmuje:
ZAŚCIANKI
Usługowy LASBUD ● budownictwo - prowadzenie inwestycji – żwirowni w obrębie ul. Szosa Baranowicka 39
Spółka z o.o.
Nitki
15-521 Białystok
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Kontakt

tel/fax (87) 423 20 33
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl
tel. tel. +48895210920/22
e-mail: warminskomazurski@
arimr.gov.pl

Centrala: (89) 52-48-800,
Sekretariat: (89) 52-48-801, 52-48806
e-mail: olsztyn@anr.gov.pl

tel./fax 87 621 78 14

tel./fax (085) 6523503
e-mail lasbud@lasbud.bialystok.pl

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy
Imię i nazwisko

Funkcja

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje

Kontakt

Iwona Mirowska-Ibron

Planista Regionalny

RDOŚ Olsztyn

iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl

Maria Mellin

Wojewódzki Konserwator Przyrody

RDOŚ Olsztyn

maria.mellin.olsztyn@rdos.gov.pl

Barbara Tyszkiewicz

Inspektor wojewódzki

RDOŚ Olsztyn, delegatura w Ełku

barbara.tyszkiewicz.olsztyn@rdos.gov.pl

Marek Jobda

Koordynator Planu/Ekspert ornitolog

Wykonawca

marek.jobda@gmail.com

Rafał Rzepkowski

Ekspert ornitolog

Wykonawca

r.rzepkowski@op.pl

Paweł Szałański

Ekspert ornitolog

Wykonawca

szalanski.paweł@gmail.com

Paulina Dzierża

Ekspert botanik

Wykonawca

pdzierza@gmail.com

Monika Szewczyk

Ekspert botanik

Wykonawca

mo.szewczyk@gmail.com

Bartłomiej Dzierża

Ekspert ds. GIS

Wykonawca

bartlomiej.dzierza@gmail.com

Michał Sobecki

Nadleśniczy

Nadleśnictwo Drygały

michal.sobecki@bialystok.lasy.gov.pl

Dariusz Chełstowski

Zastępca Nadleśniczego

Nadleśnictwo Drygały

dariusz.chelstowski@bialystok.lasy.gov.pl

Adam Myka

Przedstawiciel Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drygały

adam.myka@bialystok.lasy.gov.pl

Ewa Nowacka

Przedstawiciel Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drygały

ewa.nowacka@bialystok.lasy.gov.pl

Wojciech Tyszkiewicz

Przedstawiciel Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drygały

wojciech.tyszkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

Jarosław Wołkowycki

Przedstawiciel Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drygały

jaroslaw.wolkowycki@bialystok.lasy.gov.pl

Janusz Zieliński

Przedstawiciel Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Drygały

janusz.zielinski@bialystok.lasy.gov.pl

Jarosław Ćwik

Przedstawiciel RDLP Białystok

RDLP Białystok

jaroslaw.cwik@bialystok.lasy.gov.pl

Paweł Chojnowski

Przedstawiciel RDLP Białystok

RDLP Białystok

pawel.chojnowski@bialystok.lasy.gov.pl

Ppłk. Jarosław Wyszecki Przedstawiciel Komendy Poligonu

Ośrodek Szkolenia Poligonowego
Wojsk Lądowych Orzysz

695652822

Joanna Kołakowska

Przedstawiciel Komendy Poligonu

Ośrodek Szkolenia Poligonowego
Wojsk Lądowych Orzysz

kolakowska.j@wp.pl

Joanna Koronkiewicz

Przedstawiciel UM Orzysz

Urząd Miejski w Orzyszu

joanna.koronkiewicz@um.orzysz.pl
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Imię i nazwisko

Funkcja

Nazwa instytucji /grupy interesu,
którą reprezentuje

Kontakt

Danuta Kowalewska

Przedstawiciel UM Orzysz

Urząd Miejski w Orzyszu

danuta.kowalewska@um.orzysz.pl

Bożena Ziółkowska

Przedstawiciel SP Pisz

Starostwo Powiatowe w Piszu

bozena.ziolkowska@powiat.pisz.pl

Aneta Machul-Korszeko RDOŚ w Olsztynie WST w Ełku

RDOŚ Olsztyn WST w Ełku

aneta.machul.korszeko@rdos.gov.pl

Anna Milewska

Przedstawiciel Nadleśnictwa Ełk

Nadleśnictwo Ełk

anna.milewska@bialystok.lasy.gov.pl

Krzysztof Werkowski

Przedstawiciel Nadleśnictwa Ełk

Nadleśnictwo Ełk

Krzysztof.werkowski@bialystok.lasy.gov.pl

Aleksandra Rogowska

Przedstawiciel ZMIUW Olsztyn

ZMIUW w Olsztynie

a.rogowska@zmiuw.pl

Katarzyna Markunas

Przedstawiciel ZMIUW Olsztyn

ZMIUW w Olsztynie

k.markunas@zmiuw.pl

Bożena Rybicka

Przedstawiciel ZMIUW Olsztyn

ZMIUW Olsztyn PO Pisz

pisz@zmiuw.pl

Jolanta Bućko

Przedstawiciel LASBUD Spółka z o.o. Leśny Zakład Usługowy LASBUD
Spółka z o.o.

lasbud@lasbud.bialystok.pl

Magdalena Strzałkowska Przedstawiciel LASBUD Spółka z o.o. Leśny Zakład Usługowy LASBUD
Spółka z o.o.

biuro@lasbud.bialystok.pl

Wojciech Sakowski

Przedstawiciel UM Biała Piska

Urząd Miejski w Białej Piskiej

wsakowski@bialapiska.pl

Stanisław Plona

Przedstawiciel UM Pisz

Urząd Miejski w Piszu

Izabela Konopelko

Przedstawiciel ARiMR Pisz

BP ARIMR w Piszu

izabela.konopelko@arimr.gov.pl

Adam Koronkiewicz

Przedstawiciel ARiMR Pisz

BP ARIMR w Piszu

adam.koronkiewicz@arimr.gov.pl

Andrzej Abramczyk

Przedstawiciel Gospodarstwa
Jeziorowego w Ełku

Gospodarstwo Jeziorowe Sp.z.oo. Ełk andrzej.abramczyk@gmail.com

Wioletta Lipińska

Przedstawiciel RZI Olsztyn

RZI Olsztyn
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sos_rziolsztyn@wp.pl

2. Etap II Opracowanie projektu Planu:
Moduł A
2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony
Typ
informacji
Ekspertyza
przyrodnicza

Dane referencyjne

Ekspertyza
przyrodnicza

Inwentaryzacja ornitologiczna
Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptaków Natura 2000
PLB280014 Ostoja Poligon
Orzysz. 2011. Biuro Urządzenia
Lasów i Geodezji Leśnej
Program Ochrony Przyrody
(część PUL na lata 2010-2019).
Nadleśnictwo Drygały. Biuro
Urządzenia Lasów i Geodezji
Leśnej
Nadleśnictwo Drygały. Mapa
siedlisk Natura 2000

Materiały
publikowane

SDF obszaru Natura 2000
Ostoja Poligon Orzysz

Program

Zakres informacji
informacje na temat
gatunków ptaków na
obszarze

wytyczne mające na celu
poprawę lub zachowanie
w odpowiednim stanie
cennych zasobów
przyrodniczych
informacje na temat
siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i
zwierząt na obszarze

przesłanki do
ustanowienia obszaru,
stan zachowania,
liczebność i zagrożenia
przedmiotów ochrony,
działalność człowieka na
terenie ostoi

15

Wartość
informacji
informacje
podstawowe

informacje
podstawowe

Źródło dostępu do danych
udostępnione przez Zamawiającego

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/
px_dg~rdlp_bialystok~nadl_drygaly~progra
m_ochrony_przyrody.pdf

informacje
udostępnione przez Nadleśnictwo Drygały
podstawowe,
wpływające na
planowanie działań ochronnych
na części obszaru
informacje
http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/dow
podstawowe
nload/PLB280014/sdf

Typ
informacji
Materiały
publikowane

Dane referencyjne
SDF ostoi Natura 2000 Murawy
na Poligonie Orzysz

Zakres informacji
stan zachowania,
liczebność i zagrożenia
siedlisk i gatunków
będących przedmiotem
ochrony obszaru
siedliskowego leżącego
w granicach ostoi
informacje na temat
siedlisk i gatunków
podlegających ochronie
na terenie ostoi,
planowane działania
wpływające na
przedmioty ochrony

Plan

Plan ochrony środowiska
ośrodka szkolenia poligonowego
wojsk lądowych Orzysz (2013)

Ekspertyza
przyrodnicza

Raport do umowy o dzieło,
której przedmiotem jest
sporządzenie SDF dla
Specjalnego Obszaru Ochrony
Siedlisk NATURA 2000 pn.
Murawy na Poligonie Orzysz

lokalizacja występowania
siedlisk przyrodniczych
i gatunków Natura 2000
na terenie ostoi

Ekspertyza
przyrodnicza

Opinia RDOŚ zgodnie z pismem
znak WOPNOOP.6400146.2013.WP z dn.
21.10.2013 w sprawie
możliwości pozyskiwania
wrzosu na terenie Nadleśnictwa
Drygały

informacja na temat
działań związanych z
czynną ochroną siedlisk,
prowadzonych oraz
planowanych na obszarze
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Wartość
informacji
informacje
pomocnicze

informacje
pomocnicze,
wpływające na
planowanie
działań
ochronnych na
większości
obszaru
informacje
pomocnicze,
wpływające na
planowanie
działań
ochronnych na
części obszaru
Informacje
pomocnicze;
wpływające na
planowanie
działań
ochronnych na
części obszaru

Źródło dostępu do danych
http://www.olsztyn.rdos.gov.pl/images/pdf/m
urawy_na_poligonie_orzysz.pdf

Opracowanie udostępnione we fragmentach
przez WZI Olsztyn

Udostępnione przez Zamawiającego

Udostępnione przez Nadleśnictwo Drygały

Typ
informacji
Plan ochrony

Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Dane referencyjne

Zakres informacji

Plan Ochrony wraz z operatami
dla rezerwatu przyrody „Jezioro
Zdedy” 2004

informacje na temat
siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i
zwierząt na obszarze

Kamieniarz R. 2004. Tetrao
tetrix (L., 1758) – cietrzew. W:
Gromadzki M. (red.) Ptaki
(część I). Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000
– podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 7, s. 272–276.
Lontkowski J. 2004. Porzana
porzana (L., 1766) – kropiatka.
W: Gromadzki M. (red.) Ptaki
(część I). Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000
– podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 7, s. 290–293.
Dombrowski A. 2004. Porzana
parva (L., 1769) – zielonka. W:
Gromadzki M. (red.) Ptaki
(część I). Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000
– podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 7, s. 294–297.

wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony

Wartość
informacji
informacje
pomocnicze;
wpływające na
planowanie
działań
ochronnych na
części obszaru
informacje
pomocnicze

Źródło dostępu do danych
Udostępnione przez Zamawiającego

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-8

wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony

informacje
pomocnicze

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-8

wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony

informacje
pomocnicze

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-8
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Typ
informacji
Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Dane referencyjne
Zieliński P. 2004. Crex crex (L.,
1758) – derkacz. W: Gromadzki
M. (red.) Ptaki (część I).
Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 –
podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 7, s. 298–301.
Konieczny K. 2004. Grus grus
(L., 1758) – żuraw. W:
Gromadzki M. (red.) Ptaki
(część I). Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000
– podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 7, s. 310–315.
Dombrowski A. 2004.
Caprimulgus europaeus (L.,
1758) – lelek. W: Gromadzki M.
(red.) Ptaki (część I). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa. T. 7, s.
298–301.

Zakres informacji
wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony

Wartość
informacji
informacje
pomocnicze

Źródło dostępu do danych
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-8

wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony

informacje
pomocnicze

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-8

wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony

informacje
pomocnicze

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-8
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Typ
informacji
Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Dane referencyjne
Zawadzka D., Ciach M. 2013.
Cietrzew Tetrao tetrix.
W: Zawadzka D., Ciach M.,
Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł.
Materiały do wyznaczania i
określania stanu zachowania
siedlisk ptasich w obszarach
specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000. GDOŚ, Warszawa,
ss. 53–57.
Dombrowski A. 2013. Cietrzew
Tetrao tetrix. W: Zawadzka D.,
Ciach M., Figarski T., Kajtoch
Ł., Rejt Ł. Materiały do
wyznaczania i określania stanu
zachowania siedlisk ptasich w
obszarach specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000. GDOŚ,
Warszawa, ss. 152–157.
Błaszkowska B., Cofta T., Jobda
M. 2008. Poradnik przyrodniczy
dla doradców
rolnośrodowiskowych. Centrum
Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Brwinowie.
Kamieniarz R. 2002. Cietrzew.
Monografie przyrodnicze.
Lubuski Klub Przyrodników,
Świebodzin

Wartość
informacji
informacje
pomocnicze

http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Publikacj
a.pdf

wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony

informacje
pomocnicze

http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Publikacj
a.pdf

wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony w
powiązaniu z gospodarką
rolną
kompendium wiedzy na
temat gatunku

informacje
pomocnicze

materiały publikowane

informacje
pomocnicze

materiały publikowane

Zakres informacji
wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony
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Źródło dostępu do danych

Typ
informacji
Strategia

Dane referencyjne
Mirowska-Ibron I. 2011.
Program ochrony żurawia Grus
grus w Polsce. Krajowa strategia
zarządzania populacją żurawia.
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
Warszawa.

Program

Ochrona siedlisk lęgowych
ptaków w programie
rolnośrodowiskowym. 2010.
Biblioteczka
Rolnośrodowiskowa

Materiały
publikowane

Kujawa-Pawlaczyk J. 2004.
4030 - Suche wrzosowiska
Calluno-Genistion, PohlioCallunion, CallunoArctostaphylion. W: Herbich J.
(red.). Murawy, łąki, ziołorośla,
wrzosowiska, zarośla. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa. T. 3., s.
32-48.

Zakres informacji
kierunki działań
ograniczających realne
lub potencjalne
zagrożenia dla żurawia
oraz wskazanie
możliwości
minimalizowania
konfliktów pomiędzy
ochroną gatunku, a
rolnictwem.
wskazówki odnośnie
zagrożeń i wskazanych
działań ochronnych
gatunku będącego
przedmiotem ochrony w
powiązaniu z gospodarką
rolną

Wartość
informacji
informacje
pomocnicze

informacje
pomocnicze

wskazówki odnośnie
informacje
użytkowania, zagrożenia i pomocnicze
wskazane działania
ochronne siedlisk
przyrodniczych będących
przedmiotami ochrony
obszaru siedliskowego
leżącego w granicach
ostoi

20

Źródło dostępu do danych
http://smz.waw.pl/filesgatunki/program_ochrony_zurawia_PROJE
KT_28_11_2011.pdf

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcierolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-20072013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2Poprawa-srodowiska-naturalnego-iobszarow-wiejskich/Programrolnosrodowiskowy-Platnoscirolnosrodowiskowe/Biblioteczkarolnosrodowiskowa
http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/down
load/214

Typ
informacji
Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Dane referencyjne
Kujawa-Pawlaczyk J. 2004.
*6120 Ciepłolubne śródlądowe
murawy napiaskowe (Koelerion
glaucae) W: Herbich J. (red.).
Murawy, łąki, ziołorośla,
wrzosowiska, zarośla. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa. T. 3.,
s. 80-88.
Namura-Ochalska A. 2004. 2330
Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi. W: Herbich J.
(red.). Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 – podręcznik
metodyczny. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa. T. 1., s.
191-196.
Pawlaczyk P. (koord.) 2012.
4030 Suche wrzosowiska
(Calluno-Genistion, PohlioCallunion, CallunoArctostaphylion). Monitoring
gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000.
Wyniki monitoringu.

Wartość
informacji
informacje
pomocnicze

http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/down
load/219

wskazówki odnośnie
użytkowania, zagrożenia
i wskazane działania
ochronne siedlisk
przyrodniczych będących
przedmiotami ochrony
obszaru siedliskowego
leżącego w granicach
ostoi

informacje
pomocnicze

http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/down
load/175

ocena stanu zachowania
siedliska przyrodniczego
będącego przedmiotem
ochrony obszaru
siedliskowego leżącego
w granicach ostoi - w jej
granicach oraz w skali
kraju

informacje
pomocnicze

http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/200
92011/wyniki_monitoringu_siedlisk_4030.pdf

Zakres informacji
wskazówki odnośnie
użytkowania, zagrożenia
i wskazane działania
ochronne siedlisk
przyrodniczych będących
przedmiotami ochrony
obszaru siedliskowego
leżącego w granicach
ostoi
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Źródło dostępu do danych

Typ
informacji
Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Dane referencyjne
Kulpiński K. (koord.) 2012.
2330 Wydmy śródlądowe
z murawami napiaskowymi.
Monitoring gatunków i siedlisk
przyrodniczych ze szczególnym
uwzględnieniem specjalnych
obszarów ochrony siedlisk
Natura 2000. Wyniki
monitoringu.
Kujawa-Pawlaczyk J. 2004.
1477 Pulsatilla patens – sasanka
otwarta. W: SudnikWójcikowska B., WerblanJakubiec H. (red.). Gatunki
roślin. Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000
– podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa. T. 9., s. 168-171.
Pawlikowski P. (koord.) 2012.
Sasanka otwarta Pulsatilla
patens (1477). Monitoring
gatunków i siedlisk
przyrodniczych ze szczególnym
uwzględnieniem specjalnych
obszarów ochrony siedlisk
Natura 2000. Wyniki
monitoringu.

Zakres informacji
ocena stanu zachowania
siedliska przyrodniczego
będącego przedmiotem
ochrony obszaru
siedliskowego leżącego w
granicach ostoi w skali
kraju

Wartość
informacji
informacje
pomocnicze

Źródło dostępu do danych
http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/200
92011/wyniki_monitoringu_siedlisk_2330.pdf

wskazówki odnośnie
użytkowania, zagrożenia
i wskazane działania
ochronne gatunku
będącego przedmiotem
ochrony obszaru
siedliskowego leżącego
w granicach ostoi

informacje
pomocnicze

http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/down
load/319

ocena stanu zachowania
populacji gatunku
będącego przedmiotem
ochrony obszaru
siedliskowego leżącego
w granicach ostoi - w jej
granicach oraz w skali
kraju

informacje
pomocnicze

http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/200
9-2011/wyniki_monitoringu_roslin_1477.pdf
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Typ
informacji
Materiały
publikowane

Dane referencyjne
Juśkiewicz-Swaczyna B. 2010.
Population structure of
Pulsatilla patens in relation to
the habitat quality. Tuexenia 30:
457–466.

Materiały
publikowane

Juśkiewicz-Swaczyna B.,
Choszcz D. 2012. Effect of
habitat quality on The structure
of populations of Pulsatilla
patens (L.) MILL.
(Ranunculaceae) – rare and
endangered species in European
flora. Pol. J. Ecol. 60: 567–576.

Materiały
publikowane

Matuszkiewicz J.M. 1993.
Krajobrazy roślinne i regiony
geobotaniczne Polski, Prace
Geograficzne IGiPZ PAN (158):
107 s.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki
K. (red.) 2001. Polska Czerwona
Księga Roślin. IB PAN, Kraków

Materiały
publikowane

Zakres informacji
informacje na temat stanu
zachowania, lokalizacji
oraz liczebności populacji
oraz zagrożeń na terenie
obszaru gatunku będącego przedmiotem ochrony
obszaru siedliskowego
leżącego w granicach
ostoi
informacje na temat stanu
zachowania, lokalizacji
oraz liczebności populacji
oraz zagrożeń na terenie
obszaru gatunku będącego przedmiotem ochrony
obszaru siedliskowego
leżącego w granicach
ostoi
podział geobotaniczny
obszaru

informacje na temat stopnia zagrożenia i potrzeb
ochrony rzadkich gatunków roślin stwierdzonych
na terenie ostoi
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Wartość
informacji
informacje
pomocnicze

http://tuexenia.de.ds0201.hostingschmie.de/f
ileadmin/website/downloads/Juskiewicz.pdf

informacje
pomocnicze

http://www.pol.j.ecol.cbepan.pl/article/ar60_3_13.pdf

Informacje
pomocnicze

http://www.igipz.pan.pl/Regionygeobotaniczne-zgik.html

informacje
pomocnicze

materiały publikowane

Źródło dostępu do danych

Typ
informacji
Materiały
publikowane

Materiały
publikowane

Dane referencyjne
Mirek et al. (red.) 2006. Red list
of plants and fungi in Poland.
Czerwona lista roślin i grzybów
Polski. IB PAN, Kraków.
Kondracki J.2009. Geografia
regionalna Polski. PWN.
Warszawa.

Zakres informacji
informacje na temat stopnia zagrożenia i potrzeb
ochrony rzadkich gatunków roślin stwierdzonych
na terenie ostoi
podział
fizykogeograficzny
obszaru

Wartość
informacji
informacje
pomocnicze

Informacje
pomocnicze

Źródło dostępu do danych
materiały publikowane

materiały publikowane

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
Według podziału geograficznego Polski przyjętego w/g Kondrackiego (1998) ostoja „Orzysz” położona jest w mezoregionie Równina Mazurska,
będącej częścią makroregionu Pojezierza Mazurskiego, wchodzącej w skład podprowincji – Pojezierza Wschodniobałtyckiego. Teren ostoi, to lekko
falista równina sandrowa o dość wyrównanej powierzchni i niewielkich różnicach w wysokościach osiągających 125-135 m n.p.m. Miąższość
utworów polodowcowych, głównie piasków i żwirów oraz glin wynosi od 100 do 200 m. Utwory te są najczęstszymi powierzchniowymi utworami na
tym terenie. Jedynie w miejscach zabagnionych i pod stałym wpływem wód gruntowych występują bagienne i pobagienne utwory holoceńskie w
postaci torfów i murszów.
Na obszarze ostoi przeważają gleby bielicoziemne, w tym gleby rdzawe, arenosole i gleby bielicowe. W obniżeniach terenu występują gleby
hydrogeniczne, w tym gleby torfowe i murszowe.
Na obszarze Ostoja Poligon Orzysz znajdują się jeziora: Lipińskie, Zdedy, Kępno i Małe Kępno, zaś w sąsiedztwie ostoi: Roś, Kocioł, Białoławki,
Śniardwy, Sajno, Orzysz, Przykop, Kraksztyn, Druglin. Sieć hydrograficzną uzupełniają cieki: rzeki – Święcek i Dziękałówka, Kanał Kozielski,
Czarna Struga, a także liczne rowy i rozlewiska powstałe zarówno w wyniku działalności bobrów, jak i wykonanej z dużym rozmachem małej retencji.
Liczne są torfowiska niskie, a znacznie rzadsze torfowiska przejściowe. Szczególnie rozległy obszar torfowisk niskich znajduje się w zabagnionej
dolinie rzeki Święcek, ponadto nad Kanałem Kozielskim i w rejonie j. Zdedy.
Zgodnie z podziałem na regiony klimatyczne Polski w/g Okołowicza i Martyn (1979) Ostoja Poligon Orzysz leży na obszarze mazurskiego regionu
klimatycznego. Średnia roczna temperatura powietrza na terenie ostoi waha się między +6°C a +7°C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń ze
średnią temperaturą -2,5°C, a najcieplejszym lipiec, z temperaturą +17,5°C. Na ogół ujemne temperatury powietrza utrzymują się od grudnia do marca,
jednakże przymrozki (późne i wczesne) zdarzają się od października (a nawet września) do czerwca. Liczba dni z temperaturą poniżej 0°C w całym
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roku wynosi od 100 do 140. Dni z temperaturą powyżej +25°C jest zazwyczaj 45-55 w roku. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 630 mm.
Przewaga opadów występuje w okresie letnim w lipcu i sierpniu. Obszar charakteryzuje się występowaniem dość silnych, nieregularnych wiatrów,
które co jakiś czas występują w postaci huraganów. Dominującym kierunkiem wiatrów jest kierunek zachodni (południowo-zachodni i północnozachodni). Zimą przeważają wiatry z kierunków południowo-zachodnich, a latem z północno-zachodnich. Jesienią najczęściej wieją wiatry
południowo-wschodnie. Pokrywa śnieżna na obszarze utrzymuje się zazwyczaj 70-90 dni.
Teren obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz położona jest w/g podziału geobotanicznego Polski (Matuszkiewicz 1993) w następujących
jednostkach:
• Dziale Północnym – Mazursko-Białoruskim
•
Krainie Mazurskiej
• Podkrainie Zachodnio-mazurskiej
•
Okręgu Puszczy Piskiej
Większość terenu pokrywają lasy - głównie bory sosnowe świeże, bory mieszane i brzezina bagienna. Charakterystycznym elementem krajobrazu na
omawianym terenie są rozległe, otwarte polany poligonowe z podmokłymi obniżeniami i piaszczystymi wzniesieniami porośniętymi wrzosowiskami
oraz zbiorowiskami z dominacją traw np. murawami szczotlichowymi i traworoślami trzcinnika. Część obszarów poligonu zarasta samosiewami sosny
i brzozy. Podmokłe polany śródleśne porastają zbiorowiska turzycowisk, zespoły szuwaru trzcinowego i pałki szerokolistnej. W dolinie rzeki Świecka,
Kanału Kozielskiego, Dziękałówki oraz nad jez. Zdedy zachowały się duże powierzchnie torfowisk niskich. Na ich obrzeżach, w dolinach rzecznych,
występują olsy i brzezina bagienna.
Teren ostoi wchodzi w skład Korytarza Północnego, stanowiącego jeden z głównych korytarzy ekologicznych w sieci o znaczeniu europejskim.
W granicach omawianego obszaru znajdują się:
• projektowany OZW Murawy na poligonie Orzysz - obszar wyznaczony dla zachowania populacji sasanki otwartej oraz siedlisk ciepłolubnych
muraw napiaskowych i suchych wrzosowisk,
• rezerwat przyrody „Jezioro Zdedy” (182 ha),
• fragmenty obszarów chronionego krajobrazu Jezior Orzyskich, Pojezierza Ełckiego, Puszczy i Jezior Piskich oraz Wzgórz Dybowskich.
Jedyną większą miejscowością na terenie ostoi jest wojskowe osiedle Bemowo Piskie. Teren poligonu jest niezamieszkany i niedostępny dla ruchu
turystycznego, poza organizowanymi na terenie obszaru samochodowymi rajdami terenowymi.
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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
Lasy
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Grunty orne
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Łąki trwałe
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Pastwiska trwałe
Skarb Państwa
Sady
Skarb Państwa
Grunty pod stawami
Skarb Państwa
Nieużytki
Skarb Państwa
Wody stojące
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Wody płynące
Skarb Państwa
Grunty zabudowane
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna
Inne
Skarb Państwa
Własność komunalna
Własność prywatna

Powierzchnia użytków w ha
11039,10
0,00
413,97
411,33
0,00
715,82
1537,50
0,00
755,21
366,86
0,00
0,00
12,39
0,00
58,60
5766,88
0,00
130,31

% udział powierzchni w obszarze
52,05
0,00
1,95
1,94
0,00
3,38
7,25
0,00
3,56
1,73
0,00
0,00
0,06
0,00
0,28
27,19
0,00
0,61

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie otrzymanej ze źródła referencyjnego (np.
PODGiK).
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka
Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy - należy
doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego.
Typy użytków
Lasy

Sady
Trwałe użytki zielone
Wody
Tereny zadrzewione lub
zakrzewione

Typ własności
Lasy Państwowe
Lasy komunalne
Lasy prywatne
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha
wg jednostek wdrażających
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu,
wg jednostek wdrażających
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
W tej części należy podać informację o przyjętych wdrażanych i projektowanych planach/programach/projektach, które mogą mieć wpływ na
przedmioty ochrony. „Przez tytuł opracowania należy rozumieć pełną nazwę, nr aktu prawnego, organ ustanawiający/wydający, a w przypadku aktów
publikowanych także miejsce publikacji, nr i poz.”.
Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
Tytuł opracowania
planu/programu/wdrażanie
projektu
Plan Zagospodarowania Zarząd Województwa WarmińskoPrzestrzennego
Mazurskiego (sporządzający i
Województwa
wdrażający dokument); Sejmik
Warmińsko-Mazurskiego Województwa WarmińskoUchwała nr
Mazurskiego (uchwalający).
XXXIII/505/02 Sejmiku Strategiczna ocena oddziaływania na
Województwa
środowisko nie została
Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzona.

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
Dokument określa kierunki rozwoju brak
brak
i zasady kształtowania struktur
przestrzennych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Informacje dotyczące zasobów
przyrodniczych mają ograniczoną
wartość z uwagi na ogólny charakter dokumentu. Nie sformułowano
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Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
Tytuł opracowania
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
z dnia 12 lutego 2002 r.
ustaleń mogących zagrażać przedmiotom ochrony w obszarze Natura
2000.
Program Małej Retencji Zarząd Województwa Warmińsko- Dokument określa podstawę do
brak
brak
województwa
Mazurskiego
podjęcia kompleksowych działań
warmińsko-mazurskiego Przewodniczący Zarządu
inwestycyjnych, od planowania do
na lata 2006-2015
Województwa Warmińskorealizacji mających na celu budowę
Uchwała nr 66/379/07/III Mazurskiego (sporządzający i
małej retencji wodnej we
Zarządu Województwa wdrażający dokument);
wszystkich jej odmianach i
Warmińsko-Mazurskiego Zarząd Województwa Warmińsko- formach.
z dnia 11 grudnia 2007 r Mazurskiego (uchwalający).
Nie sformułowano ustaleń
Strategiczna ocena oddziaływania na mogących zagrażać przedmiotom
środowisko nie została
ochrony w obszarze Natura 2000.
przeprowadzona.
Strategia Rozwoju Spo- Urząd Marszałkowski województwa Dokument określa kierunki rozwoju brak
brak
łeczno-Gospodarczego Warmińsko-Mazurskiego
społeczno-gospodarczego
Województwa Warmiń- (sporządzający i wdrażający
województwa warmińskosko-Mazurskiego do
dokument);
mazurskiego.
roku 2020
Zarząd Województwa Warmińsko- Nie sformułowano ustaleń
(Uchwała nr XXXIV/474 Mazurskiego (uchwalający).
mogących zagrażać przedmiotom
/05 Sejmiku Wojewódz- Strategiczna ocena oddziaływania na ochrony w obszarze Natura 2000.
twa Warmińskośrodowisko nie została
Mazurskiego) z dnia 31 przeprowadzona
sierpnia 2005 r
Studium uwarunkowań i Rada Gminy Ełk (organ
Dokument określa kierunki rozwoju Potencjalny
Lokalizacja elektrowni wiakierunków zagospodaro- uchwalający)Wójt Gminy Ełk (organ przestrzennego i zasady polityki
wpływ na żurawia trowych nie może negatywwania przestrzennego
wdrążający)
przestrzennej gminy.
(Grus grus)
nie wpływać na: lokalne
gminy Ełk
Do lokalizacji farm wiatrowych
zasoby przyrodnicze w tym
(Uchwała Nr
wyznacza się obszar w części
ornitofaunę; na walory kraXXXII/207/2001 Rady
obrębów Talusy, Rękusy i Pistki, to
jobrazowe; obiekty i obszary
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Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Gminy Ełk z dnia
30.11.2001 r., z późn.
zm.)

Plan Urządzenia Lasu
Nadleśnictwa Drygały
wraz z Programem
Ochrony Przyrody 20102019

Nadleśnictwo Drygały.
Została wykonana Prognoza
oddziaływania projektu Planu
Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa
Drygały na środowisko

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
jest do 2 km od wschodniej granicy
objęte formą ochrony przyroostoi, przy Jeziorze Zdedy
dy i gatunki zagrożone ujęte
w odrębnych konwencjach i
przepisach, występujące w
obrębie gminy Ełk i w gminach sąsiednich; na szlaki
migracyjne zwierząt oraz
miejsca ich odpoczynku i
żerowania w trakcie
sezonowych wędrówek.
Dokument określa szczegółowo stan Możliwe negatyw- Cietrzew: Wyznaczenie 7
i kierunki prowadzenia gospodarki ne oddziaływanie stref funkcjonalnych na
leśnej. Prognoza oddziaływania
na cietrzewia (wg powierzchni 6667 ha. Od 1
projektu Planu Urządzenia Lasu
SOOŚ): Zanik
lutego do 31 maja nie wolno
przewiduje potencjalne negatywne siedlisk związany na terenie stref wykonywać
oddziaływanie na przedmioty
z sukcesją,
zabiegów m.in.
ochrony, jednak jest ono
płoszenie ptaków pozyskiwania, prac
nieznaczne.
podczas tokowisk. związanych z pielęgnacją.
Zabiegi zaplano- Zapisy w projekcie Planu
wane na obszarach ograniczające negatywne
występowania i oddziaływanie na cietrzewia.
potencjalnego
(wg SOOŚ): Nie planuje się
występowania
zalesiania terenów, Strefy
cietrzewia nie
funkcjonalne gatunku objęte
wpływają nega- są ochroną strefową
tywnie na stan
Żuraw: 51 obszarów funkcjojego ochrony. Nie nalnych żurawia na
jest planowane
powierzchni 1592 ha oraz
zalesianie ani
wytypowane potencjalne
odwadnianie jego siedliska żurawia na 3698 ha.
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Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
siedlisk a ewentu- Zapisy w projekcie Planu
alne prace leśne ograniczające negatywne
będą wykonywane oddziaływanie (wg SOOŚ):
poza okresem
Zapisy o konieczności
lęgowym. Reali- zapewnienia właściwych
zacja projektu
warunków wodnych, podPlanu może nato- trzymywanie efektów małej
miast wpłynąć
retencji, unikanie wykonypozytywnie na
wania zabiegów w miejscach
siedliska cietrze- stwierdzonych lęgów żurawi.
wia ze względu na W ramach wytypowanych
modyfikowanie stref funkcjonalnych żurawia
środowiska w
w projekcie Planu nie zaprosposób sprzyjający jektowano żadnych zabiegów
temu gatunkowi rębnych. Na terenie OSO ok.
(zróżnicowanie
0,7% powierzchni
siedlisk, przerze- potencjalnych siedlisk żuradzanie drzewosta- wi objętych zostało zaplanonów itp.).
wanymi rębniami.
Możliwe negatyw- W projekcie Planu zamieszne oddziaływanie czono zapisy odnośnie pona stanowiska i
trzeby ograniczenia wykonysiedliska żurawia wania cięć rębnych i przed(wg SOOŚ): Prze- rębnych w stwierdzonych w
suszanie terenu, danym roku miejscach lęgu
ewentualne pło- żurawi. Zapis ten jest wystarszenie ptaków w czający aby na poziomie
sezonie lęgowym. realizacji planu zapewniał
W miejscach
właściwą ochronę tego
występowania
gatunku. Ograniczenie
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Tytuł opracowania

Decyzja Burmistrza
Białej Piskiej z dnia
21.10.2011, ustalająca
środowiskowe
uwarunkowania dla
przedsięwzięcia

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Leśny Zakład Usługowy LASBUD
Sp. z o.o.

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
żurawi oraz w
prowadzenia prac leśnych
jego potencjalnych powinno dotyczyć strefy w
siedliskach zostały promieniu ok. 100 m od
zaplanowane za- stwierdzonego w danym roku
biegi gospodarcze miejsca lęgu. Ograniczenie
na powierzchni: to powinno obowiązywać w
rębnie – 0,73%
okresie od początku marca
siedlisk potencjal- do połowy lipca.
nych, pielęgnowanie – 11,6% siedlisk, odnowienia –
0,99% siedlisk.
Przestrzeganie zasady o nie wykonywaniu zabiegów
w okolicy lęgowiska żurawi
(stwierdzanego na
podstawie aktualnej wiedzy terenowej) pozwoli na
zachowanie właściwej ochrony
gatunku.
Oddziaływanie wątpliwe ze
Potencjalny
Zaproponowano do realizacji
względu na znaczną odległość od wpływ na żurawia wariant inwestycji z
najbliższych stanowisk
(Grus grus)
ograniczeniem wydobycia
przedmiotów ochrony.
w godzinach nocnych (tj.
Wg raportu OOŚ: „W otoczeniu
18:00-6:00) w okresie od 15.
planowanej inwestycji znajduje się
września do 15. października
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Tytuł opracowania
eksploatacja piasku ze
żwirem „Nitki I” pole A
- odkrywkowy zakład
górniczy eksploatujący
piasek ze żwirem –
kopalnia kruszywa
obejmująca część działki
o n. geod.701,
w miejscowości Nitki,
gm. Biała Piska
Raport o oddziaływaniu
na środowisko
przedsięwzięcia
polegającego na
wydobyciu piasku ze
żwirem ze złoża
„Nitki I” pole A –
kopalnia kruszywa
obejmująca część działki
nr 701, obręb
miejscowości Nitki,
gmina Biała Piska

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
ochrony
opracowania
zlotowisko żurawi w odległości 2,7
km na północ od jej lokalizacji – w
rezerwacie przyrody „Jezioro Zdedy”. Jesienią liczebność zbierających się na noclegowisko żurawi
sięga do 1500 osobników, natomiast
w czasie wędrówki wiosennej
odnotowano ich stada liczące do
150 ptaków. Ponieważ nie ma dla
żurawi w pobliżu miejsca inwestycji
dogodnych żerowisk, zlatują się one
jedynie przed zmrokiem ze znacznej
odległości z terenów zlokalizowanych na północ i zachód od noclegowiska. Ponieważ teren żwirowni
jest znacznie wyniesiony nad teren
nocowania żurawi oraz słabo ekranowany, pomimo sporej odległości
nie można wykluczyć, że nocna
emisja hałasu mogłaby negatywnie
wpływać na zachowania zgromadzonych ptaków.”
Potencjalnym oddziaływaniem
inwestycji jest obniżenie poziomu
wód gruntowych wskutek odwodnienia złoża. Pomimo planowanego
wydobycia na głębokość 13 m,
raport ocenia jednak, iż "W
granicach złoża nie występują wody
powierzchniowe, a eksploatacja
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Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących
i od 15. marca do 30.
kwietnia
Ze względu na brak
przewidywanych odwodnień,
nie zaproponowano środków
minimalizujących ich
oddziaływanie

Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Plan ochrony środowiska Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ośrodka szkolenia
w Olsztynie
poligonowego wojsk
lądowych Orzysz

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
złoża zawodnionego nie będzie
wymagała odwadniania wyrobiska."
Organizacja zabezpieczenia wojsk Wszystkie – brak Działania minimalizujące
ćwiczących w sprzęt i materiały
wpływu lub
negatywne oddziaływanie
zapobiegające skażeniu środowiska wpływ
sprzętu, w tym pojazdów:
naturalnego, regulacje dotyczące
pozytywny. Na
Ruch pojazdów tylko po
ruchu pojazdów, lokalizacji i
terenach
wyznaczonych drogach,
zabezpieczenia obozowisk, miejsc otwartych,
wyznaczenie Parku Sprzętu
składowania odpadów i punktów
regulacje
Technicznego do obsługi
technicznych związanych z obsługą dotyczące zakazu sprzętu, celów strzałów
pojazdów i sprzętu. Zapisy
poruszania się
(poza zaroślami, cennymi
minimalizujące niebezpieczeństwo pojazdów poza
zbiorowiskami roślin – w
skażenia produktami
drogami
tym na wrzosowiskach, na
ropopochodnymi i innymi
poligonowymi,
terenach schronienia dzikiej
toksycznymi. Regulacje dotyczące lokalizacji celów fauny i zwartymi komplekmiejsc i sposobu poruszania się
poza cennymi
sami leśnymi). Zakaz użypojazdów oraz lokalizacji celów
siedliskami oraz wania dopuszczalnych środstrzałów. Zapis o konieczności
przeciwpożarowe ków trujących i odczynników
ochrony wód podziemnych i
środki
chemicznych poza ściśle
obszarów zasilania. Przepisane
zapobiegawcze
określonym rejonem skażeń.
zapisy dotyczące ochrony
powstrzymują
Nakaz zasypania i wyrównagatunkowej roślin i zwierząt, na
potencjalnie
nia wykopów uprzednio
podstawie ustawy z dnia 16
pozytywny wpływ zabezpieczoną warstwą
kwietnia 2004 r. o Ochronie
działań
próchniczną lub darnią po
Przyrody.
wojskowych na zakończeniu ćwiczeń.
utrzymanie
Zabezpieczenia przed skażesiedlisk nieleśnych niem substancjami toksycz(istotnych głównie nymi, w tym ropopochoddla cietrzewia i
nymi: Wyposażenie jednolelka), które dzięki stek wojskowych podczas
33

Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
nim mogłyby być korzystania z terenu poligonu
utrzymywane na w odpowiedni sprzęt i matewczesnym etapie riały, które zminimalizują
sukcesji przez
oddziaływanie wojskowego
zapobieżenie
sprzętu na środowisko: sorwkraczaniu drzew bent do neutralizacji niekoni krzewów. Z
trolowanych wycieków z
drugiej strony,
pojazdów, pojemniki na
zapobiegają
zużyty sorbent i czyściwo,
niekontrolowanem wanienki elastyczne na
u i nadmiernemu każdy pojazd w razie wycieniszczeniu
ku substancji ropopochodsiedlisk.
nych w czasie postoju, folia
bądź wanny, na których mogą być prowadzone doraźne
naprawy sprzętu na terenie
poligonu.
Regulacje dotyczące utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych wytworzonych podczas
pobytu na poligonie. Wyposażenie jednostek wojskowych biorących udział w
ćwiczeniach w pojemniki do
gromadzenia zużytych materiałów pędnych i smarów,
oznakowane i odpowiednio
zabezpieczone przed rozlaniem oraz parowaniem, oraz
sorbent na wypadek rozlania
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Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
ochrony
opracowania

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących
substancji ropopochodnych.
W przypadku konieczności
posługiwania się materiałami
pędnymi i smarami oraz napraw sprzętu nakaz wybierania miejsc zabezpieczonych
przed przenikaniem. Nakaz
niedopuszczania do rozlania
paliwa i oleju.
Nakaz utrzymania silników
w stanie pełnej sprawności
technicznej zabezpieczającej
powietrze przed nadmiernym
zanieczyszczeniem.
Czyszczenie na terenie
Ośrodka tylko tych części
pojazdów mechanicznych,
które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu i właściwą
eksploatację (szyby, lusterka
boczne, kierunkowskazy).
Używanie do tego czystej
wody bez detergentów.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: opracowany „Plan
ochrony przeciwpożarowej
poligonu i obszarów
leśnych” oraz „Instrukcji o
ochronie przeciwpożarowej
w wojsku”.
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Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
ochrony
opracowania

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących
1) Założenie i utrzymanie
w stanie mineralizowanym
pasów przeciwpożarowych
wokół pól roboczych i zwartych części drzewostanów w
granicach pól roboczych oraz
wokół rejonów celów.
2) Systematyczne oczyszczanie z chrustu, suchych pozostałości roślin oraz innych
łatwopalnych materiałów
rejonu celów oraz pasów o
szerokości 100 m w głąb pola roboczego od utrzymanego
w stanie mineralizowanym
pasa przeciwpożarowego.
3) Usuwanie niewybuchów
i niewypałów po strzelaniach
i ćwiczeniach
4) Założenie i utrzymanie
wzdłuż dróg leśnych przeznaczonych dla ruchu pojazdów gąsienicowych pasów
przeciwpożarowych w rejonach szczególnie zagrożonych pożarem.
5) Utrzymanie w stałej
przejezdności użytkowanych
dróg, a w szczególności dróg
pożarowych. Informacje o
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Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
ochrony
opracowania

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących
oznaczeniu i ograniczeniach
w użytkowaniu dróg pożarowych oraz konieczności
utrzymania ich przejezdności
6) Utrzymywanie w stałej
gotowości urządzonych
punktów czerpania wody
7) naniesienie miejsc czerpania wody na ”Planie ochrony
przeciwpożarowej zgrupowania”, roboczych mapach
Ośrodka, planach rozmieszczenia ćwiczących na zgrupowaniach (obozowiskach).
8) Zachowanie szczególnej
ostrożności przeciwpożarowej i organizowanie stałej
obserwacji lasów
9) Utrzymywanie w stałej
gotowości straży pożarnej na
poligonie i placach ćwiczeń
oraz wyznaczenie niezbędnych pododdziałów przeciwpożarowych przez
ćwiczących
10)Przeszkolenie dowódców
oddziałów i pododdziałów
ćwiczących wojsk w zakresie
ochrony przeciwpożarowej
lasów
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Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Strategia Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Piszu
Powiatu Pisz 2013-2023

Ustalenia
Przedmioty
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
ochrony
opracowania

Dokument określa cele do osiągBrak
nięcia w następujących obszarach:
przestrzeń i środowisko, sfera społeczna, sfera gospodarcza, infrastruktura techniczna, infrastruktura
społeczna oraz zarządzanie.
Nie zawarto zapisów mogących
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Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących
11)Ustalenie stopnia zagrożenia pożarowego lasu na 12
godzin przed planowanym
szkoleniem i organizowanie
lub wstrzymanie wykorzystania poligonu odpowiednio
do tego stopnia
12)Umożliwienie wykonania
lotów patrolowych i gaśniczych nad obszarami leśnymi
poligonu w terminach uzgodnionych z jednostkami organizacyjnymi Lasów
Państwowych
13) Ustawienie przy ważniejszych trasach tablic, plakatów ostrzegawczych i informacyjnych oraz propagowanie na bieżąco zagadnień
ochrony przeciwpożarowej
wśród miejscowej ludności
oraz żołnierzy przebywających na poligonie.
Brak

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
Tytuł opracowania
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
mieć bezpośredni wpływ na cele
ochrony.
Powiatowy Program
Starostwo Powiatowe w Piszu
Dokument zawiera cele ekologicz- Brak
Brak
Ochrony Środowiska na
ne, priorytety ekologiczne, rodzaj i
lata 2013-2016 z
harmonogram działań proekologiczperspektywą do roku
nych, środki i mechanizmy niezbęd2020
ne do osiągnięcia wyznaczonych
celów.
Nie zawiera zapisów mogących
mieć bezpośredni wpływ na
przedmioty ochrony.
Studium uwarunkowań i Rada Miejska w Białej Piskiej (organ Dokument określa przeznaczenie, Potencjalnie
Brak
kierunków zagospodaro- uchwalający)
warunki zagospodarowania i zabu- negatywny wpływ
wania przestrzennego
Burmistrz Białej Piskiej (organ
dowy terenu, a także rozmieszcze- na żurawia (grus
gminy Biała Piska
wykonawczy)
nie inwestycji celu publicznego.
grus)
Projekt zmiany studium dotyczy
(Uchwała nr
m.in. umożliwienia lokalizacji
XLVI/323/02 Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
elektrowni wiatrowych na terenie
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
położonym w obrębie Monety,
gmina Biała Piska blisko granic
ostoi (uzupełnić ile dokładnie)
W obrębie Monety blisko granicy Cietrzew, lelek,
obszaru (poza obszarem Natura
potencjalnie silny
2000) planowana lokalizacja 3
negatywny wpływ
turbin wiatrowych.
Wrzosowiska przeznaczone do
zalesień po gospodarstwie
wojskowym (oddziały 572 do 703 –
razem 565,5 ha).
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Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu
Nadleśnictwo Ełk

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
Tytuł opracowania
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
Plan Urządzania Lasu
Dokument określa szczegółowo
Brak
Brak
stan i kierunki prowadzenia
Nadleśnictwa Ełk na lata
2013-2022
gospodarki leśnej. Nie znaleziono
wraz z prognozą oddziazapisów mogących negatywnie
ływania na środowisko
wpływać na przedmioty ochrony
obszaru.
Studium uwarunkowań i Rada Miejska w Piszu (organ
Dokument określa kierunki rozwoju Brak
Brak
kierunków zagospodaro- uchwalający)
przestrzennego i zasady polityki
wania przestrzennego
Burmistrz Pisza (organ wykonawczy) przestrzennej gminy.
miasta i gminy Pisz
Studium nie przewiduje zmiany
(Uchwała Nr L/632/10
przeznaczenia gruntów mogącej
Rady Miejskiej w Piszu
wpłynąć na leżące w jego granicach
z dnia 29 października
stanowisko przedmiotu ochrony dla
2010 r.)
obszaru - żurawia (406a)
Rada Miejska w Piszu (organ
Miejscowy plan
Dokument określa przeznaczenie, Brak
Brak
zagospodarowania
uchwalający)
warunki zagospodarowania i
przestrzennego części
Burmistrz Pisza (organ wykonawczy) zabudowy terenu, a także
wsi Łysonie obejmujący
rozmieszczenie inwestycji celu
teren gruntów o
publicznego.
numerach geodezyjnych:
Brak negatywnego wpływu 68/1 do 68/19, 69/1 do
planowana zabudowa letniskowa
69/7 oraz 80/1 do 80/6
leży poza najbliższym stanowiskiem
(Uchwała Nr XVI/151/03
przedmiotu ochrony dla obszaru Rady Miejskiej w Piszu
żurawia (406a) ewentualne
z dnia 29 października
odwodnienia nie będą miały na nie
2003 r.)
wpływu
Miejscowy Plan
Rada Miejska w Piszu (organ
Dokument określa przeznaczenie, Derkacz Crex crex Brak
Zagospodarowania
warunki zagospodarowania i
- wpływ
uchwalający)
Przestrzennego obrębu Burmistrz Pisza (organ wykonawczy) zabudowy terenu, a także
potencjalny
Wierzbiny, gmina Orzysz
rozmieszczenie inwestycji celu
nieznacznie
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Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Ustalenia
Przedmioty
Ustalenia dot. działań
planu/programu/projektu mogące ochrony objęte
Tytuł opracowania
minimalizujących lub
mieć wpływ na przedmioty
wpływem
kompensujących
ochrony
opracowania
(Uchwała Nr
publicznego. Ustalenia Planu nie
negatywny
XXXI/525/05 Rady
obejmują terenu ostoi. Od granicy
Miejskiej w Orzyszu) z
obszaru została zaplanowana droga,
dnia 30 marca 2005 r.)
której dalszy odcinek musiałby
przechodzić przez ostoję. Jej lokalizacja przebiegałaby przez północny kraniec obszaru (cce0) występowania derkacza. Potencjalny hałas i
ewentualne odwodnienia drogi
mogą mieć wpływ fragment strefy.
Miejscowy Plan
Dokument określa przeznaczenie, Derkacz Crex crex Brak
Rada Miejska w Piszu (organ
Zagospodarowania
uchwalający)
warunki zagospodarowania i zabu- - wpływ
Przestrzennego wsi
Burmistrz Pisza (organ wykonawczy) dowy terenu, a także rozmieszcze- potencjalny
Ruda, gmina Biała Piska
nie inwestycji celu publicznego.
nieznacznie
(Uchwała nr
Planuje się rozwój zabudowy
negatywny
mieszkalnej jednorodzinnej do 2
XLVI/323/02 Rady
kondygnacji na ok. 5 ha łąk,
Miejskiej w Białej
wzdłuż drogi będącej granicą ostoi
Piskiej z dnia 29 sierpnia
2002 r.
– obszar częściowo nachodzi na
stanowisko derkacza (edbd)
UWAGA: Dane te należy także przekazać w rastrowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 13.
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane

Przedmiot ochrony
Gatunki zwierząt
A409 Cietrzew Tetrao
tetrix tetrix

Ocena ogólna

Powierzchnia

Liczba
stanowisk

B

48,77

4

Zakres prac terenowych
Rozmieszczenie w
Stopień
uzupełniających / Uzasadnienie do
obszarze
rozpoznania
wyłączenia z prac terenowych
Zgodnie z zał. nr 3 dobry

Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej z 2011 r. wykonanej na
zlecenie GDOŚ (wym. w pkt. 2.1).
A122 Derkacz Crex crex
C
49,15
13
Zgodnie z zał. nr 3 dobry
Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej z 2011 r. wykonanej na
zlecenie GDOŚ (wym. w pkt. 2.1).
C
29,01
5
Zgodnie z zał. nr 3 dobry
Wyniki inwentaryzacji ornitoloA224 Lelek Caprimulgus
europaeus
gicznej z 2011 r. wykonanej na
zlecenie GDOŚ (wym. w pkt. 2.1).
A119 Zielonka Porzana
C
3,70
4
Zgodnie z zał. nr 3 średni
Wyniki inwentaryzacji ornitoloparva
gicznej z 2011 r. wykonanej na
zlecenie GDOŚ (wym. w pkt. 2.1).
Dodatkowe informacje o występowaniu gatunku z Operatu faunistycznego do Planu ochrony
rezerwatu przyrody „Jezioro Zdedy”
z 2005 r.
A127 Żuraw Grus grus –
C
62,86
8
Zgodnie z zał. nr 3 dobry
Wyniki inwentaryzacji ornitolopopulacja lęgowa
gicznej z 2011 r. wykonanej na
zlecenie GDOŚ (wym. w pkt. 2.1).
A127 Żuraw Grus grus –
C
2,12
1
Zgodnie z zał. nr 3 dobry
Informacje o występowaniu gatunku
populacja przelotna
z Operatu faunistycznego do Planu
ochrony Jeziora Zdedy z 2005 r.
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.
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych:
Nie dotyczy

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru:
Nie dotyczy

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru
1. Cietrzew Tetrao tetrix tetrix; kod A409; Gatunek wymagający zróżnicowanego, zwykle mało żyznego środowiska obrzeża lasu, z wczesnymi
stadiami sukcesji lasów, torfowiskami, łąkami, bagnami itp., gniazdujący na ziemi, żywiący się pokarmem roślinnym i bezkręgowcami.
Cietrzew występuje w Polsce w kilku izolowanych populacjach, a łączna liczebność gatunku wynosi obecnie poniżej 300 kogutów, czyli ok.
500–600 osobników. W większości krajowych ostoi utrzymuje się silny trend spadkowy (gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ). Na
obszarze Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz, w trakcie inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono 26 samców i 17 samic na 7 tokowiskach,
które znajdują się w części poligonowej ostoi. Przyczyny zanikania populacji cietrzewia w Polsce nie są do końca zbadane ale jako główne
zagrożenia wskazuje się: drapieżnictwo i zmiany siedliskowe.
2. Derkacz Crex crex; kod A122; Gatunek migrujący, zasiedlający otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi, ekstensywnie
użytkowanymi łąkami, turzycowiskami i ziołoroślami; Liczebność populacji krajowej 30000-45000 samców (monitoring GIOŚ), lokalnie w
odpowiednich siedliskach stwierdza się duże zagęszczenia gatunku. Na obszarze Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz, w trakcie
inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono 122 samce derkacza. Wydaje się, że na rozmieszczenie i liczebność derkacza pozytywny wpływ
powinno mieć przeprowadzenie zabiegów poprawy retencji wodnej. Główne zagrożenia: zaniechanie lub intensyfikacja gospodarowania
trwałymi użytkami zielonymi, sukcesja naturalna, zmiany warunków wodnych.
3. Lelek Caprimulgus europaeus; kod A224; Gatunek migrujący o bardzo skrytym, nocnym trybie życia. Samce wydają donośny głos godowy,
przypominający głos turkucia lub żaby zielonej. Żywi się dużymi owadami chwytanymi wyłącznie w locie. Zamieszkuje rozległe kompleksy
luźnych borów z polanami i zrębami, wrzosowiskami. Chętnie zasiedla młodniki sosnowe i świerkowe. Gniazduje na ziemi - na suchym
podłożu zwykle na skraju lasu, w pobliżu polan, luk w drzewostanach starszych lub w młodnikach. Liczebność w Polsce: 4000 – 6000 par
(gatunek nie objęty monitoringiem GIOŚ).
Na obszarze Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz, w trakcie inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono 95 par lęgowych lelka. Tak duża
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liczebność spowodowana jest dużą ilością odpowiednich siedlisk na terenie ostoi wynikającą z użytkowania poligonu przez wojsko. Jako
główne zagrożenia wskazywane jest niszczenie lęgów w trakcie zaorywania i wykorzystywania do przejazdów pasów przeciwpożarowych,
potencjalne stosowanie oprysków chemicznych w zabiegach leśnych oraz prowadzenie prac leśnych w sezonie lęgowym.
4. Zielonka Porzana parva; kod A120; Gatunek migrujący, związany ściśle z siedliskami podmokłymi porośniętymi roślinnością szuwarową
(pałka wodna, trzcina). Gatunek nie jest objęty monitoringiem GIOŚ; Liczebności populacji krajowej: 1200 – 1800 par; Na obszarze Natura
2000 Ostoja Poligon Orzysz, w trakcie inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono 14 par lęgowych, populacja stabilna. Wydaje się, że na
rozmieszczenie i liczebność zielonki pozytywny wpływ powinno mieć przeprowadzenie zabiegów poprawy retencji wodnej. Główne
zagrożenia: drapieżnictwo, niszczenie szuwaru.
5. Żuraw Grus grus; kod A127 Gatunek migrujący, pojawiający się na lęgowiskach bardzo wcześnie w sezonie. Gatunek związany
z siedliskami podmokłymi leśnymi i nieleśnymi, choć jako żerowiska, zwłaszcza w okresie migracji chętnie wykorzystuje także tereny suche
(np. użytki rolne). Kluczowym miejscem gniazdowania żurawia są śródleśne mokradła (olsy, łęgi) oraz zabagnione doliny rzeczne i
zbiorników wodnych (torfowiska, szuwary). Liczebność populacji krajowej 14300 – 23100 par lęgowych (monitoring GIOŚ), liczebność w
ostatniej dekadzie wzrosła dwukrotnie. Podczas jesiennej wędrówki na noclegowiskach w Polsce w roku 2012 stwierdzono 107 tys. ptaków
(monitoring GIOŚ).
Na obszarze Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz, w trakcie inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono 88 par lęgowych żurawia. Na terenie
ostoi, nad Jeziorem Zdedy znajduje się także ważne miejsce odpoczynku dla migrujących żurawi, gdzie podczas migracji jesiennej przebywa
600-3000 ptaków. Wydaje się, że na rozmieszczenie i liczebność par lęgowych żurawia pozytywny wpływ powinno mieć przeprowadzenie
zabiegów poprawy retencji wodnej. Główne zagrożenia: zaniechanie lub intensyfikacja gospodarowania trwałymi użytkami zielonymi,
sukcesja naturalna, zmiany warunków wodnych oraz płoszenie.
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Moduł B
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem
Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów gatunków/siedlisk
występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska (Monitoring przyrodniczy
GIOŚ).

Siedliska
przyrodnicze
Gatunki
Cietrzew
Tetrao
tetrix tetrix

Derkacz
Crex crex

Lelek
Caprimul-

Kod
Natura

A 409

A122

A224

Stanowisko

Wszystkie
strefy

Wszystkie
stanowiska

Wszystkie
stanowiska

Parametr
stanu

Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku
Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku
Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Przedmioty ochrony objęte Planem
Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
Wskaźnik podstawie
weryfikacji
dostępnych danych terenowej wg
wg skali FV, UI, U2 skali FV, UI, U2
U1

U1

FV

FV

U1

U1

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV
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Ogólna ocena
stanu ochrony
siedliska/gatu Uwagi
nku wg skali
FV, UI, U2

U1

FV

FV

Należy podjąć
dodatkowe zadania ochronne
w celu powstrzymania
spadku liczebności gatunku na
terenie ostoi.

Siedliska
przyrodnicze

Kod
Natura

Stanowisko

gus
europaeus

Zielonka
Porzana
parva

Żuraw
Grus grus
– populacja
lęgowa

Żuraw
Grus grus
– populacja
przelotna

Parametr
stanu
Parametry
siedliska
gatunku
Szanse
zachowania
gatunku

A120

A127

A127

Wszystkie
stanowiska

Wszystkie
stanowiska

Wszystkie
stanowiska

Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku
Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku
Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

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

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV
46

Ogólna ocena
stanu ochrony
siedliska/gatu Uwagi
nku wg skali
FV, UI, U2

FV

FV

FV

Siedliska
przyrodnicze

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu
Szanse
zachowania
gatunku

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

Ogólna ocena
stanu ochrony
siedliska/gatu Uwagi
nku wg skali
FV, UI, U2

FV

Cietrzew
Stan ochrony cietrzewia na terenie ostoi ustalono na podstawie danych literaturowych oraz informacji uzyskanych z Nadleśnictwa Drygały podczas
przeprowadzonych spotkań. W procesie oceny stanu ochrony cietrzewia przydatne były informacje zawarte w następujących publikacjach:
• Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz. Opracowanie-raport
z wykonania Umowy nr 190/GDOŚ/DON/2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Raszyn.
• Plan Zarządzania Ostoi Cietrzewia „Orzysz”, 2005. Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Opracowanie „Sylvotaks” S.c. Urządzanie
Lasu, Wesoła.
• Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Drygały. 2009. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie.
• Opracowanie zbiorowe pod redakcją Doroty Zawadzkiej, Michała Ciacha, Tomasza Figarskiego, Łukasza Kajtoch i Łukasza Rejta, 2013. Materiały
do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, Warszawa.
Parametry stanu zachowania siedlisk określono na podstawie opracowania zbiorowego pod redakcją Doroty Zawadzkiej, Michała Ciacha, Tomasza
Figarskiego, Łukasza Kajtoch i Łukasza Rejta, 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa. Powyższe opracowanie w sposób precyzyjny definiuje sposób
oceny stopnia zachowania siedlisk.
Parametry stanu ochrony populacji ptaków oraz szans zachowania gatunku, zostały oparte na własnej wiedzy eksperckiej oraz z wyżej wymienionych
źródeł oraz zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 (Dz.U. Nr 34 poz. 186, ze zm.).
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Cietrzew występuje w Polsce w kilku izolowanych populacjach, a łączna liczebność gatunku wynosi poniżej 300 kogutów, czyli ok. 500–600
osobników. W większości krajowych ostoi utrzymuje się silny trend spadkowy (GDOŚ 2013). Poligon Orzysz pozostaje najliczniejszą ostoją
cietrzewia na Mazurach. Pierwsze informacje na temat liczebności cietrzewia pochodzą z 1958 r. (oceniono liczbę ptaków na około 150 osobników).
W 1968 roku wykazano ok. 400 ptaków. Po niemalże 30-tu latach, w 1996 roku, liczebność spadła do zaledwie 100 – 140 osobników (Szymkiewicz
1996). W 1999 roku liczbę ptaków oszacowano na 180 do 200 osobników, w 2002 roku na ok. 150 – 170, a w 2004 r. na 160 – 180 (PTOP 2005).
Inwentaryzacja przeprowadzona w 2011 r. wykazała tylko 43 osobniki.
Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia liczebność wykazuje powolny trend spadkowy lub jest znacznie niższa od potencjalnych możliwości obszaru
(…), dlatego też stan populacji oceniono na U1 (niezadawalający). Również perspektywy zachowania gatunku oceniono na U1 (Zachowanie gatunku
w perspektywie 10-20 lat nie jest pewne, ale jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym
umiarkowanym zagrożeniom).
Derkacz
Stan ochrony derkacza na terenie ostoi ustalono na podstawie danych literaturowych oraz informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych spotkań
konsultacyjnych. W procesie oceny stanu ochrony derkacza przydatne były informacje zawarte w następujących publikacjach:
• Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz. Opracowanie-raport z wykonania Umowy
nr 190/GDOŚ/DON/2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Raszyn.

• Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.
Przy określaniu parametrów stanu ochrony gatunku oparto się na własnej wiedzy eksperckiej oraz z wyżej wymienionych źródeł oraz zapisach
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. Nr 34 poz. 186, ze zm.).
Liczebności populacji krajowej derkacza szacuje się na 30000-45000 samców. Na obszarze Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz, w trakcie
inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono 122 odzywające się samce, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do poprzednich szacunków.
Odnosząc powyższe dane do zapisów w/w rozporządzenia z całą pewnością można więc stwierdzić, że populacja gatunku jest co najmniej stabilna
oraz wykorzystuje potencjalne możliwości obszaru jak również, że struktura wiekowa, rozrodczość i śmiertelność prawdopodobnie nie odbiegają od
normy, dlatego też stan populacji oceniono na FV (właściwy). Również pozostałe parametry: siedlisko i szanse zachowania gatunku oceniono na FV
(właściwy). Wydaje się, że na rozmieszczenie i liczebność derkacza pozytywny wpływ powinno mieć ekstensywne użytkowanie łąk a ze względu na
brak istniejących i przewidywanych istotnych negatywnych oddziaływań zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.
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Lelek
Stan ochrony lelka na terenie ostoi ustalono na podstawie danych literaturowych oraz informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych spotkań
konsultacyjnych. W procesie oceny stanu ochrony lelka przydatne były informacje zawarte w następujących publikacjach:
• Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz. Opracowanie-raport z
wykonania Umowy nr 190/GDOŚ/DON/2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Raszyn.
• Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Drygały. 2009. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie.
• Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.
Przy określaniu parametrów stanu ochrony gatunku oparto się na własnej wiedzy eksperckiej oraz z wyżej wymienionych źródeł oraz zapisach
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. Nr 34 poz. 186, ze zm.).
Liczebności populacji krajowej szacuje się na 4000-6000 par. Na obszarze Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz, w trakcie inwentaryzacji w roku 2011
stwierdzono 95 par.
Odnosząc powyższe dane do zapisów w/w rozporządzenia z całą pewnością można więc stwierdzić, że populacja gatunku jest co najmniej stabilna
oraz wykorzystuje potencjalne możliwości obszaru jak również, że struktura wiekowa, rozrodczość i śmiertelność prawdopodobnie nie odbiegają od
normy, dlatego też stan populacji oceniono na FV (właściwy). Również pozostałe parametry: siedlisko i szanse zachowania gatunku oceniono na FV
(właściwy). Wydaje się, że ze względu na brak istniejących i przewidywanych istotnych negatywnych oddziaływań zachowanie gatunku w
perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.
Zielonka
Stan ochrony zielonki na terenie ostoi ustalono na podstawie danych literaturowych oraz informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych spotkań
konsultacyjnych. W procesie oceny stanu ochrony żurawia przydatne były informacje zawarte w następujących publikacjach:
• Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz. Opracowanie-raport z
wykonania Umowy nr 190/GDOŚ/DON/2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Raszyn.
• Plan Ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Zdedy” wraz z operatami. 2004. PTOP. W aktach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Olsztynie.
• Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Drygały. 2009. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie.
• Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.
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Przy określaniu parametrów stanu ochrony gatunku oparto się na własnej wiedzy eksperckiej oraz z wyżej wymienionych źródeł oraz zapisach
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. Nr 34 poz. 186, ze zm.).
Liczebności populacji krajowej szacuje się na 1200-1800 par, jednak szacunek ten może być obarczony znacznym błędem ze względu na brak
regularnego monitoringu tego gatunku w skali całego kraju (gatunek nie jest objęty monitoringiem GIOŚ). Na obszarze Natura 2000 Ostoja Poligon
Orzysz, w trakcie inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono 14 par lęgowych zielonki, populacja wydaje się być więc stabilna. Szacunki z lat 20052008 określały wielkość populacji na 15-20 odzywających się samców (Wilk i in. 2010).
Odnosząc powyższe dane do zapisów w/w rozporządzenia z całą pewnością można więc stwierdzić, że populacja gatunku jest co najmniej stabilna
oraz wykorzystuje potencjalne możliwości obszaru jak również, że struktura wiekowa, rozrodczość i śmiertelność prawdopodobnie nie odbiegają od
normy, dlatego też stan populacji oceniono na FV (właściwy). Również pozostałe parametry: siedlisko i szanse zachowania gatunku oceniono na FV
(właściwy). Wydaje się, że na rozmieszczenie i liczebność zielonki pozytywny wpływ powinno mieć przeprowadzenie zabiegów poprawy retencji
wodnej a ze względu na brak istniejących i przewidywanych istotnych negatywnych oddziaływań zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest
niemal pewne.
Żuraw – populacja lęgowa
Stan ochrony żurawia na terenie ostoi ustalono na podstawie danych literaturowych oraz informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych spotkań
konsultacyjnych. W procesie oceny stanu ochrony żurawia wykorzystane były informacje zawarte w następujących publikacjach:
• Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz. Opracowanie-raport z
wykonania Umowy nr 190/GDOŚ/DON/2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Raszyn.
• Program ochrony żurawia Grus grus w Polsce. Krajowa strategia zarządzania populacją żurawia. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Mirowska-Ibron I. 2011. Warszawa.
• Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Drygały. 2009. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie.
Przy określaniu parametrów stanu ochrony gatunku oparto się na własnej wiedzy eksperckiej oraz z wyżej wymienionych źródeł oraz zapisach
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. Nr 34 poz. 186, ze zm.).
Liczebność populacji krajowej żurawia szacuje się na 14300 – 23100 par lęgowych (monitoring GIOŚ) i w ostatnich latach wykazuje wyraźny wzrost
(w ostatniej dekadzie wzrosła dwukrotnie). Podobny trend wykazuje populacja lęgowa żurawia występująca na obszarze Natura 2000 Ostoja Poligon
Orzysz. W trakcie inwentaryzacji w roku 2011 stwierdzono tu 88 par lęgowych żurawia, podczas gdy wcześniejsze szacunki z lat 2007-2009 (Wilk i in.
2010) określały lokalną populację na 35-40 par.
50

Odnosząc powyższe dane do zapisów w/w rozporządzenia z całą pewnością można więc stwierdzić, że populacja gatunku jest co najmniej stabilna
oraz wykorzystuje potencjalne możliwości obszaru jak również, że struktura wiekowa, rozrodczość i śmiertelność prawdopodobnie nie odbiegają od
normy, dlatego też stan populacji oceniono na FV (właściwy). Również pozostałe parametry: siedlisko i szanse zachowania gatunku oceniono na FV
(właściwy). Populacja żurawia zasiedla znaczącą część ostoi a ze względu na brak istniejących i przewidywanych istotnych negatywnych oddziaływań
zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.
Żuraw – populacja przelotna
Stan ochrony żurawia na terenie ostoi ustalono na podstawie danych literaturowych oraz informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych spotkań
konsultacyjnych. W procesie oceny stanu ochrony żurawia przydatne były informacje zawarte w następujących publikacjach:
• Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz. Opracowanie-raport z
wykonania Umowy nr 190/GDOŚ/DON/2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Raszyn.
• Plan Ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Zdedy” wraz z operatami. 2004. PTOP. W aktach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Olsztynie.
• Program ochrony żurawia Grus grus w Polsce. Krajowa strategia zarządzania populacją żurawia. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Mirowska-Ibron I. 2011. Warszawa.
• Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Drygały. 2009. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie.
• Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.
Przy określaniu parametrów stanu ochrony gatunku oparto się na własnej wiedzy eksperckiej oraz z wyżej wymienionych źródeł oraz zapisach
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. Nr 34 poz. 186, ze zm.).
Podczas jesiennej wędrówki na noclegowiskach w Polsce w roku 2012 stwierdzono 107 tys. par żurawi (monitoring GIOŚ). Na terenie ostoi, nad
Jeziorem Zdedy znajduje się ważne miejsce ich odpoczynku, gdzie w 2004 roku podczas migracji jesiennej przebywało ok.400 do 1500 ptaków (dane
z 2004 roku - Operat faunistyczny do Planu Ochrony Rezerwatu Jezioro Zdedy z 2005 r.). Szacunki z lat 2007-2009 określają wielkość populacji
migrującej nawet na 3000 osobników (Wilk i in. 2010).
Odnosząc powyższe dane do zapisów w/w rozporządzenia z całą pewnością można więc stwierdzić, że populacja migrująca gatunku jest co najmniej
stabilna oraz wykorzystuje potencjalne możliwości obszaru jak również, że struktura wiekowa, rozrodczość i śmiertelność prawdopodobnie nie
odbiegają od normy, dlatego też stan populacji oceniono na FV (właściwy). Również pozostałe parametry: siedlisko i szanse zachowania gatunku
oceniono na FV (właściwy). Noclegowisko żurawi znajduje się od lat w tej samej części ostoi a ze względu na brak istniejących i przewidywanych
istotnych negatywnych oddziaływań zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.
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4. Analiza zagrożeń:
W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest
opracowanie schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu listy
zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF.
L.p.
1.

2.

Przedmiot
Numer stanowiska
ochrony
A409
Cały obszar Natura 1.
Cietrzew
2000
2.
Tetrao tetrix
tetrix
3.

A409
Wszystkie
Cietrzew
wyznaczone
Tetrao tetrix stanowiska
tetrix

Zagrożenia

Opis zagrożenia
Istniejące
Potencjalne
(K03.04) Drapieżnictwo 4. (B04) Stosowanie biocydów, 1. Drapieżnictwo lisa, jenota, norki
(I01) Nierodzime gatunki
hormonów i substancji
amerykańskiej, jastrzębia oraz kruka.
chemicznych (leśnictwo).
2. Czeremcha amerykańska uniemożliwia
zaborcze
(G05) Inna ingerencja i
utrzymanie optymalnej struktury runa
zakłócenia powodowane
leśnego (wrzos, borówki).
przez działalność
3. Niszczenie lęgów oraz płoszenie przez
człowieka
pojazdy mechaniczne, głównie quady
jeżdżące po pasach przeciwpożarowych
4. Stosowanie oprysków chemicznych
wpływające na redukcję bazy
pokarmowej
1. (E04.02) Obiekty, budynki 4. (G04.02) Zaniechanie
1. Wykonywanie robót i prac ziemnych
wojskowe stanowiące
użytkowania dla celów
(okopy, wykopy), często o stromych
element krajobrazu
wojskowych
ścianach, które mogą stanowić
5. (J02) Spowodowane przez
pułapkę dla nielotnych osobników.
2. (G05) Inna ingerencja
człowieka zmiany stosunków 2. Strzelania i penetracja terenu w okrei zakłócenia powodowane
przez działalność
wodnych
sie toków i wychowania młodych.
człowieka
6. (G05.09) Płoty, ogrodzenia 3. Wkraczający żarnowiec (Cytisus
3. (I02) problematyczne
scoparius) zmienia strukturę siedlisk
gatunki rodzime
preferowanych przez cietrzewie, w
tym strukturę wrzosowisk i
borówczysk
4. Zanik odpowiednich siedlisk: (wrzo52

L.p.

3.

Przedmiot
Numer stanowiska
ochrony

Zagrożenia
Istniejące

A122
Derkacz
Crex crex
A122
Derkacz
Crex crex

Cały obszar Natura
2000

5.

A122
Derkacz
Crex crex

Stanowiska:
e153, cce0, a7f7

6.

A224
Cały obszar Natura 1. (B07) Inne rodzaje
Lelek
2000
praktyk leśnych, nie
Caprimulgus
wymienione powyżej
europaeus

4.

Stanowiska:
b1d1, edbd, ebe7,
e2c3, fecc, a7f7,
d9c0, 5c01, 657e,
bcda, 8841

1. (A03.03) Zaniechanie
/brak koszenia

Potencjalne

Opis zagrożenia

sowisk, borówczysk, mozaiki siedlisk
oraz ekotonów) oraz aren tokowych.
5. Osuszanie terenu
6. Stosowanie ogrodzeń z siatki w uprawach leśnych stanowiących zagrożenie
dla przelatujących ptaków (kolizje)
1. (K03.04) Drapieżnictwo
1. Drapieżnictwo lisa, norki
amerykańskiej, jenota i szopa pracza
2. (B01) Zalesianie terenów
otwartych
2. Zanik siedlisk otwartych
1. Zarastanie siedlisk (sukcesja wtórna
2. (J02) Spowodowane przez
roślinności zaroślowej) w przypadku
człowieka zmiany stosunków
zaniechania użytkowania kośnego.
wodnych
3. (A03.01) Intensywne koszenie 2. Osuszanie terenu poprzez konserwację
lub intensyfikacja
istniejących lub budową nowych
rowów melioracyjnych oraz nadmierne
podtopienie siedlisk poprzez budowę
urządzeń małej retencji
3. Zbyt wczesne lub niewłaściwe
koszenie
1. (G04.02) Zaniechanie
1. Zarastanie siedlisk (sukcesja wtórna
użytkowania dla celów
roślinności zaroślowej), w miejscach
wojskowych
gdzie ograniczono lub zmieniono
charakter użytkowania wojskowego)
2. (G05) Inna ingerencja i
1. Zaorywanie pasów przeciwpożarozakłócenia powodowane
wych w trakcie sezonu lęgowego lelka,
przez działalność człowieka
mogące powodować straty w lęgach.
3. (B04) Stosowanie biocydów, 2. Potencjalne niszczenie lęgów przez
hormonów i substancji
pojazdy mechaniczne.
chemicznych
3. Stosowanie oprysków chemicznych
wpływające na redukcję bazy
pokarmowej.
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L.p.
7.

Przedmiot
Numer stanowiska
ochrony
Istniejące
A224
Wszystkie
1. (B02.03) Usuwanie
Lelek
wyznaczone
podszytu
Caprimulgus stanowiska
europaeus

8.

A120
Zielonka
Porzana
parva

c772, 460e, fb2c

9.

A120
Zielonka
Porzana
parva

091f

10.

A127 Żuraw Wszystkie
Grus grus wyznaczone
- populacja stanowiska
lęgowa

Zagrożenia

Opis zagrożenia
Potencjalne
1. Usuwanie drzew i krzewów w sezonie
2. (G04.02) Zaniechanie
lęgowym.
użytkowania dla celów
2 i 3. Potencjalny zanik siedlisk otwarwojskowych
3. (B01) Zalesianie terenów
tych wewnątrz kompleksów leśnych
i na ich obrzeżach, wynikający
otwartych
4. (B02) Gospodarka leśna i
z ograniczenia lub zmiany charakteru
plantacyjna i użytkowanie lasów użytkowania wojskowego oraz
i plantacji
zalesiania
4. Prace leśne (wyrąb, składowanie i
wywóz drewna) wykonywane w pełni
sezonu lęgowego lelka, mogą
powodować płoszenie ptaków, a nawet
straty w lęgach.
1. (K03.04) Drapieżnictwo
3. (J02.01) Zasypywanie terenu, 1 i 2 Drapieżnictwo dzika oraz obcych
2. (I01) Nierodzime gatunki melioracje i osuszanie – ogólnie gatunków inwazyjnych: norki
zaborcze
amerykańskiej, jenota;
3. Utrata siedlisk gniazdowych w
wyniku zmiany stosunków wodnych;
1. (G05) Inna ingerencja
4. (J02.01) Zasypywanie terenu, 1. Płoszenie i niszczenie siedlisk lęgoi zakłócenia powodowane
wych przez ludzi, głównie wędkarzy;
melioracje i osuszanie – ogólnie
przez działalność człowieka 5. (F04.01) Plądrowanie
2 i 3 Drapieżnictwo dzika oraz obcych
2. (K03.04) Drapieżnictwo
stanowisk roślin
gatunków inwazyjnych: norki
3. (I01) Nierodzime gatunki
amerykańskiej, jenota;
zaborcze
4. Utrata siedlisk gniazdowych w
wyniku zmiany stosunków wodnych;
5. Utrata siedlisk gniazdowych w wyniku niszczenia zbiorowisk szuwarowych (np. eksploatacji trzciny)
1. (B07) Inne rodzaje
3. (B01) Zalesianie terenów
1. Płoszenie w wyniku wykonywania
praktyk leśnych, nie
otwartych
prac leśnych w sezonie lęgowym.
wymienione powyżej
4. (J02.01) Zasypywanie terenu, 2. Utrata lęgów w wyniku
2. (K03.04) Drapieżnictwo melioracje i osuszanie – ogólnie
drapieżnictwa: dzika, lisa i jenota;
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L.p.

11.

Przedmiot
Numer stanowiska
ochrony

A127 Żuraw Wszystkie
Grus grus wyznaczone
- populacja stanowiska
przelotna

Zagrożenia
Istniejące

Potencjalne

Opis zagrożenia

3. Utrata siedlisk gniazdowych i żerowiskowych w wyniku zmian form
użytkowania i gospodarowania, np.
w wyniku zalesiania lub wykorzystawania jako plantacje terenów otwartych (łąk, pastwisk, gruntów ornych
oraz nieużytków o charakterze TUZ).
Niebezpieczeństwo stanowić może
również składowanie gałęzi z cięć
sanitarnych i gospodarczych na
terenach śródleśnych zbiorników
wodnych.
4. Utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmiany stosunków wodnych.
1. (A03.03) Zaniechanie
3. (J02.01) Zasypywanie terenu, 1. Utrata siedlisk w wyniku sukcesji
/brak koszenia
melioracje i osuszanie – ogólnie
zbiorowisk łąkowych i na ich granicy
2. (G05) Inna ingerencja
ze zbiorowiskami szuwarowymi i
i zakłócenia powodowane
zaroślowymi, będącej skutkiem
przez działalność
zaniechania użytkowania gruntów
człowieka
rolnych.
2. Płoszenie w wyniku:
a. prowadzenia ćwiczeń wojskowych
(strzelanie, ruch pojazdów
mechanicznych, ćwiczenia
żołnierzy),
b. prowadzenia prac leśnych,
c. polowań,
d. działalności wędkarzy i innych osób
3. Utrata siedlisk w wyniku zmiany
stosunków wodnych
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Cietrzew
Najważniejsze zagrożenia dla zachowania populacji cietrzewia na terenie ostoi, można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od charakteru tych
zagrożeń oraz dziedziny gospodarki, której zagrożenia te dotyczą. Większość zagrożeń ma charakter antropogeniczny, a występują również zagrożenia
związane z czynnikami naturalnymi jak np. drapieżnictwo. Wskazano zagrożenia potencjalne i istniejące dla zachowania populacji cietrzewia. Zostały
one przypisane zarówno do wyznaczonych stref ochrony częściowej cietrzewia, jak i całego obszaru ostoi. Zagrożenia antropogeniczne wynikają z
działalności wojskowej i leśnej jak również z nielegalnej penetracji terenu. W tabeli w sposób szczegółowy odwołano się do każdego z zagrożeń. Przy
kodowaniu zagrożeń posłużono się nowymi pozycjami zagrożeń wynikających ze zmiany Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Standardowego
Formularza Danych, obowiązującego od 1.10.2012 r. (Platforma Komunikacyjno-Informacyjna).
Derkacz
Derkacz zamieszkuje tereny otwarte położone na obszarze ostoi. Do głównych jego zagrożeń należy zarastanie siedlisk m.in. w skutek zaniechania
użytkowania łąkowego oraz zmiana stosunków wodnych. Dodatkowo, potencjalnie negatywny wpływ może mieć drapieżnictwo. W tabeli w sposób
szczegółowy odwołano się do każdego z zagrożeń. Przy kodowaniu zagrożeń posłużono się nowymi pozycjami zagrożeń wynikających ze zmiany
Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Standardowego Formularza Danych, obowiązującego od 1.10.2012 r. (Platforma KomunikacyjnoInformacyjna).
Lelek
Większość stanowisk lelka na obszarze ostoi położonych jest na styku lasów i terenów otwartych. Do głównych zagrożeń należy niszczenie lęgów w
trakcie zorywania pasów przeciwpożarowych, prac leśnych; a także zanik siedlisk otwartych na skutek sukcesji roślinności drzewiastej. Potencjalnym
zagrożeniem jest również zmniejszanie się bazy pokarmowej na skutek stosowania chemicznych środków ochrony roślin. W tabeli w sposób
szczegółowy odwołano się do każdego z zagrożeń. Przy kodowaniu zagrożeń posłużono się nowymi pozycjami zagrożeń wynikających ze zmiany
Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Standardowego Formularza Danych, obowiązującego od 1.10.2012 r. (Platforma KomunikacyjnoInformacyjna).
Zielonka
Poprzez fakt, że większość stanowisk zielonki położonych jest w siedlisku trudnodostępnym dla człowieka największym istniejącym zagrożeniem dla
populacji tego gatunku wydaje się być drapieżnictwo. Na stanowisku położonym w okolicy rezerwatu Jezioro Zdedy negatywny wpływ z pewnością
wywiera działalność wędkarzy. Największym potencjalnym zagrożeniem jest utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmiany stosunków wodnych. W
tabeli w sposób szczegółowy odwołano się do każdego z zagrożeń. Przy kodowaniu zagrożeń posłużono się nowymi pozycjami zagrożeń
wynikających ze zmiany Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Standardowego Formularza Danych, obowiązującego od 1.10.2012 r. (Platforma
Komunikacyjno-Informacyjna).
Żuraw – populacja lęgowa
W chwili obecnej najważniejsze zagrożenia dla zachowania populacji żurawia na terenie ostoi wynikają z płoszenia w trakcie wykonywania prac
leśnych oraz utraty lęgów w wyniku drapieżnictwa. Ze względu na to, że populacja żurawia wzrasta nie wydaje się, żeby były to zagrożenia mogące
warunkować występowanie populacji tego gatunku na tym obszarze. Zagrożenia potencjalne to utrata siedlisk gniazdowych i żerowiskowych na skutek
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zalesiania i zarastania terenów otwartych oraz na skutek zmiany stosunków wodnych. W tabeli w sposób szczegółowy odwołano się do każdego z
zagrożeń. Przy kodowaniu zagrożeń posłużono się nowymi pozycjami zagrożeń wynikających ze zmiany Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
Standardowego Formularza Danych, obowiązującego od 1.10.2012 r. (Platforma Komunikacyjno-Informacyjna).
Żuraw – populacja przelotna
Najważniejsze zagrożenie dla noclegowiska żurawia wskazane jest w planie ochrony rezerwatu Jezioro Zdedy jako utrata siedlisk w wyniku sukcesji
zbiorowisk łąkowych i na ich granicy ze zbiorowiskami szuwarowymi i zaroślowymi, będącej skutkiem zaniechania użytkowania gruntów.
Negatywnie na ptaki może wpływać też płoszenie przez ludzi związane z rutynowym wykorzystywaniem obszaru ostoi takim jak: strzelanie, wybuchy
i ćwiczenia wojskowe, strzelanie w trakcie polowań, prowadzenie prac leśnych i płoszenie przez osoby prywatne (np. grzybiarzy i wędkarzy). Należy
tu podkreślić, że skala zagrożenia jest warunkowana przez fakt, iż ptaki przebywają na zlotowisku w godzinach od wieczora do rana a większość
działań człowieka odbywa się w ciągu dnia. Potencjalnie zagrożeniem jest również utrata siedlisk w wyniku zmiany stosunków wodnych. W tabeli w
sposób szczegółowy odwołano się do każdego z zagrożeń. Przy kodowaniu zagrożeń posłużono się nowymi pozycjami zagrożeń wynikających ze
zmiany Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Standardowego Formularza Danych, obowiązującego od 1.10.2012 r. (Platforma KomunikacyjnoInformacyjna).
5. Cele działań ochronnych
Przedmiot ochrony
A409 Cietrzew Tetrao
tetrix tetrix
A409 Cietrzew Tetrao
tetrix tetrix
A122 Derkacz Crex crex

Numer stanowiska

Cały obszar Natura
2000
Wszystkie wyznaczone
stanowiska
Cały obszar Natura
2000
A224 Lelek Caprimulgus Cały obszar Natura
europaeus
2000
A120 Zielonka Porzana Wszystkie wyznaczone
parva
stanowiska
A127 Żuraw Grus grus Wszystkie wyznaczone
stanowiska
– populacja lęgowa
A127 Żuraw Grus grus Wszystkie wyznaczone
– populacja przelotna
stanowiska

Stan
ochrony
U1
U1
FV
FV
FV
FV
FV

Cel działań ochronnych
Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) siedlisk
gatunku.
Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) siedlisk
gatunku.
Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) gatunku.
Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) gatunku.
Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) gatunku.
Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji
gatunku.
Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji
gatunku.
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Perspektywa
osiągnięcia właściwego
stanu ochrony
10 lat
10 lat
10 lat
10 lat
10 lat
10 lat
10 lat

Cietrzew
Stan ochrony populacji cietrzewia na terenie ostoi określono na U1 (niezadawalający). Jako cel działań ochronnych przyjęto utrzymanie właściwego
stanu ochrony (FV) siedlisk gatunku. Z uwagi na brak rozpoznanych przyczyn spadku liczebności populacji w skali krajowej nie wyznaczono celu
dotyczącego tego parametru Jako perspektywę osiągnięcia założonych celów działań ochronnych przyjęto okres obowiązywania Planu Zadań
Ochronnych – 10 lat.
Derkacz, Lelek, Zielonka
Ze względu na właściwy stan ochrony gatunków celem działań ochronnych jest utrzymanie tego stanu, poprzez utrzymanie właściwego stanu ochrony
siedlisk wykorzystywanych jako miejsca lęgowe i żerowiska oraz utrzymanie liczebności gatunku.
Żuraw – populacja lęgowa, Żuraw – populacja przelotna
Ze względu na właściwy stan ochrony gatunków celem działań ochronnych jest utrzymanie tego stanu, poprzez utrzymanie właściwego stanu ochrony
siedlisk wykorzystywanych jako miejsca lęgowe, żerowiska i zlotowiska oraz utrzymanie liczebności populacji gatunku.

Moduł C
6. Ustalenie działań ochronnych
Działania ochronne należy przygotować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w monitoringu
ogólnopolskim gatunku / typu siedliska, zagrożeń i sformułowanych celów ochrony.
Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

A409
Nr Działania związane z ochroną czynną
Cietrzew
1. Ochrona runa leśnego Eliminacja czeremchy amerykańskiej, Cały obszar
Tetrao tetrix
poprzez usuwanie
która uniemożliwia utrzymanie
Natura 2000
tetrix
czeremchy
optymalnej struktury runa leśnego
amerykańskiej
(wrzos, borówki)

Cały okres
obowiązywania
planu

Nr i nazwa

Zakres prac
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Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
100

Nadleśnictwo
Drygały

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Termin
wykonania

2. Ochrona siedlisk
nieleśnych poprzez
usuwanie żarnowca

Usuwanie żarnowca

Wszystkie
stanowiska

Cały okres
obowiązywania
planu

3. Ochrona siedlisk
cietrzewia poprzez
odpowiednie
kształtowanie granicy
zwartego lasu i
terenów otwartych

Odpowiednie kształtowanie, w zależności od uwarunkowań terenowych,
granicy zwartego lasu i terenów otwartych, tzw. ekotonu. Optymalny ekoton
dla cietrzewia powinien charakteryzować się stopniowym zmniejszaniem
się zadrzewienia (z dużym udziałem
brzozy) na odcinku ok. 100 metrów od
granicy zwartego drzewostanu do
powierzchni otwartej lub bardzo luźno
zadrzewionej. Taka struktura ekotonu
umożliwia wykorzystanie go przez
cietrzewie jako dobrego żerowiska,
miejsca lęgowego i wychowu młodych.
Przez tereny otwarte poligonu należy
rozumieć obszary pól roboczych z
możliwością występowania na nich
zakrzewień i zadrzewień w formie
grup, kęp i pojedynczych drzew.
Coroczne jesienne wykaszanie aren
tokowych wraz z usunięciem biomasy.
Powierzchnia wykaszana nie powinna
być mniejsza niż 2 ha na każdym z
tokowisk.

Wszystkie
stanowiska

Cały okres
obowiązywania
planu

Stanowiska:
d231, 2b03,
e38e

Cały okres
obowiązywania
planu

4. Ochrona siedlisk
cietrzewia poprzez
wykaszanie aren
tokowych w okresie
jesiennym
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Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
10
Nadleśnictwo
Drygały, Rejonowy Zarząd
Infrastruktury
Olsztyn
50
Nadleśnictwo
Drygały na
podstawie
porozumienia z
RDOŚ w
Olsztynie

30

Nadleśnictwo
Drygały oraz
Rejonowy
Zarząd
Infrastruktury
Olsztyn

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Zakres prac

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

5. Ochrona siedlisk
nieleśnych poprzez
odtwarzanie
wrzosowisk

Odtwarzanie wrzosowisk

Stanowisko
5671 z
możliwością
rozszerzenia
działań na
stanowiska
d231 i 2b03

Cały okres
obowiązywania
planu

6. Ochrona siedlisk
nieleśnych poprzez
odmładzanie
wrzosowisk

Konserwacja i odmładzanie
Stanowiska
wrzosowisk polegające na jesiennym d231 i 2b03
wykaszaniu fragmentów wrzosowisk (z
usunięciem biomasy), najlepiej w
okresie owocowania wrzosów
(październik – listopad) z nawrotem nie
częstszym niż co 5 lat.
Minimum 30 ha rocznie

Cały okres
obowiązywania
planu

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
7. Ochrona siedlisk
Wprowadzenie maksymalnego
Wszystkie
nieleśnych
ograniczenia zalesiania i dosadzania
stanowiska
drzew na terenach nieleśnych
8. Ochrona siedlisk
Utrzymanie środowisk otwartych z
Wszystkie
nieleśnych
zachowaniem w ich obrębie
stanowiska
niewielkich kęp zadrzewień (osika,
brzoza) poprzez podtrzymanie
szkoleniowych działań wojskowych
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Cały okres
obowiązywania
planu
Cały okres
obowiązywania
planu

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
30
RDOŚ w
Olsztynie na
podstawie
porozumienia z
Nadleśnictwem
Drygały oraz
Rejonowym
Zarządem
Infrastruktury
Olsztyn
50
RDOŚ w
Olsztynie na
podstawie
porozumienia z
Nadleśnictwem
Drygały oraz
Rejonowym
Zarządem
Infrastruktury
Olsztyn
Nadleśnictwo
Drygały
Ośrodek
Szkolenia
Poligonowego
Wojsk
Lądowych
Orzysz

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

9. Ochrona runa leśnego Zminimalizowanie negatywnego
Wszystkie
wpływu wykonywanych prac pielęgna- stanowiska
cyjnych w lasach (mechaniczne
niszczenie) na istniejące borówczyska
10. Ochrona runa leśnego Ograniczenie podsadzeń do
Wszystkie
niezbędnych działań podyktowanych stanowiska
potrzebą hodowli i ochrony lasu
11. Ochrona bazy
Wprowadzenie w leśnych zabiegach Cały obszar
pokarmowej
ochronnych maksymalnego ogranicze- Natura 2000
cietrzewia
nia stosowania środków chemicznych
(wpływ na redukcję bazy pokarmowej
cietrzewia), preferowanie biologicznych metod zwalczania szkodników
12. Zminimalizowanie
Preferowanie grodzeń upraw leśnych Wszystkie
ryzyka kolizji ptaków metodą przęsłową (żerdzie), a w
stanowiska
z ogrodzeniami
przypadku grodzeń z siatki stosowanie
leśnymi
odpowiednich oznaczeń (np.
poprzecznych belek) w celu uniknięcia
kolizji ptaków z siatką
13. Zminimalizowanie
Ograniczenie do niezbędnego
Wszystkie
ryzyka powstania
minimum wykonywania okopów
stanowiska
pułapek dla nielotnych i budowli ziemnych.
osobników cietrzewia Każdorazowo po zakończeniu ćwiczeń
bezwzględne zasypywanie wykonanych okopów i budowli ziemnych

Cały okres
obowiązywania
planu

Nr i nazwa

Zakres prac
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Cały okres
obowiązywania
planu
Cały okres
obowiązywania
planu

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
Nadleśnictwo
Drygały

Nadleśnictwo
Drygały
Nadleśnictwo
Drygały

Cały okres
obowiązywania
planu

Nadleśnictwo
Drygały

Cały okres
obowiązywania
planu

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych
Orzysz

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Termin
wykonania

14. Ograniczenie
płoszenia cietrzewi

Egzekwowanie zakazu jazdy
Wszystkie
pojazdami mechanicznymi w sezonie stanowiska
lęgowym

Cały okres
obowiązywania
planu

15. Ograniczenie
płoszenia cietrzewi
przez myśliwych

Ograniczenie do niezbędnego miniWszystkie
mum zakładania nęcisk. Możliwość
stanowiska
zakładania nęcisk w okresie jesiennozimowym, tj. październik-luty.
Utrzymanie nęcisk, które są obecnie
i umożliwiają gospodarowanie
zwierzyną płową
W okresie toków prowadzenie
Wszystkie
wyłącznie ćwiczeń dziennych po
stanowiska
godzinie 10:00

Cały okres
obowiązywania
planu

Cały okres
obowiązywania
planu

Wykonywanie prac leśnych związanych z wycinką drzew i krzewów w
okresie od 1 czerwca do 31 stycznia

Cały okres
obowiązywania
planu

16. Ograniczenie
płoszenia cietrzewi
przez wojsko

17. Przeciwdziałanie
płoszeniu cietrzewi
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Wszystkie
stanowiska

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych
Orzysz,
Nadleśnictwo
Drygały
Nadleśnictwo
Drygały

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych
Orzysz
Nadleśnictwo
Drygały

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

Utrzymanie istniejących stosunków
Wszystkie
wodnych poprzez nie podejmowanie stanowiska
celowych działań nastawionych na
zmianę tych stosunków (nie dotyczy
prac konserwacyjnych mających na
celu utrzymanie funkcjonującej już
infrastruktury hydrotechnicznej i
przeciwdziałania gwałtownym
zmianom zagrażającym trwałości lasu)
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
19. Kontrola wpływu
Monitoring efektywności realizacji
Cały obszar
działań ochronnych na działań ochronnych poprzez ocenę
Natura 2000
populację cietrzewia liczebności bezwzględnej w oparciu o
coroczny monitoring populacji
cietrzewia (liczenie samców na
tokowiskach oraz liczenia cietrzewi w
końcu lata i jesienią dla oceny
struktury płci i wyników rozrodu)
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
20. Ocena negatywnego Inwentaryzacja lisa, jenota, norki
Cały obszar
wpływu gatunków
amerykańskiej, jastrzębia oraz kruka. Natura 2000
drapieżnych na
Ocena negatywnego wpływu tych
populację cietrzewia gatunków na populację cietrzewia.
Określenie działań zaradczych

Cały okres
obowiązywania
planu

Nr i nazwa

Zakres prac

18. Zachowanie
odpowiedniego
uwilgotnienia siedlisk
cietrzewia

A122

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
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Cały okres
obowiązywania
planu, corocznie

Cały okres
obowiązywania
planu

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
50
Nadleśnictwo
(dot. działania Drygały,
dla wszyst- Zarząd
kich
Melioracji
gatunków) i Urządzeń
Wodnych w
Olsztynie

50

RDOŚ w
Olsztynie na
podstawie
porozumienia z
Nadleśnictwem
Drygały

100
RDOŚ w
(dot. działania Olsztynie na
dla wszystkichpodstawie
gatunków)
porozumienia z
Nadleśnictwem
Drygały oraz
kołami
łowieckimi

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony
Derkacz
Crex crex

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

21. Utrzymywanie
środowisk otwartych
poligonu jako siedlisk
derkacza

Utrzymanie środowisk otwartych z
Stanowiska:
zachowaniem w ich obrębie
e153, cce0,
d9c0
niewielkich kęp zadrzewień (osika,
brzoza) poprzez podtrzymanie
szkoleniowych działań wojskowych.
Działanie obligatoryjne.
22. Utrzymanie
Zachowanie użytkowania łąkowego, Stanowiska
użytkowania siedlisk łąkowo-pastwiskowego lub
b1d1, edbd,
łąkowych
pastwiskowego na trwałych użytkach ebe7, e2c3,
stanowiących siedliska zielonych. Pozostawianie obecnych
fecc, a7f7,
derkacza
elementów krajobrazowych
5c01, 657e,
stanowiących ostoje bioróżnorodności. bcda, 8841
Działanie obligatoryjne.
23. Użytkowanie łąk i
Działanie fakultatywne:
Stanowiska:
pastwisk w sposób
− koszenie po 1 sierpnia z pozosta- b1d1, edbd,
przyjazny derkaczowi
ebe7, e2c3,
wieniem 10-25% powierzchni
fecc, a7f7,
nieskoszonej;
− koszenie okrężne od wewnątrz na 5c01, 657e,
bcda, 8841
zewnątrz działki
− usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni
po pokosie, a w uzasadnionych
przypadkach w dłuższym terminie,
niezwłocznie po ustaniu przyczyny
ze względu, na które termin ten nie
był przestrzegany,
− wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do
dnia 15 października, przy obsadzie
zwierząt wynoszącej nie więcej niż
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Termin
wykonania
Cały okres
obowiązywania
planu

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
Rejonowy
Zarząd
Infrastruktury
Olsztyn

Cały okres
obowiązywania
planu

Właściciel,
dzierżawca lub
zarządca gruntu

Cały okres
obowiązywania
planu

Wykonujący
prawa właścicielskie na podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
obniżenia dochodowości albo na
podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ w
Olsztynie

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

0,5 DJP/ha w okresie do dnia 20
lipca, a od dnia 20 lipca wynoszącej 0,5−1 DJP/ha, i obciążeniu
pastwiska wynoszącym nie więcej
niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym
wypasanie na terenach zalewowych
rozpoczyna się nie wcześniej niż w
terminie 2 tygodni po ustąpieniu
wód,
− niewykaszanie niedo¬jadów poza
okresem od dnia 1 sierpnia do dnia
30 września.
24. Zachowanie
Utrzymanie istniejących stosunków
Stanowiska
odpowiedniego
wodnych poprzez nie podejmowanie b1d1, edbd,
uwilgotnienia siedlisk celowych działań nastawionych na
ebe7, e2c3,
derkacza
zmianę tych stosunków (nie dotyczy
fecc, a7f7,
prac konserwacyjnych mających na
5c01, 657e,
celu utrzymanie funkcjonującej już
bcda, 8841
infrastruktury hydrotechnicznej i
przeciwdziałania gwałtownym
zmianom zagrażającym trwałości lasu)
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Monitoring efektywności działań
Cały obszar
25. Kontrola wpływu
działań ochronnych na ochronnych poprzez ocenę liczebności Natura 2000
populację derkacza
względnej w oparciu o monitoring
populacji lęgowej derkacza.
Nasłuch odzywających się samców na
reprezentatywnej powierzchni próbnej
(nie mniejszej niż 16 km2). Dwa
liczenia w sezonie, prowadzone w
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Termin
wykonania

Cały okres
obowiązywania
planu

Pierwszy raz w
ciągu pierwszych
3 lat
obowiązywania
planu, co 3 lata

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie

50
Nadleśnictwo
(dot. działania Drygały,
dla wszyst- Zarząd
kich
Melioracji i
gatunków) Urządzeń
Wodnych w
Olsztynie

50

RDOŚ w
Olsztynie

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

godzinach 22.00-23.00, w okresie: na
przełomie maja i czerwca oraz pod
koniec czerwca.
26. Ocena negatywnego Inwentaryzacja lisa, norki amerykań- Cały obszar
wpływu gatunków
skiej, jenota; określenie poziomu
Natura 2000
drapieżnych na
redukcji drapieżników i ustalenie stanu
populację derkacza
docelowego ich populacji. Ustalenie
rekompensaty za odstrzelone zwierzę.
Ocena negatywnego wpływu gatunków
drapieżnych na populację derkacza,
określenie działań zaradczych
A224
Nr Działania związane z ochroną czynną
Lelek
27. Ochrona nieleśnych Ograniczanie sukcesji leśnej poprzez Wszystkie
Caprimulgus
siedlisk lelka
odkrzaczanie i usuwanie podrostów
stanowiska
europaeus
drzew. 10 ha rocznie.
Działanie fakultatywne.

Termin
wykonania

Cały okres
obowiązywania
Planu

Cały okres
obowiązywania
planu

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Wprowadzenie w leśnych zabiegach Cały obszar
Cały okres
28. Ochrona bazy
pokarmowej lelka
ochronnych maksymalnego
Natura 2000
obowiązywania
ograniczenia stosowania środków
planu
chemicznych (wpływ na redukcję bazy
pokarmowej), preferowanie
biologicznych metod zwalczania
szkodników. Działanie obligatoryjne.
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Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie

RDOŚ w
100
(dot. działania Olsztynie na
dla wszystkichpodstawie
gatunków)
porozumienia z
Nadleśnictwem
Drygały oraz
kołami
łowieckimi
10

RDOŚ w
Olsztynie na
podstawie
porozumienia z
Nadleśnictwem
Drygały
Nadleśnictwo
Drygały

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Termin
wykonania

29. Ograniczenie
płoszenia lelków
powodowanego
ruchem pojazdów
mechanicznych

Egzekwowanie zakazu jazdy
pojazdami mechanicznymi w sezonie
lęgowym

Wszystkie
stanowiska

Cały okres
obowiązywania
planu

30. Ochrona siedlisk
lęgowych lelka

Nie oranie pasów przeciwpożarowych Wszystkie
w okresie od początku kwietnia do
stanowiska
końca czerwca

Cały okres
obowiązywania
planu

31. Ochrona siedlisk lelka
na siedliskach boru
świeżego
32. Ochrona nieleśnych
siedlisk lelka

Nie usuwanie drzew i krzewów w
Wszystkie
młodnikach i uprawach na siedliskach stanowiska
boru świeżego w okresie maj – sierpień
Maksymalne ograniczenie
Wszystkie
wykonywania zalesiania i dosadzania stanowiska
drzew na terenach nieleśnych
33. Ochrona siedlisk na Utrzymanie wykonywania rębni
Cały obszar
siedliskach borowych zupełnych z pozostawieniem 5%
Natura 2000
powierzchni starodrzewu na
siedliskach borowych
34. Ochrona siedlisk lelka Nie wykonywanie prac leśnych na
Wszystkie
na zrębach i w
zrębach i młodnikach śródleśnych w
stanowiska
młodnikach
sezonie lęgowym (maj – koniec lipca)
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
35. Kontrola wpływu
Monitoring efektywności działań
Cały obszar
działań ochronnych na ochronnych poprzez ocenę liczebności Natura 2000
populację lelka
względnej w oparciu o monitoring
populacji lęgowej lelka.
Nasłuch odzywających się samców na
reprezentatywnej powierzchni próbnej,
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Cały okres
obowiązywania
planu
Cały okres
obowiązywania
planu
Cały okres
obowiązywania
planu
Cały okres
obowiązywania
planu

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
Rejonowy
Zarząd
Infrastruktury
Olsztyn,
Nadleśnictwo
Drygały
Rejonowy
Zarząd
Infrastruktury
Olsztyn
Nadleśnictwo
Drygały
Nadleśnictwo
Drygały
Nadleśnictwo
Drygały

Nadleśnictwo
Drygały

RDOŚ w
Pierwszy raz w
100
ciągu pierwszych (dot. działania Olsztynie
3 lat
dla wszystobowiązywania
kich
planu, co 3 lata
gatunków)

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

A120
Zielonka
Porzana
parva

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

nie mniejszej niż 25 km2. Dwa liczenia
w sezonie w okresie: 1-20 czerwca i 120 lipca, prowadzone od zmroku do
świtu (za wyjątkiem godzin 23.001.00)
Nr Działania związane z ochroną czynną
36. Przeciwdziałanie
Skuteczne egzekwowanie zakazu
Drogi prowapłoszeniu zielonki nad wstępu do rezerwatu (ze szczególnym dzące do rezerjeziorem Zdedy
uwzględnieniem wędkarzywatu w obrębie
kłusowników) w okresie kwiecień –
stanowiska
październik
091f
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
37. Zachowanie
Utrzymanie istniejących stosunków
Wszystkie
odpowiedniego
wodnych poprzez nie podejmowanie stanowiska
uwilgotnienia siedlisk celowych działań nastawionych na
zielonki
zmianę tych stosunków (nie dotyczy
prac konserwacyjnych mających na
celu utrzymanie funkcjonującej już
infrastruktury hydrotechnicznej i
przeciwdziałania gwałtownym
zmianom zagrażającym trwałości lasu)
38. Przeciwdziałanie
Zachowanie naturalnych procesów
Stanowisko
utracie siedlisk
sukcesji zbiorowisk szuwarowych
091f
gniazdowych zielonki poprzez ograniczenie eksploatacji
w zbiorowiskach
trzciny
szuwarowych
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Monitoring efektywności działań
Cały obszar
39. Kontrola wpływu
działań ochronnych na ochronnych poprzez ocenę liczebności Natura 2000
populację zielonki
bezwzględnej w oparciu o monitoring
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Termin
wykonania

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie

Cały okres

6

obowiązywania
planu

Cały okres
obowiązywania
planu

Cały okres
obowiązywania
planu

Pierwszy raz w
ciągu pierwszych
3 lat

Nadleśnictwo
Drygały, Rejonowy Zarząd
Infrastruktury
w Olsztynie

50
Nadleśnictwo
(dot. działania Drygały, Zadla wszyst- rząd Melioracji
kich
i Urządzeń
gatunków) Wodnych w
Olsztynie

Zadanie nie RDOŚ w
generuje Olsztynie
kosztów

50

RDOŚ w
Olsztynie

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

populacji lęgowej zielonki.
Mapowanie spostrzeżeń gatunku w
trakcie kontroli powierzchni z
zastosowaniem stymulacji głosowej
(co 100-150 m).
2 kontrole w sezonie w okresie 10.05 –
30.05, w odstępach czasu co ok. 10-15
dni, od zmierzchu do świtu.
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
40. Ocena negatywnego Inwentaryzacja norki amerykańskiej, Cały obszar
jenota. Określenie poziomu redukcji
Natura 2000
wpływu gatunków
drapieżników i ustalenie stanu
drapieżnych na
docelowego ich populacji. Ustalenie
populację zielonki
rekompensaty za odstrzelone zwierzę.
Ocena negatywnego wpływu gatunków
drapieżnych na populację zielonki,
określenie działań zaradczych.
A127 Żuraw Nr Działania związane z ochroną czynną
Grus grus 41. Ochrona siedlisk
Utrzymanie istniejących stosunków
Wszystkie
- populacja
żurawia poprzez
wodnych poprzez nie podejmowanie
stanowiska
lęgowa
zachowanie
celowych działań nastawionych na
odpowiedniego ich zmianę tych stosunków (nie dotyczy
uwilgotnienia
prac konserwacyjnych mających na
celu utrzymanie funkcjonującej już
infrastruktury hydrotechnicznej i
przeciwdziałania gwałtownym
zmianom zagrażającym trwałości lasu)
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
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Termin
wykonania

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie

obowiązywania
planu, co 3 lata

Cały okres
obowiązywania
planu

100
RDOŚ w
(dot. działania Olsztynie na
dla wszyst- podstawie
kich
porozumienia z
gatunków) Nadleśnictwem
Drygały i
kołami
łowieckimi

Cały okres
obowiązywania
planu

50
Nadleśnictwo
(dot. działania Drygały,
dla wszyst- Zarząd
kich
Melioracji i
gatunków) Urządzeń
Wodnych w
Olsztynie

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Miejsce
realizacji

Termin
wykonania

42. Ochrona żurawi przed Uwzględnienie w planie urządzenia
Wszystkie
płoszeniem
lasu dla Nadleśnictwa Drygały
stanowiska
ograniczenia wykonywania cięć
rębnych w olsach w okresie lęgowym
żurawia (1 kwietnia – 15 lipca).
43. Ochrona nieleśnych Utrzymanie istniejących form
Wszystkie
siedlisk żurawia
użytkowania łąk, pastwisk, roli oraz
stanowiska
nieużytków o charakterze TUZ
poprzez użytkowanie kośne,
pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.
Działanie obligatoryjne.
44. Ochrona śródleśnych Egzekwowanie w gospodarce leśnej
Wszystkie
zbiorników wodnych zapisów dotyczących unikania
stanowiska
stanowiących siedliska składowania na terenach śródleśnych
lęgowe żurawia
zbiorników wodnych gałęzi z cięć
sanitarnych i gospodarczych
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
45. Kontrola wpływu
Monitoring efektywności działań
Cały obszar
działań ochronnych na ochronnych poprzez ocenę liczebności Natura 2000
populację lęgową
bezwzględnej w oparciu o monitoring
żurawia
populacji lęgowej żurawia.
Nasłuch odzywających się par, prowadzony z wyznaczonych punktów lub
bezpośrednie kontrole siedlisk podmokłych o małej powierzchni (np.
zbiorników śródpolnych i śródleśnych)
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Cały okres
obowiązywania
planu

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
Zadanie nie RDLP w
generuje Białymstoku
kosztów

Cały okres
obowiązywania
planu

Trudne do Właściciel,
oszacowania dzierżawca lub
zarządca gruntu

Cały okres
obowiązywania
planu

Zadanie nie Nadleśnictwo
generuje Drygały
kosztów

Nr i nazwa

Zakres prac
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Pierwszy raz w
ciągu pierwszych
3 lat
obowiązywania
planu, co 3 lata

50

RDOŚ w
Olsztynie

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Cały obszar
Inwentaryzacja dzika, lisa, jenota.
Natura 2000
Określenie poziomu redukcji
drapieżników i ustalenie stanu
docelowego ich populacji. Ustalenie
rekompensaty za odstrzelone zwierzę.
Ocena negatywnego wpływu gatunków
drapieżnych na populację żurawia.
Określenie działań zaradczych.
A127 Żuraw Nr Działania związane z ochroną czynną
Grus grus 47. Ochrona nieleśnych Powstrzymywanie sukcesji zbiorowisk W obrębie
- populacja
wyznaczonego
siedlisk żurawia
zaroślowych i leśnych na terenach
przelotna
porastanych obecnie przez zbiorowiska stanowiska
łąkowe i na ich granicy
ze zbiorowiskami szuwarowymi
i zaroślowymi poprzez usunięcie nalotu
drzew i krzewów.
10 ha rocznie.
46. Ocena negatywnego
wpływu gatunków
drapieżnych na
populację żurawia

48. Zachowanie
odpowiedniego
uwilgotnienia siedlisk
żurawia

Termin
wykonania
Cały okres
obowiązywania
planu

Cały okres
obowiązywania
planu

Utrzymanie istniejących stosunków
Wszystkie
Cały okres
wodnych poprzez nie podejmowanie
stanowiska
obowiązywania
celowych działań nastawionych na
planu
zmianę tych stosunków (nie dotyczy
prac konserwacyjnych mających na
celu utrzymanie funkcjonującej już
infrastruktury hydrotechnicznej i
przeciwdziałania gwałtownym
zmianom zagrażającym trwałości lasu)
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
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Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
100
RDOŚ w
(dot. działania Olsztynie na
dla wszystkichpodstawie
gatunków)
porozumienia z
Nadleśnictwem
Drygały i
kołami
łowieckimi
10

RDOŚ w
Olsztynie na
podstawie
porozumienia z
Nadleśnictwem
Drygały oraz
Rejonowym
Zarządem
Infrastruktury
w Olsztynie
50
Nadleśnictwo
(dot. działania Drygały,
dla wszyst- Zarząd
kich
Melioracji i
gatunków) Urządzeń
Wodnych w
Olsztynie

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa
49. Przeciwdziałanie
płoszeniu żurawi w
okresie migracji
powodowanemu
ćwiczeniami
wojskowymi

50. Przeciwdziałanie
płoszeniu żurawi
powodowanemu
pracami leśnymi

51. Przeciwdziałanie
płoszeniu żurawi
powodowanemu
polowaniami

Miejsce
realizacji

Zakres prac
Wprowadzenie, w harmonogramie
użytkowania poligonu, zakazu
prowadzenia działań wojskowych
mogących powodować duży hałas,
takich jak np: strzelanie, detonacje
materiałów wybuchowych,
ćwiczenia z udziałem samolotów i
śmigłowców, pojazdów
mechanicznych, ćwiczeń żołnierzy)
w okresie wrzesień – październik, w
czasie: 3 godziny przed zachodem
słońca do 3 godzin po wschodzie
słońca
Uwzględnienie w gospodarce leśnej
unikania wykonywania prac leśnych
w okresie migracji żurawia z
uwzględnieniem czasu przebywania
żurawi na noclegowisku – w okresie
wrzesień – październik, w czasie: 3
godziny przed zachodem słońca do
3 godzin po wschodzie słońca
Ograniczenie do niezbędnego
minimum polowań dla właściwego
funkcjonowania OHZ – w okresie
wrzesień – październik, w czasie: 3
godziny przed zachodem słońca do
3 godzin po wschodzie słońca
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Termin
wykonania

W obrębie
Cały okres
wyznaczonego obowiązywania
stanowiska oraz planu
w promieniu
0,5 km od
wyznaczonej
granicy
stanowiska

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
Zadanie nie Rejonowy
generuje Zarząd
kosztów Infrastruktury
Olsztyn

W obrębie
Cały okres
wyznaczonego obowiązywania
stanowiska
planu

Zadanie nie Nadleśnictwo
generuje Drygały
kosztów

W obrębie
Cały okres
wyznaczonego obowiązywania
stanowiska oraz planu
w promieniu
0,5 km od
wyznaczonej
granicy strefy

Zadanie nie Nadleśnictwo
generuje Drygały
kosztów

Działania ochronne
Przedmiot
ochrony

Nr i nazwa
52. Przeciwdziałanie
płoszeniu żurawi na
noclegowisku nad
Jeziorem Zdedy

Miejsce
realizacji

Zakres prac
Skuteczne egzekwowanie zakazu
wstępu do rezerwatu – w okresie
wrzesień – październik

Termin
wykonania

Drogi
Cały okres
prowadzące do obowiązywania
stanowiska
planu

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
53. Kontrola wpływu
Monitoring efektywności działań
Cały obszar
działań ochronnych na ochronnych poprzez ocenę liczebności Natura 2000
populację przelotną bezwzględnej w oparciu o monitoring
żurawia
populacji przelotnej żurawia
prowadzony na zlotowiskach.
3 kontrole w sezonie w okresie 5
września – 15 października,
w odstępach czasu ok. 15 dni. Każda
kontrola prowadzona przez 3-5 godzin
podczas liczenia wieczornego i 2-3
godziny podczas liczenia porannego

Pierwszy raz w
ciągu pierwszych
3 lat
obowiązywania
planu, co 3 lata

Szacunkowe
Podmiot
koszty
odpowiedzialny
(w tys. zł) za wykonanie
6
Nadleśnictwo
Drygały, Rejonowy Zarząd
Infrastruktury
w Olsztynie
20

RDOŚ w
Olsztynie

Cietrzew
Umieszczone w tabeli proponowane działania ochronne na obszarze ostoi w celu zachowania cietrzewia zostały opracowane z podstawie zebranych
informacji literaturowych oraz informacji przekazanych podczas spotkań z użytkownikami obszaru Natura 2000 Poligon Orzysz PLB PLB280014,
głównie przez Nadleśnictwo Drygały oraz przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.
Stan ochrony populacji cietrzewia na terenie ostoi określono na U1 (niezadawalający). W celu zminimalizowania negatywnych czynników
występujących na terenie całej ostoi wpływających na stan populacji zaproponowano działania ochronne, które mają być podejmowane na terenie całej
ostoi, we wszystkich, bądź wybranych strefach częściowej ochrony. Ze względu na konieczność podejmowanych działań, zostały one dodatkowo
podzielone na działania fakultatywne oraz obligatoryjne.
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Derkacz
Umieszczone w tabeli 6 proponowane działania ochronne na obszarze ostoi mają na celu zachowanie korzystnego stanu ochrony gatunku i zostały
opracowane na podstawie zebranych informacji literaturowych oraz informacji przekazanych podczas spotkań z użytkownikami obszaru Natura 2000
Poligon Orzysz PLB PLB280014, głównie przez Nadleśnictwo Drygały oraz przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.
Proponowane i opisane w tabeli 6 działania wynikają z istniejących i potencjalnych zagrożeń wymienionych w tabeli 4.
Lelek
Umieszczone w tabeli 6 proponowane działania ochronne na obszarze ostoi mają na celu zachowanie korzystnego stanu ochrony gatunku i zostały
opracowane na podstawie zebranych informacji literaturowych oraz informacji przekazanych podczas spotkań z użytkownikami obszaru Natura 2000
Poligon Orzysz PLB PLB280014, głównie przez Nadleśnictwo Drygały oraz przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.
Proponowane i opisane w tabeli 6 działania wynikają z istniejących i potencjalnych zagrożeń wymienionych w tabeli 4.
Zielonka
Umieszczone w tabeli 6 proponowane działania ochronne na obszarze ostoi mają na celu zachowanie korzystnego stanu ochrony gatunku i zostały
opracowane na podstawie zebranych informacji literaturowych oraz informacji przekazanych podczas spotkań z użytkownikami obszaru Natura 2000
Poligon Orzysz PLB PLB280014, głównie przez Nadleśnictwo Drygały oraz przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.
Proponowane i opisane w tabeli 6 działania wynikają z istniejących i potencjalnych zagrożeń wymienionych w tabeli 4.
Żuraw – populacja lęgowa
Umieszczone w tabeli 6 proponowane działania ochronne na obszarze ostoi mają na celu zachowanie korzystnego stanu ochrony gatunku i zostały
opracowane na podstawie zebranych informacji literaturowych oraz informacji przekazanych podczas spotkań z użytkownikami obszaru Natura 2000
Poligon Orzysz PLB PLB280014, głównie przez Nadleśnictwo Drygały oraz przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.
Proponowane i opisane w tabeli 6 działania wynikają z istniejących i potencjalnych zagrożeń wymienionych w tabeli 4.
Żuraw – populacja przelotna
Umieszczone w tabeli 6 proponowane działania ochronne na obszarze ostoi mają na celu zachowanie korzystnego stanu ochrony gatunku i zostały
opracowane na podstawie zebranych informacji literaturowych oraz informacji przekazanych podczas spotkań z użytkownikami obszaru Natura 2000
Poligon Orzysz PLB PLB280014, głównie przez Nadleśnictwo Drygały oraz przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.
Proponowane i opisane w tabeli 6 działania wynikają z istniejących i potencjalnych zagrożeń wymienionych w tabeli 4.
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7.Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony
Przedmiot
ochrony

Numer
stanowiska

Cel działań
ochronnych

Parametr

A409
Cały obszar
Cietrzew Natura 2000
Tetrao
tetrix tetrix

Utrzymanie
właściwego
stanu ochrony
(FV) siedlisk
gatunku

Liczebność
bezwzględna

A122
Cały obszar
Derkacz Natura 2000
Crex crex

Utrzymanie
właściwego
stanu ochrony
(FV) gatunku

Liczebność
względna

Podmiot Szacowan
Wskaźnik
Miejsce
odpowiey koszt
dzialny (w tys. zł)
Liczba
Coroczne liczenie Cały okres
Cały obszar RDOŚ w
50
tokujących
samców biorących obowiązywa- Natura 2000 Olsztynie
samców
udział w tokach.
nia planu
Zakres prac
Terminy/
monitoringowych częstotliwość

Liczba
osobników

Liczenia cietrzewi
w końcu lata
i jesienią dla oceny
struktury płci i
wyników rozrodu
(liczba
odchowanych
młodych i liczba
kur bez potomstwa).
Liczba
Nasłuch
Dwa liczenia Wyznaczona RDOŚ w
odzywających odzywających się w sezonie,
powierzchnia Olsztynie
się samców samców na
prowadzone próbna
reprezentatywnej w godzinach
22.00-23.00,
powierzchni
w okresie: na
próbnej (nie
mniejszej niż 16
przełomie ma2
km )
ja i czerwca
oraz pod koniec czerwca.
Co 3 lata
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50

Przedmiot
ochrony

Numer
stanowiska

Cel działań
ochronnych

Parametr

Podmiot Szacowan
odpowiey koszt
dzialny (w tys. zł)
Nasłuch
50
Dwa liczenia Wyznaczona RDOŚ w
odzywających się w sezonie,
powierzchnia Olsztynie
samców na
prowadzone próbna
reprezentatywnej od zmroku do
powierzchni
świtu (za
próbnej (nie
wyjątkiem
mniejszej, niż 25 godzin 23.00km2)
1.00), w
okresie: 1-20
czerwca i 120 lipca.
Co 3 lata.
Mapowanie
2 kontrole w Siedliska
RDOŚ w
50
spostrzeżeń gatunku sezonie w
szuwarowe na Olsztynie
w trakcie kontroli okresie 10.05 całym
powierzchni z
– 30.05, w
obszarze ostoi
odstępach co
zastosowaniem
stymulacji głosowej ok. 10-15 dni,
(co 100-150 m).
od zmierzchu
do świtu.
C3 lata
Nasłuch odzywa- Jedno liczenie Cały obszar RDOŚ w
50
jących się par, pro- w sezonie, pół Natura 2000 Olsztynie
wadzony z wyzgodziny przed
naczonych punktów wschodem
lub bezpośrednie słońca do 3
kontrole siedlisk
godzin po
podmokłych o
wschodzie
małej powierzchni słońca (25.III
(np. zbiorników
– 20.IV).
śródpolnych
Co 3 lata.
Zakres prac
Terminy/
monitoringowych częstotliwość

Wskaźnik

A224
Cały obszar
Lelek
Natura 2000
Caprimulgus
europaeus

Utrzymanie
właściwego
stanu ochrony
(FV) gatunku

Liczebność
względna

Liczba par
lęgowych

A120
Zielonka
Porzana
parva

Cały obszar
Natura 2000

Utrzymanie
właściwego
stanu ochrony
(FV) gatunku

Liczebność
bezwzględna

Liczba par
lęgowych

A127
Cały obszar
Żuraw
Natura 2000
Grus grus
– populacja
lęgowa

Utrzymanie
właściwego
stanu ochrony
(FV) populacji
gatunku

Liczebność
bezwzględna

Liczba par
lęgowych
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Miejsce

Przedmiot
ochrony

Numer
stanowiska

A127
Cały obszar
Żuraw
Natura 2000
Grus grus
– populacja
przelotna

Cel działań
ochronnych
Utrzymanie
właściwego
stanu ochrony
(FV) populacji
gatunku

Parametr

Liczebność
bezwzględna

Zakres prac
Terminy/
monitoringowych częstotliwość

Wskaźnik

i śródleśnych)
Liczenie z punktów
zapewniających
dobrą widoczność
i możliwość
długotrwałego
śledzenia stad
ptaków
dolatujących do
noclegowiska

Liczba
osobników

Miejsce

Kontrola
3 kontrole
w sezonie w zlotowisk
okresie 5.IX – (aktualnie 1
15.X, w od- stanowisko,
stępach co ok. okolice
15 dni, każda rezerwatu
prowadzona Jezioro
przez 3-5 go- Zdedy).
dzin podczas
liczenia
wieczornego
i 2-3 godziny
podczas
liczenia
porannego.
Co 3 lata

Podmiot Szacowan
odpowiey koszt
dzialny (w tys. zł)
RDOŚ w
Olsztynie

20

Cietrzew
Efektywność podjętych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych czynników występujących na terenie całej ostoi wpływających na
stan populacji cietrzewia można ocenić na podstawie prowadzonych regularnych działań monitoringowych. Dlatego też zaproponowano
przeprowadzenie corocznej inwentaryzacji populacji cietrzewia. Metodykę ustalono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000, tom 7 (Ministerstwo Środowiska, 2004). Zaproponowano liczenie samców biorących udział w tokach (wiosną) oraz Liczenia
cietrzewi w końcu lata i jesienią w celu oceny struktury płci i wyników rozrodu (liczba odchowanych młodych i liczba kur bez potomstwa).
Derkacz
Efektywność podjętych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych czynników występujących na terenie całej ostoi wpływających na
stan populacji derkacza można ocenić na podstawie prowadzonych regularnych działań monitoringowych. Dlatego też zaproponowano
przeprowadzenie corocznych inwentaryzacji populacji lęgowej derkacza. Metodykę ustalono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000, tom 7 (Ministerstwo Środowiska, 2004).
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Lelek
Efektywność podjętych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych czynników występujących na terenie całej ostoi wpływających na
stan populacji lelka można ocenić na podstawie prowadzonych regularnych działań monitoringowych. Dlatego też zaproponowano przeprowadzenie
corocznych inwentaryzacji populacji lęgowej lelka. Metodykę ustalono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000, tom 8 (Ministerstwo Środowiska, 2004).
Zielonka
Efektywność podjętych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych czynników występujących na terenie całej ostoi wpływających na
stan populacji zielonki można ocenić na podstawie prowadzonych regularnych działań monitoringowych. Dlatego też zaproponowano
przeprowadzenie inwentaryzacji populacji lęgowej zielonki w odstępach 2 letnich. Metodykę ustalono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, tom 7 (Ministerstwo Środowiska, 2004). Zaproponowano mapowanie spostrzeżeń gatunku w trakcie kontroli
powierzchni z zastosowaniem stymulacji głosowej (co 100 – 150 m).
Żuraw – populacja lęgowa
Efektywność podjętych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych czynników występujących na terenie całej ostoi wpływających na
stan populacji żurawia można ocenić na podstawie prowadzonych regularnych działań monitoringowych. Dlatego też zaproponowano
przeprowadzenie inwentaryzacji populacji lęgowej żurawia w odstępach 2 letnich. Metodykę ustalono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, tom 7 (Ministerstwo Środowiska, 2004). Zaproponowano nasłuch odzywających się par, prowadzony
z wyznaczonych punktów lub bezpośrednie kontrole siedlisk podmokłych o małej powierzchni (np. zbiorników śródpolnych i śródleśnych).
Żuraw – populacja przelotna
Efektywność podjętych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych czynników występujących na terenie całej ostoi wpływających na
stan przelotnej populacji żurawia można ocenić na podstawie prowadzonych regularnych działań monitoringowych. Dlatego też zaproponowano
przeprowadzenie corocznej inwentaryzacji zlotowisk gatunku. Metodykę ustalono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000, tom 7 (Ministerstwo Środowiska, 2004). Zaproponowano Liczenie z punktów zapewniających dobrą widoczność i możliwość
długotrwałego śledzenia stad ptaków dolatujących do noclegowiska.
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych
Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych to należy je umieścić
w poniższym zestawieniu.
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
Dokumentacja planistyczna
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5
ustawy o ochronie przyrody)
Studium uwarunkowań i kierunków
Zagrożenie dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 może stanowić realizacja ustaleń
zagospodarowania przestrzennego gminy
Studium, w którym przeznaczono do zalesień wrzosowiska na terenach po gospodarstwie wojskowym
Biała Piska
(oddziały 572 do 703 – razem 565,5 ha).
(Uchwała nr XLVI/323/02 Rady Miejskiej w Zaleca się usunięcie tego zapisu.
Białej Piskiej z dnia: 29 sierpnia 2002 r.

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony
Nie zachodzą przesłanki sporządzenia planu ochrony.

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic
W tej części należy załączyć plik projektu oraz shp projektowanych zmian granic obszaru.

W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez Zamawiającego).
L.p.
Zapis SDF
1 Crex Crex – Ogółem - C

Proponowany zapis SDF
Crex crex –Ogółem - D

79

Uzasadnienie do zmiany
Derkacz (Crex crex) nie spełnia obecnie wymaganego
wyższego kryterium liczebności (ze względu na zwiększanie
się populacji tego gatunku), w związku z czym sugeruje się

L.p.
2

Zapis SDF

Proponowany zapis SDF

3

Caprimulgus europeus –
Caprimulgus europeus (populacja - B, stan
Populacja - C, Stan zachowania zachowania – A, Izolacja - C , Ogółem - A
– C, Izolacja - C , Ogółem - C
Porzana parva – Ogółem C
Porzana parva – Ogółem B

4

Grus grus (lęgowy) – Ogółem C Grus grus (lęgowy) – Ogółem D

Uzasadnienie do zmiany
usunięcie go z listy przedmiotów ochrony obszaru.
Znaczenie obszaru dla tego gatunku zostało ocenione
lepiej niż w latach poprzednich ze względu na lepszą ocenę
stanu populacji i stanu zachowania gatunku.
Znaczenia obszaru dla tego gatunku zostało ocenione
lepiej, niż w latach poprzednich ze względu na lepszy stan
zachowania gatunku.
Znaczenie obszaru dla tego gatunku zostało ocenione
gorzej niż w latach poprzednich. Żuraw nie spełnia
obecnie wymaganego kryterium kwalifikacyjnego w
związku z czym sugeruje się usunięcie go z listy
przedmiotów ochrony obszaru

Standardowy Formularz Danych zamieszczony na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informuje o 11 gatunkach ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej gniazdujących na terenie OSOP Ostoja Poligon Orzysz. Po inwentaryzacji przeprowadzonej w 2011 roku liczba gatunków z
Załącznika I DP wzrosła do 25. Wzrostu liczby gatunków nie należy wiązać z efektami działań ochronnych utworzonego kilka lat temu obszaru Natura 2000.
Powodem takich różnic jest brak pełnej inwentaryzacji ornitologicznej przed sporządzeniem SDF i opieranie się wyłącznie na zgrubnych szacunkach, stąd też
pominięcie wielu gatunków.
Starsza wersja SDF wskazuje 5 gatunków, które spełniają kryterium kwalifikacyjne dla ostoi. Są to cietrzew, derkacz, żuraw (populacja lęgowa i
migracyjna), lelek, zielonka. Derkacz spełniał nieaktualne obecnie, znacznie niższe od obecnego kryterium liczebności. Obecnie kryterium C6 spełniają 4 gatunki,
nadal mimo silnego spadku liczebności cietrzew, zielonka, lelek, żuraw (populacja migracyjna). W nowym SDF wzrosła liczba gatunków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej, ale większość z nich ma stosunkowo nieliczne populacje i poza pojedynczymi ich liczebność nie zbliża się nawet do 1% populacji krajowej.
Przeprowadzanie głębszych porównań obydwu SDF nie daje podstaw do rzetelnej analizy zmian awifauny, gdyż nie pozwalają na to odmienne metodyki ich
sporządzania.
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W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru)
L.p.

Proponowany przebieg granicy na tle
Uzasadnienie do zmiany
istniejących granic obszaru
Plik PDF mapy i wektorowa warstwa
Wyniki przeprowadzonej w 2011 r. inwentaryzacji ornitologicznej na terenie OSOP Natura 2000
informacyjna GIS
PLB280014 nie dają podstawy do przeprowadzenia korekty granic.

11. Zestawienie uwag i wniosków
l.p. Uwagi i wnioski

Podmiot zgłaszający

Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł A

Moduł B

Moduł C
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