
Przygotowanie planPrzygotowanie planóów zadaw zadańń
ochronnych dla obszarochronnych dla obszaróów Natura w Natura 
2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO 

Ostoja BiebrzaOstoja Biebrzańńskaska

projekt nr POIS.05.03.00projekt nr POIS.05.03.00--0000--275/10 wsp275/10 wspóółłfinansowany  ze finansowany  ze 
śśrodkrodkóów Programu Operacyjnego Infrastruktura i w Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚŚrodowisko w rodowisko w 

ramach dziaramach działłania 5.3 priorytetu Vania 5.3 priorytetu V

Goniądz, 19 grudnia 2012 r.



Program spotkania Program spotkania 



Obszar objObszar objęęty PZOty PZO

121121 206,2206,2121121 206,2206,2PLH 200008 PLH 200008 SOO Dolina BiebrzySOO Dolina Biebrzy
148148 508,8508,8148148 508,8 508,8 PLB 200006PLB 200006OSO Ostoja BiebrzaOSO Ostoja Biebrzańńskaska

Powierzchnia objPowierzchnia objęęta ta 
PlanemPlanem

Powierzchnia obszaru (w ha)Powierzchnia obszaru (w ha)KodKodNazwa obszaruNazwa obszaru



ZespZespóółł autorski autorski 

Plan zadaPlan zadańń ochronnych dla SOOochronnych dla SOO

Koordynator planu Koordynator planu –– prof. dr hab. Jerzy Solonprof. dr hab. Jerzy Solon

Koordynatorzy zespoKoordynatorzy zespołłóów w 
Siedliska przyrodnicze i flora Siedliska przyrodnicze i flora -- dr Ewa Jabdr Ewa Jabłłoońńskaska
BezkrBezkręęgowce gowce –– prof. dr hab. Jan Taylor, dr Marcin prof. dr hab. Jan Taylor, dr Marcin 
SielezniewSielezniew
Ryby Ryby –– prof. dr hab. Roman Kujawaprof. dr hab. Roman Kujawa
PPłłazy azy –– prof. dr hab. Jan Taylor, Adam Hermaniukprof. dr hab. Jan Taylor, Adam Hermaniuk
Nietoperze Nietoperze –– dr Alek Rachwalddr Alek Rachwald
PozostaPozostałłe ssaki e ssaki –– prof. dr hab. Paweprof. dr hab. Pawełł Janiszewski  Janiszewski  



ZespZespóółł autorski autorski 

Plan zadaPlan zadańń ochronnych dla OSOochronnych dla OSO

Koordynator planu Koordynator planu –– dr Grzegorz Grzywaczewski dr Grzegorz Grzywaczewski 



Kierownik projektuKierownik projektu
Andrzej Weigle Andrzej Weigle 

NadzNadzóór formalny ze strony NFOr formalny ze strony NFOŚŚ
dr Wojciech Nowicki dr Wojciech Nowicki 

System Informacji Przestrzennej GISSystem Informacji Przestrzennej GIS
Biuro UrzBiuro Urząądzania Lasu i Geodezji Ledzania Lasu i Geodezji Leśśnej nej 
OddziaOddziałł w Biaw Białłymstoku ymstoku 

ZespZespóółł autorski autorski 



Podstawa prawna sporzPodstawa prawna sporząądzania dzania 
planplanóów zadaw zadańń ochronnychochronnych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220, z p2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póóźźn. zm.);n. zm.);
RozporzRozporząądzenie Ministra dzenie Ministra ŚŚrodowiska z 17 lutego 2010 roku w rodowiska z 17 lutego 2010 roku w 
sprawie sporzsprawie sporząądzania projektu zadadzania projektu zadańń ochronnych dla obszaru ochronnych dla obszaru 
Natura 2000Natura 2000
Ustawa z dnia 3 paUstawa z dnia 3 paźździernika 2008 r. o udostdziernika 2008 r. o udostęępnianiu informacji o pnianiu informacji o 
śśrodowisku i jego ochronie, udziale sporodowisku i jego ochronie, udziale społłeczeeczeńństwa w ochronie stwa w ochronie 
śśrodowiska oraz o ocenach oddziarodowiska oraz o ocenach oddziałływania na ywania na śśrodowisko (Dz. U. z rodowisko (Dz. U. z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póóźźn. zm.)n. zm.)



Zakres planZakres planóów zadaw zadańń ochronnych ochronnych 
dla obszardla obszaróów Natura 2000: SOO w Natura 2000: SOO 

Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Dolina Biebrzy i OSO Ostoja 
BiebrzaBiebrzańńska zgodnie z wymogami ska zgodnie z wymogami 

zamzamóówienia  wienia  



Lista Lista 
przedmiotprzedmiotóów w 
ochrony do ochrony do 

inwentaryzacjiinwentaryzacji

Załącznik 5 do SIWZ



Gatunki Gatunki 
ptakptakóów do w do 

inwentaryzacjiinwentaryzacji



Etapy prac nad PZO wg SIWZEtapy prac nad PZO wg SIWZ

Proces planistyczny prowadzProces planistyczny prowadząący do sporzcy do sporząądzenia dzenia 
projektprojektóów Planw Planóów skw skłłada siada sięę z nastz nastęępujpująących cych 
etapetapóów:w:
Etap I. WstEtap I. Wstęępnypny
Etap II. Przeprowadzenie inwentaryzacji Etap II. Przeprowadzenie inwentaryzacji 
przedmiotprzedmiotóów ochrony OSO Ostoja Biebrzaw ochrony OSO Ostoja Biebrzańńska ska 
i SOO Dolina Biebrzyi SOO Dolina Biebrzy
Etap III. Opracowanie projektEtap III. Opracowanie projektóów Planw Planóóww
Etap IV. Konsultacje spoEtap IV. Konsultacje społłeczneeczne



Dokumentacja planu zadaDokumentacja planu zadańń ochronnych dla OSO ochronnych dla OSO 
Ostoja BiebrzaOstoja Biebrzańńska i dokumentacja planu zadaska i dokumentacja planu zadańń
ochronnych dla SOO Dolina Biebrzyochronnych dla SOO Dolina Biebrzy
tekst zasadniczytekst zasadniczy
zazałąłączniki czniki –– zeszyty dla poszczegzeszyty dla poszczegóólnych siedlisk lnych siedlisk 
przyrodniczych i gatunkprzyrodniczych i gatunkóów w 
zazałąłączniki problemowe czniki problemowe 

Produkt koProdukt końńcowy cowy 



Dokumentacja planu zadaDokumentacja planu zadańń ochronnych dla OSO ochronnych dla OSO 
Ostoja BiebrzaOstoja Biebrzańńska i SOO Dolina Biebrzy ska i SOO Dolina Biebrzy 



Projekt zarzProjekt zarząądzenia RDOdzenia RDOŚŚ w sprawie ustanowienia w sprawie ustanowienia 
planu zadaplanu zadańń ochronnych dla SOO Dolina Biebrzy ochronnych dla SOO Dolina Biebrzy 
Projekt zarzProjekt zarząądzenia RDOdzenia RDOŚŚ w sprawie ustanowienia w sprawie ustanowienia 
planu zadaplanu zadańń ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzaochronnych dla OSO Ostoja Biebrzańńska ska 

Zaktualizowane Zaktualizowane SDFSDF’’yy

Produkt koProdukt końńcowy cowy 



Efekt prac Efekt prac --
zarzzarząądzenie dzenie 
Dyrektora Dyrektora 

RDORDOŚŚ



Zadania do zrealizowaniaZadania do zrealizowania

1)1) Opracowanie raportu metodycznego Opracowanie raportu metodycznego 
okreokreśślajlająącego metodykcego metodykęę zakres i zakres i 
harmonogram prac terenowych harmonogram prac terenowych 
niezbniezbęędnych do oceny bdnych do oceny bąąddźź weryfikacji weryfikacji 
stanu ochrony przedmiotstanu ochrony przedmiotóów ochrony.w ochrony.

2)2) Zgromadzenie dostZgromadzenie dostęępnych informacji pnych informacji 
o obszarach i przedmiotach ochronyo obszarach i przedmiotach ochrony

3)3) Weryfikacja granic obszaruWeryfikacja granic obszaru

4)4) Weryfikacja i uzupeWeryfikacja i uzupełłnienie nienie 
zgromadzonej informacjizgromadzonej informacji

5)5) Ocena stanu ochrony przedmiotOcena stanu ochrony przedmiotóów w 
ochronyochrony

6)6) Identyfikacja i analiza zagroIdentyfikacja i analiza zagrożżeeńń

7)7) Ustalenie celUstalenie celóów dziaw działłaańń ochronnychochronnych

8)8) Ustalenie dziaUstalenie działłaańń ochronnychochronnych

9)9) Ustalenie potrzeby sporzUstalenie potrzeby sporząądzenia dzenia 
planu/planplanu/planóów ochronyw ochrony

10)10) Ustalenie niezbUstalenie niezbęędnych wskazadnych wskazańń
do studido studióów i planw i planóóww

11)11) SporzSporząądzenie redakcyjne dzenie redakcyjne 
dokumentacji PZO dokumentacji PZO 

12)12) SporzSporząądzenie projektdzenie projektóów w 
zarzzarząądzedzeńń w sprawie w sprawie 
ustanowienia planu zadaustanowienia planu zadańń
ochronnychochronnych

13)13) Weryfikacja SDF Weryfikacja SDF 

14)14) UdziaUdziałł w konsultacjach w konsultacjach 
spospołłecznychecznych



Harmonogram prac nad PZOHarmonogram prac nad PZO



Formy udziaFormy udziałłu w projekcieu w projekcie

skskłładanie wnioskadanie wnioskóów (propozycji) do PZO (pisemnie w (propozycji) do PZO (pisemnie 
lub mailowo na adres Biebrzalub mailowo na adres Biebrzańńskiego PN) skiego PN) 
śśledzenie postledzenie postęęppóów prac i zapoznawanie siw prac i zapoznawanie sięę z wynikami z wynikami 
(strona WWW Biebrza(strona WWW Biebrzańńskiego PN, portal GDOskiego PN, portal GDOŚŚ, , 
lokalna prasa, oglokalna prasa, ogłłoszenia) oraz skoszenia) oraz skłładanie uwag i adanie uwag i 
wnioskwnioskóów do projektu PZOw do projektu PZO
udostudostęępnianie wpnianie włłasnych danych na potrzeby projektu asnych danych na potrzeby projektu 
(pisemnie lub mailowo na adres Biebrza(pisemnie lub mailowo na adres Biebrzańńskiego PN)skiego PN)
bilateralne  kontakty z czbilateralne  kontakty z człłonkami zespoonkami zespołłu autorskiego u autorskiego 
(dane kontaktowe w materia(dane kontaktowe w materiałłach) ach) 
udziaudziałł w warsztatach w warsztatach 



Warsztaty Warsztaty 
1. Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: 

SOO „Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” - wprowadzenie 
(12.10.2011)

2. Wyniki inwentaryzacji przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000: SOO 
„Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” i wstępne kierunki działań
ochronnych  (19.12.2012)

3. Gospodarka rolna i gospodarka leśna oraz łowiectwo w kontekście 
potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 
gatunków Natura 2000 (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, obszary 
problemowe, cele do osiągnięcia, propozycje ustaleń PZO) (I/II kwartał
2013)

4. Gospodarka wodna, gospodarka rybacka i wędkarstwo w kontekście 
potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 
gatunków Natura 2000 (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, obszary 
problemowe, cele do osiągnięcia, propozycje ustaleń PZO) (I/II kwartał
2013)



5. Zagospodarowanie przestrzenne i turystyka w kontekście potrzeb 
zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 
gatunków Natura 2000 (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, 
obszary problemowe, cele do osiągnięcia, propozycje ustaleń PZO) 
(II kwartał 2013)

6. Potrzeby badawcze oraz monitoring przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000: SOO „Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja 
Biebrzańska” (III kwartał 2013)

7. Ustalenia planów zdań ochronnych obszarów Natura 2000: SOO 
„Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” (III/IV kwartał
2013)

8. Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 
2000: SOO „Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” -
podsumowanie (I kwartał 2014)

Warsztaty Warsztaty c.dc.d


