PZO finansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09
„Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 na Obszarze Polski”
współfinansowanego ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w ramach działania 5.3 priorytetu V

Szablon projektu dokumentacji Planu
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura Jezioro Oświn i Okolice PLB280004
w województwie warmińsko - mazurskim

Warszawa, 2013
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1.

Etap wstępny pracy nad Planem

1.1. Informacje ogólne
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Opis granic obszaru
SDF
Położenie
Powierzchnia obszaru (w ha)
Status prawny
Termin przystąpienia do
sporządzenia Planu
Termin zatwierdzenia Planu
Koordynator Planu
Planista Regionalny
Sprawujący nadzór

Jezioro Oświn i okolice
PLB280004
Mapa z granicami obszaru. Załącznik nr 1
Plik PDF Standardowego Formularza Danych
Ostoja Jezioro Oświn i okolice położona jest na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, powiatów
węgorzewskiego, kętrzyńskiego, gmin Srokowo, Węgorzewo.
2516,1
Zaklasyfikowany jako OSO 11-2004
19 lipca 2013 r.

Wojciech Nowakowski, nowakowski@bioexperts.pl, +48 604 633 320
Imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail i telefon)w formacie: Janina Nowak, janina.nowak@poczta.pl ,
+48221234567, +48600000000.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa, 60 10-437 Olsztyn

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem
L.p.

1.

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

2.
3.

Ostoja Ramsar Jezioro Siedmiu Wysp (Oświn) brak
Obszar Chronionego Krajobrazu:
brak
Jeziora Oświn
Teren objęty PZO: PLB280004 o powierzchni 2 516,1 [ha]

Uzasadnienie
wyłączenia części terenu
ze sporządzania PZO
brak

Powierzchnia krajowej formy
ochrony przyrody lub
nadleśnictwa pokrywająca się z
obszarem [ha]
Nie dotyczy

brak
brak

Nie dotyczy
Nie dotyczy

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,
który to obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.1992 z późn. zm.) oraz dzikiej fauny i flory – Dz. Urz. UE L
206 z 22.7.1992 z późn. zm.) oraz art. 4 dyrektywy ptasiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r.- Dz. Urz. UE L 020 26/01/2010).
Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Zakres prac związanych z przygotowaniem planu zadań ochronnych
obejmuje:
a) zgromadzenie i weryfikację wiedzy na temat przedmiotów ochrony w obszarze,
b) określenie aktualnego stanu ochrony przedmiotów ochrony,
c) identyfikację zagrożeń dla zachowania lub osiągnięcia właściwego stanu ich ochrony,
d) określenie celów do osiągnięcia w okresie 10 lat obowiązywania planu,
e) określenie działań ochronnych niezbędnych do osiągnięcia założonych celów związanych z ochroną czynną, modyfikacją metod gospodarowania, uzupełnieniem stanu wiedzy,
f) określenie potrzeb monitorowania skutków zaplanowanych działań,
g) wskazanie zmian do istniejących dokumentów planistycznych.
2. Obszar Natura 2000 Jezioro Oświn i okolice PLB280004 o powierzchni 2 516,1ha obejmuje eutroficzne Jezioro Oświn i okolice
PLB280004 obejmuje eutroficzne jezioro Oświn i sąsiadujące z nim lasy oraz tereny nieleśne, z licznymi zabagnieniami. Tereny nie zalesione, wcześniej wykorzystywane jako pastwiska, obecnie w większości nie są użytkowane. Przechodzą one wtórnie w tereny zabagnione i zarastają olszyną i turzycami. Większa część lustra wody jeziora Oświn jest porośnięte trzcinowiskami. Na jeziorze występuje siedem zalesionych wysp. Z jeziora wypływa rzeka Oświnka będąca dopływem Łyny. Na terenie tego obszaru występuje Rezerwat Przyrody: Siedmiu
Wysp.
3. Przedmioty ochrony
Przedmiotami ochrony na terenie obszaru Jezioro Oświn i okolice PLB280004, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych są
następujące gatunki:
A120 Zielonka Porzana parva
A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger
A239 Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
A051 Krakwa Anas strepera
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4. Znaczenie Planu, jego cele, powstawanie oraz skutki.
Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem przy zarządzaniu zasobami przyrodniczymi dla ochrony których, zostały utworzone
obszary sieci Natura 2000. Tworzy on podstawę do prowadzenia działań ochronnych siedlisk oraz gatunków zwierząt, wskazując podmioty
odpowiedzialne za wykonanie jego założeń. Dokument ten jest sporządzany na okres dziesięciu lat, obejmuje on m.in. ocenę stanu ochrony
przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne i może w sposób bezpośredni oddziaływać na
organy administracji, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych jak i właścicieli nieruchomości czy przedsiębiorców działających
na chronionym terenie. Może również wskazać potrzebę zmian w już istniejących dokumentach planistycznych.
Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony,
który to obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.) oraz art. 28 ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 roku, tryb sporządzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186).
Plan zadań ochronnych dla obszaru ustanawia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, na podstawie projektu planu zadań
ochronnych wykonanego przez konsorcjum firm Adasa Sistemas S.A.U. oddział w Polsce oraz Bioexperts Wojciech Nowakowski.
5.
Spotkania dyskusyjne
W toku prac nad planem zadań ochronnych, zorganizowano 2 spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, na których podmioty
administracyjne, przedstawiciele zainteresowanych osób prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000 czy zainteresowane jego
ochroną, mogły wspólne wypracować zapisy dotyczące planu zadań ochronnych. Spotkania dyskusyjne odbyły się 23.10.2013, 10.12.2013 i
15.01.2014 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
6. Informacja publiczna
Podczas procesu planistycznego, by zapewnić możliwość udziału wszystkich zainteresowanych stron, projekt planu zostanie opublikowany
za pomocą Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://pzo.gdos.gov.pl/). Istnieje możliwość
zamieszczenia informacji o przebiegu prac na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/. Po zakończeniu prac nad planem, jego ostateczna wersja zostanie podana do publicznej wiadomości i poddana
procesowi konsultacji społecznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalny
dyrektor ochrony środowiska, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
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oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
8. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na:
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 Jezioro Oświn i okolice PLB280004.
1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Nazwa
polska

Nazwa
łacińska

%
pokryci
a

Pop.
osiadła

Pop.
rozrodcza

Pop.
przemieszczająca się

Pop.
zimująca

Ocena
pop. /
Stopień
reprezen.

Ocena
st. zach.

Ocena
izol. /
Pow.
względ
na

Ocena
ogólna

Lp.

Kod

Z1

A120

Zielonka

Porzana
parva

70-90

B

B

C

B

Z2

A197

rybitwa
czarna

Chlidonias
niger

40-45

C

C

C

C

Z3

A239

Dzięcioł
białogrzbiety

Dendrocopos
leucotos

C

B

C

C

Z4

A051

Krakwa

Anas strepera

C

C

C

C

5-8

10-15

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.
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
W ramach prac nad projektem POIS. 05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze
Polski” zorganizowana została strona internetowa, gdzie są zamieszczane dane wynikające z prac nad projektem planu zadań ochronnych.
Uwagi do projektowanego planu zadań ochronnych można zgłaszać na adres: pzo@rdos.olsztyn.pl. Ponadto umożliwiono konsultacje społeczne
za pomocą Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (http://pzo.gdos.gov.pl). Więcej informacji o projekcie planu zadań ochronnych Natura
2000 można znaleźć na stronie:... Ponadto w związku z realizacją projektu Planu został utworzony Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) ds.
tworzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja nad Oświnem” PLB280004, składający się z przedstawicieli kluczowych
grup interesu, tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji
ustaleń projektu Planu, a także eksperci przyrodnicy. W ramach prac ZLW zorganizowano 3 jednodniowe spotkania w formie warsztatów,
odbyły się one 23.10.2013, 10.12.2013 i 15.01.2014 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie. Informacja o spotkaniach ZLW została
przekazana zainteresowanym listownie. Dodatkowo ukazało się ogłoszenie w prasie lokalnej, które informowało o rozpoczęciu prac nad planem,
a ponadto rozesłano obwieszczenia do gmin, gdzie zostały one udostępnione opinii publicznej. Informacje te zamieszczono również na BIP
RDOŚ w Olsztynie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu. Spotkania miały charakter warsztatów, których celem było wypracowanie
wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000 – uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wiedzę naukową oraz
lokalną na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru. Listę osób/podmiotów uczestniczących w
spotkaniach ZLW przedstawia tab.1.8. W spotkaniach ZLW uczestniczyły osoby reprezentujące różne środowiska, m.in.: samorządowcy,
leśnicy, inwestorzy, przedstawiciele rolników, członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Członkowie ZLW zostali poproszeni o
udostępnianie informacji o uwarunkowaniach przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, które mogłyby być pomocne w
stworzeniu planu zadań ochronnych. Relacje ze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy dostępne są na stronie GDOŚ: Po zamieszczeniu projektu
Planu na stronie internetowej RDOŚ w Olsztynie w ciągu 21 dni od daty opublikowania istnieje możliwość składania uwag i wniosków w
formie pisemnej lub ustnej do przedstawionego dokumentu na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności (W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych
osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe
tych instytucji).
L.p.

Instytucja/osoby
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Zakres odpowiedzialności
Polityka regionalna, planowanie
przestrzenne, promocja regionu
województwa świętokrzyskiego,
udostępnianie informacji w tym zakresie
Zarządzanie gospodarką przestrzenną i
planowanie przestrzenne, realizacja polityki
ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie,
uproszczone plany urządzania lasu
Zarządzanie gospodarką przestrzenną i
planowanie przestrzenne, realizacja polityki
ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie,
uproszczone plany urządzania lasu
Instytucja zarządzająca gruntami Skarbu
Państwa PGL LP, kontrolująca gospodarkę
leśną

Adres siedziby
instytucji/osoby
Ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

Ul. 3 Maja 17B,
11-600 Węgorzewo

Plac Grunwaldzki
11-400 Ełk

Tel. (89) 521 90 00

Tel. (87) 427 09 60
e-mail:
starostwo@powiat
wegorzewski.pl
1, Tel. (89) 751 75 00,
e-mail:
starostwo@starost
wo.ketrzyn.pl

ul. Lipowa 51 15-424
Białystok

tel. 85 748 18 00
fax. 85 652 23 73
rdlp@bialystok.lasy
.gov.pl
89 527 21 70
89 527 55 88
rdlp@olsztyn.lasy
.gov.pl
87 42 17 045
87 42 17 053
borki@bialystok.l

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Instytucja zarządzająca gruntami Skarbu
Państwa PGL LP, kontrolująca gospodarkę
leśną

ul. Kościuszki 46/48
10 - 959 Olsztyn

Nadleśnictwo Borki

Bezpośredni zarząd nad gruntami Skarbu
Państwa, prowadzenie gospodarki leśnej

ul. Dworcowa 8A
11-612 Kruklanki
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Kontakt

L.p.

Instytucja/osoby

Nadleśnictwo Srokowo

Zakres odpowiedzialności

Bezpośredni zarząd nad gruntami Skarbu
Państwa, prowadzenie gospodarki leśnej

Adres siedziby
instytucji/osoby
ul. Leśna 1
11-420 Srokowo

Gmina Srokowo

Urząd Miejski w Węgorzewie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i
planowanie przestrzenne, realizacja zadań z
zakresu ochrony środowiska na obszarze
gminy, udostępnianie informacji o
planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze miasta i gminy,
tworzenie indywidualnych form ochrony
przyrody

Plac Rynkowy 1
11-420 Srokowo

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i
ul. Zamkowa 3
planowanie przestrzenne, realizacja zadań z 11-600 Węgorzewo
zakresu ochrony środowiska na obszarze
gminy,
udostępnianie
informacji
o
planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze miasta i gminy,
tworzenie indywidualnych form ochrony
przyrody
Kontrola przestrzegania przepisów o
Ul. 1 Maja 13b, 10-117
ochronie środowiska, monitoring jakości
Olsztyn
środowiska.
Realizacja polityki ochrony środowiska na
obszarze województwa, nadzór nad
obszarami sieci Natura 2000, promocja i
udostępnianie informacji w tym zakresie
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Ul. Dworcowa 60, 10437 Olsztyn

Kontakt
asy.gov.pl
89 753 40 43
89 753 42 61
srokowo@olsztyn
.lasy.gov.pl
Tel. (89) 754-45-20
gmina@srokowo.ia
w.pl

Telefon centrala:
87 427 54 00

Tel. (89) 522 08 00
e-mail:
sekretariat@wios.o
lsztyn.pl
Tel. (89) 537 21 00
e-mail:
sekretariat.olsztyn
@rdos.gov.pl

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy (W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych
kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe tych instytucji).
L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą
reprezentuje

1.

Wojciech
Nowakowski

Koordynator, zoolog

Bioexperts Wojciech Nowakowski

2.

Jakub Zawistowski

Botanik

Bioexperts Wojciech Nowakowski

3.

Joanna
Wojciechowska

Botanik

Bioexperts Wojciech Nowakowski

4.

Natalia Kościńska

Przedstawiciel

UM w Węgorzewie

5.

Ewa Wojnarowska

Przedstawiciel

UM w Węgorzewie

6.

Krzysztof Polewko

Przedstawiciel

RDOŚ Olsztyn

7.

Magdalena Zembik

Przedstawiciel

RDOŚ Olsztyn

8.

Jerzy Owsiajko

Przedstawiciel

RDOŚ Olsztyn

9.

Małgorzata Gruca

Przedstawiciel

RDLP Olsztyn

10.

Jarosław
Juchniewicz

Przedstawiciel

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

11.

Piotr Dziadoń

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Srokowo

12.

Jan Izbicki

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Borki

13.

Adrian E. Tryk

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Borki
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Kontakt
nowakowski@bioexperts.pl
Tel. 604 633 320
bioexperts@wp.pl
Tel. (22) 870 12 92
bioexperts@wp.pl
Tel. (22) 870 12 92
um@wegorzewo.pl
Tel. (87) 427 54 00
um@wegorzewo.pl
Tel. (87) 427 54 00
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Tel. (89) 537 21 00
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Tel. (89) 537 21 00
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Tel. (89) 537 21 00
rdlp@bialystok.lasy.gov.pl
Tel. (85) 748 18 00
starostwo@powiatwegorzewski.pl
Tel. (87) 427 09 60
srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Tel. (89) 753-40-43
borki@bialystok.lasy.gov.pl
Tel. (84) 421 70 45
borki@bialystok.lasy.gov.pl
Tel. (84) 421 70 45

L.p.
14.
15.

Imię i nazwisko
Anna
Sznajderowicz
Adam
Kwiatkowski

Funkcja

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą
reprezentuje

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Borki

Przedstawiciel

RDLP Białystok

Kontakt
borki@bialystok.lasy.gov.pl
Tel. (84) 421 70 45
rdlp@bialystok.lasy.gov.pl
Tel. (85) 748 18 00
borki@bialystok.lasy.gov.pl
Tel. (84) 421 70 45
rdlp@bialystok.lasy.gov.pl
Tel. (85) 748 18 00
klcyrankaw@wp.pl
klcyrankaw@wp.pl
gizycko@zmiuw.pl
Tel. (87) 428-42-89
gizycko@zmiuw.pl
Tel. (87) 428-42-89

16.

Piotr Gawrycki

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Borki

17.

Kamil Gurowski

Przedstawiciel

RDLP Białystok

18.
19.

Wacław Olszewski
Tadeusz Ciborski
Krzysztof
Bogdański

Przedstawiciel
Przedstawiciel

Koło Łowieckie „Cyranka”, Węgorzewo
Koło Łowieckie „Cyranka”, Węgorzewo

Przedstawiciel

ZMiUW Olsztyn PO Giżycko

Jan Ulaniuk

Przedstawiciel

ZMiUW Olsztyn RO Giżycko

Przedstawiciel

Koło Łowieckie „Cyranka”, Węgorzewo

klcyrankaw@wp.pl

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Borki

borki@bialystok.lasy.gov.pl
Tel. (84) 421 70 45

Przedstawiciel

Fundacja Jeziora Oświn

20.
21.
22.
23.
24.

Dariusz
Pęcherzewski
Kazimierz
Sarżyński
Romulad Tonder
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu
Moduł A
2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony
Typ informacji

Dane referencyjne
Program Ochrony Środowiska Gminy Srokowo
na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2008-2011

Plany/programy
/strategie/projek
Program Ochrony Środowiska Gminy Węgorzewo
ty

Zakres informacji
Częściowy

Wartość informacji

Materiały przekazane przez Gminę
Srokowo
Częściowy

Średnia

na lata 2004-2011
Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgorzewa na lata 2009-2013

Źródło dostępu do danych

Średnia

Materiały przekazane przez Gminę
Węgorzewo
Częściowy

Średnia

Materiały przekazane przez Urząd
Miasta Węgorzewo

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane
nieopublikowane oraz informacje ustne.
2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
Obszar Natura 2000 Jezioro Oświn i okolice PLB280004 leży w dorzeczu Pregoły, a jezioro Oświn (przy szczegółowym podziale
hydrograficznym) leży w dorzeczu Oświnki, uchodzącej poza granicami kraju do rzeki Ilmy, będącej prawym dopływem rzeki Łyny.
Znaczącymi elementami sieci wodnej są jeziora i różnej wielkości cieki wodne. Zlewnia jeziora Oświn zajmuje obszar 144,9 km2, zaś samo
jezioro ma powierzchnię ponad 300 ha. Na podstawie badań w 1954 r. oceniono, że jezioro magazynowało 7043,5 tys.m3 wody, głębokość
maksymalna zbiornika dochodziła wtedy do 3,5 m, a głębokość średnia wynosiła 1,1 m. Jezioro to jest zbiornikiem przepływowym; zasilanym
licznymi ciekami, z których najważniejsze to rzeka Rawda, odwadniająca południową część zlewni jeziora Oświn, którego dorzecze stanowi
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52% zlewni jeziora Oświn i rzeka Ruda, wypływająca jako Oświnka, która odwadnia wschodnią część zbiornika. Dorzecze Rudy stanowi 33%
zlewni jeziora Oświn. Poza wymienionymi rzekami jezioro Oświn jest zasilane w wodę jeszcze przez 9 innych cieków, drenujących przeważnie
zlewnie bagienne. Odpływ z jeziora Oświn odbywający się rzeką Oświnką, jest regulowany przez jaz piętrzący, znajdujący się na tej rzece, w
pobliżu jej wypływu z jeziora. Innymi elementami sieci wodnej opisywanego obszaru są: Kanał Mazurski, zlewnia rezerwatu Kałeckie Błota i
zlewnia rezerwatu Bajory (Bajkiewicz- Grabowska E. 2005).
Teren ostoi uformowany został w wyniku recesji lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego, charakteryzuje się dużą zmiennością spowodowaną różnorodnością skał macierzystych wytworzonych z materiałów zwałowych (glina, piaski, żwiry i głazowiska) i wodnolodowcowych (piaski, żwiry, pyły), a także z utworów zastoiskowych (iły). Licznie występują wytopiska, z których część stanowią jeziora, a
część przekształciła się w utwory torfowe od mszystych do drzewnych. W budowie podłoża otoczenia jeziora Oświn do głębokości 40-60 m
dominują utwory spoiste. Zarówno w kierunku wschodnim, jak i zachodnim zalegają znacznej miąższości kompleksy glin zwałowych, sięgające
poza topograficzną strefę wododziałową zlewni jeziora. W glinach tych pojawiają się soczewki lub wkładki wodonośnych żwirów i piasków,
zwykle jednak izolowane (Bajkiewicz- Grabowska E. 2005).
Dominują gleby bielicowe, torfy niskie, średnie i płytkie występują w obniżeniach terenu i dolinach cieków, lokalnie stwierdzono mady średnie
i gleby mułowo-torfowe.
Wody podziemne występują najczęściej pod nieprzepuszczalnymi lub słabo przepuszczalnymi warstwami glin i iłów, dlatego też pierwszy poziom wód podziemnych stanowią wody naglinowe i wody przypowierzchniowe. Te dwa typy wód są drenowane przez sieć cieków powierzchniowych. Lokalnie, w piaszczysto-żwirowych wkładach w obrębie glin zwałowych, mogą występować wody śródglinowe, które nie mają kontaktu z głównymi ciekami zasilającymi jezioro Oświn. Głębokość pierwszego poziomu wód gruntowych kształtują się na głębokości 0,66,0 m, najczęściej do 3 m, lokalnie tylko 14,5. Ze względu na niewielką głębokość wód podziemnych bezpośrednie zasilanie jeziora Oświn wodami gruntowymi może się odbywać jedynie w strefie kontaktu z utworami organicznymi. Odpływ gruntowy do jeziora i jego dopływów odbywa się w strefie powierzchniowego spiaszczenia glin i lokalnych pokryw wodnolodowcowych, a także systemami drenażowymi. Pewną rolę w
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wymianie wód gruntowych odgrywają także złoża torfowo- gytiowe, przylegające bezpośrednio do jeziora. Wody podziemne nie mają znaczenia w zasilaniu wód powierzchniowych okolic jeziora Oświn (Bajkiewicz- Grabowska E. 2005).
Poważnym źródłem zagrożeń dla wód podziemnych i powierzchniowych występujących na tym terenie, prócz braku infrastruktury
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, jest intensywna uprawa roli i hodowla zwierząt.

1. 8. 3. Geologia i gleby
Teren ostoi uformowany został w wyniku recesji lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego, charakteryzuje się dużą zmiennością spowodowaną różnorodnością skał macierzystych wytworzonych z materiałów zwałowych (glina, piaski, żwiry i głazowiska) i wodnolodowcowych (piaski, żwiry, pyły), a także z utworów zastoiskowych (iły). Licznie występują wytopiska, z których część stanowią jeziora, a
część przekształciła się w utwory torfowe od mszystych do drzewnych. W budowie podłoża otoczenia jeziora Oświn do głębokości 40-60 m
dominują utwory spoiste. Zarówno w kierunku wschodnim, jak i zachodnim zalegają znacznej miąższości kompleksy glin zwałowych, sięgające
poza topograficzną strefę wododziałową zlewni jeziora. W glinach tych pojawiają się soczewki lub wkładki wodonośnych żwirów i piasków,
zwykle jednak izolowane (Bajkiewicz- Grabowska E. 2005).
Dominują gleby bielicowe, torfy niskie, średnie i płytkie występują w obniżeniach terenu i dolinach cieków, lokalnie stwierdzono mady średnie
i gleby mułowo-torfowe.

1. 8. 4. Klimat
Pod względem klimatycznym teren ten według Romera określany jako pojezierny region klimatyczny Pojezierza Mazurskiego, region te
obejmuje V dzielnica rolniczo-klimatyczna (Kondracki 1988). Nizina Staropruska charakteryzuje się cechami zarówno klimatu atlantyckiego jak
i kontynentalnego. Ścieranie się tych dwóch klimatów powoduje znaczną zmienność pogody, duże amplitudy temperatur oraz zwiększoną ilość
opadów wynikającą ze zwiększonej wilgotności powietrza. Na lokalne cechy klimatu na omawianym obszarze zasadniczy wpływ wywierają
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rozległe masy wody w Krainie Wielkich Jezior, przyczyniając się do zwiększonego zachmurzenia i opadów oraz do późniejszego nadejścia wiosny. Wilgotność względna powietrza jest wysoka i wynosi 82%, opady w skali rocznej kształtują się w granicach 600-620 mm, natomiast początek okresu wegetacyjnego charakteryzuje się częstymi okresami suszy występującej w kwietniu i maju oraz pojawiającymi się w maju, a nawet
na początku czerwca przymrozkami późnymi.
Okres wegetacyjny wynosi około 170-210 dni w roku. Panujące tu wiatry mają głównie kierunek zachodni lub południowo-zachodni. Kierunek
panujących wiatrów jest w pewnym stopniu zróżnicowany, w zależności od pory roku. Wiosną najczęściej wieją wiatry z północy i północnego
wschodu, w nieco mniejszym stopniu z zachodu. Latem przeważają wiatry zachodnie, z częstym udziałem wiatrów północno-zachodnich przynoszących wraz z powietrzem polarno-morskim ochłodzenie i opady. Jesienią podobnie jak i zimą najczęściej pojawiają się wiatry z południowego zachodu. Jesień i zimę cechuje też największa siła wiatrów. Co kilkanaście lat zdarzają się wiatry o sile huraganu, powodujące duże straty
w drzewostanach w postaci złomów i wywrotów (Bajkiewicz- Grabowska E. 2005).

Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 19.
Występuje tutaj co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
W okresie lęgowym - wyjątkowo wysokie zagęszczenie (C6) zielonki (PCK) - powyżej 2%; w okresie lęgowym obszar zasiedla co
najmniej 1% populacji krajowej (C6) dzięcioła białogrzbietego (PCK). Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.
Spowodowany pracami melioracyjnymi (w latach 70.) intensywny pobór wody z Oświnka (poza granicami Polski) stał się przyczyną
obniżenia lustra wody w jeziorze o ok.1m. Pociągnęło to za sobą zmiany roślinności, a w konsekwencji, doprowadziło do zubożenia ornitofauny. W 1993 na Ośwince wybudowano jaz, żeby podnieść poziom wody w jeziorze. Jednakże jezioro jak poprzednio jest zagrożone eutrofizacją
spowodowaną spływem powierzchniowym z pół niosącym nawozy i herbicydy.
Występują następujące formy ochrony:
Rezerwat Przyrody: Siedmiu Wysp (1618,34 ha)
Ostoja Ramsar: Jezioro Siedmiu Wysp (Oświn) (1800 ha) (999,0 ha)
Obszar Chronionego Krajobrazu: Jeziora Oświn
W przewadze własność Skarbu Państwa (80%) oraz własność prywatna (20%).
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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
Grunty orne (211)
Łąki trwałe (231)
Bagna śródlądowe (411)
Lasy liściaste (311)
Lasy iglaste (312)
Lasy mieszane (313)
Zbiorniki wodne (512)
Złożone systemy upraw i
działek (242)
Inne

Typ własności
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

Powierzchnia użytków w ha
989,45
129,45
595,89
304,30
53,51
56,14
359,45
27,93

% udział powierzchni w obszarze
39,32
5,14
23,68
12,09
2,13
2,23
14,29
1,11

--

0

0

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie
otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK).
2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka
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.
Rodzaj dopłaty,
Powierzchnia objęta dopłatami UE
Typy użytków
Typ własności
działania/priorytetu/programu,
w ha
Lasy

Lasy Państwowe
Lasy komunalne
Lasy prywatne
Inne

wg jednostek wdrażających
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wg jednostek wdrażających

Typy użytków

Typ własności

Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu,

Sady
Trwałe użytki zielone
Wody
Tereny zadrzewione lub
zakrzewione
Inne

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..
L.p. Tytuł opracowania

Studium Uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Srokowo. Cz. II Kierunki
zagospodarowania
przestrzennego. Polityka
przestrzenna

Instytucja odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wdrażanie projektu

Ustalenia
planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na
przedmioty ochrony
Dokument nie zawiera zapisów,
które w znacząco negatywny
sposób wpływałyby na
przedmioty ochrony.

Gmina Srokowo
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Przedmioty
ochrony objęte
wpływem
opracowania
Brak

Ustalenia dot.
działań
minimalizujących
lub
kompensujących
Brak

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Srokowo na lata 2005-2007 z
perspektywą 2008-2015
Strategia Rozwoju Społeczno gospodarczego
Gminy Srokowo
na lata 2009-2016
Załączniki do Planu
Gospodarki Odpadami
dla Gminy Srokowo na
lata 2005-2007 z
perspektywą 2008-2015
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXI/123/08
Rady Gminy Srokowo z
dnia 27 czerwca 2008 r.
Plan odnowy miejscowości Wyskok na lata 20082015
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
Gminy Węgorzewo do
2015 roku.
Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Węgorzewo woj.
warmińsko - mazurskie

Dokument nie zawiera zapisów,
które w znacząco negatywny
sposób wpływałyby na
przedmioty ochrony.

Brak

Brak

Dokument nie zawiera zapisów,
które w znacząco negatywny
sposób wpływałyby na
przedmioty ochrony.

Brak

Brak

Gmina Srokowo

Dokument nie zawiera zapisów,
które w znacząco negatywny
sposób wpływałyby na
przedmioty ochrony.

Brak

Brak

Gmina Srokowo

Dokument nie zawiera zapisów,
które w znacząco negatywny
sposób wpływałyby na
przedmioty ochrony.

Brak

Brak

Gmina Węgorzewo

Dokument nie zawiera zapisów,
które w znacząco negatywny
sposób wpływałyby na
przedmioty ochrony.

Brak

Brak

Gmina Węgorzewo

Dokument nie zawiera zapisów,
które w znacząco negatywny
sposób wpływałyby na
przedmioty ochrony.

Brak

Brak

Gmina Srokowo

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
L.p. Przedmiot ochrony

Ocena
ogólna

Powierzchnia

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie w
obszarze

Gatunki zwierząt
1
Strefa brzegowa jeziora
A120 Zielonka Porzana
parva

A197 rybitwa czarna
Chlidonias niger

A239 Dzięcioł
białogrzbiety
Dendrocopos leucotos

A051 Krakwa Anas
strepera

B

C

C

C

Nie dotyczy

1

jezioro

1

Lasy wokół jeziora

1

jezioro

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Stopień
rozpoznania

Zakres prac
terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do
wyłączenia z prac
terenowych

Niezadawala- Prace terenowe
jący
prowadzone od
początku lipca do
połowy sierpnia
2013
Niezadawala- Prace terenowe
jący
prowadzone od
początku lipca do
połowy sierpnia
2013
Niezadawala- Prace terenowe
jący
prowadzone od
początku lipca do
połowy sierpnia
2013
Niezadawala- Prace terenowe
jący
prowadzone od
początku lipca do
połowy sierpnia
2013

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
A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger
Gatunek średniego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny mew (Laridae). Zamieszkuje umiarkowaną strefę Europy, od południowej części
Półwyspu Skandynawskiego po południowy skraj Półwyspu Iberyjskiego i zachodnią Azję. Zimuje na wybrzeżach zachodniej Afryce lecąc tam
wzdłuż wybrzeży Atlantyku. W Polsce lokalnie gnieździ się na całym niżu. Przeloty w kwietniu-maju i sierpniu-październiku. Powraca przez
południowo-zachodnią i środkową Europę.
Cechy gatunku: Ptak niewielkich rozmiarów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego, samica jest jedynie nieco jaśniejsza od samca. W
rzucającym się w oczy upierzeniu godowym grzbiet, kuper, wierzch ogona i pokrywy skrzydłowe szaroczarne. Pokrywy podskrzydłowe
jasnoszare, podogonie i spodnia strona ogona białe, reszta ciała czarna. Samica ma jaśniejsze ubarwienie, zwłaszcza na podgardlu. Dziób czarny,
nogi ciemnoczerwone. W szacie spoczynkowej od lipca wierzch ciała poza głową szary. Ciemię, potylica i półobroża na karku ciemne, reszta
ciała biała. Na skrzydłach po bokach widać czarne plamy. Zimą nogi ma czerwonobrązowe. Oko znajduje się w ciemnej otoczce. Ogon jest
tylko lekko wcięty. Osobniki młodociane podobne do dorosłych w szacie spoczynkowej, jednak ich grzbiet i pokrywy skrzydłowe pokrywają
ciemne plamki. Dużo lata, prawie nie chodzi po lądzie. Wędrując skupia się w grupy po kilkanaście osobników, rzadziej w kilkudziesiętne stada.
Wymiary średnie: dł. ciała ok. 23-28 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 55-65 cm, waga ok. 50-90 g
Zajmuje bogate w roślinność bagna, podmokłe łąki, torfianki, starorzecza z niską roślinnością szuwarową, rozlewiska rzeczne i inne śródlądowe
zarośnięte zbiorniki wodne. Na lęgowiskach nie spędza wiele czasu. Wraca na nie dopiero pod koniec kwietnia, częściej w maju. Do Afryki
odlatuje już w lipcu. W trakcie swych lotów godowych lata faliście, na przemian wznosząc się i opadając bez poruszania skrzydłami. Pary są
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monogamiczne. Gniazdo buduje na kępie roślinności błotnej, na brzegu wody lub na połamanych lub skoszonych fragmentach trzciny unoszącej
się na powierzchni, w nisko zanurzone roślinności. W ostatnim przypadku tak niestabilna konstrukcja (wyglądająca jak unoszący się na kożuchu
roślin kopiec) często kończy się dla rybitwy utratą lęgu. Mocniejsza fala może zalać lub zniszczyć jej gniazdo. Tworzy kolonie od kilku do
kilkuset par, często z innymi rybitwami lub mewami. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju-czerwcu 2-3 brunatnożółte jaja
usiane brunatnymi kropkami. Jaja wysiadywane są przez okres 14-23 dni przez obydwoje rodziców. Samiec wysiaduje rzadziej, ale za to
rekompensuje to karmieniem samicy. Rodzice wychowują młode oboje i karmią je nawet jeśli są już lotne. Pisklęta opuszczają gniazdo jedynie,
jeśli grozi im niebezpieczeństwo. Mają rudawożółty puch usiany w czarne plamki. Zdolność do lotu osiągają po 4 tygodniach.
Pożywienie stanowią Głównie lądowe i wodne bezkręgowce m.in. owady wodne i ich larwy, pijawki, pierścienice, pająki, ale również małe ryby
i płazy, w tym kijanki. Rybitwa łowi je lekko lecąc pod wiatr nad wodą na różnej wysokości z głową pochyloną w dół. Często zawisa w powietrzu
i rzuca się na ofiarę z wysokości 2-3 metrów. Jednak nie nurkuje, tylko dziobem muska powierzchnię wody. Zbiera też pokarm z roślin. Owady
może wyłapywać w locie.
Gatunek chroniony. Zagraża jej likwidowanie wysp na dużych rzekach i stawach hodowlanych.
W obszarze gnieździ się w kolonii w północnozachodniej części akwenu Jeziora Oświn na pokrywie roślinności pływającej. Na jeziorze są
liczne miejsca odpowiadające charakterem wymogom gatunku. Obserwuje się znaczne wahania liczebności sięgające powyżej 50%.
A239 Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
Gatunek średniej wielkości osiadłego ptaka z rodziny dzięciołowatych (Picidae). Zamieszkuje pas lasów liściastych Eurazji.
W Polsce występuje podgatunek nominatywny dzięcioł białogrzbiety (D. leucotos leucotos), bardzo nielicznie lęgowy niemal wyłącznie na
wschód od Wisły.
Cechy gatunku; słabo zaznaczony dymorfizm płciowy. Samiec ma białe czoło z czerwonym nalotem i czerwoną czapeczkę, samica białe czoło i
czarną czapeczkę. Obie płci mają górną część grzbietu czarną, dolną zaś białą. Skrzydła czarne z białymi poprzecznymi pręgami. Czarny ogon
ze skrajnymi sterówkami biało-czarnymi. Spód biały z czarnymi podłużnymi kreskami. Podogonie czerwone.
Wymiary średnie: długość ciała ok. 25–26 cm, rozpiętość skrzydeł 44–45 cm, masa ciała ok. 100 g.
Biotop: luźne drzewostany liściaste, zazwyczaj w pobliżu rzek i ich rozlewisk. Gniazda zakłada w wilgotnym, zbutwiałym drzewie,
zazwyczaj brzozie lub osice. Zazwyczaj poniżej 5 m nad ziemią. Jeden lęg w roku, w kwietniu lub maju składa 3 do 5 jaj. Jaja wysiadywane są
przez okres około 15 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 21 dniach.
Żywi się owadami, a zimą i jesienią również nasiona i jagody.
Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Wymaga ochrony czynnej.
W obszarze nieliczny. Związany ze starodrzewami i drzewami martwymi głównie w północnej części ostoi (na północ od jeziora).
A120 Zielonka Porzana parva
Ggatunek małego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny chruścieli (Rallidae). Zamieszkuje wyspowo Europę Środkową i Wschodnią, Kaukaz,

21

południowo-wschodnie brzegi Morza Kaspijskiego oraz zachodni Tadżykistan, Kazachstan i północno-zachodnie Chiny. Przeloty w kwietniu–
maju i sierpniu–październiku. Zimuje w Europie Południowej nad Morzem Śródziemnym, w północnej i wschodniej Afryce oraz na Bliskim
Wschodzie.
W Polsce bardzo nieliczny lub nieliczny ptak lęgowy. Gniazduje na całym niżu, ale wyspowo na rozproszonych stanowiskach. Stosunkowo
najliczniejszy jest na północnym wschodzie kraju. Całkowitą liczebność szacuje się na ok. 1200–2000 par.
Wielkością dorównuje szpakowi. Samiec ma wierzch ciała, w tym ciemię i potylicę oraz kark oliwkowobrązowe z ciemnym i jasnym
podłużnym kreskowaniem. Reszta głowy, szyja i spód ciała szare. Pokrywy podogonowe w biało-czarne poprzeczne prążki. Samica ubarwiona
podobnie, lecz bledsza, a kolor szary na spodzie zastępuje barwa kremowożółta. Jej podgardle jest białawe. Młode podobne do samicy. Dorosłe
ptaki obu płci oraz osobniki młodociane mają zielone nogi oraz długi i spiczasty ogon. Osobniki dorosłe mają czerwone dzioby u nasady, a
młode – brązowe, choć pozostała część jest zielona. Zielonka jest wprawdzie słabo przystosowana do chodzenia po pionowych źdźbłach, ale po
poziomych i skośnych powierzchniach biega doskonale.
Obecność zielonki można głównie usłyszeć. W czasie toków poznać ją można po obniżającej się serii "kwe kwe kwe" samców w nocy. Sygnał
ostrzegawczy to "kirruk". Bytuje w zbiornikach z gęstym pasem trzcin, sitowia i inną roślinnością bagienną na brzegach wód stojących.
Preferuje styk niewielkich obszarów wolnego lustra wody z pasem roślin lub zwałowiska trzciny. Najliczniejsza w pasie stepów. Żywi się
głównie owadami oraz innymi drobnymi zwierzętami oraz nasionami. Żeruje szukając pokarmu wśród wodnych zarośli, jak również nurkując
lub pływając w wodzie.
Na tereny lęgowe przylatuje w kwietniu, przy czym samce i samice wracają jednocześnie. Każda para zajmuje określone miejsce i broni go
intensywnie. Gniazdo zawieszone między łodygami trzciny, często nawet na wysokości 100–150 cm nad wodą, dobrze schowane w gąszczu
roślin. Jest budowane przez oboje partnerów z traw, suchych liści oraz świeżych roślin z okolicy. Kiedy wykończone jest pierwsze gniazdo,
samiec buduje drugie w pobliżu, gdzie często siaduje.
W ciągu roku wyprowadza jeden, bardzo rzadko dwa lęgi. W zniesieniu 4 do 9 żółtawych lub szarawych jaj w brunatne lub rude cętki. Jaja
wysiadywane są przez okres 15 do 21 dni przez obydwoje rodziców na przemian.
W Polsce jest to gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową.
W obszarze stosunkowo liczna, występuje wokół całego akwenu zwłaszcza w północnowschodniej i zachodniej części wybrzeża. Od lat ’80
obserwowany jest stopniowy wzrost popylacji.
A051 Krakwa Anas strepera
Gatunek średniego lub dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae).
Ptak ten zamieszkuje Eurazję i Amerykę Północną (podgatunek nominatywny). Przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - listopadzie. Zimuje w
południowej i zachodniej Europie nad Morzem Śródziemnym, północnej Afryce, środkowej i południowej Azji oraz na południu Ameryki
Północnej. W Polsce liczniejsza na północy kraju. Pojedyncze osobniki u nas zimują.
Wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy. Samiec większy od samicy. W stonowanej szacie godowej samiec ma głowę i szyję jasnobrązową z
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gęstymi, małymi rudobrązowymi plamkami. Dziób ciemnoszary. Pierś jasna z ciemnymi plamkami, wierzch ciemnobrązowy z drobnym,
jaśniejszym poprzecznym prążkowaniem. Boki szare z delikatnym, brązowym prążkowaniem. Brzuch biały, na skrzydle trójkolorowe lusterko szaro-czarno-białe obrzeżone od przodu brunatnym pasem. W szacie spoczynkowej podobny do samicy, ale zachowuje przy lusterku brunatną
plamę. Samica brązowa z ciemniejszymi i jaśniejszymi plamkami, dziób z pomarańczowymi pasami wzdłuż boków. Lusterko ma białe,
widoczne dobrze w locie, podobnie jak biały brzuch. Młode również przypominają samicę. Zachodnie populacje są osiadłe, ale koczujące.
Pozostałe regularnie wędrują. Wiosną przylatuje parami.
Wymiary średnie: dł. ciała ok. 43-58 cm, długość skrzydła 22-28 cm, rozpiętość skrzydeł 79-95 cm, masa ciała 500-1300 g (średnio 1000 g)
Zajmuje bogato zarośnięte, nizinne zbiorniki stojącej wody o rozległej toni wodnej jak jeziora i stawy. Najliczniejsza w pasie stepu i lasostepu.
Gniazdo buduje na ziemi w pobliżu wody. Samica kryje gniazdo w pokrzywach, turzycach lub pod krzakami. Wygrzebuje płytki dołek w
gruncie i wyścieła go suchymi roślinami, ale z większą starannością niż inne kaczki. W czasie wysiadywania jaj dokłada do wyściółki jeszcze
sporo ciemnego puchu z jasnymi końcami, co pozwala na łatwe rozpoznanie gniazd krakw. Dorzucane piórka pokrywowe mają trójkątne plamy
na końcach. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając zazwyczaj 6 do 14 jaj w kwietniu - lipcu. Jaja wysiadywane są przez okres 27 - 28
dni przez samicę. Pisklęta są zagniazdownikami, które wodzi wyłącznie samica. Po wykluciu prowadzi je nad wodę i otacza opieką aż do
uzyskania przez młode zdolności do lotu (7-8 tydzień życia). Czasem wodzące samice łączą się w stada. Pisklęta usamodzielniają się po około 2
miesiącach.
Krakwa żywi się pokarmem roślinnym, głównie zielonymi częściami roślin wodnych, a w zimie nasionami. W czasie żerowania słychać dobrze
jak ruszając dziobem przeczesuje płytkie fragmenty akwenów, zasysając wodę przefiltrowuje przez rogowe blaszki na brzegu dzioba drobny
pokarm.
Gatunek ten objęty jest ochroną.
W obszarze obecnie skrajnie nieliczna. Od lat ’80 zanotowano spadek liczebności populacji lęgowej o dwa rzędy wielkości. Może to mieć
związek między innymi z silną presją drapieżniczką. Obecnie związana prawdopodobnie z siedliskami gniazdowymi na północnym wybrzeżu
jeziora
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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).
Przedmioty ochrony objęte Planem
L.p
.
Siedliska
przyrodnicze

1.

Gatunki
Porzana parva

Kod
Natura

A120

Stanowisko

Parametr stanu

A

Stan populacji

Stan siedliska

Wskaźni
k

Samce
tokujące
powierzc
hnia
dynamik
a zmian

Chlidonias niger

A197

A

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

FV

FV

FV

FV

XX

XX

FV

FV

U2

FV

powierzc FV
hnia
dynamik U2
a zmian
dostępność FV
pokarmu
U2

FV

Perspektywy
ochrony/
zachowania
2.

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

pary
Stan populacji

Stan siedliska

Perspektywy
ochrony/
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FV
FV
FV

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

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

FV

FV

Prace terenowe
były prowadzone
poza okresem
lęgowym
(okresem
detekcji) co
wynikało z
terminu
podpisania
umowy

FV

FV

Prace terenowe
były prowadzone
poza okresem
lęgowym (okresem detekcji) co
wynikało z
terminu podpisania umowy.
Oceny populacji
dokonano w
oparciu o opraco-

Uwagi

zachowania

3.

Dendrocopos
leucotos

A239

A

pary

Stan siedliska

Perspektywy
ochrony/
zachowania
4.

Anas strepera

U2

XX

powierzc U1
hnia
dynamik FV
a zmian
ilość
U1
drzew
martwych
XX

U1

U2

U1

U2

U2

Stan populacji

A051

A

FV
U!

FV

pary

U2

U2

powierzc
hnia
dynamik
a zmian

U1

U1

U2

XX

U1

U2

Stan populacji

Stan siedliska

Perspektywy
ochrony/
zachowania

wanie „Monitoring populacji
rybitw na Warmii
i Mazurach w
tatach 2011-13”
(cz. 3) – K.
Jankowski
Prace terenowe
były
prowadzone
poza okresem
lęgowym
(okresem
detekcji) co
wynikało z
terminu
podpisania
umowy

Prace terenowe
były
prowadzone
poza okresem
lęgowym
(okresem
detekcji) co
wynikało z
terminu
podpisania
umowy

W części opisowej należy uzasadnić wybór stanowisk w wizji terenowej oraz dokonać analizy uzyskanych wyników.
UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt. 13.
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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
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12

Przedmiot
ochrony
A120 Porzana
parva
A120 Porzana
parva
A120 Porzana
parva
A197
Chlidonias niger
A197
Chlidonias niger
A197
Chlidonias niger
A239
Dendrocopos
leucotos
A239
Dendrocopos
leucotos
A239
Dendrocopos
leucotos
A051 Anas
strepera
A051 Anas
strepera
A051 Anas
strepera

Numer stanowiska

Zagrożenia
Istniejące
Potencjalne
J02 spowodowane przez człowieka
brak
zmiany stosunków wodnych
brak
K02 ewolucja
biocenotyczna, sukcesja
K03.04 drapieżnictwo
brak

Obniżanie się poziomu wody i wahania poziomu
wody
Zarastanie siedlisk krzewami oraz drzewami
pionierskimi (brzoza, sosna, wierzba, olsza)
Głównie lisy, jenoty i norka amerykańska

J02 spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych
K02 ewolucja biocenotyczna,
sukcesja
brak

brak

Obniżanie się poziomu wody i wahania poziomu
wody
Zarastanie siedlisk trzciną i roślinnością
szuwarową
Norka amerykańska

Cały obszar

B02.04 usuwanie martwych i
umierających drzew

brak

Gatunek ten jest uzależniony id stojących
martwych drzew

Cały obszar

brak

B02.02 wycinka lasu

Cały obszar

B02.01.01 odnawianie lasu po
wycince (drzewa rodzime)

brak

Cały obszar

J02 spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych
K02 ewolucja biocenotyczna,
sukcesja
K03.04 drapieżnictwo

brak

Drzewa osiągające wiek rębny są potencjalnie
bliższe obumarciu. Pozostawianie wyłącznie drzew
młodych znacznie pogarsza jakość siedliska
Odnawianie sosną lub świerkiem pogarszają
siedlisko ponieważ gatunek jest uzależniony od
drzew liściastych
Obniżanie się poziomu wody, wahania poziomu
wody
Zarastanie siedlisk trzciną i roślinnością
szuwarową, lądowienie
Norka amerykańska

Cały obszar
Cały obszar
Cały obszar
Cały obszar
Cały obszar
Cały obszar

Cały obszar
Cały obszar

brak
K03.04 drapieżnictwo

brak
brak

Opis zagrożenia

UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w pkt 13.
W części opisowej należy opisać i uzasadnić wskazane zagrożenia.

5. Cele działań ochronnych
L.p.

Przedmiot ochrony

Stan ochrony

Cel działań ochronnych

Kod i nazwa przedmiotu
ochrony,

FV, U1, U2 (z pkt
3)

1

A120 Porzana parva

FV

Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku

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

2

A197 Chlidonias Niger

FV

Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku

W ciągu całego okresu działania

3

A239 Dendrocopos leucotos

U1

W ciągu całego okresu działania
Stopniowa poprawa stanu populacji poprzez
zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni i jakości
siedliska (utrzymanie zasobności siedliska pod względem
martwych drzew na poziomie minimum 20%)
4
A051 Anas strepera
U2
W ciągu całego okresu działania
Stopniowa poprawa stanu populacji poprzez
zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni siedliska
(poprawa stanu ochrony siedliska z nieodpowiedniego
(U1) na właściwy (FV))
W części opisowej należy opisać i uzasadnić przyjęte cele.
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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
L.p.

Przedmiot ochrony

Nr

Nr
1.

2.

A120 Porzana
parva nr: af9b

A1

A120 Porzana
parva nr: af9b

A2

Nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Termin
wykonania

Podmiot
Szacunkowe
odpowiedzi
koszty
alny za
(w tys. zł)
wykonanie

Działania związane z ochroną czynną
Eliminacja
drapieżników
obcych
geograficznie
(jenot norka
amerykańska) z
terenu ostoi oraz
ograniczenie
liczebności lisa

Inwentaryzacja obcych gatunków i lisa
oraz opracowanie programu eliminacji tych
gatunków

Cały obszar ostoi

Sporządzenie
szczegółowej
ekspertyzy
hydrologicznej i
hydrogeologicznej

Ekspertyza powinna zawierać szczegółową
analizę uwarunkowań i procesów
hydrologicznych i hydrogeologicznych na
terenie całej ostoi oraz zlewni z
uwzględnieniem istniejących urządzeń
hydrotechnicznych jak i wszelkich punktów
poboru i spustu wody. Opracowanie musi
zawierać prognozę stanu i procesów
hydrologicznych na cały okres
obowiązywania PZO ze szczególnym
uwzględnieniem zmian wysokości lustra
wody w jeziorze Oświn.

Cały obszar ostoi
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W ciągu 3 lat
obowiązywanie
planu

w ciągu 3
pierwszych lat
obowiązywania
planu.

2 tys. zł/ i rok
20 tys. zł za
cały okres

RDOŚ w
Olsztynie

90 tys. zł

RDOŚ w
Olsztynie

Działania ochronne
L.p.

Przedmiot ochrony

Nr

3.

A197 Chlidonias
niger nr: f734

A3

4

A239 Dzięcioł
białogrzbiety
Dendrocopos
leucotos

A4

5.

A239 Dendrocopos
leucotos nr: 6194

5.

A051 Anas strepera
nr: 3242

A5

Nazwa

Eliminacja
drapieżników
obcych
geograficznie
(jenot norka
amerykańska) z
terenu ostoi

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Inwentaryzacja obcych gatunków i lisa oraz
opracowanie programu eliminacji tych
gatunków

Cały obszar ostoi

Przeniesienie w czasie prac leśnych na
terminy poza okresem lęgowym dzięcioła
białogrzbietego (okres lęgowy od 15 marca
do 30 maja) od 1. roku obowiązywania
planu. Dopuszczalne są prace leśne
odnowieniowe i pielęgnacyjne po
zaopiniowaniu przez RDOŚ.

Termin
wykonania
W ciągu 3 lat
obowiązywanie
planu

Podmiot
Szacunkowe
odpowiedzi
koszty
alny za
(w tys. zł)
wykonanie
2 tys. zł/ i rok
20 tys. zł za
cały okres

RDOŚ w
Olsztynie

Nadleśnict
wo
Srokowo

Od pierwszego
roku
obowiązywanie
planu

Nieusuwanie i
pozostawianie do
naturalnego upadku
umierających i martwych drzew
liściastych

Należy pozostawić do naturalnego upadku
wszystkie drzewa liściaste (umierające i
martwe) o wysokości powyżej 3m i
pierśnicy Ø 15cm.

Cały obszar ostoi

Począwszy od
pierwszego roku
obowiązywania
(PZO), w
każdym roku.

bezkosztowo

Nadleśnict
wo
Srodkow
Nadleśnict
wo Broki

Eliminacja
drapieżników
obcych
geograficznie
(jenot norka
amerykańska) z
terenu ostoi oraz
ograniczenie

Inwentaryzacja obcych gatunków i lisa oraz
opracowanie programu eliminacji tych
gatunków

Cały obszar ostoi

. W ciągu 3 lat
obowiązywanie
planu

2 tys. zł/ i rok
20 tys. zł za
cały okres

RDOŚ w
Olsztynie
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Działania ochronne
L.p.

Przedmiot ochrony

Nr

Nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Termin
wykonania

Podmiot
Szacunkowe
odpowiedzi
koszty
alny za
(w tys. zł)
wykonanie

liczebności lisa
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
5.

A239 Dzięcioł
białogrzbiety
Dendrocopos
leucotos
A051 Krakwa Anas
strepera
A120 Zielonka
Porzana parva
A197 Rybitwa
czarna Chlidonias
niger

A5

Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji
wraz oceną stanu ochrony gatunków i
siedlisk.

Numery ID są ostatnimi czterema znakami numeru Guid:
Guid – P. parva – 245c839e-d788-49ca-b481-27c2f95baf9b
Guid – C. niger – efcca031-81e5-4819-b2c7-8d091780f734
Guid – D. leucotos – dbd06910-3df1-46ee-b295-ef8b1b946194
Guid – A. strepera – 5ee5ef3e-d09c-4ed3-accb-c91267dd3242
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Cały obszar Natura
2000

40
. W ciągu 3 lat
obowiązywanie
planu

RDOŚ w
Olsztynie

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

Przedmiot
ochrony

Cel działań
ochronnych

Parametr

Wskaźnik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwość

Miejsce
N: 54o 18’ 20”
E: 21o 34’ 45”;
N: 54o 17’ 55”
E: 21o 33’ 30”;
N: 54o 17’ 20”
E: 21o 33’ 24”;
N: 54o 17’ 17”
E: 21o 34’ 40”;
N: 54o 17’ 54”
E: 21o 36’ 07”;
N: 54o 18’ 21”
E: 21o 36’ 20”;
N: 54o 18’ 40”
E: 21o 35’ 60”;
N: 54o 18’ 55”
E: 21o 35’ 55”;
N: 54o 18’ 55”
E: 21o 35’ 30”;
N: 54o 17’ 40”
E: 21o 34’ 55”
N: 54o 18’ 20”
E: 21o 34’ 45”

1

A120 Porzana
parva

Zgodnie z
zapisami
tabeli 5

Stan
populacji

Samce
tokujące

Ocena stanu
populacji poprzez
ocenę liczebności
bezwzględnej.
Przeprowadzenie
w maju
dwukrotnej
kontroli
wieczornej z
zastosowaniem
stymulacji
głosowej (co 100150 m).

Od trzeciego
roku
obowiązywan
ia planu, co
trzy lata

2

A120 Porzana
parva

Zgodnie z
zapisami
tabeli 5

stan
siedliska

Powierzchnia Ocena stanu
siedliska – ocena
wielkości
powierzchni i
zachodzących
zmian. Określenie
długości linii
brzegowej i
powierzchni
porośniętej

Od trzeciego
roku
obowiązywan
ia planu, co
trzy lata.
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Podmiot
odpowied
zialny
RDOŚ w
Olsztynie

Szacowany
koszt
(w tys. zł)
7 tys. zł/rok
35 tys. zł w
okresie
obowiązywa
nia PZO

RDOŚ w
Olsztynie

3 tys. zł/rok
15 tys. zł w
okresie
obowiązywa
nia PZO

L.p.

Przedmiot
ochrony

Cel działań
ochronnych

Parametr

Wskaźnik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwość

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowany
koszt
(w tys. zł)

zwartym
szuwarem
trzcinowym i
trzcinowopałkowym.
3

A197 Chlidonias
niger

Zgodnie z
zapisami
tabeli 5

Stan
populacji

Pary lęgowe

Ocena stanu
populacji poprzez
ocenę liczebności
bezwzględnej
(pary lęgowe). W
okresie majczerwiec
przeprowadzenie
dwukrotnej
kontroli dziennej.

Od trzeciego
roku
obowiązywan
ia planu, co
trzy lata.

N: 54o 18’ 07”
E: 21o 33’ 36”

RDOŚ w
Olsztynie

3 tys. zł/rok
15 tys. zł w
okresie
obowiązywa
nia PZO

4

A197 Chlidonias
niger

Zgodnie z
zapisami
tabeli 5

stan
siedliska

Powierzchnia Ocena stanu
siedliska – ocena
wielkości
powierzchni i
zachodzących
zmian. Określenie
powierzchni
akwenu
porośniętej
zwartym
kożuchem roślin
pływających.

Od trzeciego
roku
obowiązywan
ia PZO co
trzy lata

N: 54o 18’ 07”
E: 21o 33’ 36”

RDOŚ w
Olsztynie

2 tys. zł/rok
10 tys. zł w
okresie
obowiązywa
nia PZO

5

A239
Dendrocopos

Zgodnie z
zapisami

Stan
populacji

Pary lęgowe

Od trzeciego
roku

N: 54o 18’ 27”
E: 21o 33’ 20”;

RDOŚ w
Olsztynie

3 tys. zł/rok
9 tys. zł w

Ocena stanu
populacji poprzez
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L.p.

Przedmiot
ochrony
leucotos

Cel działań
ochronnych

Parametr

tabeli 5

Wskaźnik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwość

Miejsce

ocenę liczebności
bezwzględnej
(pary lęgowe).
Dwukrotna
kontrola dzienna,
przedpołudniowa
(godz. 7-12) na
transekcie z
zastosowaniem
stymulacji
głosowej.
Pierwsza kontrola:
15 marca – 5
kwietnia
(optymalnie 20-31
marca),

obowiązywan
ia planu, co
trzy lata.

N: 54o 18’ 25”
E: 21o 32’ 60”;
N: 54o 18’ 20”
E: 21o 34’ 47”;
N: 54o 17’ 48”
E: 21o 34’ 32”;
N: 54o 18’ 28”
E: 21o 35’ 16”;
N: 54o 19’ 07”
E: 21o 36’ 16”

Od trzeciego
roku
obowiązywan
ia planu, co
trzy lata.

N: 54o 18’ 27”
E: 21o 33’ 20”

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowany
koszt
(w tys. zł)
okresie
obowiązywa
nia PZO

RDOŚ w
Olsztynie

3 tys. zł/rok
9 tys. zł w
okresie
obowiązywa
nia PZO

Druga kontrola:
15 kwietnia – 10
maja
6

A239
Dendrocopos
leucotos

Zgodnie z
zapisami
tabeli 5

stan
siedliska

Powierzchnia Ocena stanu
siedliska – ocena
wielkości
powierzchni i
zachodzących
zmian. Określenie
powierzchni
starodrzewi o
charakterze
łęgowym i
olsowym. Ocena
liczby drzew
martwych oraz
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L.p.

Przedmiot
ochrony

Cel działań
ochronnych

Parametr

Wskaźnik

7

A239
Dendrocopos
leucotos

Zgodnie z
zapisami
tabeli 5

stan
siedliska

Ilość drzew
martwych

8

A051 Anas
strepera

Zgodnie z
zapisami
tabeli 5

Stan
populacji

Pary lęgowe

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwość

ilości martwego
drewna.
Określenie
stosunku drzew
martwych
stojących do
liczby drzew
żywych w wieku
powyżej 50 lat na
sześciu
wybranych
powierzchniach.
Określenie
stosunku drzew
martwych
stojących do
liczby drzew
żywych w wieku
powyżej 50 lat na
sześciu
wybranych
powierzchniach

Ocena stanu
populacji poprzez
ocenę liczebności
bezwzględnej
(pary lęgowe).
Przeprowadzenie
w okresie
kwiecień –
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Od trzeciego
roku
obowiązywan
ia planu, co
trzy lata.

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowany
koszt
(w tys. zł)

N: 54o 18’ 27”
E: 21o 33’ 20”;
N: 54o 18’ 25”
E: 21o 32’ 60”;
N: 54o 18’ 20”
E: 21o 34’ 47”;
N: 54o 17’ 48”
E: 21o 34’ 32”;
N: 54o 18’ 28”
E: 21o 35’ 16”;
N: 54o 19’ 07”
E: 21o 36’ 16”
N: 54o 17’ 40”
E: 21o 34’ 10”

RDOŚ w
Olsztynie

4 tys. zł/rok
12 tys. zł w
okresie
obowiązywa
nia PZO

RDOŚ w
Olsztynie

3 tys. zł/rok
15 tys. zł w
okresie
obowiązywa
nia PZO

L.p.

Przedmiot
ochrony

Cel działań
ochronnych

Parametr

Wskaźnik

Zakres prac
monitoringowych

Terminy/
częstotliwość

Miejsce

Podmiot
odpowied
zialny

Szacowany
koszt
(w tys. zł)

Od trzeciego
roku
obowiązywan
o planu, co
trzy lata.

N: 54o 18’ 07”
E: 21o 33’ 36”

RDOŚ w
Olsztynie

3 tys. zł/rok
15 tys. zł w
okresie
obowiązywa
nia PZO

czerwiec
dwukrotnej
kontroli dziennej.
9

A051 Anas
strepera

Zgodnie z
zapisami
tabeli 5

stan
siedliska

Powierzchnia Ocena stanu
siedliska – ocena
wielkości
powierzchni i
zachodzących
zmian. Określenie
procentowej
powierzchni
akwenu z wolną od
roślinności taflą
wody w stosunku
do powierzchni
akwenu z lustrem
wody pokrytym
roślinnością
pływającą.

Punkt 2 – wskazany punkt jest punktem określającym początek i koniec całościowego badania wskazanych parametrów powierzchniowego i
lniniowego.
Punkt 3 – wskazany punkt jest punktem określającym przybliżone położenie kolonii w roku 2013, badaniami musi zostać objęty cały akwen ze
względu na możliwość przenoszenia się kolonii, tworzenia kolonii satelitarnych, bądź innych kolonii.
Punkt 4 – wskazany punkt jest punktem określającym przybliżone położenie kolonii w roku 2013, badaniami musi zostać objęty cały akwen ze
względu na możliwość przenoszenia się kolonii, tworzenia kolonii satelitarnych, bądź innych kolonii.
Punkt 5 – wskazane punkty powinny zawierać się w transektach badawczych wyznaczonych przez wykonującego pracę ornitologa.
Punkt 6 – wskazany punkt jest punktem wskazującym lokalizację rozpoczęcia działań powierzchniowych mających objąć cały obszar ostoi
Punkt 7 – wskazane punkty są centroidami powierzchni badawczych o promieniu 300m.
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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.
L.p.

Dokumentacja planistyczna

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

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony
Brak przesłanek

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
Proponowany
Uzasadnienie do zmiany
SDF
zapis SDF
Uzasadnienie merytoryczne dla wprowadzonych zmian

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru)

36

Proponowany przebieg
Uzasadnienie do zmiany
granicy na tle istniejących
granic obszaru
Plik PDF mapy i wektorowa Uzasadnienie merytoryczne dla wprowadzonych zmian
warstwa informacyjna GIS

11. Zestawienie uwag i wniosków
l.p.

Uwagi i wnioski

Podmiot zgłaszający

Moduł A

Moduł B

Moduł C

37

Sposób rozpatrzenia / odpowiedź
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