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1. WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentacji dla Planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy (PZO) i powstało w ramach prac
prowadzonych przez konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku na zlecenie dyrektora
Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN). Przedmiot i zakres prac określony został w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast ramy prawne opracowania
określają Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U 2004 Nr 92 poz. 880)
oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U 2010 r. Nr 34 poz. 186).
Specjalny obszar ochrony Natura 2000 (ostoja siedliskowa) Dolina Biebrzy został zgłoszony
przez Polskę do sieci Natura 2000 w kwietniu 2004 r. i zatwierdzony przez Komisję
Europejską w listopadzie 2007 r. jako Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty.
Zgodnie z wymogami zamawiającego przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu ochrony w
granicach obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy były dwa gatunki płazów: traszka
grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina (tab. 1).

Tabela 1. Zestawienie gatunków będących przedmiotem analiz stwierdzonych w granicach
obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy
L.p.

Nazwa gatunkowa polska

1

2

Nazwa
gatunkowa
łacińska

Liczebność*

Status
ochronny**

Kategoria
zagrożenia***

3

4

5

6

1.

Traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

> 1000

OŚ, DS2/4, Bern2

LC

2.

Kumak nizinny

Bombina bombina

> 10 000

OŚ, DS2/4, Bern2

LC

**OŚ – gatunek objęty ochrona ścisłą; OCZ – gatunek objęty ochroną częściową, Ł – gatunek łowny ;
**DS2/4 – Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej; załącznik II, obejmujący gatunki, których utrzymanie
wymaga ochrony właściwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony; załącznik IV,
uwzględniający gatunki wymagające ochrony ścisłej;
**Bern2 – Konwencja Berneńska o ochronie europejskiej fauny i flory oraz ich naturalnych siedlisk; załącznik II,
obejmujący gatunki bardzo zagrożone i ściśle chronione;
*** LC – gatunki niższego ryzyka – najmniejszej troski; kategorie zagrożenia wg krajowej czerwonej listy
(GŁOWACIŃSKI 2002);
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2. OCENA DOTYCHCZASOWEGO STANU ROZPOZNANIA ZAGADNIENIA
Dostępne źródła informacji na temat występowania traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego
zostały zestawione w tabeli 2. Największa dostępna baza na temat lokalizacji w/w gatunków
została utworzona w roku 2000 na potrzeby sporządzenia Planu Ochrony dla Biebrzańskiego
Parku Narodowego (Sterzyńska i Lesiński 1999). W materiałach tych znajdują się dokładne
lokalizacje kilkudziesięciu stanowisk kumaka nizinnego oraz kilku stanowisk traszki
grzebieniastej. Baza nie zawiera jednak danych ilościowych i choćby krótkiego opisu
stanowisk – czyli informacji, które mogłyby być użyteczne w ocenie zmian siedliskowych na
przestrzeni lat. Część materiałów zgromadzonych w bazie została wykorzystana w publikacji
na temat płazów i gadów Biebrzańskiego Parku Narodowego (Frąckiel 2005). Pozostałe
opublikowane materiały stanowią jedynie informacje pomocnicze w kontekście sporządzenia
Planu Zadań Ochronnych. Z materiałów niepublikowanych istotnym źródłem informacji jest
inwentaryzacja batrachofauny prowadzona w Biebrzańskim Parku Narodowym w latach
2006-2007. Na jej podstawie powstał raport sporządzony dla Biebrzańskiego Parku
Narodowego oraz praca magisterska obroniona na Uniwersytecie w Białymstoku (Prończyk i
in. 2006, Prończyk 2008). Mankamentem wykonanej inwentaryzacji jest niewielka ilość
przeanalizowanych zbiorników wodnych (55 stanowisk zlokalizowanych głównie w basenie
dolnym doliny Biebrzy) z czego kumak występował na 11 stanowiskach, natomiast traszka
grzebieniasta została zanotowana tylko w jednym zbiorniku wodnym. Dostępne w
opracowaniu dane na temat występowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w
basenie dolnym są fragmentaryczne i niewystarczające.
Podsumowując na podstawie dostępnych danych literaturowych pochodzących głównie z
ubiegłego dziesięciolecia nie można ocenić kondycji populacji traszki grzebieniastej i kumaka
nizinnego. Dane te stanowią cenny materiał uzupełniający do aktualnej inwentaryzacji
wykonanej na potrzeby PZO.
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Tabela 2. Zestawienie i ocena wartości opracowań i zbiorów danych publikowanych i niepublikowanych
Typ informacji
1
Materiały
publikowane

Dane referencyjne
2
Buszko M. 1994: Płazy doliny
Biebrzy. Parki Nar., 4: 17.

Gryz J., Krauze D. 2008. Mortality
of vertebrates on a road crossing
the Biebrza Valley (NE Poland).
Eur J Wildl Res.

Materiały
niepublikowane

Zakres informacji
(ogólny)
3
Dane na temat
ilościowego
występowania płazów
na turzycowiskach oraz
łąkach kośnych BPN.
Dane na temat
śmiertelności
kręgowców na odcinku
drogi Goniądz-Wólka
Piaseczna (Basen
Środkowy).
Ogólne informacje na
temat batrachofauny
Biebrzańskiego Parku
Narodowego.

Zakres informacji dotyczącej przedmiotów
Wartość informacji
ochrony obszaru Natura 200
4
5
Informacje pomocnicze.
Brak danych dotyczących
kumaka nizinnego i
traszki grzebieniastej –
gatunków tych nie
stwierdzono.
Stwierdzono obecność jednego kumaka
Informacje pomocnicze
nizinnego na badanym odcinku drogi.

Informacje na temat liczby znanych
Informacje istotne
stanowisk kumaka nizinnego (26 stanowisk)
oraz traszki grzebieniastej (6 stanowisk) bez
podanych konkretnych lokalizacji. Ogólne
informacje na temat siedlisk zajmowanych
przez w/w gatunki. Brak danych ilościowych
oraz szczegółowych opisów poszczególnych
siedlisk.
Zawiera dane na temat Szczegółowe dane na temat lokalizacji oraz Informacje istotne
rozmieszczenia i
opis siedlisk, w których stwierdzono
liczebności
występowanie kumaka nizinnego (11
poszczególnych
stanowisk głównie na terenie Południowego
gatunków płazów na
Basenu BPN) i traszki grzebieniastej (1
terenie BPN.
stanowisko). Dane ilościowe szacunkowe.
Prończyk T., Łupiński S. Ł.,
Opis siedlisk oraz dane Zawiera informacje na temat dokładnej
Informacje istotne
Chętnicki W. 2006. Inwentaryzacja na temat
lokalizacji kilku stanowisk kumaka nizinnego.
batrachofauny na terenie
rozmieszczenia
Szacunkowe informacje na temat liczebności
Biebrzańskiego Parku
poszczególnych
kumaka oraz opis zajmowanych siedlisk.
Narodowego. Koło Naukowe
gatunków płazów na
Frąckiel K. 2005. Płazy i gady
Biebrzańskiego Parku
Narodowego. [W:] Dyrcz A.,
Werpachowski C. (red.). Przyroda
Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Osowiec-Twierdza:
Biebrz. Park Narod.
Prończyk T. 2008. Płazy
Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Praca magisterska.
Uniwersytet w Białymstoku,
Białystok.
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Źródło dostępu
do danych
6
Biblioteka
Biebrzańskiego
Parku
Narodowego

Biblioteka
Biebrzańskiego
Parku
Narodowego

Biblioteka
Biebrzańskiego
Parku
Narodowego

Biblioteka
Biebrzańskiego
Parku
Narodowego

Biblioteka
Biebrzańskiego
Parku
Narodowego
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Biologów. Instytut Biologii.
Uniwersytet w Białymstoku,
Białystok.
Plany/programy/
strategie/projekty

Sterzyńska M., Lesiński G. 1999:
operat ochrona fauny BPN.

9

terenie BPN.

Zawiera dane na temat
rozmieszczenia
poszczególnych
gatunków płazów na
terenie BPN.

Największa dostępna baza danych na temat Informacje istotne
lokalizacji kumaka nizinnego (26 stanowisk) i
traszki grzebieniastej (6 stanowisk) na terenie
BPN. Brak danych ilościowych oraz opisu
siedlisk.
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3. WYCIĄG Z AKTUALNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA DANYCH
Poniżej przedstawiono wyciąg z obecnie obowiązującego Standardowego Formularza Danych
(SDF) wg aktualizacji na grudzień 2012.

W zaktualizowanym SDF-ie w grudniu 2012 roku poprawnie określono typ populacji traszki i
kumaka jako osiadły tj. występujący w obszarze przez cały rok. Obie populacje oceniono jako
C, czyli wielkość populacji w skali kraju uplasowano w przedziale od 0 do 2%. W świetle
aktualnej inwentaryzacji wykonanej na potrzeby PZO ocena ta wydaje się być słuszna i
kwalifikuje oba gatunki jako przedmiot ochrony obszaru. Kryterium izolacji określone zostało
jako C - populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania, co jest zgodne
z danymi literaturowymi. Stan zachowania gatunku określony jako A (doskonały) został
oceniony bez wnikliwej analizy cech siedliska podobnie jak ocena ogólna (określona jako A –
znakomita) wskazująca na wartość obszaru dla ochrony danego gatunku.
Dostępne dane na podstawie, których wypełniono SDF nie pozwalały na jednoznaczną ocenę
znaczenia obszaru, dlatego niezbędna była decyzja o wykonaniu aktualnej inwentaryzacji
wraz z oceną stanu ochrony.

4. METODYKA OPRACOWANIA ZAGADNIENIA
4.1.

Metodyka i zakres prac terenowych

Traszka grzebieniasta
Prace inwentaryzacyjne były prowadzone od połowy kwietnia do końca lipca 2012 r. oraz od
połowy kwietnia do końca czerwca 2013 r. i obejmowały głównie teren środkowego i
górnego basenu doliny Biebrzy. Przed wyruszeniem w teren, na podstawie map
topograficznych w skali 1 : 10 000 oraz ortofotomapy, wyznaczone zostały potencjalne
siedliska gatunku (zbiorniki wodne). Kontrolą objęte zostały również znane już z
wcześniejszych inwentaryzacji stanowiska występowania traszki grzebieniastej (dane
literaturowe, materiały udostępnione przez BPN) z terenu środkowego i górnego basenu
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doliny Biebrzy. W basenie dolnym dostępne dane literaturowe nie wykazywały obecności
traszki grzebieniastej, dlatego nie weryfikowano stanu populacji tego gatunku na tym
obszarze.
Każde odnalezione stanowisko (zbiornik wodny), w którym bytowały płazy zostało
skontrolowane od 1 do 2 razy. Pierwszą kontrolę przeprowadzono w okresie od połowy
kwietnia do końca maja. Drugą w czerwcu lub lipcu. Podczas pierwszej kontroli wszystkie
stanowiska (bez względu na obecność traszki grzebieniastej) były opisywane pod kątem
parametrów siedliskowych, niezbędnych do oceny stanu siedliska wyliczonego na podstawie
indeksu przydatności siedliska - HSI (Załącznik 1). W przypadku stwierdzenia rozrodu traszki
na stanowisku podczas pierwszej kontroli, druga kontrola tego stanowiska nie była
przeprowadzana. Stan populacji (Załącznik 1) określany był w oparciu o trzy główne
wskaźniki: obecność lub brak gatunku w zbiorniku (1), stwierdzenie rozrodu (2) oraz
liczebność (3).
Wybrana metodyka zakłada przede wszystkim stwierdzenie samej obecności gatunku na
stanowisku oraz stwierdzenie, czy się tam rozradza (obecność jaj i/lub larw) zgodnie z
wytycznymi przewodnika metodycznego (Pabijan 2010). Podejście takie wymusza biologia
płazów, które należą do zwierząt o dużych wahaniach liczebności osobników w populacjach,
wywoływanych tymczasowym i zmiennym charakterem drobnych zbiorników wodnych,
stanowiących ich miejsca rozrodu (Pabijan 2010). Jednak na potrzeby niniejszego
opracowania tam gdzie było to możliwe określona została szacunkowa liczebność
obserwowanych osobników dorosłych, liczba stwierdzonych larw i jaj. Waloryzacja stanu
populacji traszki grzebieniastej dla całego obszaru SOO Dolina Biebrzy została
przeprowadzona na podstawie procentowego udziału stanowisk (zbiorników), w których
stwierdzono obecność gatunku (Załącznik 1). Dla określenia procentowego udziału stanowisk
w basenie dolnym posłużono się danymi pochodzącymi z inwentaryzacji przeprowadzonej
przez Prończyka (2008).
Perspektywy zachowania gatunku (w naszym przypadku siedliska) zostaną ocenione w
oparciu o składowe SI związane z zarastaniem i zanikaniem zbiorników a także jakością
siedliska lądowego oraz aktualne oddziaływania i spodziewane zagrożenia (Załącznik 1).
Zgodnie z przyjętą metodyką na ocenę ogólną stanu ochrony gatunku na stanowisku składać
się będą: ocena stanu siedliska (wartość HSI) i ocena perspektyw zachowania siedliska
(Załącznik 1).
Stan ochrony gatunku dla obszaru (czyli stanu zachowania stanowisk) w tym opracowaniu
będzie określony w oparciu o oceny stanu ochrony gatunku na poszczególnych stanowiskach.
Dla każdego stanowiska zrobiona została dokumentacja fotograficzna.
Stosowana metodyka badań:
1)

poszukiwanie jaj na roślinności wodnej;
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2)

poszukiwania w toni wodnej larw i dorosłych osobników przy użyciu
czerpaka herpetologicznego;

3)

poszukiwania dorosłych osobników na obrzeżach zbiorników wodnych;

W ramach inwentaryzacji każde skontrolowane stanowisko zostało opisane w „Karcie
obserwacji gatunku dla stanowiska” (Załącznik 1).

Kumak nizinny
Prace inwentaryzacyjne były prowadzone od połowy kwietnia do końca lipca 2012 r. oraz od
połowy kwietnia do końca czerwca 2013 r. i obejmowały głównie teren środkowego i
górnego basenu doliny Biebrzy. Początkowa inwentaryzacja obejmowała wieczorną i nocną
kontrolę głosów godowych (od połowy kwietnia do końca maja). Nasłuchy były prowadzone
w równomiernych odstępach (co 2 km) podczas objazdu dróg lokalnych (tam gdzie było to
możliwe) oraz podczas pieszej eksploracji terenu. Stanowiska znajdujące się w niewielkiej
odległości od punktu nasłuchu były lokalizowane na bieżąco w trakcie objazdu. Stanowiska
znajdujące się w dalszej odległości były namierzane podczas dziennej penetracji terenu na
podstawie uzupełnionych kart nasłuchu (Załącznik 2). W celu usprawnienia lokalizowania
miejsc występowania kumaka teren badań podzielony został dodatkowo na kwadraty o boku
2 km w obrębie siatki UTM. W każdym kwadracie przeprowadzono co najmniej jedną
kontrolę głosów godowych. Wytypowane stanowiska kumaka na podstawie obecności
głosów godowych zostały skontrolowane także pod kątem obecności skrzeku i larw (w
okresie od czerwca do końca sierpnia). Podczas tej kontroli oceniany był stan populacji na
podstawie obecności lub braku rozrodu, liczebności osobników dorosłych, pakietów skrzeku,
larw (Załącznik 2). Wszystkie odnalezione stanowiska, w których bytowały płazy (bez
względu na obecność kumaka nizinnego) zostały opisane również pod kątem parametrów
siedliskowych, niezbędnych do oceny stanu siedliska i jego otoczenia (przez siedlisko należy
rozumieć miejsce występowania badanego gatunku – zbiornik wodny) (Załącznik 2). W
sposób opisany powyżej kontrolą objęto również znane już z wcześniejszych inwentaryzacji
stanowiska występowania kumaka nizinnego (dane literaturowe, materiały udostępnione
przez BPN) z terenu dolnego, środkowego i górnego basenu doliny Biebrzy.
Zgodnie z przewodnikiem metodycznym wszelkie wykonane szacunki liczebności
interpretowane były z dużą ostrożnością, ponieważ płazy należą do zwierząt o dużych
wahaniach liczebności osobników w populacjach, wywoływanych tymczasowym i zmiennym
charakterem drobnych zbiorników wodnych, stanowiących ich miejsca rozrodu. Waloryzacja
stanu populacji kumaka nizinnego dla całego obszaru SOO Dolina Biebrzy została
przeprowadzona na podstawie procentowego udziału stanowisk (zbiorników), w których
stwierdzono obecność gatunku (Załącznik 2). Dla określenia procentowego udziału stanowisk
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w basenie dolnym posłużono się danymi pochodzącymi z inwentaryzacji przeprowadzonej
przez Prończyka (2008).
Perspektywy zachowania gatunku (w naszym przypadku siedliska) zostały ocenione w
oparciu o aktualne oddziaływania i spodziewane zagrożenia typu: eutrofizacja, wysychanie,
zaśmiecanie, ryzyko zanieczyszczenia nawozami, obecność barier itd.
Na ocenę ogólną stanu ochrony gatunku na stanowisku składają się: ocena stanu siedliska i
jego otoczenia oraz ocena perspektyw zachowania siedliska.
Stan ochrony gatunku dla obszaru (czyli stanu zachowania stanowisk) w tym opracowaniu
będzie określony w oparciu o oceny stanu ochrony gatunku na poszczególnych stanowiskach.
Dla każdego stanowiska zrobiona została dokumentacja fotograficzna.
Stosowana metodyka badań:
1)

kontrola głosów godowych samców;

2)

poszukiwanie dorosłych osobników przy pomocy czerpaka herpetologicznego;

3)

poszukiwanie pakietów skrzeku na roślinności wodnej;

4)

poszukiwania w toni wodnej larw przy użyciu czerpaka herpetologicznego.

4.2.

Obszar opracowania

Obszarem opracowania projektu jest obszar Natura 2000 Dolina Biebrzy.

4.3.

Zespół autorski

W skład zespołu autorskiego wchodzą:
 mgr Adam Hermaniuk – herpetolog, pracownik naukowy Uniwersytetu w
Białymstoku. Kierownik zespołu autorskiego biorący udział w pracach
inwentaryzacyjnych gatunków będących przedmiotem opracowania w basenie
środkowym doliny Biebrzy, odpowiedzialny za opracowanie zeszytu
dokumentacyjnego dla traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego.
 mgr Katarzyna Siwak – herpetolog; wykonawca odpowiedzialny za prace
inwentaryzacyjne gatunków będących przedmiotem opracowania w basenie górnym
doliny Biebrzy.
 mgr Andrzej Łoban – herpetolog, wykonawca odpowiedzialny za prace
inwentaryzacyjne gatunków będących przedmiotem opracowania w basenie
środkowym doliny Biebrzy oraz za weryfikację stanu populacji i siedlisk kumaka
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nizinnego znanych z wcześniejszych inwentaryzacji (dane literaturowe, materiały
udostępnione przez BPN) z terenu dolnego basenu doliny Biebrzy

4.4.

Metodyka dokonywania oceny stanu ochrony

Traszka grzebieniasta
Ocena stanu populacji
Pomimo wykonania szacunkowej oceny liczebności ilości osobników dorosłych, larw i jaj nie
oceniano stanu populacji traszki grzebieniastej na poziomie pojedynczego stanowiska.
Według metodyki GIOŚ ocena taka mogłaby zostać wykonana dopiero w oparciu o dane
porównawcze z dwóch następujących po sobie sezonów monitoringu.
Waloryzację stanu populacji traszki grzebieniastej dla całego obszaru wykonano na
podstawie procentowego udziału stanowisk (zbiorników), w których stwierdzono obecność
gatunku. Przyjęto następującą klasyfikację:
41-100 % zajętych stanowisk – stan właściwy (FV)
16-40 % zajętych stanowisk – stan niezadowalający (U1)
0-15 % zajętych stanowisk – stan zły (U2)
Ocena wskaźników stanu siedliska
wskaźnik

SI1

SI2

SI3

SI4

Region geograficzny

Powierzchnia zbiornika [m2]

Liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

wartość

kategorie IOP

składowe SI

A

FV

1.0

B

U1

0.8

C

U2

0.5

400-2000 m2

FV

0.8-1.0

powyżej 2000 m2

U1

<0.8

poniżej 400 m2

U2

<<0.8

0-2

FV

0.9-1.0

3-6

U1

0.8-0.5

>6

U2

0.1-0.4

wysoka

FV

1.0

średnia

U1

0.67

niska

U2

0.33

zanieczyszczona

U2

0.01

Jakość wody
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SI5

0-60% zacienione

FV

1.0

60-80% zacienione

U1

0.9-0.6

>80% zacienione

U2

0.6-0.2

FV

1.0

2

U1

0.5-0.9

2

U2

0.01-0.4

brak

FV

1.0

możliwy

U1

0.67

umiarkowany

U2

0.33

silny

U2

0.01

4 lub więcej

FV

1.0

1-3

U1

0.6-0.9

0

U2

0.1

dobra

FV

1.0

średnia

U1

0.67

zła

U2

0.33

izolowane

U2

0.1

60-80% zarośnięte lustro wody

FV

0.9-1.0

80-100% zarośnięte lustro wody

FV

1.0-0.8

40-59% zarośnięte lustro wody

U1

0.70-0.89

0-39% zarośnięte lustro wody

U2

0.3-0.69

Zacienienie zbiornika

0-2 ptaki na 1000m
SI6

15

Wpływ ptaków wodnych

2

3-6 ptaków na 1000m
>6 ptaków na 1000m

SI7

SI8

SI9

SI10

Wpływ ryb

Liczba zbiorników w
odległości ≤ 500m

Ocena środowiska lądowego

Stopień zarośnięcia lustra wody
przez roślinność

1/10

Indeks SI jest zbiorczym indeksem o 10 składowych HSI=( SI1 x SI2 x SI3 x SI4 x SI5 x SI6 x SI7 x SI8 x SI9 x SI10)
gdzie każda składowa SIn przyjmuje wartości pomiędzy 0-1.

,

Perspektywy zachowania
Przy ocenie tego parametru wzięto pod uwagę (1) aktualny stan siedliska na stanowisku
związany z zarastaniem, zanikaniem zbiorników i jakością siedliska lądowego (SI2, SI3, SI9,
SI10) oraz (2) aktualne oddziaływania i spodziewane zagrożenia gatunku na stanowisku.

Ocena ogólna na poziomie stanowiska
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Odpowiada wypadkowej ocenie stanu siedliska HSI, gdyż składowe HSI już częściowo
określają perspektywy ochrony. Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartość > 0.8, to oznacza, że
siedlisko jest właściwe (FV) na danym stanowisku; 0.51-0.79, siedlisko jest niezadowalające
(U1), przy czym wyższe wartości w tej klasie odzwierciedlają względnie dobre warunki ; <0.5,
warunki siedliskowe są złe (U2).
Ocena ogólna na poziomie obszaru
Stan ochrony gatunku na obszarze określono w oparciu o ocenę stanu populacji na poziomie
obszaru, czyli procentowego udziału stanowisk (zbiorników), w których stwierdzono
obecność traszki grzebieniastej (klasyfikacja powyżej).

Kumak nizinny
Ocena stanu populacji
Pomimo wykonania szacunkowej oceny liczebności ilości osobników dorosłych, larw i
pakietów skrzeku nie oceniano stanu populacji traszki grzebieniastej na poziomie
pojedynczego stanowiska. Według metodyki GIOŚ ocena taka mogłaby zostać wykonana
dopiero w oparciu o dane porównawcze z dwóch następujących po sobie sezonów
monitoringu.
Waloryzację stanu populacji traszki grzebieniastej dla całego obszaru wykonano na
podstawie procentowego udziału stanowisk (zbiorników), w których stwierdzono obecność
gatunku. Przyjęto następującą klasyfikację:
41-100 % zajętych stanowisk – stan właściwy (FV)
16-40 % zajętych stanowisk – stan niezadowalający (U1)
0-15 % zajętych stanowisk – stan zły (U2)
Ocena wskaźników stanu siedliska
1. Roślinność szuwarowa (pokrycie powierzchni)
- brak do kilku kęp (0) (U2)
- kilka kęp do 25% powierzchni pokrycia zbiornika (0,5) (U1)
- ponad 25% powierzchni pokrycia zbiornika (1) (FV)
2. Roślinność szuwarowa (wysokość)
- brak szuwaru lub wysokość szuwaru powyżej 1 m (0) (U2)
- obecność szuwaru o wysokości 1 m lub niższego (1) (FV)
3. Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru)
- brak lub tylko roślinność pływająca(0) (U2)
- kępkowa i nieliczna lub liczna ale nie o pionowych pędach (0,5) (U1)
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- bardzo liczna o pionowych pędach (1) (FV);
4. Nachylenie brzegów
- strome (0) (U2)
- łagodne (1) (FV)
5. Zacienienie zbiornika
- 100% powierzchni zbiornika zacienione (0) (U2)
- 99% do 70% powierzchni zbiornika zacienione (0,5) (U1)
- 30% - 0% powierzchni zbiornika zacienione (1) (FV)
6. Wpływ ryb
- obecne (0,5) (U1)
- brak (1) (FV)
7. Zabudowa otoczenia (w promieniu do 100 m)
- zabudowa miejska (0) (U2)
- zabudowa wiejska (ekstensywna) (0,5) (U1)
- brak jakiejkolwiek zabudowy (1) (FV)
8. Obecność chociaż jednego zbiornika wody stojącej w odległości do 500 m od danego
zbiornika rozrodczego
- brak innych zbiorników wodnych (0) (U2)
- inne zbiorniki wodne występują w promieniu do 500 m (1) (FV)
9. Obecność drogi asfaltowej do 100 m od zbiornika rozrodczego
- obecność drogi dwupasmowej asfaltowej (0) (U2)
- obecność drogi asfaltowej jednopasmowej (0,5) (U1)
- brak drogi (1) (FV)
10. Bariery wokół brzegu zbiornika
- obecność wokół 50% - 100% brzegów palisadek lub innych barier (murki) (0) (U2)
- obecność wokół 5% - < 50% brzegów palisadek lub innych barier (murki) (0,5) (U1)
- Obecność wokół poniżej 5% - 0% brzegów palisadek lub innych barier (murki) (1) (FV);
11. Płycizny w linii brzegowej zbiornika
- brak płycizn (0) (U2)
- występują (1) (FV);
Suma punktów wskaźników składowych stanowi wartość zbiorczego wskaźnika stanu
siedliska kumaka nizinnego. Przyjęto następującą waloryzację tego wskaźnika:
11-9,5 = FV (stan właściwy)
9 - 6 = U1 (stan niezadowalający)
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< 6 = U2 (stan zły)
Perspektywy zachowania
Perspektywy zachowania gatunku zostały ocenione w oparciu o aktualne oddziaływania i
spodziewane zagrożenia typu: eutrofizacja, wysychanie, zaśmiecanie, ryzyko
zanieczyszczenia nawozami, obecność barier itd.
Perspektywy utrzymania się gatunku na danym siedlisku oceniano jako dobre (FV), gdy były
podstawy przypuszczać, że taki stan ochrony gatunku utrzyma się w perspektywie 10-15 lat,
albo gdy aktualnie niezadowalający (U1) stan ochrony ulegnie poprawie. Perspektywy
oceniano jako niezadowalające (U1), gdy przewidywano, że aktualny dobry stan gatunku się
pogorszy albo, że aktualny stan niezadowalający utrzyma się. Natomiast jeżeli
przewidywano, że aktualnie niezadowalający (U1) stan będzie się nadal pogarszał, aktualny
zły (U2) stan się utrzyma lub aktualny dobry stan ulegnie drastycznemu pogorszeniu, to
perspektywy zachowania oceniano jako złe (U2).
Ocena ogólna na poziomie stanowiska
Stan ochrony gatunku na stanowisku określono w oparciu o dwie oceny: stanu siedliska
i perspektyw zachowania gatunku, przy czym decydowała niższa z tych dwóch ocen.
Ocena ogólna na poziomie obszaru
Stan ochrony gatunku na obszarze określono w oparciu o ocenę stanu populacji na poziomie
obszaru, czyli procentowego udziału stanowisk (zbiorników), w których stwierdzono
obecność traszki grzebieniastej (klasyfikacja powyżej).

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ANALIZ NA TLE REGIONU I KRAJU
Traszka grzebieniasta
Zasięg traszki grzebieniastej w Polsce obejmuje cały kraj, z wyjątkiem najwyższych partii Tatr
i Sudetów (Rafiński 2001, Głowaciński, Rafiński 2003). Większość populacji tego gatunku
znajduje się na terenach o wyniesieniu do 300 m n.p.m. Rozmieszczenie traszki
grzebieniastej na terenach nizinnych Polski jest słabo poznane. Do takich należą
województwa północne oraz wschodnie. Aktualne stanowiska traszki grzebieniastej
notowano jedynie w 53% dużych kwadratach na mapie rozmieszczenia, będących jednostką
kartograficzną o powierzchni 1250 km 2 (Głowaciński, Rafiński 2003). Ponadto stanowiska te
rozmieszczone są nierównomiernie, odzwierciedlając głównie zróżnicowany stopień
zbadania poszczególnych regionów kraju niż rzeczywisty zasięg tego gatunku. W Niecce
Nidziańskiej np., dla której fauna płazów i gadów została szczegółowo opracowana w latach
1979–1984, wykazano obecność traszki grzebieniastej na około 37% stanowisk badawczych
(Juszczyk i in. 1988). W Zielonej Górze i okolicach traszki grzebieniaste zajmują 42%
Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

19

wszystkich badanych zbiorników wodnych (Najbar i in. 2005). W północno-wschodniej Polsce
opracowano dokładnie dwa obszary pod kątem występowania traszki grzebieniastej – Park
Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Suwalski Park Krajobrazowy (Hermaniuk i in. 2006, Siwak i
in. 2008). W obu tych Parkach traszka grzebieniasta zajmowała odpowiednio 17,3% oraz
20,4% zbadanych stanowisk, czyli jest mniej liczna w porównaniu do południowo-zachodniej
części Polski. Na obszarze SOO Dolina Biebrzy według aktualnych danych traszka
grzebieniasta zajmuje 11,5% stanowisk (zsumowane dane z inwentaryzacji wykonanej w
latach, 2006-2007 – basen dolny oraz 2012-2013 – basen środkowy i górny), co na tle
pozostałych przywołanych tutaj miejsc jest wynikiem niezadowalającym.
Ze względu na brak wystarczających informacji o współczesnym i historycznym
rozmieszczeniu traszki grzebieniastej w Polsce, tendencje demograficzne i stopień zagrożenia
tego gatunku są trudne do określenia. Wprawdzie wykazano spadek liczby populacji tego
gatunku na obszarach objętych ilościowymi badaniami porównawczymi (Bonk, Pabijan 2008;
Najbar i in. 2005), prace te dotyczą jedynie dwóch obszarów (Niecki Nidziańskiej i Zielonej
Góry) i mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu zachowania traszki grzebieniastej w
Polsce.
Kumak nizinny
Kumak nizinny jest niżowym gatunkiem europejskim. W Polsce występuje w całej nizinnej
części kraju, do wysokości 250 m n.p.m., a w dolinach rzecznych może zasiedlać również
niższe partie pogórza. Według danych z polskiego Atlasu (Głowaciński i Rafiński 2003) kumak
nizinny został stwierdzony w 183 dużych kwadratach (powierzchnia 1250 km2),
obejmujących 64% powierzchni kraju. W zachodniej Polsce gatunek ten stwierdzono w 74
kwadratach, czyli na 60% powierzchni. Badania prowadzone w różnych regionach kraju
wykazały, że częstość występowania kumaka nizinnego wynosi od 16% do 63% badanych
zbiorników (Tab. 2). Najczęściej gatunek ten występował w Niecce Nidziańskiej (63%) i w
województwie łódzkim (50%) (Juszczyk i in. 1988, Zieliński i Hejduk 2000). W północnowschodniej Polsce kumak nizinny zasiedla 40,9% badanych zbiorników w Suwalskim Parku
Krajobrazowym, 39,3% w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej, 9,2% w Wigierskim
Parku Narodowym (Hermaniuk i in. 2006, Siwak i in. 2008, Łupiński i in. 2008).
Inwentaryzacje wykonane na obszarze SOO Dolina Biebrzy wykazały, że kumak występuje w
24,4% badanych zbiorników (zsumowane dane z inwentaryzacji wykonanej w latach, 20062007 – basen dolny oraz 2012-2013 – basen środkowy i górny). Uzyskany wynik świadczy o
tym, że stan populacji tego płaza w dolinie Biebrzy jest lepszy niż w Wigierskim Parku
Narodowym, ale w porównaniu z innymi siedliskami w Polsce nie jest zadowalający.
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6. WYNIKI INWENTARYZACJI STANU
Na terenie środkowego i górnego basenu doliny Biebrzy zinwentaryzowano i opisano ogółem
170 zbiorników wodnych, w których stwierdzono obecność płazów. Dane te uzupełniono o
inwentaryzację 55 stanowisk wykonaną głównie w basenie dolnym w latach 2006-2007 przez
Prończyka (2008). W sumie w całym obszarze SOO Dolina Biebrzy zinwentaryzowano 225
zbiorników wodnych. Kumak nizinny zasiedlał 55 stanowisk (24,4% badanych zbiorników),
natomiast obecność traszki grzebieniastej stwierdzono na 26 stanowiskach (11,5% badanych
zbiorników) (Ryc. 1). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że stanowiska kumaka są
najliczniejsze w Basenie Środkowym – lokalnie gatunek ten występuje stosunkowo licznie
zwłaszcza w pobliżu koryta Biebrzy. W Basenie Północnym kumak jest gatunkiem rzadkim –
odnaleziono tylko 9 stanowisk. Traszkę grzebieniastą notowano głównie w basenie
środkowym i górnym, głównie w pobliżu obszarów zalesionych wykorzystywanych przez ten
gatunek jako środowisko życia poza okresem rozrodczym. Dotychczasowe inwentaryzacje
przeprowadzone w basenie dolnym (Prończyk, 2008; Sterzyńska i Lesiński 1999) nie wykazały
obecności traszki grzebieniastej, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. W latach 20122013 odnaleziono 2 stanowiska rozrodcze tego gatunku w okolicach wsi Gugny i Dobarza
(dane niepublikowane) co wskazuje na konieczność weryfikacji poprzednich inwentaryzacji.
Weryfikacja obecności kumaka nizinnego na stanowiskach znanych z wcześniejszych
inwentaryzacji z obszaru południowego basenu doliny Biebrzy wykazała, że spośród 11
znanych zbiorników, gatunek ten występował na 7 stanowiskach.
Stan ochrony kumaka nizinnego na poszczególnych stanowiskach kształtuje się następująco:
 Stan dobry (FV) - 18,2% stanowisk
 Stan niezadowalający (U1) – 72,7% stanowisk
 Stan zły (U2) – 1,8% stanowisk
 Reprezentatywność nieznacząca - nie podlega ocenie (XX) – 5,4%
Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że stan ochrony kumaka na większości
stanowisk jest niezadowalający i wymaga poprawienia.
Stan ochrony traszki grzebieniastej na poszczególnych stanowiskach kształtuje się
następująco:
 Stan dobry (FV) - 34,6% stanowisk
 Stan niezadowalający (U1) – 65,4% stanowisk
Powyższe wyniki wskazują, że ponad połowa stanowisk zasiedlanych przez traszkę
reprezentuje stan niezadowalający, który wymaga poprawienia.
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Na podstawie procentowego udziału stanowisk, w których stwierdzono obecność kumaka
nizinnego, należy przyjąć, że stan ochrony tego gatunku dla obszaru SOO Dolina Biebrzy jest
niezadowalający - U1 wg przyjętej metodyki.
Na podstawie procentowego udziału stanowisk, w których stwierdzono obecność traszki
grzebieniastej należy przyjąć, że stan ochrony tego gatunku dla obszaru SOO Dolina Biebrzy
jest zły – U2 wg przyjętej metodyki.
Szczegółowa lokalizacja wszystkich stanowisk przedmiotowych gatunków z zaznaczoną
powierzchnią w postaci poligonów znajduje się w Załączniku IV.

Ryc. 1. Poglądowa lokalizacja poszczególnych stanowisk zasiedlonych przez traszkę
grzebieniastą i kumaka nizinnego.
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Tabela 3. Informacja o przedmiotach ochrony występujących na terenie obszaru Natura 2000
Przedmiot ochrony Ocena Powierzchnia
Liczba
ogólna
stanowisk
1
2
3
4
1188 Kumak nizinny B
63,69 ha
55
Bombina bombina

Rozmieszczenie w obszarze
5
gm. Sztabin
obr. ew. Dębowo
4/2, 7
obr. ew. Jagłowo
382, 384, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4
obr. ew. Jasionowo Dębowskie
15/3, 17/3, 17/6, 35, 38/4, 41/2, 41/4
obr. ew. Kopytkowo
51, 62, 63, 118, 124
obr. ew. Krasnoborki
96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 121/1,
obr. ew. Mogilnica
93/2, 94

Stopień rozpoznania
6
Bardzo dobry – basen
środkowy i górny
Słaby – basen dolny

gm. Grajewo
obr. ew. Kapice
171, 381, 390, 556
obr. ew. Sojczyn Grądowy
53/4, 54
gm. Rajgród - obszar wiejski
obr. ew. Kuligi
233, 234, 235, 236/1
gm. Goniądz - obszar wiejski
obr. ew. Budne Żarnowo
9/5, 15/2, 98/4, 103, 235
obr. ew. Wólka Piaseczna
426
obr. ew. Wólka P-Łąki R.Wsi
2723
obr. ew. Osowiec
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267, 271, 272/2, 273, 275/3, 275/4, 275/5, 356, 359, 386,
403, 404, 405, 423, 680
gm. Jaświły
obr. ew. Dolistowo Stare
73, 76/1, 77/9, 78/3, 128/1, 129/1, 129/3, 130/1, 131/1,
132/1, 209/5,
obr. ew. Zabiele
1058/3, 1061/3, 1062/3, 1126/3
gm. Trzcianne
obr. ew. Brzeziny
512, 513, 514
obr. ew. Giełczyn
156, 157, 158, 162, 818, 830
obr. ew. Gugny
71/4, 155, 233
obr. ew. Laskowiec
421
obr. ew. Nowa Wieś
3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059
obr. ew. Zajki
21/2, 386, 388
obr. ew. Gugny-Dz.Krzeczkowo
328/4, 328/5
gm. Dąbrowa Białostocka - obszar wiejski
obr. ew. Stara Kamienna
464, 633, 1319/1
obr. ew. Trzyrzeczki
155/153
gm. Nowy Dwór
obr. ew. Chilmony
398
gm. Suchowola - obszar wiejski
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1166 traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

C

10,52

26

obr. ew. Karpowicze
1/2, 1295, 1378
obr. ew. Biele Suchowolskie
1792/1, 1792/2
gm. Sztabin
obr. ew. Krasnoborki
96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 121/1,
obr. ew. Ostrowie
108, 109, 144, 145, 232/3

24

Bardzo dobry – basen
środkowy i górny
Bardzo słaby – basen
dolny

gm. Grajewo
obr. ew. Kapice
123/2, 168, 171, 348, 350/1, 381, 390
gm. Goniądz - obszar wiejski
obr. ew. Wólka P-Łąki R.Wsi
101, 2489, 2602, 2615, 2723
gm. Trzcianne
obr. ew. Gugny
71/2, 71/4, 155, 233
obr. ew. Gugny-Dz. Krzeczkowo
328/4, 328/5
gm. Dąbrowa Białostocka - obszar wiejski
obr. ew. Hamulka
74, 8
obr. ew. Stara Kamienna
557, 633
obr. ew. Trzyrzeczki
155/153, 163/144
gm. Suchowola - obszar wiejski
obr. ew. Horodnianka
286
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7. OCENA STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY
Ocenę stanu ochrony traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego na poszczególnych stanowiskach przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony

Przedmiot
ochrony

1
Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

Kod
Natura

Stanowisko

2
1166

3
1

Parametr
stanu

Wskaźnik

4

5

Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

-

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

XX
FV

FV
FV
U1

XX
-

U1
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Przedmiot
ochrony

1
Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

Kod
Natura

Stanowisko

2
1166

3
2

Parametr
stanu

4
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

3

Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

26

Wskaźnik

5
-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

U1

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

-

XX

-

XX

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

Uwagi

8

9

U1

FV

FV
FV
U1
FV
XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

U1

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

FV
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

1

2

27

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

3

4

5
wpływ ryb

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

4

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

U1

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

FV
U1
U2

XX
-

FV
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

U1

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

FV

FV
FV
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

5

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka
grzebieniasta

1166

6

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

28

Wskaźnik

5
liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1

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

Uwagi

8

9

XX
-

FV
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

U1

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

FV

U1

U2
U1
U1

XX
-

U1
XX

XX
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Przedmiot
ochrony

1
Triturus
cristatus

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

2

3

4

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

7

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

29

Wskaźnik

5
stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

U1

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

U2
FV
U1

XX
-

FV
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

FV
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

1

2

30

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

3

4

5
zacienienie zbiornika

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

8

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

U1
U2
FV
U1

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości

XX

U2

FV
FV
U1
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

31

Wskaźnik

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

≤ 500m

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

9

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka

1166

10

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

XX
-

FV
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

U1

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

U1

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

U2

U1

FV
U1
U2

XX
-

FV
XX

XX
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Przedmiot
ochrony

1
grzebieniasta
Triturus
cristatus

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

2

3

4

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

11

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

32

Wskaźnik

5
stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

FV
U1
U1

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

U1

U2
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

1

2

33

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

3

4

5
zacienienie zbiornika

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

12

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV
U1

XX
-

FV
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

U2

zacienienie zbiornika

XX

U1

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości

XX

U1

U2
FV
U1
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

34

Wskaźnik

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

≤ 500m

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

13

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka

1166

14

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

U1

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

FV

FV

FV
FV
U1

XX
-

FV
XX

XX
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

1
grzebieniasta
Triturus
cristatus

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

2

3

4

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

15

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

35

Wskaźnik

5
stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

U2

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

U1
FV
U1

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

1

2

36

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

3

4

5
zacienienie zbiornika

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

16

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

U2
U1
FV
U1

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości

XX

U2

FV
FV
FV
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

37

Wskaźnik

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

≤ 500m

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

17

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka

1166

19

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

XX
-

FV
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

FV

U1

FV
FV
U1

XX
-

U1
XX

XX
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

1
grzebieniasta
Triturus
cristatus

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

2

3

4

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

20

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

38

Wskaźnik

5
stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

U1
U1
U1

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

1

2

39

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

3

4

5
zacienienie zbiornika

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

21

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U2

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

U1
FV
U1
FV

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

U1

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości

XX

FV

U2
U1
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

40

Wskaźnik

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

≤ 500m

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

22

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka

1166

23

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

U2

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

U2

U1

FV
U1
FV

XX
-

U1
XX

XX
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

1
grzebieniasta
Triturus
cristatus

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

2

3

4

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

24

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

41

Wskaźnik

5
stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV

XX
-

FV
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

U1

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

U2

U2
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

1

2

42

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

3

4

5
zacienienie zbiornika

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

25

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
U1
FV

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości

XX

FV

U2
FV
U1

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

43

Wskaźnik

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

≤ 500m

Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

1166

26

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Traszka
grzebieniasta

1166

27

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

XX
-

U1
XX

XX

stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

U1

FV

FV
FV
U1

XX
-

FV
XX

XX
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

1
Triturus
cristatus

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

2

3

4

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku
Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

44

Wskaźnik

5
stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1

jakość wody

XX

FV

region geograficzny

XX

FV

wpływ ptaków wodnych

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

powierzchnia zbiornika [m2]

XX

FV

liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach

XX

ocena środowiska lądowego

XX

liczba zbiorników w odległości
≤ 500m

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
U1

XX
-

1

FV
XX

Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

-

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

nachylenie brzegów

XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

U2
U2
FV
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U2

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

1

2

45

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

3

4

5
zacienienie zbiornika

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

2

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

wpływ ryb

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

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

Uwagi

8

9

FV
XX

U2

XX
FV
XX

XX

U2
U1
U2
FV

XX
-

U2
XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność szuwarowa

XX

XX
FV
FV
U2
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

3

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

46

Wskaźnik

5
(wysokość)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX

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

Uwagi

8

9

FV

XX
FV
XX
XX
XX

FV
FV
U1

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX
FV
XX

-

FV
XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

zacienienie zbiornika

XX

XX
FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

4

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska

47

Wskaźnik

5
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność szuwarowa
(wysokość)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX
XX
XX

FV
FV
U1

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

FV

XX
FV
XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika

U1
XX
XX

XX
FV

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

5

Parametr
stanu

4
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry

48

Wskaźnik

5
zacienienie zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

nachylenie brzegów

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

wpływ ryb

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV
FV

XX
FV
XX
FV

XX

FV
U1
FV

XX
roślinność szuwarowa

U1
XX
XX

XX
U2
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

siedliska
gatunku

Kumak nizinny

1188

6

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

49

Wskaźnik

5
(wysokość)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX

FV

nachylenie brzegów

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

XX
XX

FV
U1
FV
U2

XX
FV
XX

FV

XX
-

U1
XX

XX

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

1
Bombina
bombina

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

2

3

4

Parametry
siedliska
gatunku

Kumak nizinny

1188

7

50

Wskaźnik

5
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1

wpływ ryb

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

nachylenie brzegów

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

Szanse
zachowania
gatunku

-

Parametry

-

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

Uwagi

8

9

FV
FV

XX
FV
XX
XX
XX

FV
FV
FV

FV

XX
U1
XX
U1
XX

XX
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

1
Bombina
bombina

Kod
Natura

Stanowisko

2

3

Parametr
stanu

Wskaźnik

4
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku

51

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

wpływ ryb

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

nachylenie brzegów

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

zacienienie zbiornika

XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

XX

XX
XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV
FV
FV
U1
FV
FV

XX
FV
FV
FV
XX

-

U1
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Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1
Kumak nizinny
Bombina
bombina

2
1188

3
8

Parametr
stanu

4
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse
zachowania

52

Wskaźnik

5
-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

nachylenie brzegów

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

wpływ ryb

XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

-

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV
FV
FV
FV

XX

U1
FV

XX
FV
XX

XX

FV
U1
FV
U1
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Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

9

Parametr
stanu

4
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse

53

Wskaźnik

5
-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
XX

nachylenie brzegów

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

bariery wokół brzegu
zbiornika
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

wpływ ryb

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

-

XX

XX

XX

Uwagi

8

9

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

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

FV
FV
FV

FV
FV

XX
FV
XX
U1
U1
FV
FV

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

10

Parametr
stanu

4
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

54

Wskaźnik

5

-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

wpływ ryb

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

XX

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

Uwagi

8

9

XX
U1
FV

XX
U1
XX
U1

XX

FV
U1
FV
U2
U1
U1
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

11

Parametr
stanu

4
Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

55

Wskaźnik

5
-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1
XX
XX

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

U1

XX
XX

Uwagi

8

9

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

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

FV
U2
FV
FV

XX
FV
XX
FV
XX
XX

FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

1

2

56

Stanowisko

Parametr
stanu

Wskaźnik

3

4

5
zacienienie zbiornika

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

12

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
-

U1
XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

wpływ ryb

XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

zacienienie zbiornika

XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(wysokość)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

XX
FV
FV

XX
FV
FV
FV

XX
XX
XX

FV
FV
FV
FV
U1
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

13

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

57

Wskaźnik

5
bariery wokół brzegu
zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
-

U1
XX

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

zacienienie zbiornika

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

roślinność szuwarowa
(wysokość)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

zabudowa otoczenia (w

FV

XX
FV

XX

U1
FV
FV

FV

XX
FV
XX

U1
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

14

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

58

Wskaźnik

5
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX

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

Uwagi

8

9

FV

XX
-

U1
XX

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

nachylenie brzegów

XX

FV

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

XX

XX
XX

FV
FV

U1
FV
FV

XX
FV
XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w

FV
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XX

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

15

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

59

Wskaźnik

5
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

XX

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

Uwagi

8

9

FV

XX
-

XX
XX

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

wpływ ryb

XX

FV

nachylenie brzegów

XX

FV

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
bariery wokół brzegu
zbiornika
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

obecność chociaż jednego

XX
XX

FV
FV
FV

FV
FV
FV

XX
FV
XX

FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

16

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

60

Wskaźnik

5
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

XX

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

Uwagi

8

9

FV

XX
-

U1
XX

XX

wpływ ryb

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

zacienienie zbiornika

XX

U1

nachylenie brzegów

XX

FV

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

obecność drogi asfaltowej do

FV
U2

XX
FV
XX
XX

XX

FV
FV

FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

17

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

61

Wskaźnik

5
100 m od zbiornika
rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
bariery wokół brzegu
zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV

XX
-

U1
XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

wpływ ryb

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

XX
FV
FV

XX
FV
FV
FV

XX
FV
XX

U1
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

62

Wskaźnik

5
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
roślinność szuwarowa
(wysokość)
bariery wokół brzegu
zbiornika
nachylenie brzegów

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

18

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U2
XX
XX
XX

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

Uwagi

8

9

U2
FV
FV

XX
-

FV
XX

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

wpływ ryb

XX

FV

nachylenie brzegów

XX

FV

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX
XX

FV
FV
U2

U1
FV

XX
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

19

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

63

Wskaźnik

5
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX

U2

XX
-

U1
XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

wpływ ryb

XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

XX

FV
XX

FV
U1
FV

XX
XX

U1
U1
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

20

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

64

Wskaźnik

5
bariery wokół brzegu
zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

nachylenie brzegów

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

zacienienie zbiornika

XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV
FV

XX
-

U1
XX

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

zacienienie zbiornika

XX

FV

nachylenie brzegów

XX

FV

bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

XX
XX

XX

FV
FV
FV

FV
FV

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

65

Wskaźnik

5
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
wpływ ryb

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

21

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX
FV
XX

FV

XX
-

U1
XX

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

nachylenie brzegów

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

XX

FV
FV

FV

XX
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika

FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

22

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

66

Wskaźnik

5
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX
XX
XX

FV
FV
FV

XX
-

U1
XX

XX

zacienienie zbiornika

XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

wpływ ryb

XX

FV

nachylenie brzegów

XX

FV

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

bariery wokół brzegu

FV
FV

XX

FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

23

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

67

Wskaźnik

5
zbiornika
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
XX
XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV
FV

XX
FV
XX

-

U1
XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

Zacienienie zbiornika

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

wpływ ryb

XX

XX
U1
FV
FV
U2
FV
U1
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

24

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

68

Wskaźnik

5
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV
XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV

XX
FV
XX
FV
XX

-

U1
XX

XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

obecność chociaż jednego

FV

XX

U2
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

25

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

69

Wskaźnik

5
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

XX
XX

zacienienie zbiornika

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX
XX
XX

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

Uwagi

8

9

U2
U1
FV
FV
U1
FV

XX
-

U1
XX

zacienienie zbiornika

XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

XX
FV
FV

XX

FV
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

26

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

70

Wskaźnik

5
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX
XX
XX

U1
FV
U1

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

FV

XX
-

FV
XX

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

nachylenie brzegów

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

27

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

71

Wskaźnik

5
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV
XX
XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
U1
FV

XX
FV
XX
FV
XX

FV

XX
-

U1
XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

wpływ ryb

XX

XX
FV
U1
FV
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

28

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

72

Wskaźnik

5
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX

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

Uwagi

8

9

FV

nachylenie brzegów

XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
bariery wokół brzegu
zbiornika
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX
XX
XX
XX
XX

FV
FV
FV
U1
FV
FV

XX
FV
XX

-

FV
XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

zacienienie zbiornika

XX

XX
U1
FV
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

29

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska

73

Wskaźnik

5
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
bariery wokół brzegu
zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX
FV
XX
XX

FV
FV

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX
XX

FV
U1

XX
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

FV
XX
XX

XX
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

30

Parametr
stanu

4
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry

74

Wskaźnik

5
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX

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

Uwagi

8

9

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

XX
XX
XX

FV
FV
FV
FV
FV
U2

XX
FV
XX

roślinność zanurzona i

U1
XX
XX

XX
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

siedliska
gatunku

Kumak nizinny

1188

31

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

75

Wskaźnik

5
pływająca (bez szuwaru)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
bariery wokół brzegu
zbiornika
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV

XX
FV
XX

FV

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

zacienienie zbiornika

XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

FV
FV
FV

XX
-

U1
XX

XX
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

1
Bombina
bombina

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

2

3

4

Parametry
siedliska
gatunku

Kumak nizinny

1188

32

76

Wskaźnik

5
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność szuwarowa
(wysokość)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV
XX

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

wpływ ryb

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

Parametry

-

8

9

FV

FV

XX

-

Uwagi

XX

nachylenie brzegów

Szanse
zachowania
gatunku

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

XX

FV
FV
FV
FV
U1
FV
FV
FV

XX
U1
XX

XX
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

1
Bombina
bombina

Kod
Natura

Stanowisko

2

3

Parametr
stanu

Wskaźnik

4
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku

77

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

wpływ ryb

XX

FV

nachylenie brzegów

XX

FV

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

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

Uwagi

8

9

FV
XX
XX
XX
XX
XX

FV
U1
FV
U1
FV
FV
FV

FV
XX

-

U1
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Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1
Kumak nizinny
Bombina
bombina

2
1188

3
33

Parametr
stanu

4
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse
zachowania

78

Wskaźnik

5
-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
XX

zacienienie zbiornika

XX

U1

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

U1

roślinność szuwarowa
(wysokość)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

-

XX
XX
XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
U1
U1
FV
U1

XX
FV
XX

U1

XX
FV
XX

U1
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

34

Parametr
stanu

4
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

Szanse

79

Wskaźnik

5
-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX

bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

wpływ ryb

XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

-

XX

XX

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

Uwagi

8

9

XX
U1
U1
FV
FV

XX
U2
XX
U2
FV
FV
FV

XX
U1
XX

U1
XX
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Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

35

Parametr
stanu

4
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

80

Wskaźnik

5

-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

XX

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

Uwagi

8

9

XX

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

FV

XX
FV
XX
FV
XX

XX
XX
XX

FV
FV
U2
FV
FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

36

Parametr
stanu

4
Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

81

Wskaźnik

5
-

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1
XX
XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

roślinność szuwarowa

XX
XX

Uwagi

8

9

XX

nachylenie brzegów

XX

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

FV
FV
U1
FV

XX
FV
XX
U1

XX

U1
FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

82

Wskaźnik

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

(wysokość)

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

37

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji

Parametry
siedliska
gatunku

XX
-

U1
XX

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

wpływ ryb

XX

U1

nachylenie brzegów

XX

FV

bariery wokół brzegu
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

obecność drogi asfaltowej do

XX
XX

FV
U1
FV
FV
FV

FV

XX
FV
XX
XX

FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

38

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

83

Wskaźnik

5
100 m od zbiornika
rozrodczego

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

XX
-

U1
XX

XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

U1

FV
XX
XX

U1
FV

XX
FV
XX
XX
XX

FV
FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

84

Wskaźnik

5
roślinność szuwarowa
(wysokość)
zacienienie zbiornika

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

39

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV
XX

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

Uwagi

8

9

FV

XX
-

U1
XX

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

U1

nachylenie brzegów

XX

FV

bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

XX

XX
XX

U2
U1

FV
U2
U1

XX
FV
XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w

U2
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

40

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

85

Wskaźnik

5
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

XX

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

Uwagi

8

9

FV

XX
-

U1
XX

nachylenie brzegów

XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

zacienienie zbiornika

XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

XX
FV
FV

XX
XX
XX

U2
FV
U1
FV
FV

XX

U2
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

41

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

86

Wskaźnik

5
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

wpływ ryb

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV

XX
-

U1
XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

wpływ ryb

XX

XX
FV

XX
FV
XX
FV
XX
XX
XX

FV
FV
U2
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

42

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

87

Wskaźnik

5
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV
XX

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

Uwagi

8

9

FV

nachylenie brzegów

XX

FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

XX
-

U1
XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

wpływ ryb

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

nachylenie brzegów

XX

XX
XX

XX
FV
FV
FV

XX
U1
FV
FV
FV

XX
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w

FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

43

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

88

Wskaźnik

5
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

zacienienie zbiornika

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV

XX
-

U1
XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

zacienienie zbiornika

XX

XX
XX
XX

XX
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV

XX
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w

FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

44

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

89

Wskaźnik

5
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

XX

wpływ ryb

XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

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

Uwagi

8

9

FV
U1
FV

XX
-

U1
XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

zacienienie zbiornika

XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

roślinność szuwarowa

XX
FV
U1
FV

XX
XX
XX

FV
U2
FV
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XX

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

45

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

90

Wskaźnik

5
(pokrycie powierzchni)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
U1

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

FV

XX
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
bariery wokół brzegu
zbiornika

XX
XX
XX

XX
FV

XX
FV
XX
XX
XX

FV
FV
FV
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FV

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

46

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

91

Wskaźnik

5
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

nachylenie brzegów

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

wpływ ryb

XX

U1

zacienienie zbiornika

XX

U1

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV

U1
XX

-

FV
XX

bariery wokół brzegu
zbiornika
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa

XX
FV

XX
FV
XX
FV

XX

U1
U2
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

92

Wskaźnik

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

(wysokość)

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

47

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

nachylenie brzegów

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

wpływ ryb

XX

XX
XX
XX

FV
FV
U2
FV
FV
U1

XX
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

FV
XX
XX
XX

XX
FV
U1

XX
U1
XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od

FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

48

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

93

Wskaźnik

5
danego zbiornika rozrodczego

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

wpływ ryb

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

nachylenie brzegów

XX

XX

XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV

XX
-

U1
XX

bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

zacienienie zbiornika

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

XX
FV
U1
FV

XX
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

49

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

94

Wskaźnik

5
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1
XX
XX

Uwagi

8

9

FV
U1

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

roślinność szuwarowa
(wysokość)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX
XX

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

U2
FV

XX
U1
-

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

zacienienie zbiornika

XX

XX

XX
FV
U2
FV

XX
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od

U2

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

50

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

95

Wskaźnik

5
danego zbiornika rozrodczego
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność szuwarowa
(wysokość)
bariery wokół brzegu
zbiornika

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX
XX

FV
FV

nachylenie brzegów

XX

FV

wpływ ryb

XX

FV

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX
XX

FV
FV

XX
-

U1
XX

nachylenie brzegów

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX
XX
XX

XX
FV
U1
FV
FV
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U1

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

51

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

96

Wskaźnik

5
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność szuwarowa
(wysokość)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
U1
XX
XX

zacienienie zbiornika

XX

obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

wpływ ryb

XX

FV
FV
FV
FV
FV

XX
-

U1
XX

zacienienie zbiornika

XX

obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

XX
FV
U1

XX

FV
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

52

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

97

Wskaźnik

5
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
FV
XX
XX

wpływ ryb

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)

XX

nachylenie brzegów

XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

FV
U1
FV
FV
FV
FV

XX
-

U1
XX

bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

wpływ ryb

XX

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)

XX

XX
FV
FV
FV
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

53

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

98

Wskaźnik

5
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

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

Uwagi

8

9

XX
FV

nachylenie brzegów

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa
(wysokość)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika

XX

FV
U1
FV
FV

XX
U1
XX

FV

XX
-

FV
XX

zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

XX

zacienienie zbiornika

XX

roślinność szuwarowa

XX

XX
U1
FV
FV
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

Parametr
stanu

1

2

3

4

99

Wskaźnik

5

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7

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

Uwagi

8

9

(wysokość)

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

54

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska

nachylenie brzegów

XX

roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego

XX

wpływ ryb

XX

płycizny w linii brzegowej
zbiornika
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego

XX

XX
XX

FV
U1
FV
FV

XX
U1
FV
FV

XX
U2
XX

-

U1
XX

XX

zacienienie zbiornika

XX

FV

nachylenie brzegów

XX

FV
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Parametr
stanu

4
gatunku

100

Wskaźnik

5
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)
bariery wokół brzegu
zbiornika
roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
roślinność szuwarowa
(wysokość)
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
wpływ ryb

Kumak nizinny
Bombina
bombina

1188

55

Szanse
zachowania
gatunku
Parametry
populacji
Parametry
siedliska

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
U1
XX
XX
XX

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

Uwagi

8

9

FV
FV
U1

XX
FV
XX

FV

XX
FV
XX
XX

FV
FV

XX
zabudowa otoczenia (w
promieniu do 100 m)

FV
XX
XX

XX
FV
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Przedmiot
ochrony

Kod
Natura

Stanowisko

1

2

3

Parametr
stanu

4
gatunku

Szanse
zachowania
gatunku
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Wskaźnik

5
roślinność szuwarowa
(wysokość)

Ocena stanu
Ocena stanu
ochrony na
ochrony po
podstawie
weryfikacji
dostępnych
terenowej wg
danych wg skali skali FV, UI, U2,
FV, UI, U2, XX
XX
6
7
XX
FV

zacienienie zbiornika

XX

FV

wpływ ryb

XX

U1

roślinność szuwarowa
(pokrycie powierzchni)
obecność drogi asfaltowej do
100 m od zbiornika
rozrodczego
obecność chociaż jednego
zbiornika wody stojącej w
odległości do 500 m od
danego zbiornika rozrodczego
płycizny w linii brzegowej
zbiornika
roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

nachylenie brzegów

XX

bariery wokół brzegu
zbiornika

XX

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

Uwagi

8

9

FV

XX
FV
XX
FV
XX
XX

FV
U2
FV
FV

XX
-

FV
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1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Płaz z rzędu płazów ogoniastych. Traszki grzebieniaste mają głowę zaokrągloną, tułów lekko
grzbieto-brzusznie spłaszczony, ogon spłaszczony bocznie, z reguły krótszy od tułowia i
zakończony ostro. Dorosłe traszki grzebieniaste są dwukrotnie dłuższe od pozostałych
krajowych traszek. Przeciętna długość samca mieści się w 11 – 12 cm. Grzbietowa oraz
boczna powierzchnia ciała pokryta jest
licznymi brodawkami. Skóra brzusznej
powierzchni ciała jest gładka. Brodawki
znajdujące się na grzbiecie i po bokach ciała
traszek grzebieniastych sprawiają, że skóra w
dotyku jest chropowata, a nie gładka jak u
innych gatunków rodzimych traszek.
Brzuszna powierzchnia tułowia jest jaskrawo
żółta lub pomarańczowa, pokryta czarnymi
plamami
o
rozmaitej
wielkości
i
nieregularnym
kształcie.
Traszka
Fot. 1. Traszka grzebieniasta
grzebieniasta jest typowym gatunkiem ziemnowodnym, potrzebującym zarówno
(Triturus cristatus)
odpowiednich siedlisk lądowych jak i wodnych do prawidłowego rozwoju osobniczego i dla
właściwego funkcjonowania populacji. Gody traszek grzebieniastych odbywają się w połowie
kwietnia, wyłącznie w wodzie i głównie nocą. Rozwój zapłodnionych jaj odbywa się w
zbiornikach wodnych od kwietnia do końca lipca. Okres larwalny trwa przeciętnie około 3
miesięcy, choć jego długość podlega wahaniom w zależności od warunków środowiskowych,
w jakich żyją larwy. Larwy traszek grzebieniastych są drapieżnikami i polują na drobniejsze
zwierzęta, głównie bezkręgowce, ale też larwy innych płazów oraz mniejsze osobniki
własnego gatunku. Zbiorniki zasiedlone przez traszki grzebieniaste położone są najczęściej na
skrajach lasów liściastych lub na łąkach w pobliżu lasów. Optymalne wydają się zbiorniki
położone na łąkach z kępami traw i turzyc, albo częściowo otoczone lasem liściastym,
oferującym liczne miejsca, w których traszki mogą się schronić. Zasięg traszki grzebieniastej
w Polsce obejmuje cały kraj z wyjątkiem najwyższych partii Tatr i Sudetów. W Polsce objęty
ścisłą ochroną gatunkową.
Stan zachowania w sieci Natura 2000 – monitoring GIOŚ w 2010 roku. Gatunek został
zaobserwowany na 112 stanowiskach (spośród 351 monitorowanych) w regionie
biogeograficznym kontynentalnym. Z powodu braku odpowiedniej reprezentacji stanowisk
traszki grzebieniastej w kraju nie można wnioskować na ich podstawie o stanie gatunku w
całym regionie kontynentalnym.
Stan zachowania w obszarze – C
Zagrożenia – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie; wysychanie zbiorników wodnych;
eutrofizacja i zarastanie zbiorników wodnych roślinnością nadbrzeżną oraz szuwarem
powodujące nadmierne zacienienie oraz wypłycanie; pozbywaniem się odpadów z
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gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych - zaśmiecanie, zarybianie zbiorników
wodnych.

1188 Kumak nizinny Bombina bombina
Kumak należy do płazów typowo wodnych, całe życie
spędza w wodzie. Na lądzie spotkać go można jedynie
wtedy, gdy wyschnie zbiornik wodny, w którym
przebywał. Obie płcie są podobnych rozmiarów;
dojrzałe płciowo samce mają długość 26 – 55 mm,
samice 30 – 57 mm. Płazy te mogą się rozmnażać
nawet w niewielkich zbiornikach wodnych, jeżeli nie Fot.
są one
pokryte
rzęsą
odcinającą
2. Kumak
nizinny
(Bombina
bombina)
dostęp światła, a presja drapieżników nie jest zbyt wielka.fot.
W Polsce
występuje na całym niżu.
Adam Hermaniuk
Jest pospolity, nigdzie jednak nie występuje w dużych skupiskach. Granica jego pionowego
zasięgu wynosi 400 m n.p.m. Odżywia się głównie larwami i postaciami dorosłymi owadów
wodnych, pająków i skorupiaków. Jesienią, gdy temperatura wody spadnie poniżej ok. 10ºC,
kumaki opuszczają zbiorniki wodne i wychodzą na ląd w poszukiwaniu miejsca na zimowanie.
W Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową.
Stan zachowania w sieci Natura 2000 – monitoring GIOŚ w 2010 roku. Obecność kumaka
nizinnego stwierdzono na 111 spośród 351 stanowisk rozrodu płazów badanych w regionie
biogeograficznym kontynentalnym w 2010 r., Stanowiska monitorowane w 2010 roku nie
stanowią odpowiedniej reprezentacji zasięgu występowania gatunku w regionie
biogeograficznym kontynentalnym. Na podstawie wyników pierwszego etapu prac można
wstępnie ocenić stan ochrony gatunku w regionie kontynentalnym jako niezadowalający
(U1).
Stan zachowania w obszarze – B
Zagrożenia – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie; wysychanie zbiorników wodnych;
eutrofizacja i zarastanie zbiorników wodnych roślinnością nadbrzeżną oraz szuwarem
powodujące nadmierne zacienienie oraz wypłycanie; pozbywaniem się odpadów z
gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych - zaśmiecanie, zarybianie zbiorników
wodnych.

8. OCENA DOTYCHCZASOWYCH ZMIAN
Płazy występujące w dolinie Biebrzy są grupą bardzo słabo rozpoznaną. Dotychczas nie
powstała żadna zbiorcza publikacja opisująca stan batrachofauny tego terenu. W Planie
Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego z roku 1999 (Operat: Ochrona Fauny) znajduje
się wykaz 26 stanowisk kumaka nizinnego przy czym brakuje danych na temat liczebności
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poszczególnych populacji. Traszka grzebieniasta w poprzednim Planie Ochrony wykazana
została na 6 stanowiskach – w 4 z nich stwierdzono rozród tego gatunku. Dane
inwentaryzacyjne opracowane przez Prończyka (2008) wykazują występowanie 11 stanowisk
kumaka i 1 stanowiska traszki grzebieniastej na terenie dolnego i środkowego basenu doliny
Biebrzy. Powyższe opracowania nie opisują zadowalająco zinwentaryzowanych stanowisk co
sprawia, że niemożliwa jest wiarygodna ocena zmian populacji czy siedlisk przedmiotowych
gatunków na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Aktualna inwentaryzacja basenu
środkowego i północnego oraz weryfikacja znanych już miejsc występowania traszki
grzebieniastej i kumaka wykonana na terenie dolnego basenu doliny Biebrzy wydaje się być
dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia wieloletniego monitoringu. Obecnie na terenie SOO
Dolina Biebrzy opisano 55 stanowisk kumaka nizinnego i 26 stanowisk traszki grzebieniastej
(opis dotyczy stanu zarówno stanu populacji jak i siedlisk). Teren dolnego basenu doliny
Biebrzy w dalszym ciągu wymaga dokładnego rozpoznania.

9. OCENA ZAGROŻEŃ ORAZ OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI ICH ELIMINACJI
9.1.

Zagrożenia wewnętrzne

Rozród wszystkich gatunków płazów występujących w Polsce uzależniony jest od
dostępności zbiorników wodnych. Najbardziej preferowanymi miejscami rozrodu są drobne
oczka wodne, sadzawki, płytkie rozlewiska i niewielkie stawy. W zbiornikach takich panuje
stosunkowo wysoka temperatura wody, która umożliwia szybki rozwój, co dla larw płazów
ma bardzo duże znaczenie. W związku z powyższym największymi zagrożeniem dla kumaka
nizinnego i traszki grzebieniastej w dolinie Biebrzy jest utrata i zanikanie odpowiednich
miejsc rozrodu, co jest spowodowane: zasypywaniem terenu, melioracjami i osuszaniem;
wyschnięciem; eutrofizacją i zarastaniem; pozbywaniem się odpadów z gospodarstw
domowych/obiektów rekreacyjnych; intensywną hodowlą ryb (Fot. 3- 8).
Zestawienie zagrożeń dla poszczególnych stanowisk występowania traszki grzebieniastej
oraz kumaka nizinnego oraz określenie możliwości ich eliminacji przedstawiono w tabeli 5.
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Fot. 3. Melioracje podmokłych łąk
skutkujące przedwczesnym wysychaniem
rozlewisk i drobnych oczek wodnych –
miejsc rozrodu płazów.
fot. Andrzej Łoban

Fot. 5. Zarastający zbiornik wodny –
miejsce rozrodu traszki grzebieniastej.
fot. Andrzej Łoban
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Fot. 4. Przedwcześnie wysychający
okresowy zbiornik wodny (rozlewisko) –
miejsca rozrodu kumaka nizinnego.
fot. Andrzej Łoban

Fot. 6. Zarastający zbiornik wodny na
skutek eutrofizacji.
fot. Andrzej Łoban
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Fot. 7. Zdewastowany zbiornik wodny na
skutek zaśmiecania i pozbywania się
odpadów.
fot. Andrzej Łoban

Fot. 8. Zbiornik przeznaczony do
intensywnej hodowli ryb – brak płycizn
porośniętych szuwarem uniemożliwia
rozród płazom.
fot. Andrzej Łoban
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Tabela 5. Zagrożenia wewnętrzne
Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

3
1

4
I

5
K02.03

6
Eutrofizacja
(naturalna)

2

P

E03.01

3

P

J02.01

2

P

J02.01

3

I

K01.03

Pozbywanie się
odpadów z
gospodarstw
domowych /
obiektów
rekreacyjnych
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie

I

K02.03

L.p

1
1

4

5

6

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska
2
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Kod
zagrożeni
a

Nazwa zagrożenia

Eutrofizacja
(naturalna)

Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
8
Przeżyźnienie wody w
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
zbiorniku powodujące
drobnych zbiorników wodnych
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Pozbywanie się odpadów
Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
z gospodarstw domowych zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów
/ obiektów rekreacyjnych

Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych zbiorników wodnych
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1
7

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

2

3

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

4
I

5
J03.01

P

J02.01

I

K02.03

10

I

J03.01

11

I

K01.03

12

P

E03.01

8

9

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

4
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Nazwa zagrożenia

6
Zmniejszenie lub
utrata określonych
cech siedliska

Opis zagrożenia

7
Zarastanie zbiorników
wodnych roślinnością
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zmniejszenie lub
Zarastanie zbiorników
utrata określonych wodnych roślinnością
cech siedliska
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Pozbywanie się
Pozbywanie się odpadów
odpadów z
z gospodarstw domowych
gospodarstw
/ obiektów rekreacyjnych

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych zbiorników wodnych

Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów
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Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

1

2

3

4

5

P

J02.01

I

K01.03

15

I

K02.03

16

P

E03.01

17

P

J02.01

13

14

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

5
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Nazwa zagrożenia

Opis zagrożenia

6
7
domowych /
obiektów
rekreacyjnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Pozbywanie się
Pozbywanie się odpadów
odpadów z
z gospodarstw domowych
gospodarstw
/ obiektów rekreacyjnych
domowych /
obiektów
rekreacyjnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych zbiorników wodnych

Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
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Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

3
6

4
I

5
K01.03

6
Wyschnięcie

I

K02.03

Eutrofizacja
(naturalna)

I

K01.03

Wyschnięcie

21

I

J03.01

Zmniejszenie lub
utrata określonych
cech siedliska

22

I

K02.03

Eutrofizacja
(naturalna)

L.p

1
18

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska
2
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

19

20

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

7

Kod
zagrożeni
a

Nazwa zagrożenia

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zarastanie zbiorników
wodnych roślinnością
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych zbiorników wodnych

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

L.p

1
23

24

25

26

27

Stanowisk
o

2

3

4
P

5
J02.01

8

P

J02.01

9

P

10

11

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

28

29

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

12

Kod
zagrożeni
a
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Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

Nazwa zagrożenia

Opis zagrożenia

6
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie

7
Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

8
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

J02.01

Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

P

J02.01

Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

I

F01.01

Intensywna
hodowla ryb,
intensyfikacja

Tworzenie lub pozostawianie płycizn porośniętych
roślinnością wodną w zbiornikach hodowlanych
umożliwiających płazom schronienie przed
niekorzystnym wpływem ryb

P

J02.01

P

J02.01

Usuwanie płycizn w
zbiorniku
wykorzystywanych przez
płazy w celu zwiększenia
powierzchni dostępnej dla
ryb
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
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1
30

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska
2
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

3
14

4
I

5
K01.03

6
Wyschnięcie

P

A01

Uprawa w tym
zwiększenie
obszarów rolnych

I

K01.03

Wyschnięcie

P

A01

Uprawa w tym
zwiększenie
obszarów rolnych

P

A01

Uprawa w tym
zwiększenie
obszarów rolnych

31

32

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

15

33

34

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus
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16

Kod
zagrożeni
a

Nazwa zagrożenia

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zmiana sposobu
użytkowania terenu przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zmiana sposobu
użytkowania terenu przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Zmiana sposobu
użytkowania terenu przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem
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o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

3
17

4
P

5
K01.03

19

I

K01.03

37

P

A01

38

P

J02.01

I
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L.p

1
35

36

39

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska
2
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

20

Kod
zagrożeni
a

113

Nazwa zagrożenia

6
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Uprawa w tym
Zmiana sposobu
zwiększenie
użytkowania terenu obszarów rolnych
przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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L.p

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

Nazwa zagrożenia

1

2

3

4

5

6

40

I

J03.01

41

I

K02.03

42

P

A01

43

P

J02.01

I

K01.03

44

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

21

Zmniejszenie lub
utrata określonych
cech siedliska

Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
cyklu rozwojowego.

Zarastanie zbiorników
wodnych roślinnością
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Uprawa w tym
Zmiana sposobu
zwiększenie
użytkowania terenu obszarów rolnych
przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.

8

Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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1
45

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

2

3

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

4
I

5
K02.03

46

P

A01

47

P

J02.01

I

K01.03

49

P

A01

50

P

J02.01

48

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

22
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Nazwa zagrożenia

6
Eutrofizacja
(naturalna)

Opis zagrożenia

7
Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Uprawa w tym
Zmiana sposobu
zwiększenie
użytkowania terenu obszarów rolnych
przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Uprawa w tym
Zmiana sposobu
zwiększenie
użytkowania terenu obszarów rolnych
przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
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P
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P

J02.01

24

P

J02.01

25

I

K01.03

P

J02.01

L.p

1
51

54

55

56

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska
2
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Kod
zagrożeni
a
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Nazwa zagrożenia

Opis zagrożenia

6
Wyschnięcie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Uprawa w tym
Zmiana sposobu
zwiększenie
użytkowania terenu obszarów rolnych
przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Wyschnięcie

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
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1
57

61

62

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska
2
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

27

Kod
zagrożeni
a
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Nazwa zagrożenia

6
Pojazdy
zmotoryzowane

Opis zagrożenia

7
Śmiertelność
spowodowana ruchem
pojazdów podczas
sezonowych migracji
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Pojazdy
Śmiertelność
zmotoryzowane
spowodowana ruchem
pojazdów podczas
sezonowych migracji
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Wykonanie przepustów dla płazów pod nawierzchnią
drogi umożliwiających swobodne przechodzenie

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Wykonanie przepustów dla płazów pod nawierzchnią
drogi umożliwiających swobodne przechodzenie

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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Nazwa zagrożenia

1
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I

K02.03

64

P

J02.01

65

Kumak nizinny
Bombina bombina

1

I

F01.01

66

Kumak nizinny
Bombina bombina

2

I

K02.03

I

J03.01

67

Eutrofizacja
(naturalna)

Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
cyklu rozwojowego.

Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Intensywna
Usuwanie płycizn w
hodowla ryb,
zbiorniku
intensyfikacja
wykorzystywanych przez
płazy w celu zwiększenia
powierzchni dostępnej dla
ryb
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zmniejszenie lub
Zarastanie zbiorników
utrata określonych wodnych roślinnością
cech siedliska
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie

8

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Tworzenie lub pozostawianie płycizn porośniętych
roślinnością wodną w zbiornikach hodowlanych
umożliwiających płazom schronienie przed
niekorzystnym wpływem ryb

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru
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Dla gatunków
nazwa polska i
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Kumak nizinny
Bombina bombina
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Kumak nizinny
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a
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Kod
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4
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E03.01

P

J02.01

I

K01.03

P

J02.01

I

K01.03

119

Nazwa zagrożenia

6
Pozbywanie się
odpadów z
gospodarstw
domowych /
obiektów
rekreacyjnych
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
8
Pozbywanie się odpadów
Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
z gospodarstw domowych zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów
/ obiektów rekreacyjnych

Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie —
ogólnie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie —
osuszanie - ogólnie ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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a
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Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska
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o
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5
J02.01

Kod
zagrożeni
a

74

Kumak nizinny
Bombina bombina

5

P

J02.01

75

Kumak nizinny
Bombina bombina

6

P

J02.01

76

Kumak nizinny
Bombina bombina

7

I

K02.03

P

J02.01

I

G05

79

I

H05.01

80

I

J03.01

77

78

Kumak nizinny
Bombina bombina

8

120

Nazwa zagrożenia

6
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
(naturalna)

Opis zagrożenia

7
Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie —
ogólnie
Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie —
ogólnie
Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Inna ingerencja i
Zaśmiecanie
zakłócenia
powodowane przez
działalność
człowieka
Odpadki i odpady
Odpadki i odpady stałe stałe
odpady komunalne, w tym
elektrośmieci
Zmniejszenie lub
Zarastanie zbiorników
utrata określonych wodnych roślinnością
cech siedliska
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów

Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów
Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru
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Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

Nazwa zagrożenia

1

2

3

4

5

6

81

P

G05

82

P

J02.01

Inna ingerencja i
zakłócenia
powodowane przez
działalność
człowieka
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
(naturalna)

83

Kumak nizinny
Bombina bombina

9

P

K02.03

84

Kumak nizinny
Bombina bombina

10

I

K02.03

Eutrofizacja
(naturalna)

I

J03.01

Zmniejszenie lub
utrata określonych
cech siedliska

I

K01.03

Wyschnięcie

85

86

Kumak nizinny
Bombina bombina

11

Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
oraz wypłycanie

8

Zaśmiecanie

Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów

Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zarastanie zbiorników
wodnych roślinnością
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

Nazwa zagrożenia

1

2

3

4

5

6

P

J02.01

I

K01.03

89

I

K02.03

90

P

J02.01

I

K01.03

87

88

91

Kumak nizinny
Bombina bombina

Kumak nizinny
Bombina bombina

12

13

Opis zagrożenia

7
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - W
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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P

J02.01
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K01.03

P
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Kumak nizinny
Bombina bombina

94
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Kumak nizinny
Bombina bombina

15

96

97

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Kumak nizinny
Bombina bombina

16

Kod
zagrożeni
a

123

Nazwa zagrożenia

Opis zagrożenia

6
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
(naturalna)

7
Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Zmniejszenie lub
Zarastanie zbiorników
utrata określonych wodnych roślinnością
cech siedliska
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru
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1
98

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

2

3

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

124

Nazwa zagrożenia

4
I

5
K02.03

6
Eutrofizacja
(naturalna)

99

P

E03.01

100

P

J02.01

P

J02.01

P

K02.03

Pozbywanie się
odpadów z
gospodarstw
domowych /
obiektów
rekreacyjnych
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
(naturalna)

I

K01.03

101 Kumak nizinny
Bombina bombina

17

102

103 Kumak nizinny
Bombina bombina

18

Wyschnięcie

Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
8
Przeżyźnienie wody w
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
zbiorniku powodujące
drobnych
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Pozbywanie się odpadów
Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
z gospodarstw domowych zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów

Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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o
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106 Kumak nizinny
Bombina bombina

19
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108 Kumak nizinny
Bombina bombina
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zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

4
P

5
J02.01

P

K02.03

I

F01.01

P

J02.01

I

K01.03

P

J02.01

125

Nazwa zagrożenia

Opis zagrożenia

6
Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
(naturalna)

7
Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie

Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Intensywna
Usuwanie płycizn w
hodowla ryb,
zbiorniku
intensyfikacja
wykorzystywanych przez
płazy w celu zwiększenia
powierzchni dostępnej dla
ryb
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - W
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Tworzenie lub pozostawianie płycizn porośniętych
roślinnością wodną w zbiornikach hodowlanych
umożliwiających płazom schronienie przed
niekorzystnym wpływem ryb

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
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112 Kumak nizinny
Bombina bombina

22

113

114 Kumak nizinny
Bombina bombina

23

Kod
zagrożeni
a

126

Nazwa zagrożenia

6
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - W
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - W
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Intensywna
Usuwanie płycizn w
hodowla ryb,
zbiorniku
intensyfikacja
wykorzystywanych przez
płazy w celu zwiększenia
powierzchni dostępnej dla
ryb

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Tworzenie lub pozostawianie płycizn porośniętych
roślinnością wodną w zbiornikach hodowlanych
umożliwiających płazom schronienie przed
niekorzystnym wpływem ryb
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Dla gatunków
nazwa polska i
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115 Kumak nizinny
Bombina bombina

118 Kumak nizinny
Bombina bombina

25

119

120 Kumak nizinny
Bombina bombina
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Kod
zagrożeni
a

127

Nazwa zagrożenia

6
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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124 Kumak nizinny
Bombina bombina
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128

Nazwa zagrożenia

6
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych
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Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
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1
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a

130 Kumak nizinny
Bombina bombina
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131 Kumak nizinny
Bombina bombina
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I
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129

Nazwa zagrożenia

6
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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I
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P
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P
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133 Kumak nizinny
Bombina bombina

137 Kumak nizinny
Bombina bombina

31

32

Zasypywanie
terenu, melioracje i
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
cyklu rozwojowego.

Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie —
ogólnie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Uprawa w tym
Zmiana sposobu
zwiększenie
użytkowania terenu obszarów rolnych
przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,

8

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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7
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie —
osuszanie - ogólnie ogólnie
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie —
osuszanie - ogólnie ogólnie
drogi, autostrady
Bliska obecność drogi
asfaltowej, zagrożenie w
okresie migracji
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie osuszanie - ogólnie rozlewisko na kanale
odpadki i odpady
Odpadki i odpady stałe stałe
odpady komunalne

139 Kumak nizinny
Bombina bombina
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P
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140 Kumak nizinny
Bombina bombina
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P
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H05.01

143

I
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Eutrofizacja
(naturalna)
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P

G05

Inna ingerencja i
zakłócenia
powodowane przez
działalność
człowieka

141

142 Kumak nizinny
Bombina bombina
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Opis zagrożenia

Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zaśmiecanie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Wykonanie przepustów dla płazów pod nawierzchnią
drogi umożliwiających swobodne przechodzenie
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Edukacja młodzieży szkolnej na temat roli drobnych
zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów
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Bombina bombina

149 Kumak nizinny
Bombina bombina
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Nazwa zagrożenia

Opis zagrożenia

6
7
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Drogi, autostrady
Bliska obecność drogi
asfaltowej, zagrożenie w
okresie migracji
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Wykonanie przepustów dla płazów pod nawierzchnią
drogi umożliwiających swobodne przechodzenie
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
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L.p

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

1
2
151 Kumak nizinny
Bombina bombina

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

3
38

4
I

5
K01.03

P

J02.01

I

F01.01

P

J02.01

I

F01.01

P

J02.01

152

153 Kumak nizinny
Bombina bombina

39

154

155 Kumak nizinny
Bombina bombina

156

40

Kod
zagrożeni
a

133

Nazwa zagrożenia

6
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Intensywna
Usuwanie płycizn w
hodowla ryb,
zbiorniku
intensyfikacja
wykorzystywanych przez
płazy w celu zwiększenia
powierzchni dostępnej dla
ryb
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Intensywna
Usuwanie płycizn w
hodowla ryb,
zbiorniku
intensyfikacja
wykorzystywanych przez
płazy w celu zwiększenia
powierzchni dostępnej dla
ryb
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Tworzenie lub pozostawianie płycizn porośniętych
roślinnością wodną w zbiornikach hodowlanych
umożliwiających płazom schronienie przed
niekorzystnym wpływem ryb

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Tworzenie lub pozostawianie płycizn porośniętych
roślinnością wodną w zbiornikach hodowlanych
umożliwiających płazom schronienie przed
niekorzystnym wpływem ryb

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
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Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

2

3

4
P

5
K02.03

41

I

J03.01

159

I

K01.03

160

P

J02.01

I

K01.03

L.p

1
157

158 Kumak nizinny
Bombina bombina

161 Kumak nizinny
Bombina bombina

42

Kod
zagrożeni
a
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Nazwa zagrożenia

6
Eutrofizacja
(naturalna)

Opis zagrożenia

7
Eutrofizacja. Niski poziom
wód wraz prowadzonym
wypasem może
doprowadzić do szybkiej
zmiany warunków
chemicznych wody
Zmniejszenie lub
Zarastanie zbiorników
utrata określonych wodnych roślinnością
cech siedliska
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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L.p

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

Nazwa zagrożenia

1

2

3

4

5

6

162

P

A01

163

P

J02.01

I

K01.03

165

P

J02.01

166

P

K02.03

I

K01.03

164 Kumak nizinny
Bombina bombina

167 Kumak nizinny
Bombina bombina

43

44

Uprawa w tym
zwiększenie
obszarów rolnych

Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
cyklu rozwojowego.

Zmiana sposobu
użytkowania terenu przeznaczenie na uprawy
rolne/zalesienia
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,

8

Pozostanie przy bieżącym sposobie gospodarowania
terenem

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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L.p

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

Nazwa zagrożenia

1

2

3

4

5

6

P

J02.01

I

J03.01

170

I

K02.03

171

P

G01.08

172

P

J02.01

168

169 Kumak nizinny
Bombina bombina
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Opis zagrożenia

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia

7
8
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypanie terenu,
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
osuszanie - ogólnie
Zmniejszenie lub
Zarastanie zbiorników
Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru
utrata określonych wodnych roślinnością
cech siedliska
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
(naturalna)
zbiorniku powodujące
drobnych
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Inne rodzaje sportu Inne rodzaje sportu i
Ograniczenie ruchu turystycznego
i aktywnego
aktywnego wypoczynku wypoczynku
Teren obiektów dawnej
fortyfikacji, możliwość
przyszłego udostępnienia
w celach kulturowych /
rekreacyjnych
Zasypywanie
Zasypanie terenu,
Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
osuszanie - ogólnie
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o

Rodzaj
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a
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3
46

4
I

5
J03.01

174

I

K02.03

175

P

G01.02

I

K01.03

P

J02.01

I

G01.03

L.p

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

1
2
173 Kumak nizinny
Bombina bombina

176 Kumak nizinny
Bombina bombina

47

177

178 Kumak nizinny
Bombina bombina

48

Kod
zagrożeni
a
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Nazwa zagrożenia

6
Zmniejszenie lub
utrata określonych
cech siedliska

Opis zagrożenia

7
Zarastanie zbiorników
wodnych roślinnością
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Turystyka piesza,
Turystyka piesza - Obszar
jazda konna i jazda ścieżki edukacyjnej
na pojazdach
(oddziaływanie zależy od
niezmotoryzowanyc intensywności
h
użytkowania)
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie —
osuszanie - ogólnie ogólnie
Pojazdy
Śmiertelność
zmotoryzowane
spowodowana ruchem
pojazdów podczas
sezonowych migracji

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Ograniczenie ruchu turystycznego

Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Wykonanie przepustów dla płazów pod nawierzchnią
drogi umożliwiających swobodne przechodzenie
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1
179

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

2

3

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

4
I

5
K01.03

180

I

K02.03

181

P

J02.01

I

K01.03

183

I

K02.03

184

P

J02.01

182 Kumak nizinny
Bombina bombina

49

138

Nazwa zagrożenia

6
Wyschnięcie

Opis zagrożenia

7
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
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K02.03

P

J02.01

I

K02.03

188

I

J03.01

189

P

J02.01

I

K01.03

L.p

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

1
2
185 Kumak nizinny
Bombina bombina

186

187 Kumak nizinny
Bombina bombina

190 Kumak nizinny
Bombina bombina

51

52

Kod
zagrożeni
a
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Nazwa zagrożenia

6
Eutrofizacja
(naturalna)

Opis zagrożenia

7
Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zmniejszenie lub
Zarastanie zbiorników
utrata określonych wodnych roślinnością
cech siedliska
nadbrzeżną oraz
szuwarem powodujące
nadmierne zacienienie
oraz wypłycanie
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Usuwanie nadmiernej ilości zakrzaczeń oraz szuwaru

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych
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1
191

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

2

3

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

Kod
zagrożeni
a

4
I

5
K02.03

P

J02.01

I

K01.03

194

I

K02.03

195

P

J02.01

I

K02.03

P

J02.01

192

193 Kumak nizinny
Bombina bombina

196 Kumak nizinny
Bombina bombina

197

53

54
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Nazwa zagrożenia

6
Eutrofizacja
(naturalna)

Opis zagrożenia

7
Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Wyschnięcie
Wyschnięcie - w
zależności od warunków
hydrologicznych w danym
okresie rozrodczym,
zbiornik (rozlewisko) może
wysychać przed
zakończeniem pełnego
cyklu rozwojowego.
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie
Eutrofizacja
Przeżyźnienie wody w
(naturalna)
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych
będących następstwem m.in. melioracji; pogłębianie
zbiorników wodnych

Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

L.p

Przedmiot ochrony
Dla gatunków
nazwa polska i
łacińska

Stanowisk
o

Rodzaj
zagrożeni
a
[I/P]*

3
55

4
I

5
K02.03

P

J02.01

1
2
198 Kumak nizinny
Bombina bombina

199

Kod
zagrożeni
a
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Nazwa zagrożenia

6
Eutrofizacja
(naturalna)

Opis zagrożenia

7
Przeżyźnienie wody w
zbiorniku powodujące
zakwit glonów i zmianę
warunków świetlnych
Zasypywanie
Zasypywanie terenu,
terenu, melioracje i melioracje i osuszanie
osuszanie - ogólnie

Możliwe sposoby eliminacji lub ograniczenia
zagrożenia
8
Ograniczenie używania nawozów sztucznych w pobliżu
drobnych

Bezpośrednie ograniczenie takich niekorzystnych
zjawisk na całym obszarze SOO Dolina Biebrzy

* I-istniejące, P- potencjalne
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Zagrożenia zewnętrzne

Głównym zagrożeniem zewnętrznym oddziałującym na płazy będące przedmiotem ochrony
dla SOO Dolina Biebrzy są zmiany klimatyczne spowodowane globalnym ociepleniem (tab.
6). Zmiany te mogą objawiać się wzmożonymi suszami w niektórych latach i zmniejszeniem
opadów co w konsekwencji zagraża drobnym zbiornikom wodnym. Takie zbiorniki
przedwcześnie wysychają co uniemożliwia płazom przejście pełnego cyklu rozwojowego.
Wyschnięcie wody w zbiorniku przed metamorfozą kończy się śmiercią wszystkich larw i
zmarnowaniem potencjału reprodukcyjnego płazów rozradzających się w danym zbiorniku.
Tabela 6. Zagrożenia zewnętrzne
L.p

Przedmiot ochrony

Rodzaj
zagrożenia
[I/P]*

Kod
zagrożenia

1

2

3

4

Nazwa
zagrożenia

5

Opis
zagrożenia

6

Możliwe sposoby
eliminacji lub
ograniczenia
zagrożenia
7

Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

P

M01.02

Susze i
zmniejszenie
opadów

Zanikanie
drobnych
zbiorników
wodnych

Pogłębianie
istniejących
zbiorników lub
tworzenie nowych

Kumak nizinny
Bombina bombina

P

M01.02

Susze i
zmniejszenie
opadów

Zanikanie
drobnych
zbiorników
wodnych

Pogłębianie
istniejących
zbiorników lub
tworzenie nowych

* I-istniejące, P- potencjalne

10. OCENA DOTYCHCZASOWYCH METOD OCHRONY ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM OCHRONY
W poprzednim Planie ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego z roku 1999 (Operat:
Ochrona Fauny) pojawiło się zalecenie corocznego monitoringu ważnych miejsc rozrodu
płazów, ale nie było ono realizowane. W Operacie pojawiła się również informacja o
konieczności kontynuowania badań nad rozmieszczeniem ważnych miejsc godów i
funkcjonowaniem populacji poszczególnych gatunków. Postulat ten częściowo został
zrealizowany poprzez wykonanie inwentaryzacji batrachofauny w latach 2006-2007 przez
Prończyka (2008). Wykonane inwentaryzacje nie zapoczątkowały jednak badań
monitoringowych rzadszych gatunków płazów w tym kumaka nizinnego i traszki
grzebieniastej. Z powodu braku wystarczających informacji nie podjęto się również oceny
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stanu populacji w/w gatunków i w związku z tym nie powstał żaden plan działań ochronnych
dotyczący płazów.
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11. STRATEGIA OCHRONY
11.1. Cele działań ochronnych
Traszka grzebieniasta
Celem nadrzędnym dla ochrony traszki grzebieniastej jest odtworzenie właściwego stanu
wybranych siedlisk i zwiększenie liczebności siedlisk poprzez konkretne działania ochronne
(patrz poniżej) oraz uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony na terenie SOO Dolina
Biebrzy.
Cel ten może zostać osiągnięty poprzez: (1) polepszenie warunków środowiskowych na
istniejących stanowiskach, (2) polepszenie warunków środowiskowych w istniejących
zbiornikach w obszarze występowania traszki tak, żeby mogły zostać wykorzystane jako
miejsca rozrodu, (3) wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej na terenie dolnego basenu
doliny Biebrzy, (4) rozpoczęcie monitoringu stanu populacji i siedlisk, (5) rozszerzenie SOO
Doliny Biebrzy o siedliska leżące na granicy z tym obszarem.
Celem powyższym działań jest polepszenie stanu ochrony traszki grzebieniastej na obszarze
SOO Dolina Biebrzy. Z uwagi na niewielką liczebność populacji tego gatunku na obszarze
(procentowy udział zajętych stanowisk wynosi 11,5%) realne jest osiągnięcie w bliskiej
perspektywie stanu U1 (powyżej 15% zajętych stanowisk) po wdrożeniu działań ochronnych.
Osiągnięcie stanu właściwego (FV), z uwagi na specyfikę omawianego obszaru - duża
powierzchnia otwartych terenów bagiennych niebędąca optymalnym siedliskiem traszki
grzebieniastej – oraz na przyjętą metodykę, jest mało prawdopodobne w okresie
obowiązywania PZO.
Kumak nizinny
Celem nadrzędnym dla ochrony kumaka nizinnego jest odtworzenie właściwego stanu
wybranych siedlisk i zwiększenie liczebności siedlisk poprzez konkretne działania ochronne
(patrz poniżej) oraz uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony na terenie SOO Dolina
Biebrzy.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: (1) polepszenie warunków środowiskowych na
wybranych stanowiskach, (2) wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej na terenie dolnego
basenu doliny Biebrzy, (3) rozpoczęcie monitoringu stanu populacji i siedlisk, (4) rozszerzenie
SOO Doliny Biebrzy o siedliska leżące na granicy z tym obszarem.
Celem powyższym działań jest osiągnięcie właściwego stanu ochrony kumaka nizinnego na
obszarze SOO Dolina Biebrzy w okresie obowiązywania PZO.

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

146

Tabela 7. Cele działań ochronnych
Przedmiot
ochrony

Numer
stanowiska

Stan
ochrony

Cele działań ochronnych – wskaźniki
właściwego stanu ochrony

Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony

1

2

3

4

5

1-27

U2

1166
Traszka
grzebieniasta
Triturus
cristatus

 poprawa warunków siedliskowych
populacji traszki
 zwiększenie potencjalnych miejsc
rozrodu dla gatunku

Osiągnięcie stanu właściwego (FV), z uwagi na specyfikę omawianego obszaru - duża
powierzchnia otwartych terenów bagiennych niebędąca optymalnym siedliskiem
traszki grzebieniastej – oraz na przyjętą metodykę, jest mało prawdopodobne w
okresie obowiązywania PZO.

 utrzymanie stosunków wodnych oraz
jakości wód odpowiednich dla
właściwego stanu siedliska gatunku
 uzupełnienie stanu wiedzy o
przedmiocie ochrony
1188
Kumak nizinny
Bombina
bombina

1-55

U1

 uzupełnienie stanu wiedzy o
przedmiocie ochrony

Możliwy do osiągnięcia w okresie obowiązywania PZO po wykonaniu działań
określonych w PZO.

 poprawa warunków siedliskowych
populacji kumaka
 utrzymanie stosunków wodnych oraz
jakości wód odpowiednich dla
właściwego stanu siedliska gatunku
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11.2. Działania ochronne oraz uwarunkowania ich realizacji
Poniżej scharakteryzowano najważniejsze działania ochronne dotyczące
grzebieniastej i kumaka nizinnego. Ich zestawienie przedstawia tabela 8.

traszki

Działania związane z ochroną czynną
A1, A8 Usuwanie części szuwaru i zakrzaczeń w obrębie zbiornika – ma na celu poprawę
warunków świetlnych zbiornika oraz niedopuszczenie do całkowitego zarośnięcia. Zarastanie
zbiorników wodnych roślinnością nadbrzeżną oraz szuwarem powodujące nadmierne
zacienienie (zbyt niska temperatura wody dla rozwoju larw) oraz wypłycanie prowadzące do
zaniku wody w akwenie. Efektem tych zabiegów będzie odtworzenie właściwego stanu
ochrony (FV) gatunku na stanowisku.
A2, A9 Pogłębienie zbiornika – dotyczy antropogenicznych stanowisk, którym zagraża
wysychanie przed zakończeniem pełnego cyklu rozwojowego bytujących w nich płazów.
Wyschniecie wody przed zakończeniem metamorfozy u larw powoduje utratę całego
potencjału reprodukcyjnego gatunku rozradzającego się w danym zbiorniku wodnym.
Efektem tych zabiegów będzie odtworzenie właściwego stanu ochrony (FV) gatunku na
stanowisku.
A3 Usuwanie odpadów zanieczyszczających zbiornik – część zbiorników traktowana jest jako
wysypiska śmieci przez okolicznych mieszkańców. Taki proceder w szybkim tempie powoduje
dewastację zbiornika wodnego i organizmów w nim żyjących. Efektem tych zabiegów będzie
odtworzenie właściwego stanu ochrony (FV) gatunku na stanowisku.
A10 Zwiększenie powierzchni siedlisk przystosowanie zbiornika do zasiedlenia.
Dotyczy antropogenicznego zbiornika
powstałego na wyrobisku pożwirowym
w okolicach wsi Kapice (Fot. 9).
Stanowisko to po pogłębieniu i
powiększeniu będzie idealnym miejscem
rozrodu traszki grzebieniastej oraz
innych gatunków płazów bytujących w
okolicznych nielicznych zbiornikach.
Efektem tego zabiegu będzie
zwiększenie powierzchni siedlisk rozrodczych
w obrębie
Fot.traszki
9. Płytki
antropogeniczny zbiornik wodny w
SOO Dolina Biebrzy.
Kapicach – stanowisko proponowane do pogłębienia i
powiększenia.
fot. Adam Hermaniuk
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A4, A11 Kontrola stanu poziomu wody w zbiorniku. Dotyczy głównie rozlewisk narażonych
na wysychanie, w których rozradzają się kumak i traszka grzebieniasta. W przypadku traszki
rozlewiska wybierane są na miejsca rozrodu w sytuacji, gdy w okolicy brakuje innych
dogodniejszych zbiorników. Poziom wody w rozlewiskach jest bardzo zmienny w różnych
latach i w dużej mierze zależy od poziomu wód gruntowych oraz od ilości opadów
atmosferycznych. Kilkuletni monitoring wybranych rozlewisk w okresie rozwoju larw pozwoli
opowiedzieć na pytanie czy rozród w takich stanowiskach pozwala kumakowi i traszce
osiągnąć sukces rozrodczy. Jeżeli wyniki kontroli wykażą, że woda w rozlewiskach wysycha
uniemożliwiając larwom przejście pełnego cyklu rozwojowego (w konsekwencji śmierć),
zaleca się pogłębienie takiego stanowiska, co spowoduje dłuższe zaleganie wody. Efektem
tego zabiegu będzie zwiększenie powierzchni siedlisk rozrodczych traszki grzebieniastej i
kumaka, co korzystnie wpłynie na wskaźniki stanu ochrony gatunku na obszarze SOO Dolina
Biebrzy.

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochronnym
D6, D13 Pogłębienie rozpoznania stanu populacji (cały obszar Basenu południowego) –
dotychczasowe inwentaryzacje przeprowadzone w basenie dolnym (Prończyk, 2008;
Sterzyńska i Lesiński 1999) nie wykazały obecności traszki grzebieniastej, co nie jest zgodne
ze stanem faktycznym. W latach 2012-2013 odnaleziono 2 stanowiska rozrodcze tego
gatunku w okolicach wsi Gugny i Dobarza (dane niepublikowane) co wskazuje na konieczność
przeprowadzenia powtórnej inwentaryzacji. Poprzednie inwentaryzacje kumaka nizinnego w
na terenie basenu dolnego są również fragmentaryczne i niewystarczające – stwierdzono
występowanie 11 stanowisk (w latach 2012-2013 potwierdzono występowanie gatunku na 7
z nich), co prawdopodobnie jest wynikiem mocno zaniżonym. Efektem wykonanej
inwentaryzacji będzie zwiększenie liczby stanowisk kumaka i traszki grzebieniastej, co
korzystnie wpłynie na wskaźniki stanu ochrony gatunku na obszarze SOO Dolina Biebrzy.

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru
Natura 2000
E7, E14 Włączenie obszaru do SOO Dolina Biebrzy - siedlisko graniczy obecnie z obszarem
chronionym, ale nie jest do niego włączone – działanie dotyczy dwóch stanowisk, w których
stwierdzono rozród gatunków będących przedmiotem PZO. W jednym z tych stanowisk
(zarastająca żwirownia we wsi Krasnoborki, Fot. 10) stwierdzono rozród kumaka i traszki
grzebieniastej co sprawia, że stanowisko to jest szczególnie cenne z punktu widzenia
ochrony gatunków objętych programem Natura 2000. Efektem tego działania będzie
zwiększenie liczby stanowisk kumaka i traszki grzebieniastej co korzystnie wpłynie na
wskaźniki stanu ochrony gatunku na obszarze SOO Dolina Biebrzy.
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Fot. 10. Stanowisko rozrodu traszki grzebieniastej i kumaka
proponowane do włączenia do SOO Dolina Biebrzy.
fot. Katarzyna Siwak
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Tabela 8 Działania ochronne
Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1
1188
Kumak nizinny
Bombina
bombina

Zakres prac

2

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

Działania związane z ochroną czynną
A1

Usuwanie części
szuwaru i
zakrzaczeń w
obrębie
zbiornika

Usunięcie 70% roślinności (pałka wodna) ze
zbiornika.

2

Od 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

1

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Wykonać przerzedzenie 50% zadrzewień i
zakrzaczeń (brzoza i wierzba) obszaru. Prace
przeprowadzić w centralnej części obszaru z
wyłączeniem zbiorników znajdujących się na
północnym i południowym skraju obszaru.
Ponadto usunąć 80 % szuwaru ze zbiorników
znajdujących się w centralnej części
przedmiotowego obszaru z jednoczesnym
usunięciem zalegającego mułu na dnie
zbiorników.

8

Od 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

3

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Usunięcie 30 % szuwaru ze zbiornika.

10

Od 16
października
2015 r. do końca

1

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

lutego 2016.

Usunięcie 20% roślinności szuwarowej w
zbiorniku z jednoczesnym usunięciem
zalegającego mułu na dnie zbiornika. Prace
wykonać od strony północnej zbiornika, gdzie
szuwar tworzą m.in. takie gatunki jak: oczeret,
wierzba.

A2

Pogłębienie
zbiornika

uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

16

Od 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

2

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Usunięcie 50% roślinności szuwarowej ( z
51
pozostawieniem kęp) z obszaru z jednoczesnym
usunięciem zalegającego mułu na dnie zbiornika
.

Od 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016

2

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Pogłębienie zbiornika o powierzchni ok. 0,010,03 ha (do 1 m z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

Prace
pogłębiające
zbiornik (do 1 m z
zachowaniem
płycizn)

2

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN

2
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. Termin
realizacji: 0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016 r.

A3

Usuwanie
odpadów
zanieczyszczając
ych zbiornik

i właścicielami
gruntów

Usunąć odpady komunalne i elektro śmieci z
gospodarstw domowych z całego obszaru.

8

Od 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

1

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Usunąć odpady pochodzenia

16

Od 16

1

Regionalny
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3
antropogenicznego z całego obszaru.

A4

Kontrola stanu
poziomu wody w
zbiorniku

Kontrola stanu poziomu wody w rozlewisku w
okresie rozwoju larw - w przypadku
stwierdzenia braku wody w okresie od 15 maja
do 15 sierpnia w 4 kolejnych latach - zaleca się
wykopanie zbiornika wodnego w obszarze
rozlewiska o powierzchni 10x30 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

października
2015 r. do końca
lutego 2016.

11

Cztery kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca,
15 sierpnia, w
latach 2015 –
2018
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
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Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów
Kontrola – 1 Regionalny
Pogłębienie Dyrektor Ochrony
Środowiska w
–2
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
Kontrola stanu poziomu wody w rozlewisku w
okresie rozwoju larw - w przypadku
stwierdzenia braku wody w okresie od 15 maja
do 15 sierpnia w 4 kolejnych latach - zaleca się
wykopanie zbiornika wodnego w obszarze
rozlewiska o powierzchni 10x30 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

21

Cztery kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca,
15 sierpnia, w
latach 2015 –
2018
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
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Kontrola – 1 Regionalny
Pogłębienie Dyrektor Ochrony
Środowiska w
–2
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
Kontrola stanu poziomu wody w rozlewisku w
okresie rozwoju larw - w przypadku
stwierdzenia braku wody w okresie od 15 maja
do 15 sierpnia w 4 kolejnych latach - zaleca się
wykopanie zbiornika wodnego w obszarze
rozlewiska o powierzchni 5x10 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

22

Cztery kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca,
15 sierpnia, w
latach 2015 –
2018
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
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Kontrola – 1 Regionalny
Pogłębienie Dyrektor Ochrony
Środowiska w
–2
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

października do
końca lutego.
Kontrola stanu poziomu wody w rozlewisku w
okresie rozwoju larw - w przypadku
stwierdzenia braku wody w okresie od 15 maja
do 15 sierpnia w 4 kolejnych latach - zaleca się
wykopanie zbiornika wodnego w obszarze
rozlewiska o powierzchni 10x30 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

36

Cztery kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca,
15 sierpnia, w
latach 2015 –
2018
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
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Kontrola – 1 Regionalny
Pogłębienie Dyrektor Ochrony
Środowiska w
–2
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

końca lutego.
Kontrola stanu poziomu wody w rozlewisku w
okresie rozwoju larw - w przypadku
stwierdzenia braku wody w okresie od 15 maja
do 15 sierpnia w 4 kolejnych latach - zaleca się
wykopanie zbiornika wodnego w obszarze
rozlewiska o powierzchni 10x30 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

47

Cztery kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca,
15 sierpnia, w
latach 2015 –
2018
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
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Kontrola – 1 Regionalny
Pogłębienie Dyrektor Ochrony
Środowiska w
–2
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3
Kontrola stanu poziomu wody w rozlewisku w
okresie rozwoju larw - w przypadku
stwierdzenia braku wody w okresie od 15 maja
do 15 lipca w którymkolwiek sezonie
badawczym - zaleca się pogłębienie zbiornika
wodnego na obszarze10x20 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

48

Cztery kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca,
15 sierpnia, w
latach 2015 –
2018

Kontrola – 1 Regionalny
Pogłębienie Dyrektor Ochrony
Środowiska w
–2
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
Kontrola stanu poziomu wody w rozlewisku w

53

Cztery kontrole w
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

3
okresie rozwoju larw - w przypadku
stwierdzenia braku wody w okresie od 15 maja
do 15 sierpnia w 4 kolejnych latach - zaleca się
wykopanie zbiornika wodnego w obszarze
rozlewiska o powierzchni 10x30 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca,
15 sierpnia, w
latach 2015 –
2018

Pogłębienie
–2

Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

Zakres prac

2
B5

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

Utrzymanie
obecnych metod
gospodarowania
- ochrona bierna

Ochrona bierna

1,3,4,5,7,9,11,12,1
3,14,15,17,18,19,2
0,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,
49,50,52,53,54,55

-

-

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Basen dolny doliny
Biebrzy

W ciągu 3 lat od
zatwierdzenia
PZO

15

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

w momencie
wdrożenia PZO

-

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochronnym
D6

Pogłębienie
rozpoznania
stanu populacji
(cały obszar
Basenu
południowego)

Przeprowadzić inwentaryzację gatunku w
basenie dolnym doliny Biebrzy z równoczesną
oceną stanu ochrony zgodnie z metodyką PMŚ
GIOŚ.

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000
E7

Włączenie
obszaru do SOO
Dolina Biebrzy siedlisko
graniczy obecnie

Zaprzestanie użytkowania terenu - pozyskiwanie
żwiru

6

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

161

Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

z obszarem
chronionym, ale
nie jest do niego
włączone

1166
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus

Zakres prac

i właścicielami
gruntów
Włączenie obszaru do SOO Dolina Biebrzy

10

w momencie
wdrożenia PZO

-

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Usunięcie 30 % szuwaru ze zbiornika.

3

0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

1

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Usunięcie 70% roślinności (pałka wodna) ze
zbiornika.

4

0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

1

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN

Działania związane z ochroną czynną
A8

Usuwanie części
szuwaru i
zakrzaczeń w
obrębie
zbiornika
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

i właścicielami
gruntów

A9

Pogłębienie
zbiornika

Usunięcie szuwaru (turzyce) z 10% powierzchni
zbiornika, aby utworzyć otwarte lustro wody;
monitorować stan zarastania wierzbą,
pozostawiając na obrzeżach zbiornika
pojedyncze kępy wierzb.

7

0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

1

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Usunięcie 80% zakrzaczeń zbiornika (wierzby)
pozostawiając na obrzeżach zbiornika
pojedyncze kępy wierzb.

20

0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

1

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Pogłębienie zbiornika o powierzchni ok. 0,010,03 ha (do 1 m z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

3

Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez

2

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

163

Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.
Pogłębienie zbiornika o powierzchni ok. 0,010,03 ha (do 1 m z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

4

Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października
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Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

164

Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

2015 r. do końca
lutego 2016.
Pogłębienie zbiornika o powierzchni ok. 0,010,03 ha (do 1 m z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody

7

Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.

2

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Pogłębienie i powiększające zbiornika (do 1 m z
zachowaniem płycizn) do wymiarów 30x20 m.

20

Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią

3

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

3

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.
A10

Zwiększenie
powierzchni
siedlisk przystosowanie
zbiornika do
zasiedlenia

Pogłębienie i powiększenie zbiornika (do 1 m z
zachowaniem płycizn) do wymiarów 30x20 m.

18 (Załącznik nr 4
– Mapy, Arkusz
16)

Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
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i właścicielami
gruntów

3

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zbiorniku. 0d 16
października
2015 r. do końca
lutego 2016.
A11

Kontrola stanu
poziomu wody w
zbiorniku

W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x10 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

1

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x10 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

14

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x10 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

15

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zimujących w
zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x10 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

19

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x20 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

21

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x10 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

22

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze otwartym,
bezpośrednio przylegającym do olsu, o
wymiarach 10x15 m (do 1 m głębokości z
zachowaniem płycizn) umożliwiającego dłuższe
zaleganie wody.

23

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x20 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

25

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Kontrola – 1 Regionalny
Pogłębienie Dyrektor Ochrony
Środowiska w
–2
uzgodnieniu z
dyrektorem BbPN
i właścicielami
gruntów

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

174

Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x20 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

26

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

2

Zakres prac

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
W przypadku stwierdzenia braku wody w
okresie od 15 maja do 15 lipca w którymkolwiek
sezonie badawczym - zaleca się pogłębienie
zbiornika wodnego na obszarze10x20 m (do 1 m
głębokości z zachowaniem płycizn)
umożliwiającego dłuższe zaleganie wody.

27

W okresie
rozwoju larw
przez pierwsze 4
lata realizacji PZO
– trzy kontrole w
każdym sezonie:
15 maja, 15
czerwca, 15 lipca
Prace
pogłębiające
zbiornik
wykonywać
wczesną jesienią
po opuszczeniu
zbiornika przez
przeobrażone
płazy a przed
powrotem na
zimowisko
płazów
zimujących w
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

Zakres prac

2

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

3

zbiorniku. 0d 16
października do
końca lutego.
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
B12

Utrzymanie
obecnych metod
gospodarowania
- ochrona bierna

Ochrona bierna

2, 5, 6, 8, 9, 11,
12, 13, 16, 17, 24

-

-

BPN (dla
stanowisk: 6, 8,
11, 12, 13, 16, 17)
RDOŚ (dla
stanowisk:2, 5, 9,
24)

Basen dolny doliny
Biebrzy

W ciągu 3 lat od
zatwierdzenia
PZO

15

BPN/RDOŚ

w momencie

-

RDOŚ

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochronnym
D13

Pogłębienie
rozpoznania
stanu populacji
(cały obszar
Basenu
południowego)

Przeprowadzić inwentaryzację gatunku w
basenie dolnym doliny Biebrzy z równoczesną
oceną stanu ochrony zgodnie z metodyką PMŚ
GIOŚ.

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000
E14

Włączenie

Zaprzestanie użytkowania terenu - pozyskiwanie

10
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Przedmiot działań
ochronnych

Działania ochronne

Nr kolejny i nazwa
działania

1

Zakres prac

2

3

obszaru do SOO
Dolina Biebrzy siedlisko
graniczy obecnie
z obszarem
chronionym, ale
nie jest do niego
włączone

żwiru

Obszar lub
miejsce realizacji

Termin
i częstotliwość
wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

4

5

6

7

wdrożenia PZO
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12. WNIOSKI
12.1. Ustalenia i wskazania do studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących lub przyszłych)
oraz innych dokumentów strategicznych gmin
Brak potrzeby zmian istniejących dokumentów planistycznych gmin. Wskazane jest przyjęcie
następujących wniosków w dokumentach strategicznych, dotyczących uwarunkowań
ochrony płazów, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy:
• zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu wód gruntowych, powodującego
wydłużone utrzymywania się wiosennych rozlewisk;
• utrzymywanie ograniczonego poziomu chemizacji rolnictwa, a tym samym
eutrofizacji wód;
• utrzymanie tradycyjnego wypasu zwierząt gospodarskich na pastwiskach, w tym
zachowanie wykopanych oczek wodnych pełniących rolę poideł dla wypasanych
zwierząt;
• prowadzenie edukacji ekologicznej na temat znaczenia płazów oraz potrzeb ich
ochrony, w tym roli drobnych zbiorników wodnych dla biologii rozrodu płazów.

12.2. Propozycje monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz
skuteczności działań ochronnych
Monitoring stanu ochrony traszki grzebieniastej na stanowiskach
Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę zinwentaryzowanych stanowisk traszki
grzebieniastej na obszarze SOO Dolina Biebrzy proponujemy objąć monitoringiem wszystkie
znane stanowiska. Dotychczas w dolinie Biebrzy nie prowadzono monitoringu stanu
populacji traszki grzebieniastej – większość obecnie znanych stanowisk rozrodczych została
zinwentaryzowana w latach 2012-2013 i wymaga uzupełnienia wiedzy na temat ich
funkcjonowania. Częstotliwość oraz sposób wykonania monitoringu pozwoli na znaczne
uzupełnienie wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych populacji i będzie podstawą
do wypracowania przyszłej strategii ochrony dla tego gatunku na obszarze SOO Dolina
Biebrzy.
• Działania obligatoryjne
- monitoring stanu populacji i stanu siedliska – dwie kontrole stanu liczebności jaj i larw w
sezonie badawczym (od końca kwietnia do końca lipca) – co 2 lata
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• Działania fakultatywne
- coroczny monitoring stanu populacji na wybranych stanowiskach

Monitoring skuteczności zaplanowanych w ramach PZO działań ochronnych
Zaproponowany powyżej monitoring stanu populacji i siedlisk traszki grzebieniastej będzie
wystarczającym wskaźnikiem skuteczności zaplanowanych w ramach PZO działań
ochronnych

Monitoring stanu populacji kumaka nizinnego na stanowiskach
Do monitoringu stanu populacji kumaka nizinnego wytypowaliśmy kilkanaście zbiorników
wodnych (lub rozlewisk) mających znaczenie strategiczne dla ochrony gatunku w obszarze
SOO Dolina Biebrzy. Wytypowane stanowiska mają bardzo wysokie walory siedliskowe (pod
kątem wymagań gatunku) i stanowią swoiste enklawy skupiające nierzadko setki osobników
w okresie rozrodu (ponad 100 godujących samców). Dotychczas w dolinie Biebrzy nie
prowadzono regularnego monitoringu stanu populacji kumaka nizinnego. Częstotliwość oraz
sposób wykonania monitoringu pozwoli na znaczne uzupełnienie wiedzy na temat
funkcjonowania poszczególnych populacji i będzie podstawą do wypracowania przyszłej
strategii ochrony dla tego gatunku na obszarze SOO Dolina Biebrzy.
• Działania obligatoryjne
- monitoring stanu populacji i siedliska – dwie kontrole liczebności godujących samców
(liczebność szacunkowa) w okresach dużej wilgotności powietrza i wysokiej temperatury –
częstotliwość kontroli co 2 lata
• Działania fakultatywne
- coroczny monitoring stanu populacji na wybranych stanowiskach

Monitoring skuteczności zaplanowanych w ramach PZO działań ochronnych
Zaproponowany powyżej monitoring stanu populacji i siedlisk kumaka nizinnego oraz będzie
wystarczającym wskaźnikiem skuteczności zaplanowanych w ramach PZO działań
ochronnych.

Monitoring osiągnięcia celów ochrony
Ponowna ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony dla obszaru SOO Dolina Biebrzy w
ostatnich dwóch latach trwania PZO zgodnie z wytycznymi Państwowego Monitoringu
Środowiska.
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Tabela 10. Działania monitoringowe
Rodzaj monitoringu

Zakres prac monitoringowych

Terminy/
częstotliwość

1
Działanie ochronne

2

3

Monitoring stanu populacji i siedliska
Kumaka nizinnego
Bombina bombina

Kontrola liczebności godujących
samców (liczebność szacunkowa)
w okresach dużej wilgotności
powietrza i wysokiej temperatury
oraz ocena stanu siedliska.
Przeprowadzić badania zgodnie z
metodyką PMŚ GIOŚ (patrz
rozdział 4.1.), dokonując oceny
podanych parametrów i
wskaźników co 2 lata.

Dwie kontrole
w sezonie
badawczym,
od 01 maja do
końca czerwca
w latach 2015
– 2024, co 2
lata.

Monitoring stanu populacji i siedliska
Traszki grzebieniastej
Triturus cristatus

Kontrola stanu liczebności jaj i
larw oraz ocena stanu siedliska.
Przeprowadzić badania zgodnie z
metodyką PMŚ GIOŚ (patrz
rozdział 4.1.), dokonując oceny
podanych parametrów i
wskaźników co 2 lata

Cel ochrony
Odtworzenie właściwego stanu
wybranych siedlisk oraz zwiększenie
liczebności siedlisk gatunków
stanowiących przedmioty ochrony:
1166, Traszka grzebieniasta Triturus
cristatus
1188
Kumak nizinny
Bombina bombina

Ponowna ocena stanu ochrony
przedmiotów ochrony dla obszaru
SOO Dolina Biebrzy zgodnie z
wytycznymi Państwowego
Monitoringu Środowiska

Podmiot
odpowiedzialny

Miejsce*

4
Monitoring realizacji działań ochronnych

2,6,8,10,11,16,21,22,29,36,45,
46,47,48, 51, 53, 54

Dwie kontrole
w sezonie
badawczym,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
od końca
13,
kwietnia do
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
końca lipca w
25,26,27
latach 2016 –
2024, co 2 lata
Monitoring osiągnięcia celów ochrony

W ostatnich
dwóch latach
obowiązywani
a PZO

Cały obszar SOO Dolina Biebrzy

5

Szacowany
koszt
(w tys. zł)
6

BPN (dla stanowisk:
11, 16,21, 22, 29, 36,
46, 48)
RDOŚ (dla stanowisk:
2, 6, 8, 10,45, 47, 51,
53, 54)

10

BPN (dla stanowisk: 6,
8, 13-17, 26, 27)
RDOŚ (dla stanowisk:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 11 12,
18-25)

RDOŚ/BPN
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12.3. Potrzeby uzupełnienia wiedzy
Ponowna inwentaryzacja przedmiotów ochrony na terenie basenu południowego doliny
Biebrzy (patrz pkt 11.2 oraz Tab. 8, zadanie ochronne D6, D13).

12.4. Wskazania do aktualizacji SDF obszaru Natura 2000
W tabeli 11 przedstawiono wnioski dotyczące zmian w Standardowym Formularzu Danych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy.
Tabela 11. Aktualizacja SDF
L.p.
1.

2.

Obecny zapis SDF
1166 Triturus cristatus
Populacja – C;
Stan zachowania – A; Izolacja
– C;
Ocena ogólna - A
1166 Bombina bombina
Populacja – C;
Stan zachowania – A; Izolacja
– C;
Ocena ogólna - A

Proponowany zapis SDF
1166 Triturus cristatus
Populacja – C;
Stan zachowania – C;
Izolacja – C;
Ocena ogólna - C
1166 Bombina bombina
Populacja – C;
Stan zachowania – B;
Izolacja – C;
Ocena ogólna - B

Uzasadnienie do zmiany
Aktualizacja danych na podstawie
inwentaryzacji wykonanej w latach
2012-2013
Aktualizacja danych na podstawie
inwentaryzacji wykonanej w latach
2012-2013
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13. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJA O PRZEDMIOTACH OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 NA POTRZEBY AKTUALIZACJI SDF
Grupa

1
A

Kod

Gatunek
Nazwa naukowa

S

2

3

1166

Triturus cristatus

1188

Bombina bombina

NP

Typ
populacji

Populacja w obszarze
Wielkość
Jednost Kategoria
ka
C/R/V/P
Min
Max

Jakość
danych
G/M/P/DD

A/B/C/D
Populacja

4
-

5
-

6
p

7
-

8
>1000

9
i

10
-

11
M

12
C

-

-

p

-

>10 000

i

-

M

C

Ocena obszaru
A/B/C
Stan
Izolacja
zachowania
13
14
C
C
B

C

Grupa:

A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.

S:

jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie (tzw. dane wrażliwe), należy wpisać „yes”.

NP:

jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).

Typ populacji:

p = osiadła, r = wydająca potomstwo, c = przelotna, w = zimująca (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć typu „p = osiadła”).

Ocena
ogólna
15
C
B

osiadłe – występują w obszarze przez cały rok
lęgowe/wydające potomstwo – gniazdują i/lub wychowują młode w obszarze
przelotne – wykorzystują obszar w okresie wędrówek lub/i pierzenia poza miejscem lęgu
zimujące – występują w obszarze w okresie zimowania
Jednostka:

i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art.
12 i 17 (zob. portal referencyjny).

Kategorie liczebności (kategoria):
Jakość danych:

C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne – wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie
informacji o wielkości populacji.

G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. ogólne dane
szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie jeśli nie da się dokonać nawet szacunkowej oceny wielkości populacji –
w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

W dziale „POPULACJA” należy wprowadzać dokładne dane ilościowe. Jeżeli dokładna liczba nie jest znana należy podać przedział populacji:
1-5
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6-10
11-50
51-100
101-250
251-500
501-1000
1001-10 000
> 10 000
Jeżeli przedział nie jest znany, lecz są informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości populacji należy podać wielkość populacji używając znaków mniejszości lub
większości (np. < 100). Należy podać oznaczenie literowe wskazujące, czy wartość populacji jest wyrażona parami (p) czy osobnikami pojedynczymi (i). W przypadku
gatunków, których biologia rozrodu uzasadnia podanie liczebności osobno dla każdej płci, nadaje się oznaczenie literowe (m) dla samców i (f) dla samic. Należy podać
uzasadnienie nadania oceny dla każdego gatunku wraz z podaniem materiałów źródłowych.

Ocena populacji
Wyznaczenie oceny polega na oszacowaniu wielkości populacji danego gatunku lub jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej. Stosuje się trójstopniową skalę:
A: 100% ≥ p > 15%
B: 15% ≥ p > 2%
C: 2% ≥ p > 0%
D: populacja nieistotna
UWAGA: Należy dokładnie, tj. w sposób matematyczny stosować powyższą skalę. Trzeba zwrócić uwagę na zamknięte i otwarte przedziały definiowane przez znaki > i ≥ oraz
przypisanie populacji do odpowiedniego przedziału biorąc pod uwagę zaokrąglenia. Częstym błędem jest przypisanie populacji o udziale 0,49 % i mniejszym do oceny C.
Tymczasem 0,49 % zaokrągla się do 0 % i wartości tej powinna być przypisana ocena D. Podobnie populacja lokalna stanowiąca 15,2 % populacji krajowej powinna otrzymać
ocenę B.
Jeżeli oceniamy, że występowanie danego gatunku na opisywanym obszarze nie ma większego znaczenia (np. pojawia się sporadycznie lub stanowi jedynie nieznaczący
odsetek populacji krajowej – poniżej 1%), klasyfikujemy jako populacje nieistotną. UWAGA: w takim przypadku nie poddajemy go dalszym ocenom opartym na pozostałych
kryteriach (nie wypełnia się pól „zachowanie”, „izolacja”, „ocena ogólna”). Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem
materiałów źródłowych na których oparto ocenę. Szczególnie ważne jest to w przypadku przyznawania nielicznej populacji oceny C na podstawie subiektywnej oceny
eksperckiej (izolowane stanowisko podgatunku, łącznik między populacjami, populacja reliktowa itp).
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Stan zachowania
Kryterium to składa się z dwóch podkryteriów z których pierwsze odwołuje się do stopnia zachowania cech siedlisk przyrodniczych, ważnych dla tego gatunku, natomiast
drugie do możliwości ich ewentualnego odtworzenia (renaturyzacji).

- Stopień zachowania cech siedlisk przyrodniczych, ważnych dla gatunków
Ocenia się elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku, a zwłaszcza te, które mają wpływ na dynamikę populacji. Ocena siedliska powinna uwzględniać
jego strukturę oraz wybrane parametry abiotyczne. Stosuje się trójstopniową skalę:


I: elementy zachowane w doskonałym stanie



II: elementy zachowane w dobrym stanie



III: elementy zachowane w średnim stanie lub częściowo zdegradowane

Jeżeli stopień zachowania cech siedliska (lub siedlisk) został oceniony jako „doskonały” lub „dobry, wówczas dla „stanu zachowania” przyjmuje się odpowiednio ocenę A (dla
doskonałego stopnia zachowania cech) lub B (dla dobrego stopnia zachowania cech) niezależnie od oceny podkryterium „możliwość odtworzenia” (renaturyzacji). W
przypadku analizy stopnia zachowania cech wielu siedlisk ważnych dla gatunku, końcowa ocena powinna być wypadkową ocen cząstkowych przypisanych dla każdego z typu
siedlisk.
Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych na których oparto ocenę.

- Możliwość odtworzenia (renaturyzacji)
W przypadku tego podkryterium, które powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy stopnień zachowania elementów siedliska jest oceniony jako „III - elementy
zachowane w średnim stanie lub częściowo zdegradowane”, ocenia się dodatkowo szanse przywrócenia ich do dobrego stanu, również w tróstopniowej skali:


renaturyzacja łatwa



renaturyzacja możliwa przy średnim nakładzie sił i środków



renaturyzacja trudna lub niemożliwa

Syntetyczne ujęcie wyników zastosowania powyższych podkryteriów do oceny stanu siedliska ważnego dla danego gatunku przedstawia się następująco:
A: doskonały stan zachowania to: elementy zachowane w doskonałym stanie, niezależnie od możliwości renaturyzacji
B: dobry stan zachowania to: elementy zachowane w dobrym stanie, niezależnie od możliwości renaturyzacji
LUB elementy zachowane w przeciętnym stanie lub nawet częściowo zdegradowane, ale renaturyzacja łatwa.
C: przeciętny lub zdegradowany stan zachowania to: wszystkie pozostałe kombinacje
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Izolacja
To kryterium odnosi się do stopnia izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunku naturalnego zasięgu danego gatunku. Stopień izolacji określa w
przybliżeniu jaki jest wkład danej populacji w genetyczne zróżnicowanie w obrębie gatunku (upraszczając: im bardziej izolowana populacja tym większy jej wkład w
zróżnicowanie genetyczne) i na ile jest ona podatna na wyginięcie. Izolację należy przy tym rozważać w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę ścisłe endemity, podgatunki
lub odmiany, jak i subpopulacje w obrębie metapopulacji. Ocenia się ją w trójstopniowej skali:
A: populacja (prawie) izolowana
B: populacja nie izolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku
C: populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania
Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiaów źródłowych na których oparto ocenę.

Ocena ogólna
Globalna ocena wartości obszaru dla ochrony danego gatunku jest wypadkową powyższych kryteriów oraz dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na zachowanie
gatunku, jak rodzaj działalności człowieka na terenie obszaru i w jego pobliżu, stosunki własnościowe, status prawny obszaru, a także ekologiczne związki między typami
siedlisk i gatunkami itp. Wartość ta jest oceniana wg trójstopniowej skali:
A: znakomita
B: dobra
C: znacząca
UWAGA: stosowanie powyższych kryteriów odwołuje się głównie do oceny eksperta, który stara się ją wykonać jak najlepiej w oparciu o swoją wiedzę, doświadczenie i
dostępne dane.
Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych na których oparto ocenę.
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14. ZAŁĄCZNIK II

METODYKA PROWADZENIA INWENTARYZACJI
TRASZKA GRZEBIENIASTA (Triturus cristatus)
Adam Hermaniuk

Warszawa, Białystok, marzec 2012

Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy

14.1. Metodyka prowadzenia inwentaryzacji traszki grzebieniastej (Triturus
cristatus)
14.1.1.

Wykorzystane materiały

Metodykę opracowano na podstawie następujących materiałów:
1. Pabijan M. 2010. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus. W: Makomska-Juchiewicz M. (red.).
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s. 195-219.GIOŚ, Warszawa.
2. Oldham, R.S., J. Keeble, M.J.S. Swan and M. Jeffcote. 2000. Evaluating the suitability of
habitat for the great crested newt. Herpetological Journal 10: 143-156.
3. Załącznik. Nr 1 do umowy - Szczegółowy opis całości projektu.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
5. Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 1996 r. dotycząca formularza zawierającego informacje o
terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (97/266/WE).
6. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Metodykę przedstawiono w oparciu o rozdział przewodnika metodycznego GIOŚ:
Pabijan M. 2010. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus. W: Makomska-Juchiewicz M. (red.).
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s. 195-219.GIOŚ, Warszawa.

14.1.2.

Założenia metodyczne

Prace inwentaryzacyjne będą prowadzone od połowy kwietnia do końca lipca 2012 r. Przed
wyruszeniem
w
teren,
na
podstawie
map
topograficznych
w
skali
1 : 10 000 oraz ortofotomapy, wyznaczone zostaną potencjalne siedliska gatunku (zbiorniki
wodne). Do inwentaryzacji zostaną wybrane względnie stałe zbiorniki wodne. Zbiorniki
efemeryczne (kałuże, koleiny, podtopione łąki), rowy melioracyjne oraz stawy, w których
prowadzona jest hodowla ryb, nie będą brane pod uwagę.
Każde stanowisko zostanie skontrolowane od 1 do 2 razy. Pierwsza kontrola zostanie
przeprowadzona w okresie od połowy kwietnia do końca maja. Druga w czerwcu lub lipcu. Podczas
pierwszej kontroli stanowiska zostaną opisane pod kątem parametrów siedliskowych, niezbędnych
do oceny stanu siedliska wyliczonego na podstawie indeksu przydatności siedliska - HSI (Załącznik
1 i 2). W przypadku stwierdzenia rozrodu gatunku na stanowisku podczas pierwszej kontroli, druga
kontrola tego stanowiska nie będzie przeprowadzana. Stan populacji (Załącznik 1 i 2) określany
będzie w oparciu o trzy główne wskaźniki: obecność lub brak gatunku w zbiorniku (1), stwierdzenie
rozrodu (2) oraz liczebność (3). W sposób opisany powyżej kontrolą objęte zostaną również znane
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już stanowiska występowania traszki grzebieniastej na badanym obszarze (stanowiska
inwentaryzowane w przeszłości) oraz na terenie Dolnego Basenu Biebrzy.
Wybrana metodyka zakłada przede wszystkim stwierdzenie samej obecności gatunku na
stanowisku oraz stwierdzenie, czy się tam rozradza (obecność jaj i/lub larw) zgodnie z
wytycznymi przewodnika metodycznego (Pabijan 2010). Podejście takie wymusza biologia płazów,
które należą do zwierząt o dużych wahaniach liczebności osobników w populacjach,
wywoływanych tymczasowym i zmiennym charakterem drobnych zbiorników wodnych,
stanowiących ich miejsca rozrodu (Pabijan 2010). Jednak na potrzeby niniejszego projektu tam
gdzie będzie to możliwe określona zostanie szacunkowa liczebność obserwowanych osobników
dorosłych, liczba stwierdzonych larw i jaj. Waloryzacja stanu populacji traszki grzebieniastej na
obszarze (dla Basenu Środkowego i Północnego) zostanie przeprowadzona na podstawie
procentowego udziału stanowisk (zbiorników), w których stwierdzono obecność gatunku
(Załącznik 3).
Perspektywy zachowania gatunku (w naszym przypadku siedliska) zostaną ocenione w oparciu o
składowe SI związane z zarastaniem i zanikaniem zbiorników a także jakością siedliska lądowego
oraz aktualne oddziaływania i spodziewane zagrożenia (Załącznik 1, 2, 4)
Zgodnie z przyjętą metodyką na ocenę ogólną stanu ochrony gatunku na stanowisku składać się
będą: ocena stanu siedliska (wartość HSI) i ocena perspektyw zachowania siedliska (Załącznik 1, 2,
4).
Stan ochrony gatunku dla obszaru (czyli stanu zachowania stanowisk) w tym opracowaniu będzie
określony w oparciu o oceny stanu ochrony gatunku na poszczególnych stanowiskach.
Do końcowej oceny stanu ochrony gatunku dla obszaru zostaną włączone również wyniki prac z
wcześniejszych inwentaryzacji przeprowadzonych w Basenie Dolnym.
Dla każdego stanowiska zrobiona zostanie dokumentacja fotograficzna.
Stosowana metodyka badań:
4)

poszukiwanie jaj na roślinności wodnej;

5)

poszukiwania w toni wodnej larw i dorosłych osobników przy użyciu czerpaka
herpetologicznego;

6)

poszukiwania dorosłych osobników na obrzeżach zbiorników wodnych;

W ramach inwentaryzacji każde skontrolowane stanowisko zostanie opisane w „Karcie obserwacji
gatunku dla stanowiska”
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Zał. 1. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
I. Obserwacje gatunku dla stanowiska:

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku

1166

Nazwa gatunku

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Nazwa obszaru

SOO

Nazwa stanowiska

Nazwa wsi lub zbiornika, itp.

Współrzędne geograficzne

Wymienić współrzędne geograficzne (GPS) stanowiska

Charakterystyka
siedliska
gatunku na stanowisku

 ogólny charakter: starorzecze, jeziorko, staw, stawek, młaka, rozlewisko, inne)
 typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko roślinne/zespół
roślinny)
 warunki hydrologiczne: (zbiornik przepływowy, izolowany; stabilny, wysychający)
 otoczenie zbiornika/cieku (typ roślinności, np. łąka, las, pola)

Informacja o
stanowisku
Ostatnia
terenie

gatunku

weryfikacja

na

syntetyczne informacje o występowaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe
badania i inne istotne fakty. Wyniki inwentaryzacji z lat poprzednich

w

Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku

Daty obserwacji

Daty wszystkich obserwacji

II.
Stan zachowania gatunku na stanowisku
Parametr/Wskaźniki

Stan populacji traszki grzebieniastej

Wartość wskaźnika i komentarz

Ocena/SI

liczba osobników dorosłych:

liczba osobników młodych/larw:

liczba jaj lub tylko obecność jaj:

Stan siedliska

SI1:
Region
geograficzny

A, B, lub C

FV-U1U2-XX
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SI2:
Powierzchnia
zbiornika

Kształt (elipsa, prostokąt, koło, nieregularny)
Długa oś elipsy/prostokąta (m):
Krótka oś elipsy/prostokąta (m):

FV-U1U2-XX

Obwód zbiornika okrągłego (m):
Oszacowanie powierzchni zbiornika
nieregularnego (m2):
SI3: Stałość zbiornika

Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach

FV-U1U2-XX

SI4: Jakość wody

Zanieczyszczona, niska, średnia, wysoka

FV-U1U2-XX

SI5: Zacienienie

Określić w przedziałach %

FV-U1U2-XX

SI6: Wpływ ptaków
wodnych

Liczba obserwowanych ptaków na 1000m

FV-U1U2-XX

SI7: Wpływ ryb

Silny, umiarkowany, możliwy, brak

FV-U1U2-XX

SI8: Liczba zbiorników

Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m

FV-U1U2-XX

SI9:
środowiska

Dobra, średnia, zła, izolowane

Ocena

2

FV-U1U2-XX

lądowego
SI10:
zarośnięcia
wody
roślinność
Perspektywy
zbiornika)

ochrony

Stopień
lustra
przez

Określić w przedziałach %
FV-U1U2-XX

(zachowania

FV-U1-U2-XX

Ocena ogólna stanu ochrony gatunku na stanowisku

FV-U1-U2XX

HSI:

Inne uwagi

Wszelkie inne uwagi związane z prowadzonymi pracami. W tym przede
wszystkim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu
(metodyka prac; wskaźniki, które powinny być badane w monitoringu
szczegółowym, optymalny czas prowadzenia badań itp.)

Dokumentacja fotograficzna

(wymienić tytuły/nr i autorów wszystkich zdjęć załączonych w wersji
elektronicznej do formularzy obserwacji stanowisk – min. 2 zdjęcia na
stanowisko)
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III. Pozostałe zaobserwowane gatunki płazów
Jaja
Gatunek
brak

liczba
pakietów/s
znurów

Larwy

brak

są
(ew. liczba)

Osobniki dorosłe

♂

♀

Głosy godowe
pojedyncze
(liczba)

chór

Triturus vulgaris
Bufo bufo
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Pelobates fuscus
Rana temporaria
Rana arvalis
Rana esculenta
Rana ridibunda
Rana lessonae
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Zał. 2. Wytyczne do wypełnienia karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Wskaźniki stanu siedliska:


SI1: Region geograficzny - A- tereny nizinne Polski; B –Beskidy, Bieszczady, Góry
Świętokrzyskie; C- Tatry, Sudety, wyższe partie Beskidów.



SI2: Powierzchnia i kształt zbiornika



SI3: Stałość zbiornika - liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach – subiektywna
ocena stopnia stałości zbiornika, bez długoterminowych obserwacji bardzo trudno ocenić.
W przypadku dużych, głębokich zbiorników bezpiecznie jest podawać wartość 1.



SI4: Jakość wody – subiektywna ocena stopnia zanieczyszczenia wody. Oceniamy jakość
wody według 4 kategorii: Zanieczyszczona – woda jest ewidentnie zanieczyszczona,
zazwyczaj mętna, występują tylko bezkręgowce o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia,
np. larwy muchówek z rodzaju Eristalis, brak roślinności zanurzonej; Niska jakość –
nieliczne gatunki bezkręgowców, głównie gatunki charakterystyczne dla wód o słabym
natlenieniu, np. larwy komarów, robaki obłe, nieliczne rośliny; Średnia jakość wody – wody
o średniej różnorodności gatunkowej bezkręgowców; Wysoka jakość wody – liczne gatunki
bezkręgowców w tym gatunki wskaźnikowe dla wód o pierwszej klasie czystości jak np.
larwy jętek, kiełże Gammarus.



SI5: Zacienienie zbiornika - Stopień porośnięcia brzegów przez roślinność drzewiasta i
krzewiastą – oceniamy zacienienie zbiornika w przedziałach 10%-20%...100%.



SI6: Wpływ ptaków wodnych na zbiornik – w stawach wiejskich nieraz domowe ptactwo
wodne (gęsi, kaczki) zamieszkuje zbiorniki, w których traszki odbywają rozród. Woda w tych
stawach często jest mętna, zanieczyszczona, a ptactwo wyjada jaja/larwy płazów.
Określona zostanie liczba ptaków (domowych i dzikich) na drobnych zbiornikach, lub liczba
ptaków na 1000 m linii brzegowej w przypadku dużych zbiorników.



SI7: Wpływ ryb - Oceniamy według 4 kategorii: Silny – obecne są duże drapieżne ryby (np.
szczupaki) lub liczne mniejsze ryby drapieżne/wszystkożerne (cierniki, karasie);
Umiarkowany – obecne są ryby roślinożerne, lub nieliczne i niewielkie ryby drapieżne;
Możliwy – obecność ryb możliwa (np. jeśli ryb nie obserwujemy ale przypuszczamy, że
mogą zasiedlać zbiornik); Brak – nie ma ryb w zbiorniku.



SI8: Liczba zbiorników w odległości ≤ 500m – określona zostanie liczba zbiorników
wodnych w odległości ≤ 500m od stanowiska przy wykorzystaniu obserwacji terenowych,
mapy topograficznei i/lub wywiadu terenowego.



SI9: Ocena jakości środowiska lądowego
-

Dobre- siedlisko lądowe posiadające dobre warunki troficzne i liczne schronienia
dla traszek (środowisko leśne; łąki z kępami traw i turzyc). Siedlisko zajmuje
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znaczną powierzchnię i całkowicie otacza zbiornik. Brak barier dla migracji
osobników (brak pól uprawnych, dróg).



-

Średnie - siedlisko lądowe posiadające dobre warunki troficzne i liczne schronienia
dla traszek, ale zajmuje mniejszą powierzchnię wokół zbiornika niż poprzednia
kategoria, np. występuje tylko z jednej strony zbiornika. Zbiornik może być
częściowo izolowany - część linii brzegowej sąsiaduje z polami uprawnymi lub
drogami.

-

Złe – siedlisko lądowe nieposiadające dobrych warunków troficznych i ubogie w
mikrosiedliska, w których mogłyby się schronić traszki (np. staw w polu
uprawnym). Zbiornik może być częściowo izolowany.

-

Izolowane – dyspersja traszek ograniczona do bezpośredniego otoczenia stawu
przez złe warunki siedliskowe (np. zabudowania miejskie) lub bariery migracyjne.

SI10: Stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność –w przedziałach %,

Perspektywy ochrony – w oparciu o składowe SI 2, SI 3, SI 10 – zmiany związane z zarastaniem i
zanikaniem zbiorników, SI 9 – jakość siedliska lądowego oraz aktualne oddziaływania i
spodziewane zagrożenia
Ocenić szansę utrzymania się populacji traszki grzebieniastej w dłuższej perspektywie czasowej: FV
– właściwe, dobre (możemy się spodziewać, że gatunek przetrwa w dobrej kondycji), U1 – słabe
(gatunek prawdopodobnie będzie ‘walczył’ o przetrwanie jeżeli nie zmienią się warunki), U2 – złe
(gatunek prawdopodobnie wyginie), XX – nieznane.
Ocena ogólna - w praktyce odpowiada wypadkowej ocenie stanu siedliska HSI, gdyż składowe HSI
już częściowo określają perspektywy ochrony. Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartość > 0.8, to
oznacza, że siedlisko jest właściwe (FV) na danym stanowisku; 0.51-0.79, siedlisko jest
niezadowalające (U1), przy czym wyższe wartości w tej klasie odzwierciedlają względnie dobre
warunki ; <0.5, warunki siedliskowe są złe (U2).
Tabela gatunków
Przy okazji notujemy wszystkie inne zaobserwowane gatunki płazów i/lub innych gatunków
chronionych. Dane do wykorzystania przez Biebrzański PN.
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Zał. 3. Waloryzacja stanu populacji traszki grzebieniastej dla obszaru
41-100 % zajętych stanowisk – stan właściwy (FV)
16-40 % zajętych stanowisk – stan niezadowalający (U1)
0-15 % zajętych stanowisk – stan zły (U2)

Zał. 4. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska traszki grzebieniastej
wskaźnik

SI1

SI2

SI3

SI4

SI5

Region geograficzny

2

Powierzchnia zbiornika [m ]*

Liczba lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach*

wartość

kategorie IOP

składowe SI

A

FV

1.0

B

U1

0.8

C

U2

0.5

400-2000 m2

FV

0.8-1.0

powyżej 2000 m2

U1

<0.8

poniżej 400 m2

U2

<<0.8

0-2

FV

0.9-1.0

3-6

U1

0.8-0.5

>6

U2

0.1-0.4

wysoka

FV

1.0

średnia

U1

0.67

niska

U2

0.33

zanieczyszczona

U2

0.01

0-60% zacienione

FV

1.0

60-80% zacienione

U1

0.9-0.6

>80% zacienione

U2

0.6-0.2

FV

1.0

2

U1

0.5-0.9

2

U2

0.01-0.4

brak

FV

1.0

możliwy

U1

0.67

umiarkowany

U2

0.33

silny

U2

0.01

Jakość wody

Zacienienie zbiornika*

0-2 ptaki na 1000m
SI6

Wpływ ptaków wodnych*

2

3-6 ptaków na 1000m
>6 ptaków na 1000m

SI7

Wpływ ryb
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SI8

SI9

SI10

Liczba zbiorników w
odległości ≤ 500m*

4 lub więcej

FV

1.0

1-3

U1

0.6-0.9

0

U2

0.1

dobra

FV

1.0

średnia

U1

0.67

zła

U2

0.33

izolowane

U2

0.1

60-80% zarośnięte lustro wody

FV

0.9-1.0

80-100% zarośnięte lustro wody

FV

1.0-0.8

40-59% zarośnięte lustro wody

U1

0.70-0.89

0-39% zarośnięte lustro wody

U2

0.3-0.69

Ocena środowiska lądowego

Stopień zarośnięcia lustra wody
przez roślinność*

Kategorie IOP (GIOŚ): Ocena poszczególnych parametrów: właściwy (FV) / niezadowalający (U1) /
zły (U2). Pozwalają na szybką identyfikację parametrów lub wskaźników środowiskowych, których
stan może być niezadowalający i zły dla danego stanowiska. Pomocne przy określaniu zagrożeń i
aktualnych oddziaływań środowiskowych na populacje traszki.
Składowe SI: służą do obliczania indeksu przydatności środowiska HSI (Habitat Suitability Index).
Indeks opracowany przez Roberta Oldhama i innych (Oldham i in. 2000) w oparciu o dużą bazę
danych zebranych dla zbiorników wodnych w Wielkiej Brytanii. Indeks SI jest zbiorczym indeksem
o 10 składowych HSI=( SI1 x SI2 x SI3 x SI4 x SI5 x SI6 x SI7 x SI8 x SI9 x SI10)1/10, gdzie każda składowa
SIn przyjmuje wartości pomiędzy 0-1 (patrz tabela). HSI przyjmuje wartości od 0-1, gdzie 0 oznacza,
że zbiornik nie nadaje się do rozrodu traszki (traszek najprawdopodobniej nie ma), do 1, co
oznacza, że zbiornik jest bardzo dobrym siedliskiem rozrodczym dla traszki grzebieniastej (traszki
najprawdopodobniej licznie występują). Metodę tą z powodzeniem zastosowano w Wielkiej
Brytanii. Składowe SI oznaczone * są wartościami ciągłymi, które można odczytać w Oldham i in.
(2000, Ryc. 1), tu podano wartości przybliżone.
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15. ZAŁĄCZNIK III

METODYKA PROWADZENIA INWENTARYZACJI
KUMAK NIZINNY (Bombina bombina)
Adam Hermaniuk

Warszawa, Białystok, marzec 2012
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15.1. Metodyka prowadzenia inwentaryzacji kumaka nizinnego (Bombina
bombina)
15.1.1.

Wykorzystane materiały

Metodykę opracowano na podstawie następujących materiałów:
1. Makomska-Juchiewicz M. Karty do monitoringu kumaka nizinnego. IOP PAN.
2. Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Maciej Bonk, Szymon Drobniak, Marek Guzik, Krzysztof
Klimaszewski, Tomasz Majtyka, Joanna Mazgajska, Maria Ogielska, Mariusz Rybacki,
Małgorzata Smółka – Wyniki monitoringu gatunków zwierząt w 2010 roku – Płazy, Monitoring
gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000.
3. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia”. Dane Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
4. Załącznik. Nr 1 do umowy - Szczegółowy opis całości projektu.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
6. Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 1996 r. dotycząca formularza zawierającego informacje o
terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (97/266/WE).
7. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Metodykę przedstawiono głównie w oparciu o karty do monitoringu kumaka nizinnego
(Makomska-Juchiewicz M. IOP PAN).

15.1.2.

Założenia metodyczne

Prace inwentaryzacyjne będą prowadzone od połowy kwietnia do końca sierpnia 2012 r. Przed
wyruszeniem w teren, na podstawie map topograficznych w skali 1:10 000 oraz ortofotomapy,
wyznaczone zostaną potencjalne siedliska gatunku (zbiorniki wodne), które w pierwszej kolejności
zostaną skontrolowane. Początkowa inwentaryzacja obejmie wieczorną i nocną kontrolę głosów
godowych (od połowy kwietnia do końca maja). Nasłuchy będą prowadzone w równomiernych
odstępach (co 2 km) podczas objazdu dróg lokalnych (tam gdzie będzie to możliwe) oraz podczas
pieszej eksploracji terenu. Stanowiska znajdujące się w niewielkiej odległości od punktu nasłuchu
będą lokalizowane na bieżąco w trakcie objazdu. Stanowiska znajdujące się w dalszej odległości
będą namierzane podczas dziennej penetracji terenu na podstawie uzupełnionych kart nasłuchu
(Załącznik 5). W celu usprawnienia lokalizowania miejsc występowania kumaka teren badań
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podzielony zostanie dodatkowo na kwadraty o boku 2 km w obrębie siatki UTM. W każdym
kwadracie przeprowadzona zostanie co najmniej jedna kontrola głosów godowych. Taki sposób
inwentaryzacji zapewni szybką i skuteczną lokalizację stanowisk kumaka na dużym terenie.
Wytypowane stanowiska kumaka na podstawie obecności głosów godowych zostaną
skontrolowane także pod kątem obecności skrzeku i larw (w okresie od czerwca do końca
sierpnia). Podczas tej kontroli oceniany będzie stan populacji na podstawie obecności lub braku
rozrodu, liczebności osobników dorosłych, pakietów skrzeku, larw (Załącznik 1). Stanowiska
zostaną opisane również pod kątem parametrów siedliskowych, niezbędnych do oceny stanu
siedliska i jego otoczenia (przez siedlisko należy rozumieć miejsce występowania badanego
gatunku – zbiornik wodny) (Załącznik 2, 3). W sposób opisany powyżej kontrolą objęte zostaną
również znane już stanowiska występowania kumaka na badanym obszarze (stanowiska
inwentaryzowane w przeszłości) oraz na terenie Dolnego Basenu Biebrzy.
Zgodnie z przewodnikiem metodycznym wszelkie wykonane szacunki liczebności interpretowane
będą z dużą ostrożnością, ponieważ płazy należą do zwierząt o dużych wahaniach liczebności
osobników w populacjach, wywoływanych tymczasowym i zmiennym charakterem drobnych
zbiorników wodnych, stanowiących ich miejsca rozrodu. Waloryzacja stanu populacji kumaka
nizinnego na obszarze (dla Basenu Środkowego i Północnego) zostanie przeprowadzona na
podstawie procentowego udziału stanowisk (zbiorników), w których stwierdzono obecność
gatunku (Załącznik 4).

Perspektywy zachowania gatunku (w naszym przypadku siedliska) zostaną ocenione w oparciu o
aktualne oddziaływania i spodziewane zagrożenia typu: eutrofizacja, wysychanie, zaśmiecanie,
ryzyko zanieczyszczenia nawozami, obecność barier itd.
Na ocenę ogólną stanu ochrony gatunku na stanowisku składać się będą: ocena stanu siedliska i
jego otoczenia oraz ocena perspektyw zachowania siedliska.
Stan ochrony gatunku dla obszaru (czyli stanu zachowania stanowisk) w tym opracowaniu będzie
określony w oparciu o oceny stanu ochrony gatunku na poszczególnych stanowiskach.
Do końcowej oceny stanu występowania gatunku zostaną włączone również wyniki prac z
inwentaryzacji przeprowadzonych w Basenie Dolnym. W tym celu zostanie przeprowadzona
analiza porównawcza z wynikami otrzymanymi na badanym obszarze (tj. z Basenu Środkowego i
Górnego).
Dla każdego stanowiska zrobiona zostanie dokumentacja fotograficzna. Przy okazji notowane
będą wszystkie inne zaobserwowane gatunki płazów i/lub inne gatunki chronione. Dane do
wykorzystania przez Biebrzański PN.
Stosowana metodyka badań:
1)

kontrola głosów godowych samców;

2)

poszukiwanie dorosłych osobników przy pomocy czerpaka herpetologicznego;
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3)

poszukiwanie pakietów skrzeku na roślinności wodnej;

4)

poszukiwania w toni wodnej larw przy użyciu czerpaka herpetologicznego.

Zał. 1. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska (stan populacji)

Data obserwacji, godziny obserwacji (od……do ……):
Obserwator:
Pogoda:
Temperatura powietrza: …………………………

Temperatura wody (opcjonalnie): ……………………………

I. Lokalizacja:
Współrzędne geograficzne (GPS):
Kwadrat (oz. własne):
Nazwa stanowiska:
Kod stanowiska (dla istniejących):
Wymiary zbiornika (dł., szer., pow.)
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II. Obserwacja gatunku
Jaja
Gatunek
brak

liczba
pakietów/s
znurów

Larwy

brak

są
(ew. liczba)

Osobniki dorosłe

♂

♀

Głosy godowe
pojedyncze
(liczba)

Uwagi

chór

Kumak
nizinny
(Bombina bombina)

III. Pozostałe zaobserwowane gatunki płazów:
Jaja
Gatunek
brak

liczba
pakietów/s
znurów

Larwy

brak

są
(ew. liczba)

Osobniki dorosłe

♂

♀

Głosy godowe
pojedyncze
(liczba)

chór

Triturus cristatus
Triturus vulgaris
Bufo bufo
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Pelobates fuscus
Rana temporaria
Rana arvalis
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Jaja
Gatunek
brak

liczba
pakietów/s
znurów

Larwy

brak

są
(ew. liczba)

Osobniki dorosłe

♂

♀

Głosy godowe
pojedyncze
(liczba)

Uwagi

chór

Rana esculenta
Rana ridibunda
Rana lessonae

IV. Ptaki wodne
Liczba na zbiorniku: ……………………… lub liczba na 1000 m2 …………………………
Wymienić jakie (opcjonalnie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Ryby:
brak ......, możliwa obecność ....... obecne ryby roślinożerne: nie ...., tak..... jakie ....... ............................………………………………………………………………………………………………………………
obecne drapieżne ryby: nie ...., tak..... jakie ...........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VI. Inne uwagi i obserwacje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Ad VI.
Podanie informacji o zaobserwowanych w trakcie kontroli gatunkach z załączników Dyrektywy Siedliskowej,
gatunkach zagrożonych w Polsce, rzadkich. Mogą to być gatunki zaobserwowane zarówno w samym zbiorniku
jak i w jego otoczeniu.
Podanie informacji o zaobserwowanych jakichkolwiek gatunków inwazyjnych roślin i zwierząt, które
obserwator potrafi zidentyfikować.
Podać inne istotne informacje co do warunków czy sposobu prowadzenia badań, problemów z określaniem
charakterystyk. Tu także można wpisać informację o obecności skorupiaków Anostraca, Notostraca i
Conchostraca, które są wskazówką „stałości zbiornika”.

Zał. 2. Wskaźniki stanu siedliska i jego otoczenia
I. Lokalizacja:
Współrzędne geograficzne (GPS):
Kwadrat (oz. własne):
Nazwa stanowiska:
Kod stanowiska (dla istniejących):
Własność terenu:
Najbliższa miejscowość:
Forma ochrony:

II. Opis stanowiska:
Typ zbiornika:

o

staw: wiejski...., śródpolny..., śródleśny..., parkowy ....,

o

staw rybny (hodowlany) ....

o

jezioro ...,

o

zbiornik powyrobiskowy, po eksploatacji: żwiru ..., piasku...,
kamienia..., gliny..., torfu ...

o

rozlewisko ...,

o

ciek (jaki?)................................,

o

rów (woda stagnująca) .......

o

rów/kanał (woda wolnopłynąca),
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o
Powierzchnia zbiornika:

inny ........................................

Kształt (elipsa, prostokąt, koło, nieregularny)
Długa oś elipsy/prostokąta (m):
Krótka oś elipsy/prostokąta (m):
Obwód zbiornika okrągłego (m):
Oszacowanie powierzchni zbiornika
nieregularnego (m2):

Stałość zbiornika:

o

stały ....

o

okresowy ...

o

Sposób użytkowania zbiornika:

liczba lat w których zbiornik wysycha w
okresie 10 lat: 0-2 ..., 3-6..., >6 ....

o

brak danych ......

o

np. użytkowanie wędkarskie, hodowla ryb,
rekreacja

Dno:

Obecność płycizn (0-30 cm):

o

naturalne

o

sztuczne (np. zabetonowane)

o

brak .....,

o

są .....:

o

Charakter linii brzegowej:

Barwa i przezroczystość wody:

jaką część zbiornika zajmują (szacunkowo w %
powierzchni ....... lub w % linii brzegowej .....)

o

płyty betonowe ....

o

kamienny....

o

gruntowy (goła ziemia) ....

o

trawiasty.....

o

wzmocniony luźnymi palikami i trawą ....

o

drewniane paliki tworzą ścisły murek o
wysokości ......cm

o

umocnienie brzegu jest pionową barierą dla
płazów: nie ...... tak .....: na całej długości .... częściowo ....

o

udział szuwaru w linii brzegowej: brak ..... pojedyncza kępa
... kilka kęp ... > ¼ linii brzegowej ... > ½ linii brzegowej ...
>¾ linii brzegowej ... ok. 100% linii brzegowej .....

o

wysokość szuwaru: Brak szuwaru lub wysokość szuwaru
powyżej 1 m ……; Obecność szuwaru o wysokości 1 m lub
niższego …… .

o

woda bezbarwna i klarowna
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Jakość wody:

Zacienienie zbiornika
nadbrzeżną (%):

przez

roślinność

Ocena środowiska lądowego:
Stopie zarośnięcia
roślinność:

lustra

o

woda brązowa lub rdzawa i klarowna

o

woda zielonawa i mętna

o

wysoka jakość (woda bardzo czysta, liczne
gatunki bezkręgowców w tym larwy jętek, kiełże
Gammarus)......

o

średnia jakość – woda bez wyraźnych
zanieczyszczeń, dno - po zaburzeniu - nie wydziela woni
siarkowodoru, bezkręgowce liczne ale ich różnorodność
gatunkowa jest niewielka......

o

niska jakość – dno - po zaburzeniu - często
wydziela woń siarkowodoru, nieliczne gatunki
bezkręgowców (larwy komarów, robaki obłe) nieliczne
rośliny; ....

o

silnie zanieczyszczona – zwykle mętna, tylko bezkręgowce o
wys. tolerancji na zanieczyszczenia, np. larwy muchówek z
rodz. Eristalis ......
0-20 .....,
21--40 ... ,
81-100 ....

41-60 ... ,

61-80 ... ,

Dobra, średnia, zła, izolowane
wody przez

0% ...., 10%...., 20%...., 30%...., 40%...., 50%...., 60%...., 70%....,
80%...., 90%.... (wg schematu poniżej)*

Perspektywy zachowania i sugerowane
zalecenia:

Podać wszelkie negatywne oddziaływania na zbiornik i na płazy,
chyba że
już
są uwzględnione
w opisywanych
charakterystykach. Podać zagrożenia, czyli przewidywane
negatywne oddziaływania, w tym planowane inwestycje,
zmiany w użytkowaniu.
Podać sugerowane zalecenia.
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* Stopień zarośnięcia lustra wody:

III. Otoczenie stanowiska
Odległość od najbliższego zbiornika:……m

Określić na podstawie mapy lub. w terenie, gdy sąsiedni zbiornik
jest blisko położony
typ zbiornika:
o

staw: wiejski...., śródpolny..., śródleśny..., parkowy ....,

o

staw rybny (hodowlany) ....

o

jezioro ...,

o

zbiornik powyrobiskowy, po eksploatacji: żwiru ...,
piasku..., kamienia..., gliny..., torfu ...

o

rozlewisko ...,

o

ciek (jaki?)................................,
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o

rów (woda stagnująca) .......

o

rów/kanał (woda wolnopłynąca),

inny ........................................
Liczba zbiorników w odległości < 500m

……………

Odległość do najbliższego lasu:…..m

Określić na podstawie mapy lub w terenie
o

las liściasty ....,

o

las mieszany ....,

o

las iglasty ....;
runo: bogate ..., umiarkowanie bogate ...,

o
ubogie ...
Siedlisko w promieniu do 100 m (zaznaczyć, o
które siedliska występują i podać
o
szacunkowy udział ich powierzchni w %):
o

pole uprawne .......
łąka........
torfowisko.....

o

las iglasty........,

o

las liściasty ..........,

o

las mieszany .......,

o

zabudowa wiejska .......

o

zabudowa miejska ........,

o

zabudowa przemysłowa .......,

o
Najbliższa odległość do różnego typu barier o
(w m):
o

inne (jakie) ............................
zabudowania wiejskie .......
niskie zabudowania miejskie .........

o

blokowisko .........

o

zabudowania przemysłowe ........

o

drogi asfaltowe .........

o

drogi gruntowe........

o

drogi kolejowe: ......

o

murki i podmurówki ........,

o

bariery dźwiękochłonne........,

o

rzeki .........

o

zbiorniki zaporowe .....

o

inne (jakie) ..........
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Zał. 3. Waloryzacja stanu siedliska
Poszczególne składowe stanu siedliska i jego otoczenia będą waloryzowane w skali dwulub trzystopniowej, jak niżej:

1. Roślinność szuwarowa (pokrycie powierzchni)
- brak do kilku kęp (0)
- kilka kęp do 25% powierzchni pokrycia zbiornika (0,5)
- ponad 25% powierzchni pokrycia zbiornika (1)
2. Roślinność szuwarowa (wysokość)
- brak szuwaru lub wysokość szuwaru powyżej 1 m (0)
- obecność szuwaru o wysokości 1 m lub niższego (1)
3. Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru)
- brak lub tylko roślinność pływająca (0)
- kępkowa i nieliczna lub liczna ale nie o pionowych pędach (0,5)
- bardzo liczna o pionowych pędach (1);
4. Nachylenie brzegów
- strome (0)
- łagodne (1);
5. Zacienienie zbiornika
- 100% powierzchni zbiornika zacienione (0)
- 99% do 70% powierzchni zbiornika zacienione (0,5)
- 30% - 0% powierzchni zbiornika zacienione (1)
6. Wpływ ryb
- obecne (0,5);
- brak (1);
7. Zabudowa otoczenia (w promieniu do 100 m)
- zabudowa miejska (0),
- zabudowa wiejska (ekstensywna) (0,5);
- brak jakiejkolwiek zabudowy (1);
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8. Obecność chociaż jednego zbiornika wody stojącej w odległości do 500 m od danego
zbiornika rozrodczego
- brak innych zbiorników wodnych (0)
- inne zbiorniki wodne występują w promieniu do 500 m (1)
9. Obecność drogi asfaltowej do 100 m od zbiornika rozrodczego
- obecność drogi dwupasmowej asfaltowej (0)
- obecność drogi asfaltowej jednopasmowej (0,5)
- brak drogi (1)
10. Bariery wokół brzegu zbiornika
- obecność wokół 50% - 100% brzegów palisadek lub innych barier (murki) (0);
- obecność wokół 5% - < 50% brzegów palisadek lub innych barier (murki) (0,5);
- Obecność wokół poniżej 5% - 0% brzegów palisadek lub innych barier (murki) (1);
11. Płycizny w linii brzegowej zbiornika
- brak płycizn (0)
- występują (1);
Suma punktów wskaźników składowych stanowić będzie wartość zbiorczego
wskaźnika jakości siedliska kumaka nizinnego. Przyjęta zostanie następująca waloryzacja
tego wskaźnika:
11-9,5 = FV (stan właściwy)
9 - 6 = U1 (stan niezadowalający)
<6

= U2 (stan zły)

Zał. 4. Waloryzacja stanu populacji dla obszaru
41-100 % zajętych stanowisk – stan właściwy (FV)
16-40 % zajętych stanowisk – stan niezadowalający (U1)
0-15 % zajętych stanowisk – stan zły (U2)
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Zał. 5. Karta nasłuchów godowych.
KARTA NASŁUCHÓW GŁOSÓW GODOWYCH Nr …
Data obserwacji:

Godzina wyjścia:

Sporządził:

Godzina powrotu:

I. Warunki pogodowe:
Temperatura C:
Bezchmurnie

Zachmurzenie

Opad

Wilgotność: %(opcja):

duża

niska

bezwietrznie
Wiatr:

umiarkowany
silny

II. Rejestracja głosów godowych:
Kumak nizinny Bombina bombina
Współrzędne
geograficzne
(GPS)

Kierunek
geograficzny
– od punktu
nasłuchu

Głosy godowe
pojedyncze
(liczba)

chór

Słyszalność w zasięgu:
50100m

100<m<500

>500m

Uwagi

…

Do oceny liczebności godujących samców stosowana będzie 4-stopniowa skala:
0 – brak głosów godowych
1 – jeden godujący osobnik
2 – kilka godujących osobników (jeżeli to możliwe podać ile)
3 – głosy tworzą chór co uniemożliwia podanie konkretnej ilości osobników
(zazwyczaj powyżej dziesięciu sztuk)
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II a. Pozostałe zarejestrowane gatunki płazów:
Głosy godowe

Głosy godowe

Gatunek

Gatunek
pojedyncze (liczba)

chór

pojedyncze (liczba)

Bufo bufo

Rana temporaria

Bufo calamita

Rana arvalis

Bufo viridis

Pelophylax
esculentus

Hyla arborea

Pelophylax
ridibundus

Pelobates fuscus

Pelophylax
lessonae

chór

UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
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16. ZAŁĄCZNIK IV - MAPY
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