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Informacje wstępne 

 Jaki jest cel PZO? 

Celem opracowania planu zadań ochronnych jest określenie kierunków działań 
niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska 
PLB200003, których realizacja umożliwi zachowanie populacji rzadkich i ginących 
gatunków ptaków oraz skuteczną ochronę ich siedlisk.  

 

Na jakiej podstawie? 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.). 

 Zakres prac koniecznych w procesie sporządzania projektu Planu regulują 
następujące dokumenty: 
• art. 28 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186), 

• art. 39 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z 
późniejszymi zmianami). 

 



 
Informacje wstępne 

 Plan zadań ochronnych: 

 

- tworzony na podstawie istniejącej, nawet niepełnej wiedzy i prostego 

rozpoznania terenowego stanu przedmiotów ochrony 

 

- jest prostą, ale niekoniecznie kompletną „listą rzeczy do pilnego zrobienia”, 

koniecznych z punktu widzenia przedmiotów ochrony 

 

- może wskazywać na konieczność opracowania planu ochrony dla całości lub 

części obszaru 

 

- jest dokumentem żywym, możliwym do aktualizacji 



 
Informacje wstępne 

 Ogólna charakterystyka obszaru 

 

• Obszar Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003 został zaklasyfikowany jako 
obszar specjalnej ochrony (OSO) w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 
21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).  

• W granicach tej ptasiej ostoi znajduje się rozległy teren o powierzchni 139 590,2 ha 
obejmujący Puszczę Knyszyńską – dość silnie rozczłonkowany kompleks leśny, którego 
wiele fragmentów zachowało jeszcze swój naturalny charakter. 

• 1 województwo, 3 powiaty i 14 gmin 

• Na obszarze puszczy można wyróżnić kilka stref rzeźby terenu. Północ- wysoczyzny 
morenowe, część zachodnia i środkowa - odosobnione wzniesienia otoczone 
rozległymi obniżeniami, część południowa teren jest łagodnie ukształtowany. 

• Doliny rzek, w większości osuszone, zajęte są przez torfowiska niskie i przejściowe. 
Torfowiska przejściowe i rzadziej torfowiska wysokie. W puszczy dominują 
drzewostany iglaste (ok. 80% powierzchni leśnej). Tereny nieleśne to pola uprawne i 
użytki zielone oraz dość liczne osiedla ludzkie. Od strony południowo-wschodniej w 
granice ostoi włączona została Niecka Gródecko-Michałowska.  





 
Informacje wstępne 

 Istniejące formy ochrony przyrody 

 

• rezerwaty przyrody (25) 

• park krajobrazowy (1) 

• obszar chronionego krajobrazu (1) 

• obszary Natura 2000 (2) 

• pomniki przyrody (ponad 150 na terenie gmin leżących w N2000) 

• strefy ochronne ptaków (orlika, bociana czarnego, bielika, kani rudej, 
 cietrzewia) 

• strefy ochronne grzybów (granicznik płucnik) 

 

 



 
 Przedmioty ochrony w obszarze N2000 Puszcza Knyszyńska  

 Dane o przedmiotach ochrony obszaru specjalnej ochrony Puszcza Knyszyńska 
PLB20006 
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 Dane o przedmiotach ochrony obszaru specjalnej ochrony Puszcza Knyszyńska 
PLB20006 

Standardowy formularz danych (SDF, aktualizacja - lipiec 2012) 

 

 

 



 Przedmioty ochrony w obszarze N2000 Puszcza Knyszyńska  

Dane o przedmiotach ochrony obszaru specjalnej ochrony Puszcza Knyszyńska 
PLB20006 

Standardowy formularz danych (SDF, aktualizacja - lipiec 2012) 

 

Inwentaryzacja na zlecenie GDOŚ: 

Tumiel T., Korniluk M., Wereszczuk M., Białomyzy P., Grygoruk G., Świętochowski P., 
Fabiszewski M., Skierczyński M., 2011. Inwentaryzacja ptaków w granicach obszaru 
specjalnej ochrony Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003, PTOP. październik, 
Białystok, 2011 
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Tumiel T., Korniluk M., Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby Planu Zadań Ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Puszcza knyszyńska PLB200003 w województwie podlaskim 
– FPP Consulting, październik 2012 
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Tumiel T., Korniluk M., Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby Planu Zadań Ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Puszcza knyszyńska PLB200003 w województwie podlaskim 
– FPP Consulting, październik 2012 

 

RDLP Białystok, FPP Consulting,  Amphi Consult, PTOP. Projekt "Ochrona orlika 
krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" współfinansowany ze środków UE 
program LIFE+ Przyroda oraz NFOŚiGW 
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47 gatunków ptaków – 28 gatunków z I Załącznika DP i  19 gatunków „migrujących” 
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47 gatunków ptaków – 28 gatunków z I Załącznika DP i  19 gatunków „migrujących” 

 

Z uwagi na znaczną liczbę przedmiotów ochrony występujących na obszarze w 
szczegółowej analizie uwzględniono zestaw 26 gatunków, spośród których cztery 
uznano za kluczowe:  

• włochatka 

• dzięcioł trójpalczasty 

• orlik krzykliwy  

• cietrzew 
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 Ocena stanu ochrony  

Właściwy stan ochrony 

Wg artykułu 1(i) Dyrektywy Siedliskowej poprzez właściwy stan ochrony gatunku 
rozumie się stan, w którym dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku 
wskazują, że: 

 

- gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska,  

 

- naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się 
przewidzieć przyszłości  

 

- istnieje, i prawdopodobnie będzie w dłuższym okresie czasu nadal istniało, 
odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Ocena stanu ochrony  

 Sposób oceny stanu ochrony (Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 
17 lutego 2010, poz. 186) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Ocena stanu ochrony  

  Arkusz Excel z ocenami 
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 Analiza zagrożeń 

 Zagrożeniami istniejącymi są przede wszystkim czynniki, które odpowiadają za oceny 
niezadowalającą „U1” lub złą „U2” dla poszczególnych parametrów i wskaźników stanu 
ochrony.   

 

Zagrożeniami potencjalnymi są czynniki, które mogą pogorszyć parametry i  

wskaźniki, a w szczególności sprowadzić je do wartości „U1” lub „U2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Analiza zagrożeń 

   Excel z zagrożeniami 
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 Cele działań ochronnych 

 Wizja ta musi wynikać z celu istnienia obszaru Natura 2000, zatem celem jest 
utrzymanie (jeżeli jest właściwy) lub osiągnięcie (jeżeli jest niewłaściwy lub zły) 
właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony.  

 

Biorąc pod uwagę tę wizję, należy określić realistyczne cele do osiągnięcia w okresie 
planu (10 lat). Powinny one brać pod uwagę istniejące uwarunkowania (w tym 
społeczno-gospodarcze) i ograniczenia (w tym: techniczne, finansowe, organizacyjne, 
w wynikające z braku wiedzy), ale równocześnie muszą zbliżać obszar do „stanu 
optymalnego”, a nie oddalać od niego. W szczególności:  

 a)  celem planu zadań ochronnych nie musi być osiągnięcie stanu FV całości 
zasobów przedmiotu ochrony w obszarze, ale co najmniej jakaś część tych zasobów 
powinna być doprowadzona do stanu FV i utrzymana w nim,  

 b)  cele  planu  zadań  ochronnych  nie  powinny  zakładać  ani  akceptować  
pogorszenia parametrów i wskaźników stanu żadnego z przedmiotów ochrony 

 

 

 

 

 

 



 
 Cele działań ochronnych 

  Excel z celami działań ochronnych 
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 Propozycje działań ochronnych 

 Działania powinny być konkretne i służyć realizacji konkretnych wyznaczonych celów 
ochrony. 

Zadania powinny być (w dokumentacji planu) opisane według schematu:  

„Co – Ile – Gdzie – Kiedy – Kto - Za ile/Za co”  

 

Działania ochronne mogą być przewidziane do wykonania w szczególności przez:  

a) sprawującego nadzór nad obszarem (= RDOŚ),  

 

b) podmioty  zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 (np. 
podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej),  

 

c) podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii 
Europejskiej, w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności  

 

d)  inne podmioty za ich zgodą. 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych 

  Plik Word z propozycjami działań ochronnych 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Ochrona żerowisk (zagrożenie: Zarzucenie gospodarowania kośno-pastwiskowego) 
 
W zidentyfikowanych cennych obszarach żerowisk utrzymywać ekstensywne 
użytkowanie użytków zielonych i istniejącej struktury krajobrazu poprzez: 
 
• celowy system dopłat do gospodarowania na użytkach zielonych na siedliskach orlika 
w obszarze Natura 2000, uwzględniający wymagania orlika  
 
• rezygnacja z usuwania remiz i zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych, i innych 
elementów zróżnicowanej mozaiki krajobrazu 
 
• współpraca zarządzającego obszarem z doradcami rolno-środowiskowymi i promocja 
systemu dopłat środowiskowych 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Ochrona żerowisk (zagrożenie: Przekształcanie form użytkowania gruntów, w tym 
rozproszona zabudowa) 
 
W zidentyfikowanych cennych obszarach żerowisk zaleca się unikać zmiany sposobu 
zagospodarowania gruntu poprzez: 
 
• lokowanie rozproszonej zabudowy 
 
• lokowanie inwestycji zaburzających krajobraz i powodujących fragmentację siedlisk 
(zwłaszcza farm wiatrowych i napowietrznych linii przesyłowych) 
 
• zalesianie użytków zielonych, ale też mozaiki pól 
 
• ujednolicanie mozaiki pól na poprzez intensyfikację i tworzenie dużych 
powierzchniowo monokultur upraw 
 
• podejmowanie melioracji łąk i zabagnień wykraczającego poza prace utrzymaniowe 
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 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Ochrona ptaków (zagrożenie: Chwytanie, trucie, kłusownictwo) 
 
Uznano, że najskuteczniejszą odpowiedzią na to zagrożenie będzie odnoszenie wiedzy i 
świadomości ekologicznej przez: 
 
• propagowanie ochrony orlika i innych elementów wrażliwych w obszarze Natura 
2000 wśród lokalnej młodzieży (w ramach edukacji szkolnej) 
 
• dostarczanie materiałów propagujących wiedzę o orliku i promujących walory i 
znacznie obszaru Natura 2000 do kół łowieckich, stowarzyszeń hodowców gołębi 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Ochrona miejsc rozrodu (zagrożenie: Utrata lub pogorszenie miejsc gniazdowych) 
 
W obszarach regularnego gniazdowania kluczowe jest: 
 
• objęcie ochroną strefową wszystkich rewirów lęgowych znajdujących się na OSO 
Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (a w razie konieczności również tych, które gniazdują 
na ternie rezerwatów przyrody) 
 
• współpraca RDOŚ z lokalnymi ekspertami w celu bieżącej oceny planowanych 
zabiegów gospodarczych w rejonie stref orlika 
 
• regularny monitoring stref gniazdowych i sukcesu lęgowego 
 
• rezygnacja z podejmowania melioracji i osuszania zabagnień wykraczających poza 
prace utrzymaniowe 
 

 
 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Ochrona gatunku (zagrożenie:  Brak lub niewystarczająca świadomość ekologiczna) 
 
Element podnoszenia świadomości ekologicznej jest niezmiernie istotny, ponieważ jest 
warunkiem koniecznym do skuteczności podejmowanych działań na każdym etapie. 
Bez realizacji ustawicznego przekazywania wiedzy i propagowania walorów 
przyrodniczych nie jest możliwa akceptacja społeczna i wdrażanie ochrony: 
 
• propagowanie ochrony orlika i innych elementów wrażliwych w obszarze Natura 
2000 wśród lokalnej młodzieży (w ramach edukacji szkolnej) 
 
• dostarczanie informacji do zarządów gmin i powiatów, jednostek lasów państwowych 
i innych zarządców terenu, kół łowieckich, stowarzyszeń hodowców gołębi 
 
• utworzenie Lokalnej Grupy Współpracy, wymieniającej bieżące informacje o 
zagrożeniach, działaniach i monitoringu orlika 
 

 
 
 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Udoskonalenie praktyki dotyczącej ochrony miejsc gniazdowych: 
1. Ze względu na to, że Plany Urządzenia Lasu tworzone są na okres 10 lat, zasadne 

jest wykorzystanie możliwości przesuwania terminów wykonywania zrębów w 
tym okresie. Cięcia zaplanowane w 1. roku obowiązywania PUL można wykonać 
np. roku w ostatnim. Wiele par orlika krzykliwego ma niestabilne rewiry lęgowe 
(zwykle funkcjonują kilka, a nie kilkanaście lat), co należałoby właśnie wykorzystać i 
z wykonywaniem zrębów należałoby zaczekać do opuszczenia przez ptaki zajętego 
fragmentu lasu. Wręcz w przypadku absencji ptaków przez 3 kolejne lata, bez 
większych przeszkód można wykonywać zręby po formalnym zlikwidowaniu strefy 
ochrony. W związku z tym, już na etapie tworzenia nowego PUL przez BULiGL, 
należałoby wpisywać odpowiednie wskazania gospodarcze, w tym możliwość 
opóźnienia wykonania zrębów i wykazywania tego faktu w prognozie 
oddziaływania na środowisko. Ważne jest w tym wypadku, aby znalazła się 
wówczas adnotacja, że zabiegi zostaną przeprowadzone dopiero po opuszczeniu 
przez ptaki rewiru gniazdowego (strefy) po 3 latach od potwierdzonej ich 
nieobecności. Z uwagi na taką możliwość, należy postulować o całkowite 
wstrzymanie wykonywania zrębów w strefie ochrony całorocznej w czasie 
zasiedlenia rewiru. 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Udoskonalenie praktyki dotyczącej ochrony miejsc gniazdowych: 

 
2.  Zaleca się, by w przypadku wykonywania zrębów w strefie ochrony okresowej nie 

wykonywać ich w odległości mniejszej niż 200 m od zasiedlonego gniazda w 
terminie ochrony. Uzasadnione jest to tym, że zwykle strefy nie mają wskazanego 
w rozporządzeniu modelowego kształtu kołowego, ponieważ z praktycznego 
punktu widzenia poprowadzone są po granicach wydzieleń, czy dróg leśnych. Może 
się wówczas zdarzyć, że gniazda znajdujące się na skraju pododdziału, w stosunku 
do strefy ochrony okresowej są położone bliżej niż zalecane 100 m. Zalecana tu 
odległość 200 m, większa niż promień strefy ochrony całorocznej (100 m), 
zabezpiecza przed tym, że dokonane zmiany krajobrazowe, nie będą na tyle duże, 
aby mogły spowodować zniszczenie siedliska lęgowego (co jest niezgodne z ustawą 
o ochronie przyrody) i opuszczenie rewiru. Każdy przypadek wymaga jednak 
odrębnej analizy i w razie wątpliwości warto rekomendować szczegółową 
konsultację ze specjalistami (w tym z ekspertami spoza RDOŚ) oraz wspólne 
oględziny w terenie. 

 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Udoskonalenie praktyki dotyczącej ochrony miejsc gniazdowych: 

 
3.  Trzebieże (zarówno wczesne, jak i późne) dopuszczalne mogą być w obu strefach, 

przy czym w strefie ochrony całorocznej nie powinno się pozwalać na jakąkolwiek 
wycinkę drzew w odległości mniejszej niż 50 m od gniazda. Dotyczy to także 
usuwania tzw. drzew kornikowych, czyli prowadzenia cięć sanitarnych. Jest to 
bardzo niewielki obszar wykluczony z takich zabiegów i nie ma on wpływu na 
zajęcie i przetrwanie rewiru ze względu na ewentualną degradację drzewostanu 
(rewir będzie zajęty krócej, okres czasu, który jest potrzebny na hipotetyczne 
obumarcie drzewostanu). Ponadto zdarza się, że orliki gnieżdżą się właśnie na 
takich suchych drzewach lub chętnie przesiadują na nich jeśli znajdują się one w 
pobliżu drzewa gniazdowego. Wycięcie natomiast takich drzew może spowodować 
opuszczenia stanowiska lęgowego już w pierwszym roku po wykonaniu cięć 
sanitarnych. Dlatego podjęcie decyzji o zakresie cięć wymaga opinii eksperta i 
oględzin w terenie. 

 

 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Udoskonalenie praktyki dotyczącej ochrony miejsc gniazdowych: 

 
4.  Inne zabiegi takie jak czyszczenia wczesne i późne są dopuszczalne w strefie 

okresowej bez powstawania przesłanki niszczenia siedliska gatunku, o ile zostaną 
wykonane poza terminem ochrony i za zgodą RDOŚ. Zasadniczo nie wymagają one 
lustracji terenowej, czy zasięgnięcia opinii ekspertów.  

 

 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Udoskonalenie praktyki dotyczącej ochrony miejsc gniazdowych: 

 
5.  Sugeruje się rozważenie i powrót do ustanawiania stref ochrony gniazdowej w 

rezerwatach przyrody. Ze względu na fakt, że zalecenia zapisane w zadaniach 
ochronnych mogą dopuszczać wykonywanie prac w ramach działań ochronnych, 
które mogą zagrozić przetrwaniu rewirów orlika, należy przywrócić ustalanie stref 
ochrony w rezerwatach przyrody. Przy braku założonej strefy jest bowiem 
utrudnione podejmowanie ochrony rewirów orlika i kontroli wpływu 
prowadzonych prac. Potrzeba uzyskania pozwolenia na wykonanie ww. zabiegów, 
wynikających z programów zarządzania obszarami chronionymi na terenie 
rezerwatu i znana lokalizacja stref ochronnych, spowodują, że niewłaściwie lub 
wcześniej (przed zasiedleniem rewiru przez ptaki) zaplanowane działania będzie 
można zweryfikować i zmodyfikować zapisy tak, aby uniknąć sytuacji zagrażającej 
miejscu gniazdowania. 

 

 

 

 

 

 



 
 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

 Udoskonalenie praktyki dotyczącej ochrony miejsc gniazdowych: 

 
6.  Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej zalecenia widać, że istnieje potrzeba 

stworzenia grupy lokalnych ekspertów, którzy wspieraliby podejmowanie decyzji 
w trudniejszych przypadkach, wymagających specjalistycznej wiedzy. W celu 
usprawnienia przepływu informacji mogliby się oni kontaktować i wypowiadać 
droga elektroniczną oraz uczestniczyć w oględzinach terenowych oraz brać udział 
w wymianie informacji na forum Lokalnej Grupy Współpracy, do której weszliby 
reprezentanci jednostek i osób zainteresowanych ochroną orlika krzykliwego w 
Puszczy Knyszyńskiej. 

 

 

 

 

 

 



 
Plan prezentacji 

 

 Informacje wstępne 

 Przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska 

 Ocena stanu ochrony 

 Analiza zagrożeń 

 Cele działań ochronnych 

 Propozycje działań ochronnych 

 Propozycje działań ochronnych dla orlika krzykliwego 

  Zakres i realizacja monitoringu  

 Propozycje zmian w SDF 

 Dyskusja 

 



 
 Zakres i realizacja monitoringu przedmiotów ochrony 

 Monitoring liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych pozwoli określić 
trendy, które będą odzwierciedleniem stanu ochrony przedmiotów ochrony.  

W granicach OSO Puszcza Knyszyńska wskazano reprezentatywne dla poszczególnych 
gatunków lub grupy gatunków powierzchnie monitoringowe zgodnie z zaleceniami 
monitoringu GDOŚ (Chylarecki i in. 2009 ).  

Ponadto dla trzmielojada i żurawia wyznaczono punktu obserwacyjne i nasłuchowe. 
Dzięki temu, że zarówno powierzchnie monitoringowe jak i punkty pokrywają się z 
tymi wyznaczonymi podczas inwentaryzacji awifauny z 2011 r. możliwe będzie 
bezpośrednie ich porównanie. 
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Istniejące Nowe
A030 Bocian 
czarny

•                    160 Gospodarka leśna – ogólnieB02 •                    164 Wycinka lasu B02.02

Ciconia nigra •                    965 Drapieżnictwo K03.04 •                    190 Inne rodzaje praktyk leśnych 
(obniżenie wieku rębności, brak kęp 
starodrzewów na zrębach)

B07

•                    701 Zanieczyszczenia wód H01
•                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie J02.01

A038 Łabędź 
krzykliwy

•                    701 Zanieczyszczenia wód
H01

Cygnus cygnus •                    710 Uciążliwy hałas H06.01

A052 
Cyraneczka

J02.01 •                    701 Zanieczyszczenia wód
H01

Anas crecca •                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie J02.01

A074Trzmieloja
d

B02.02
B02

Pernis apivorus
A075 Bielik •                    160 Gospodarka leśna – ogólnie B02
Haliaeetus 
albicilla

•                    190 Inne rodzaje praktyk leśnych 
(obniżenie wieku rębności, brak kęp 
starodrzewów na zrębach) B07
•                    490 Innie rodzaje aktywności E06
•                    człowieka związane z urbanizacją ( 
kolizja z turbinami farm wiatrowych)
•                    701 Zanieczyszczenia wód H01

A03 •                    101 Zmiana sposobu  uprawy A02
•                    110 Stosowanie pestycydów A07

L.p. Przedmiot 
ochrony

Numer stanowiska

1 CCN1-6

2 CYC1-4

3 ANC1-10 •                    800 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - ogólnie

4 PAV1-44 •                    164 Wycinka lasu (prowadzona 
w sezonie lęgowym)

•                    160 Gospodarka leśna ogólnie 

5 HA1-4

6 A084 Błotniak 
łąkowy Circus 

CIP1-13 •                    102 Koszenie/ścinanie

Zagrożenia
Potencjalne



•                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie J02.01

A089 Orlik 
krzykliwy

•                    190 Zarzucenie 
gospodarowania kośno-pastewnego

A03.03 •                    403 Zabudowa rozproszona E01.03

Aquila pomarina •                    243 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo

F03.02.0
3 E06

•                    502 Drogi, autostrady D01.02
•                    505 Duże porty lotnicze D04
•                    701 Zanieczyszczenia wód H01
•                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie J02.01
•                    965 Drapieżnictwo K03.04

A104 Jąrzabek •                    164 Wycinka lasu B02.02 B02
Bonasa bonasia  (prowadzona w sezonie lęgowym)

•                    165 Usuwanie podszytu B02.03
•                    166 Usuwanie martwych i 
umierających drzew

B02.04

•                    502 Drogi, autostrady D01.02
•                    710 Uciążliwy hałas H06.01

A119 Kropiatka J02.01 J02.02
Porzana porzana

A122 Derkacz •                    102 Koszenie/ścinanie A03 J02.01
Crex crex •                    101 Zmiana sposobu  uprawy A02

•                    120 Nawożenie /nawozy 
sztuczne/

A08

•                    190 – Intensyfikacja rolnictwa A02.01
•                    101 Zmiana sposobu  uprawy A02 •                    101 Zmiana sposobu  uprawy A02
•                    102 Koszenie/ścinanie A03 •                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie
•                    190 – Intensyfikacja rolnictwa A02.01

pygargus

7 A1-55

8 TB1-317 •                    160 Gospodarka leśna – ogólnie

9 PZO1-26 •                    800 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - ogólnie

•                    820 Usuwanie osadów (odmulanie)

10 CX30-53, CX55, 
CX57-63, CX84-88, 
CX92-95, CX100, 
CX258, CX259, 
CX310, CX311, 

•                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie

CX1-29, CX54, 
CX56, CX64-83, 
CX89-91, CX96-99, 
CX101-257, CX260-

•                    490 Inne rodzaje aktywności człowieka 
związane z urbanizacją (kolizja z turbinami 
farm wiatrowych)



A127 Żuraw B02.02 •                    701  Zanieczyszczenia wód H01
Grus grus •                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie J02.01

A153 Kszyk •                    800 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie J02.01

•                    701 Zanieczyszczenia wód
H01

Gallinago 
gallinago

•                    810 obniżanie poziomu wód 
gruntowych i J02.01

•                    820 Usuwanie osadów (odmulanie)
J02.02

•                    wynikająca z tego utrata 
siedlisk

A154 Dubelt •                    190 Zarzucenie 
gospodarowania kośno-pastewnego

A03.03 •                    101 Zmiana sposobu uprawy A02

Gallinago media •                    800 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - ogólnie J02.01

•                    701 Zanieczyszczenia wód
H01

•                    820 Usuwanie osadów (odmulanie) J02.02
•                    965 Drapieżnictwo K03.04

•                    190 Zarzucenie 
gospodarowania kośno-pastewnego

A03.03 •                    101 Zmiana sposobu uprawy A02

•                    403 Zabudowa rozproszona E01.03 •                    701 Zanieczyszczenia wód H01
•                    710 Uciążliwy hałas H06.01 •                    820 Usuwanie osadów (odmulanie) J02.02
•                    800 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - ogólnie J02.01

•                    965 Drapieżnictwo K03.04

A165 Samotnik J02.01
Tringa ochropus
A166 Łęczak C01.03 •                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie J02.01
Tringa glareola •                    965 Drapieżnictwo K03.04
A207 Siniak

B02
•                    164 Wycinka lasu (prowadzona w 
sezonie lęgowym)

B02.02

Columba oenas •                    190 Inne rodzaje praktyk leśnych 
(obniżenie wieku rębności, brak kęp 
starodrzewów na zrębach)

B07

11 GR1-113 •                    164 Wycinka lasu (prowadzona 
w sezonie lęgowym)

•                    160 Gospodarka leśna - ogólnie

12 GG1-376

13 GM1-7

GM8

14 TRO1-188 •                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie

15 TRG1 •                    310 Wydobywanie torfu

16 CO1-73



A216 Sóweczka B02 B02.02
Glaucidium 
passerinum

•                    164 Wycinka lasu – ogólnie B02.02 •                    160 Gospodarka leśna – ogólnie B02
 (usuwanie drzew dziuplastych, wycinka 
prowadzona w sezonie lęgowym)

•                    190 Inne rodzaje praktyk leśnych 
(obniżenie wieku rębności, brak kęp 
starodrzewów na zrębach)

B07

•                    190 Inne rodzaje praktyk B07 •                    965 Drapieżnictwo K03.04
•                    (pozostawianie zbyt małych i 
izolowanych płatów starodrzewów)
•                    502 Drogi, autostrady D01.02

A234 Dzięcioł 
zielonosiwy

B02.02 •                    160 Gospodarka leśna – ogólnie 
B02

Picus canus •                    190 Inne rodzaje praktyk leśnych 
(obniżenie wieku rębności, brak kęp 
starodrzewów na zrębach)

B07

•                    166 Usuwanie martwych i 
umierających drzew B02.04

•                    164Wycinka lasu B02.02 •                    160 Gospodarka leśna – ogólnie B02
•                    (wycinka prowadzona w 
sezonie lęgowym)

•                    190 Inne rodzaje praktyk leśnych 
(obniżenie wieku rębności, brak kęp 
starodrzewów na zrębach)

B07

•                    164 Wycinka lasu B02.02 •                    160 Gospodarka leśna – ogólnie B02
•                    (wycinka prowadzona w 
sezonie lęgowym)

•                    190 Inne rodzaje praktyk leśnych 
(obniżenie wieku rębności, brak kęp 
starodrzewów na zrębach)

B07

•                    166 Usuwanie martwych i 
umierających drzew B02.04

•                    160 Gospodarka leśna – ogólnieB02 J02.01
B02.02

•                    160 Gospodarka leśna - ogólnie •                    164 Wycinka lasu (wycinka 
prowadzona w sezonie lęgowym)

17 GP1-32

DE1-87

19 PU1-18

20 A236 Dzięcioł 
czarny 
Dryocopus 
martius

DM1-148

•                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie

18 A223 Włochatka 
Aegolius 
funereus

AFU1-33

21 A238 Dzięcioł 
średni 
Dendrocopos 
medius

22 A239 Dzięcioł 
białogrzbiety 
Dendrocopos 
leucotos

DL1-21

•                    164 Wycinka lasu (wycinka 
prowadzona w sezonie lęgowym)

•                    164Wycinka lasu (wycinka 
prowadzona w sezonie lęgowym)



•                    166 Usuwanie martwych i 
umierających drzew B02.04

•                    160 Gospodarka leśna – ogólnieB02 J02.01

•                    164Wycinka lasu B02.02
(wycinka prowadzona w sezonie 
lęgowym)
•                    166 Usuwanie martwych i 
umierających drzew(w szczególności 
świerków „kornikowych”). B02.04

PT14, PT17,PT20, 
PT22-24, 
PT27,PT31-32, 
PT34

•                    166 Usuwanie martwych i 
umierających drzew (w szczególności 
świerków „kornikowych”).

B02.04
PT20, PT22 •                    502 Drogi, autostrady D01.02 •                    166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew (w szczególności 
świerków „kornikowych”). B02.04

A286 Droździk •                    164Wycinka lasu B02.02 J02.01
Turdus iliacus •                    (wycinka prowadzona w 

sezonie lęgowym)
A320 
Muchołowka 

•                    164Wycinka lasu B02.02

Ficedula parva •                    (wycinka prowadzona w sezonie 
lęgowym)

A409 Cietrzew •                    620 Sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku uprawiane w 
plenerze 

G01 •                    160 Gospodarka leśna 

B02
Tetrao tetrix •                    710 Uciążliwy hałas 

H06.01
•                    (wycinka prowadzona w sezonie 
lęgowym)

•                    952 Eutrofizacja K02.03 •                    190 Inne rodzaje praktyk B07
•                    965 Drapieżnictwo K03.04 •                    leśnych (dolesienia, poprawki, 

utrzymanie silnego zwarcia drzewostanów)

23 A241 Dziecioł 
trójpalczasty 
Picoides 
tridactylus

PT1-13, PT15-16, 
PT18-19, PT21, 
PT25, PT26, PT28-
30, PT33, PT35-38

•                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie

25 FP1-103

leucotos

26 LT1-13

24 TI1-4 •                    800 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie



•                    966 Antagonizm ze zwierzętami 
introdukowanymi (bażant) K03.06



Przedmiot 
ochrony

Numer stanowiska Stan 
ochrony

Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony

A030 Bocian 
czarny

Obowiązujące strefy 
ochronne,

Ciconia nigra zajęte rewiry
 oraz potencjalne siedliska 
gatunku.

•                    Objęcie ochroną strefową wszystkich 
stanowisk lęgowych.
•                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 7 par.

A038 Łabędź 
krzykliwy 
Cygnus cygnus 
A052 
Cyraneczka
Anas crecca
A074 
Trzmielojad
Pernis apivorus
A075 Bielik
Haliaeetus 
albicilla
A084 Błotniak 
łąkowy
Circus pygargus
A089 Orlik 
krzykliwy

Obowiązujące strefy ochronne 
oraz potencjalne siedliska 
gatunku

Aquila pomarina Warstwa wektorowa 
w Załączniku Nr 8

A104 Jarzabek
Bonasa bonasia

U1 •                    Uzupełnienie wiedzy na temat liczebności i 
rozmieszczenia gatunku w obszarze.

3 lata

Okres obowiązywania planu

CYC1-4 FV •                    Nie przewiduje się działań ochronnych. Okres obowiązywania planu

ANC1-10 FV •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 10 par.

Okres obowiązywania planu

Cały obszar FV •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
minimum 50 par

Okres obowiązywania planu

Obowiązujące strefy ochronne 
oraz potencjalne siedliska 
gatunku

FV •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie, 
co najmniej 5 par.

Okres obowiązywania planu

Kompleksy łąk w zasięgu 
wszystkich stwierdzonych 
stanowisk

U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 8 par.

Okres obowiązywania planu

FV •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 50 par.

Okres obowiązywania planu

Cały obszar FV •                    Utrzymanie średniego zagęszczenia populacji 
na poziomie co najmniej 2-3 par/km2 

Okres obowiązywania planu



A119 Kropiatka
Porzana porzana

A122 Derkacz CX1-880 U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 600 samców.

Okres obowiązywania planu

Crex crex CX30-53, CX55, CX57-63, 
CX84-88, CX92-95, CX100, 
CX258, CX259, CX310, 
CX311, CX313-315, CX375-
377, CX414

U1 •                    Utrzymanie co najmniej na obecnym poziomie 
powierzchni użytków zielonych.

Okres obowiązywania planu

CX1-29, CX54, CX56, CX64-
83, CX89-91, CX96-99, 
CX101-257, CX260-309, 
CX312, CX316-374, 378-413, 
CX415-880

FV •                    Utrzymanie ekstensywnego modelu 
użytkowania łąk i pastwisk.

Okres obowiązywania planu

A127 Żuraw
Grus grus
A153 Kszyk
Gallinago 
gallinago
A154 Dubelt •                    Przywrócenie poziomu wód 

przypowierzchniowych na stan sprzed roku 2010 r.
Gallinago media •                    Utrzymanie stanowiska gatunku,

GM1-7 •                    Zachowanie znanych tokowisk gatunku oraz 
liczebności populacji na poziomie co najmniej 20 
samców.

Okres obowiązywania planu

A165 Samotnik •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie, 
co najmniej 200 par.

Tringa ochropus •                     
A166 Łęczak

Cały obszar U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 20 samców

Okres obowiązywania planu

Cały obszar FV •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie, 
co najmniej 100 par.

Okres obowiązywania planu

Cały obszar FV •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie, 
co najmniej 300 par.

Okres obowiązywania planu

GM8 U1 3 lata

Cały obszar FV Okres obowiązywania planu

Warstwa wektorowa U2 •                    Utrzymanie gatunku na terenie obszaru. - Okres obowiązywania planu



Tringa glareola
A207 Siniak
Columba oenas
A216 Sóweczka
Glaucidium 
passerinum
A223 Włochatka AFU1-33 •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 

co najmniej 70 par. 
Aegolius 
funereus

oraz potencjalne siedliska 
gatunku

•                    Poprawa warunków siedliskowych gatunku 
poprzez pozostawianie płatów starodrzewów na 
siedliskach borowych. 
•                    Wdrożenie ochrony strefowej gatunku.

A234 Dzięcioł 
zielonosiwy
Picus canus
A236 Dzięcioł 
czarny
Dryocopus 
martius
A238 Dzięcioł 
średni
Dendrocopos 
medius
A239 Dzięcioł 
białogrzbiety

Cały obszar U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 20 par

Okres obowiązywania planu

Dendrocopos 
leucotos

Warstwa wektorowa 
w Załączniku Nr 8

U1 •                    Poprawa warunków siedliskowych poprzez 
wyłącznie z użytkowania i zaprzestanie cięć 
sanitarnych  w obrębie istniejących i potencjalnych 
stanowisk na siedliskach lasów wilgotnych.

Okres obowiązywania planu

A241 Dzięcioł 
trójpalczasty

Cały obszar U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 40 par.

Okres obowiązywania planu

w Załączniku Nr 8 Zachowanie aktualnej struktury (utrzymanie otwartych 
Cały obszar U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji gatunku na 

poziomie min. 250 par. 
Okres obowiązywania planu

Cały obszar U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 100 par.

Okres obowiązywania planu

U1 Okres obowiązywania planu

Cały obszar FV •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 20 par. 

Okres obowiązywania planu

Cały obszar U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji  na poziomie 
co najmniej 400 par.

Okres obowiązywania planu

Cały obszar U1 •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
co najmniej 120 par

Okres obowiązywania planu



Picoides 
tridactylus

Warstwa wektorowa 
w Załączniku Nr 8

U1 •                    Próba zwiększenia liczebności populacji 
poprzez wyłącznie FRAGMENTÓW z użytkowania 
odpowiednich dla gatunku płatów siedlisk i 
zaprzestanie w ich obrębie cięć sanitarnych (przede 
wszystkim  „świerków kornikowych”).

Okres obowiązywania planu

A286 Droździk
Turdus iliacus
A320 
Muchołowka 
mała
Ficedula parva
A409 Cietrzew Stanowiska na terenie

Nadleśnictw: Waliły i Krynki
•                    Zachowanie populacji gatunku.

Tetrao tetrix Warstwa wektorowa
w Załączniku Nr 8

•                    Próba odbudowy populacji.

U2 Okres obowiązywania planu

Cały obszar FV •                    Nie przewiduje się działań ochronnych Okres obowiązywania planu

Cały obszar FV •                    Utrzymanie liczebności populacji na poziomie 
minimum 500 par.

Okres obowiązywania planu



Gatunek Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik

Ocena stanu 
ochrony na podst 

dostępnych 
danych wg skali 

FV, UI, U2

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg skali 
FV, UI, U2

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, 

U2 Uwagi

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów U1 U1
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX U1 U1

Łabędź krzykliwy Parametry populacji Liczba par FV FV

Cygnus cygnus
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Cyraneczka Parametry populacji Liczba par FV FV

Anas crecca
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Błotniak łąkowy Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV

Circus pygargus
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV

Bocian czarny Ciconia nigra CCN1-6 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

CYC1-4 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

ANC1-10 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Trzmielojad Pernis apivorus PAV1-44 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Bielik Haliaeetus albicilla HA1-4 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

CIP1-13 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Orlik krzykliwy Aqulia 

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj



Szanse zachowania 
gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba odzywających 

się samców FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba odzywających 

się samców FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba odzywających 

się samców U1 U1

Derkacz Crex crex
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX U1 U1

Parametry populacji
Liczba odzywających 

się samców FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Żuraw Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV

Grus grus
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba tokujących 

samców FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba samców na 

tokowiskach U1 U1

CX54, CX56, 
CX64-83, 
CX89-91, 
CX96-99, 

CX101-257, 
CX260-309, 

CX312, FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Jarząbek Bonasa bonasia TB1-317 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Kropiatka  Porzana porzana PZO1-26 U1

Orlik krzykliwy Aqulia 
pomarina A1-55 FV

inwentaryzacj
i z 2011 r.

CX55, CX57-
63, CX84-88, 

CX92-95, 
CX100, 
CX258, 
CX259, 
CX310, U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

GR1-113 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Kszyk Gallinago gallinago GG1-376 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.



Parametry siedliska 
gatunku XX U1 U1

Szanse zachowania 
gatunku XX U1 U1

Parametry populacji
Liczba tokujących 

samców U1 U1
Parametry siedliska 

gatunku XX U2 U2
Szanse zachowania 

gatunku XX U2 U2

Samotnik Parametry populacji Liczba rewirów FV FV

Tringa ochropus
Parametry siedliska 

gatunku
Powierzchnia łęów i 

olsów FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Łęczak Parametry populacji Liczba par U1 U1

Tringa glareola
Parametry siedliska 

gatunku

Powierzchnia sielnie 
uwodnionych 

torfowisk z płatami 
odkrytego torfu U2 U2

Szanse zachowania 
gatunku XX U2 U2

Siniak Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV

Columba oenans
Parametry siedliska 

gatunku

Obecność 
dziuplastych drzew w 

starodrzewiach 
borowych U1 U1

Szanse zachowania 
gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów U1 U1

Parametry siedliska 
gatunku

Powierzchnia 
dziuplastych 
starodrzewów 

borowych U1 U1

Dubelt Gallinago media

GM1-7 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

GM8 U2

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

TRO1-188 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

TRG1 U2

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

CO1-73 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Sóweczka Glaucidium 
passerinum GP1-32 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

na podstawie 
wizji 

terenowej 



Szanse zachowania 
gatunku XX U1 U1

Dzięcioł zielonosiwy Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV

Picus canus
Parametry siedliska 

gatunku
Powierzchnia 

urozmaiconych FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów U1 U1
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX U1 U1

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów U1 U1
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX U1 U1

Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Muchołówka mała Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV

Ficedula parva
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Włochatka Aegolius funereus AFU1-33 U1
terenowej 
2012 r.

PU1-18 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Dzięcioł czarny Dryocopus 
martius DM1-148 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Dzięcioł średni Dendrocopos 
medius DE1-87 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Dzięcioł białogrzbiety 
Dendrocopos leucotos DL1-21 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Dzięcioł trójpalczasty 
Picoides tridactylus

PT1-13,PT15-
16, PT18-19,
PT21, PT25,
PT26, PT28-
30, PT33,
PT35-38 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

PT14, PT17, 
PT20, PT22-

24, PT27, 
PT31-32, 

PT34 U1

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

FP1-103 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.



Droździk Parametry populacji
Liczba zajętych 

rewirów FV FV

Turdus iliacus
Parametry siedliska 

gatunku XX FV FV
Szanse zachowania 

gatunku XX FV FV

Parametry populacji
Liczba tokujących 

samców U2 U2
Parametry siedliska 

gatunku XX U1 U1
Szanse zachowania 

gatunku XX U2 U2

TI1-4 FV

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.

Cietrzew Tetrao tetrix LT1-13 U2

na podstawie 
wyników 

inwentaryzacj
i z 2011 r.


