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Gospodarka wodna 

w kontekście potrzeb zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

 i gatunków Natura 2000  obszarów  

„SOO Dolina Biebrzy”  i „OSO „Ostoja 

Biebrzańska” 
 

Warsztaty  dla interesariuszy 

(VI)  



Program spotkania   

 Otwarcie warsztatów  

 Informacja o stanie prac nad PZO  

 Problemy gospodarowania wodą w dolinie Biebrzy oraz plany na 

przyszłość  

  

Przerwa kawowa 

 

 Wnioski dotyczące gospodarki wodnej  wynikające z potrzeb ochrony 

siedlisk przyrodniczych Natura 2000  

 Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony 

ptaków 



Program spotkania 

 Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony 

płazów będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 

 Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony 

ryb będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 

 Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony 

ważek będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 

 

Obiad  

  

 Pytania i dyskusja  

 

 



Aktualny stan prac nad planami 

zadań ochronnych 



Obszar objęty PZO 

Nazwa obszaru Kod Powierzchnia obszaru (w ha) Powierzchnia objęta 

Planem 

OSO Ostoja Biebrzańska PLB 200006 148 508,8  148 508,8 

SOO Dolina Biebrzy PLH 200008  121 206,2 121 206,2 



Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska  

Kierownik projektu 

 Andrzej Weigle  

 

System Informacji Przestrzennej GIS 

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
Oddział w Białymstoku  

Wykonawcy PZO 



Wykonawcy PZO 
Plan zadań ochronnych dla SOO 

 Koordynator planu – prof. dr hab. Jerzy Solon 
Koordynatorzy zespołów  

 Siedliska przyrodnicze i flora - dr Ewa Jabłońska 

 Ważki – prof. dr hab. Jan Taylor,  

 Motyle - dr hab. Marcin Sielezniew 

 Ryby – prof. dr hab. Roman Kujawa 

 Płazy – mgr Adam Hermaniuk 

 Nietoperze – dr Alek Rachwald 

 Bóbr i wydra – prof. dr hab. Paweł Janiszewski  

 Wilk – dr Tomasz Borowik  

 

Plan zadań ochronnych dla OSO 

 Koordynator planu – dr Grzegorz Grzywaczewski  

 



Podstawy prawne sporządzania 

planów zadań ochronnych 

 
 Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 

(art. 28 i kolejne) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 

roku w sprawie sporządzania projektu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000  

 

oraz 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (art. 39 i kolejne) 

 



Zakres planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000: SOO 

Dolina Biebrzy i OSO Ostoja 

Biebrzańska zgodnie z wymogami 

zamówienia   

 



Etapy prac nad PZO 

Proces planistyczny prowadzący do sporządzenia 
projektów Planów składa się z następujących 
etapów: 

Etap I. Wstępny 

Etap II. Przeprowadzenie inwentaryzacji 
przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska 
i SOO Dolina Biebrzy 

Etap III. Opracowanie projektów Planów 

Etap IV. Konsultacje społeczne 



Zadania do zrealizowania 

1)Opracowanie raportu 

metodycznego 

2)Zgromadzenie dostępnych 

informacji o obszarach i 

przedmiotach ochrony 

3)Weryfikacja granic obszaru 

4)Weryfikacja i uzupełnienie 

zgromadzonej informacji 

5)Ocena stanu ochrony 

przedmiotów ochrony 

6)Identyfikacja i analiza 

zagrożeń 

7)Ustalenie celów działań ochronnych 

8)Ustalenie działań ochronnych 

9)Ustalenie potrzeby sporządzenia 

planu/planów ochrony 

10)Ustalenie niezbędnych wskazań do 

studiów i planów 

11)Sporządzenie redakcyjne 

dokumentacji PZO  

12)Sporządzenie projektów zarządzeń 

w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych 

13)Weryfikacja SDF  

14)Udział w konsultacjach 

 

DIAGNZA STANU STRATEGIA OCHRONY 



Harmonogram prac nad PZO 

 



Lista 

przedmiotów 

ochrony do 

inwentaryzacji 

Załącznik 5 do SIWZ 



Gatunki 

ptaków do 

inwentaryzacji 



Stan realizacji zadań 

DIAGNOZA STANU 

 Zrealizowano w całości 

 Trwa wprowadzanie danych do bazy danych GIS 

zebranych w ramach inwentaryzacji oraz pozyskanych z 

innych źródeł / projektów (opracowano przeglądarkę dla 

zespołów) 

 Trwa wypełnianie szablonu dokumentacji PZO 



Stan realizacji zadań 

STRATEGIA OCHRONY 

 Dla wszystkich przedmiotów ochrony ustalono cele 

ochrony i propozycję działań ochronnych  

 Dla wszystkich przedmiotów ochrony określono 

propozycję monitoringu stanu ochrony i monitoringu 

skuteczności działań ochronnych oraz zaproponowano 

kierunki badań naukowych 



Stan realizacji zadań 

Opracowano zeszyty 

dokumentacyjnych dla: 

 Ważek 

 Motyli 

 Płazów 

 Ryb 

 Bobra i wydry 

 Nietoperzy 

 Wilka 

Kończone są zeszyty dla: 

 Siedlisk przyrodniczych 

 Flory 

 Ptaków 

Łączny stan realizacji projektu na koniec 

sierpnia 2013 – 85 % 



Przykładowe zeszyty 

dokumentacyjne 



Przykładowa 

karta 

obserwacji 

terenowych 

 



Przeglądarka warstw 

 



Dokumentacja planu zadań ochronnych dla OSO 

Ostoja Biebrzańska i dokumentacja planu zadań 

ochronnych dla SOO Dolina Biebrzy 

 tekst zasadniczy 

 załączniki – zeszyty dla poszczególnych siedlisk 

przyrodniczych i gatunków  

Produkt końcowy  



Dokumentacja planu zadań ochronnych dla OSO 

Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy  



 Projekt zarządzenia RDOŚ w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla SOO Dolina Biebrzy  

 Projekt zarządzenia RDOŚ w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzańska  

 

 Zaktualizowane SDF’y 

Produkt końcowy  



Zarządzenie 

Dyrektora RDOŚ 



Uspołecznienie procesu 

Informacja o 

przystąpieniu 

do prac nad 

PZO 

Prace nad PZO 
Opracowanie projektu 

zarządzenia Dyrektora 

RDOŚ w sprawie PZO 

Udział w pracach nad PZO 

Składanie wniosków, 

pytań i uwag 

Zapoznawanie się 

z wynikami prac 

INTERESARIUSZE 

 

 

 

Opiniowanie PZO 

Regionalna ROP 

Rada Naukowa PN 



Formy udziału w projekcie 

 składanie wniosków (propozycji) do PZO (pisemnie 

lub mailowo na adres Biebrzańskiego PN)  

 śledzenie postępów prac i zapoznawanie się z wynikami 

(strona WWW Biebrzańskiego PN, portal GDOŚ, 

lokalna prasa, ogłoszenia) oraz składanie uwag i 

wniosków do projektu PZO 

 udostępnianie własnych danych na potrzeby projektu 

(pisemnie lub mailowo na adres Biebrzańskiego PN) 

 bilateralne  kontakty z członkami zespołu autorskiego 

(dane kontaktowe w materiałach)  

 udział w warsztatach  

 



Warsztaty dla interesariuszy 

 Ustalenia planów zdań ochronnych obszarów Natura 2000: SOO 

„Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska”  

(połowa listopada 2013) 

 

 Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000: SOO „Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” -  

podsumowanie  

(I kwartał 2014) 

 

 



Dziękuje za uwagę  


