
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr ….. 

Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 

w Białymstoku 
z dnia …... 

 
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdraŜania: 
 

Działania ochronne 
Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin 

wykonania  
Podmiot 

odpowiedzialny za 
wykonanie 

Siedliska nieleśne 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 3140 
Twardowodne 
oligo– i 
mezotroficzne 
zbiorniki z 
podwodnymi 
łąkami ramienic 
Charetea  

1 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Wykonanie 
inwentaryzacji 
podwodnych łąk z 
rejestracją zasięgu ich 
występowania (badania 
podwodne) 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

W okresie 
obowiązywania 

PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

2 Uporządkowani
e strefy 
starorzeczy 

Zebranie i usunięcie 
śmieci ze stanowisk 
wędkarskich 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

2013-2015  Zarządca terenu 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

3150 Starorzecza 
i naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki wodne 
ze 
zbiorowiskami (z 
Nympheion, 
Potamion) 3 Inwentaryzacja 

przyrodnicza 
Uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony poprzez 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

W okresie 
obowiązywania 

 RDOŚ w Białymstoku 



wykonanie 
inwentaryzacji 
przyrodniczej, w tym 
inwentaryzacji glonów i 
mszaków oraz ich 
analizy. Opracowanie 
dokumentacji 
kartograficznej 
przdstawiającej biochory 
stanowisk.  

PZO 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 6210 Murawy 
kserotermiczne 
(Festuco-
Brometea) 

4 Ekstensywny 
wypas i trwałe 
uŜytkowanie) 

Koszenie 80-85% 
powierzchni co roku 
naprzemiennie po 15 
lipca.Wysokość 
koszenia: do 10 cm. 
Wypas 0.4-0.6 DJP/ha 
obciąŜenie do 5 DJP/ha 
(stado obwoźne) 

16: Sidory (dz. 81) 

27: Malesowizna (dz. 13) 

W okresie 
obowiązywania 

PZO 

 Zarządca 
terenu/właściciel, 

Nadzór ARiMR 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 6230 Górskie i 
niŜowe murawy 
bliźniczkowe 5 Utrzymanie 

ekstensywnego 
uŜytkowania 
łąki 

Wypas bez 
dodatkowych zabiegów 
technicznych lub 
koszenie i wynoszenie 
siana poza płat siedliska 

23: Gulbieniszki (dz. 83); 

29: Morgi (dz. 183); 

47: Rutka (dz. 17); 

53: Udryn (dz. 26) 

W okresie 
obowiązywania 

PZO 

 Zarządca 
terenu/właściciel 

Nadzór ARiMR 

6510 NiŜowe i Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



górskie świeŜe 
łąki uŜytkowane 
ekstensywnie 

6 Utrzymanie 
ekstensywnego 
uŜytkowania 
łąki 

Koszenie, nawoŜenie 60 
kg N/ha bez 
dodatkowych zabiegów 
technicznych i 
wynoszenie siana poza 
płat siedliska 

61: Bród Stary (dz. 7/4) 

62: Czarnakowizna (dz. 63/5) 

63: Malesowizna (dz. 13) 

64: Potasznia (dz. 186) 

65: śywa Woda (248/7) 

66: Leszczewo (dz. 12/1) 

67: Przejma Mała (dz. 34/1) 

68: Sidory Zapolne (dz. 26) 

69: Sidory (dz. 138) 

70: Gulbieniszki (dz. 59) 

71: Czarnakowizna (dz. 68/8) 

Corocznie  Zarządca 
terenu/właściciel, 
Nadzór ARiMR 

Działania związane z ochroną czynną 

Zatamowanie wypływu 
wody starymi rowami 
odwadniającymi, 
podniesienie poziomu 
wody na torfowiskach,  

Corocznie Zarządca 
terenu/właściciel 

nadzór Spółki 
wodne/WZMiUW 

7110 Torfowiska 
wysokie z 
roślinnością 
torfotwórczą 
(Ŝywe) 

7 Zachowanie 
struktury 
torfowiska 

Usuwanie drzew i 
krzewów z kopuły 
torfowisk 

20: Wołownia (dz. 69) 

31: Jeleniewo (dz. 100) 

60: Suchodoły (dz. 10/6) Co 3 lata 
 

Zarządca 
terenu/właściciel, 

Nadzór RDOŚ w 
Białymstoku 

Działania związane z ochroną czynną 7140 
Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 

8 Zachowanie 
infrastruktury 
melioracyjnej i 
podniesienie 
poziomu wód 
gruntowych 

Usuwanie drzew i 
krzewów i wynoszenie 
ich poza obręb 
torfowiska. Przy 
zarastaniu koszenie 
trzciny 

19: Wołownia (dz. 90) 

21: Gulbieniszki (dz. 76) 

22: Gulbieniszki (dz. 76) 

25: Jeleniewo (dz. 209) 

26: Jeleniewo (dz. 230/1) 

30: Jeleniewo (dz. 93) 

Co 2 lata  Zarządca 
terenu/właściciel 

Nadzór RDOŚ w 
Białymstoku 



32: Jeleniewo (dz. 232) 

33: Jeleniewo (dz. 141) 

34: Jeleniewo (dz. 248) 

35: Jeleniewo (dz. 247/2) 

36: Jeleniewo (dz. 247/2) 

37: Jeleniewo (dz. 144) 

38: Jeleniewo (dz. 248) 

39: Jeleniewo (dz. 66/2) 

44: Przejma Wielka (dz. 209/3) 

45: Rutka (dz. 211/4) 

50: Sidor Zapolne (dz. 33) 

51: Rutka (dz. 219) 

52: Udryn (dz. 28) 

54: śywa Woda (dz. 119/4) 

55: Rychtyn (dz. 53) 

56: śubryn (dz. 22/1) 

57: Leszczewo (dz. 8/12) 

58: Leszczewo (dz. 3/2) 

59: Suchodoły (dz. 10/6) 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9 Inwentaryzacja 
przyrodnicza  

Pełna ocena 
zróŜnicowania siedliska 
w obrębie granic 
Natura 2000 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

2013-2015  Nadzór RDOŚ w 
Białymstoku 

Działania związane z ochroną czynną 7230 Górskie i 
nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 

10 Zachowanie 
struktury 

Usunięcie rosnących 
drzew i krzewów, 

17: Czarnakowizna (dz. 36) 

24: Gulbieniszki (dz. 53) 

Corocznie  Zarządca 
terenu/właściciel, 



siedliska usunięcie pozyskanej 
biomasy poza obręb 
siedliska 

28: Morgi (dz. 183) 

42: Okrągłe (dz. 147) 

43: Czarnakowizna (dz. 67/3) 

46: Rutka (dz. 38) 

48: Zarzecze Jeleniewskie 
(dz. 33/2) 

49: śywa Woda (dz. 64) 

Nadzór RDOŚ w 
Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

11 Ekstensywne 
koszenie i 
wynoszenie 
pokosu poza 
obręb siedliska. 

Koszenie ręczne, wys. 
koszenia 10 cm, po 15 
lipca 

17: Czarnakowizna (dz. 36) 

24: Gulbieniszki (dz. 53) 

28: Morgi (dz. 183) 

42: Okrągłe (dz. 147) 

43: Czarnakowizna (dz. 67/3) 

46: Rutka (dz. 38) 

48: Zarzecze Jeleniewskie 
(dz. 33/2) 

49: śywa Woda (dz. 64) 

Przez cały okres 
obowiązywania 

PZO 

 Zarządca 
terenu/właściciel, 
nadzór ARiMR 

12 � Utrzyma
nie reŜimu 
wodnego. 

Zachowanie zasilania 
wypływami wód 
podziemnych. 

17: Czarnakowizna (dz. 36) 

24: Gulbieniszki (dz. 53) 

28: Morgi (dz. 183) 

42: Okrągłe (dz. 147) 

43: Czarnakowizna (dz. 67/3) 

46: Rutka (dz. 38) 

48: Zarzecze Jeleniewskie 
(dz. 33/2) 

49: śywa Woda (dz. 64) 

W całym okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Zarządca 
terenu/właściciel 

Nadzór WZMiUW 

charakterze 
młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



13 Inwentaryzacja 
przyrodnicza  

Pełna ocena 
zróŜnicowania siedliska 
w obrębie granic Natura 
2000 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

2012-2015  RDOŚ w Białymstoku 

Siedliska leśne 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

14 � Ochrona 
zbliŜonego do 
naturalnego 
charakteru 
siedliska, 
wyłączyć z 
intensywnego 
uŜytkowania  

� Dopuszcza się 
ekstensywne 
uŜytkowanie 
drzewostanu cięciami o 
charakterze zbliŜonym 
do przerębowego 
(jednostkowe lub 
grupowe), pod 
warunkiem zachowania 
ich niewielkiego 
natęŜenia 

Adres leśny: 01-26-1-13-188-j 

Nr wydzielenia siedliskowego 
12 

W całym okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Nadleśnictwo Suwałki 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

15 Inwentaryzacja 
przyrodnicza  

Pełna ocena 
zróŜnicowania siedliska 
w obrębie granic Natura 
2000 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

2012-2015  RDOŚ w Białymstoku 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

91D0-5 Bory i 
lasy bagienne 

16 

Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie wykonania 
zdjęć 
fitosocjologicznych 
metodą Braun-
Blanqueta 

Adres leśny: 01-26-1-13-188-j 

Nr wydz. siedl. 12 Ostatni rok 
obowiązywania 
PZO 

 
Nadzór RDOŚ w 
Białymstoku 

91D0-6 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



Sosnowo-
brzozowy las 
bagienny 

17 Ochrona 
zbliŜonego do 
naturalnego 
charakteru 
siedliska, 
wyłączyć  z 
intensywnego 
uŜytkowania 

Dopuszcza się 
ekstensywne 
uŜytkowanie 
drzewostanu cięciami o 
charakterze zbliŜonym 
do przerębowego 
(jednostkowe lub 
grupowe) , pod 
warunkiem zachowania 
ich niewielkiego 
natęŜenia 

Nr wydzielenia siedliskowego 
0 

W całym okresie 
obowiązywania 
Planu 

 Zarządca terenu 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

18 Pielęgnacja lasu, 
kształtowanie 
właściwej 
struktury 
siedliska 

Zabiegi pielęgnacyjne, 
regulacja zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Nr wydz. siedl. 1, 2, 3 W zaleŜności od 
potrzeb i stanu lasu 
1-2 razy w okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Zarządca terenu 

91E0-3 Łęg 
olszowo-
jesionowy 

19 Pielęgnacja 
lasu, 
kształtowanie 
właściwej 
struktury 
siedliska 

Zabiegi 
pielęgnacyjne, 
regulacja 
zagęszczenia 
drzewostanu o 
charakterze 
jednostkowym lub 
grupowym z 
pozostawianiem 
martwego drewna 

Adres leśny: 01-26-2-02-
250 –a,  

Nr wydz. siedl. 11 

Adres leśny: 01-26-2-02-
250-z 

Nr wydz. siedl. 14 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Nadleśnictwo Suwałki 



Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

20 

Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie 
wykonania zdjęć 
fitosocjologicznych 
metodą Braun-
Blanqueta 

Adres leśny: 01-26-2-02-
250-z 

Nr wydz. siedl. 14  

Ostatni rok 
obowiązywania 
PZO 

 
Nadzór RDOŚ w 
Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 9170-2 Grąd 
subkontynenta
lny 

21 Pielęgnacja lasu, 
kształtowanie 
właściwej 
struktury grądu 

Zabiegi pielęgnacyjne 
na korzyść gatunków 
grądowych usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom grądowym 
drzew z pozostawieniem 
części martwych drzew, 
regulacja zagęszczenia 
drzewostanu, 
kształtowanie drugiego 
piętra drzewostanu, 
dolesianie luk 
gatunkami grądowymi: 
grab i lipa 

Adres leśny: 01-26-1-10-93-b-
00, 

01-26-1-10-93-d-00 

(nr wydz. siedl.: 4, 5) 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu lasu 
1-2 razy w okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 



22 Pielęgnacja 
lasu, 
kształtowanie 
właściwej 
struktury grądu 

Zabiegi pielęgnacyjne 
na korzyść gatunków 
grądowych usuwanie 
przeszkadzających 
gatunkom grądowym, 
regulacja zagęszczenia 
drzewostanu, 
uzupełnienia 
gatunkami grądowymi 
(grab, lipa, dąb, klon i 
inne) 

Adres leśny: 01-26-1-10-93-
f-00, 

01-26-1-10-93-h-00, 

(nr wydz. siedl.: 6, 7) 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2 razy w 
okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

23 Ochrona bierna 
siedliska grądu 

Wyłączyć z 
uŜytkowania 
(pozyskania drewna) - 
powierzchnia 
referencyjna 

Adres leśny: 01-26-1-10-
93-a-00 

(nr wydz. siedl.: 9) 

W zaleŜności od 
potrzeb i stanu 
lasu 1-2razy w 
ciągu 
dziesięciolecia 

 Nadleśnictwo 
Suwałki 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

24 
Monitoring 
roślinności 

Powtórzenie 
wykonania zdjęć 
fitosocjologicznych 
metodą Braun-
Blanqueta 

Adres leśny: 01-26-1-10-
93-d-00 

01-26-1-10-93-a-00 

Nr wydz. siedl. 5 i 9 

Ostatni rok 
obowiązywania 
PZO 

 
Nadzór RDOŚ 
w Białymstoku 

Gatunki zwierząt 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 1318 Nocek 
łydkowłosy – 
(Myotis 
dasycnene) 

25 Doprowadzeni
e do 
profesjonalneg
o remontu 
budynku 
kościoła przez 

Podjęcie między 
RDOŚ a Parafią 
Rzymskokatolicką 
współpracy w kwestii 
remontu budynku 
kościoła, polegającej 

Kościół parafialny w 
Jeleniewie 

(Współrzędne kościoła w 
układzie PUWG 1992: X - 
755079,58 ; Y - 
711860,44), 

W całym okresie 
obowiązywania 
PZO 

 
 
 

 Parafia 
Rzymskokatol
icka w 
Jeleniewie, 
nadzór RDOŚ 
w 



Parafię 
Rzymskokatoli
cką przy 
współpracy 
RDOŚ 

na udzieleniu pomocy 
przez RDOŚ w 
zdobywaniu środków 
na remont oraz na 
nadzorowaniu przez 
RDOŚ sporządzania 
planów remontu i 
jego realizacji pod 
względem ochrony 
kolonii. 

ID: 1, JELENIEWO, dz. 42  
 
 
 
   

Białymstoku 

26 ZapobieŜenie 
niektórym 
inwestycjom 
na trasach 
przelotów 
nietoperzy 

Ograniczenie budowy 
instalacji 
wykorzystujących do 
wytwarzania energii 
elektrycznej energii 
wiatru, które 
stanowiłyby barierę 
w przelotach 
nietoperzy z kolonii 
w Jeleniewie do 
swych Ŝerowisk 

Korytarz między kościołem 
a jez. Szurpiły i kościołem 
a jez. Szelment Wielki 

ID: 1, JELENIEWO, dz. 
42; ID: 2, SIDORÓWKA, 
dz. 21/1; ID: 5, BRÓD 
STARY, dz. 14/1 

 

W całym okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Nadzór RDOŚ 
w 
Białymstoku 

27 Ograniczenia 
zanieczyszcze
nia wód jezior 
Szurpiły i 
Szelment 
Wielki oraz 
zmiany 
stosunków 
wodnych na 
obszarze 
Natura 2000 

Ograniczenie 
zanieczyszczenia 
chemicznego i 
biologicznego wód 
(chemiczne środki 
stosowane w 
rolnictwie i ścieki 
bytowe) 

Jez. Szurpiły, Jez. Szelment 
Wielki 

ID:3, UDRYN, dz. 179; 
ID:4, SZELMENT, dz. 5/32 

W całym okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Gminy, 
Nadzór RDOŚ 
w 
Białymstoku 



28 Zakaz 
uŜywania 
silników 
spalinowych 
na jeziorach 
Szurpiły i 
Szelment 
Wielki 

Wprowadzenie 
zakazu uŜywania 
silników spalinowych 
na wymienionych 
jeziorach w okresie 
aktywności 
nietoperzy 

Jez. Szurpiły, Jez. Szelment 
Wielki 

ID:3, UDRYN, dz. 179; 
ID:4, SZELMENT, dz. 
5/32 

Marzec-
październik, 
corocznie, w 
okresie między 
zachodem a 
wschodem słońca 

 Gminy na 
Obszarze 
Natura 2000 
Jeleniewo 

29 Ochrona alei 
pomiędzy 
kolonią a 
Ŝerowiskami 

Utrzymanie alej 
starych drzew na 
obszarze pomiędzy 
kolonią a 
Ŝerowiskami. 
Dopuszczalne są 
działania 
pielęgnacyjne 

Korytarz między 
kościołem a jez. Szurpiły 
i kościołem a jez. 
Szelment Wielki 
ID: 1, JELENIEWO, dz. 
42; ID: 2, SIDORÓWKA, 
dz. 21/1; ID: 5, BRÓD 
STARY, dz. 14/1 

W całym okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Właściciel/Za
rządca terenu, 
nadzór RDOŚ 
w 
Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

30 Inwentaryzacja 
letnia 

Inwentaryzacja letnia 
z wykorzystaniem 
techniki 
ultradźwiękowej, w 
okresie od maja do 
września, co 2 
tygodnie, na 
transektach liniowych 
przecinających 
obszary zalesione. 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

Maj-wrzesień 
2013 r. 

 Nadzór 
RDOŚ w 
Białymstoku 

31 Inwentaryzacja 
zimowa 

Inwentaryzacja 
zimowa w postaci 
kontroli wszystkich 
dostępnych 
potencjalnych 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

Styczeń 2013 r.  Nadzór 
RDOŚ w 
Białymstoku 



podziemnych 
schronień nietoperzy 
na Obszarze Natura 
2000, jednorazowo w 
styczniu. 

32 Ponowne 
badania 
telemetryczne 

Badania 
telemetryczne na 
większej próbie 
nietoperzy (minimum 
10 osobników 
rocznie) 

Kościół w Jeleniewie 

(Współrzędne kościoła w 
układzie PUWG 1992: X - 
755079,58 ; Y - 
711860,44), 

ID: 1, JELENIEWO, dz. 42 

W 2013 r. i 2014 r. 
(czerwiec-lipiec) 

 Nadzór 
RDOŚ w 
Białymstoku 

33 Pogłębienie 
wiedzy na 
temat 
moŜliwego 
wpływu 
instalacji 
radarowej 

Wykonanie 
ekspertyzy mającej 
na celu ocenę 
wpływu instalacji 
radarowej duŜej 
mocy na nietoperze w 
kontekście wpływu 
radaru obrony 
powietrznej NATO 
funkcjonującego nad 
jeziorem Szelment 
Wielki 

Cały obszar Natura 2000 W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Właściciel/za
rządca 
obiektu – 
radaru NATO 
nad jez. 
Szelment 
Wlk, nadzór 
RDOŚ w 
Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1166 Traszka 
grzebieniasta 
(Triturus 
cristatus) 

34 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Wykonanie 
inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
wyznaczenie punktów 
pomiarowych do 
badań 
monitoringowych, 
ocena stanu populacji 
gatunku i siedlisk 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

Ookres 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w 
Białymstoku 



gatunku. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 1188 Kumak 
nizinny 
(Bombina 
bombina) 

35 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Wykonanie 
inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, 
wyznaczenie punktów 
pomiarowych do 
badań 
monitoringowych, 
ocena stanu populacji 
gatunku i siedlisk 
gatunku. 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

Ookres 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w 
Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

36 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie 
ograniczenia 
przegradzania 
niewielkich 
dopływów rz. Czarnej 
Hańczy w strefie 
przyujściowej w 
okresie IV-V, na 
istniejących jazach i 
zastawkach 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

 

Corocznie w 
okresie IV-V 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Gmina, 
właściciele 
gruntów, 
WZMIUW 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1098 Minóg 
ukraiński 
(Eudontomyzo
n mariae) 

37 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat naleŜy 
przeprowadzić 
odłowy kontrolne na 
min. 12 stanowiskach 
pod kątem liczebności 
i struktury populacji 
gatunków 
chronionych, zgodnie 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 
Jeleniewo 

Lata 2013-14  UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem 
ichtiologa 



z zaleceniami 
przyjętymi do 
monitoringu 
ichtiofauny. 

38 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie IV-V na 
wybranych 
stanowiskach dokonać 
szacunkowego 
obliczenia ilości form 
dorosłych minoga 
ukraińskiego 
przystępującego do 
tarła 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 
Jeleniewo 

Lata 2013-14  UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem 
ichtiologa 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

39 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie 
ograniczenia 
przegradzania 
niewielkich 
dopływów rz. Czarnej 
Hańczy w strefie 
przyujściowej w 
okresie IV-V, na 
istniejących jazach i 
zastawkach 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

4, 6: Udryn (dz. 179) 

Corocznie w 
okresie IV-V 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Gmina, 
właściciele 
gruntów, 
WZMIUW 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1134 RóŜanka 
(Rhodeus 
sericeus 
amarus) 

40 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat naleŜy 
przeprowadzić 
odłowy kontrolne na 
min. 12 stanowiskach 
pod kątem liczebności 
i struktury populacji 
gatunków 
chronionych, zgodnie 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 
Jeleniewo 

Lata 2013-14  UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem 
ichtiologa 



z zaleceniami 
przyjętymi do 
monitoringu 
ichtiofauny. 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

41 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie 
ograniczenia 
przegradzania 
niewielkich dopływów 
rz. Czarnej Hańczy w 
strefie przyujściowej 
w okresie IV-V, na 
istniejących jazach i 
zastawkach 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

3, 5: Udryn (dz. 179) 

Corocznie w 
okresie IV-V 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Gmina, 
właściciele 
gruntów, 
WZMIUW 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1145 Piskorz 
(Misgurnus 
fossilis) 

42 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
naleŜy 
przeprowadzić 
odłowy kontrolne 
na min. 12 
stanowiskach pod 
kątem liczebności 
i struktury 
populacji 
gatunków 
chronionych, 
zgodnie z 
zaleceniami 
przyjętymi do 
monitoringu 
ichtiofauny. 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 Jeleniewo 

Lata 2013-14  UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem 
ichtiologa 

1149 Koza Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



43 UmoŜliwienie 
swobodnej 
migracji ryb w 
okresie tarła 

Wprowadzenie 
ograniczenia 
przegradzania 
niewielkich 
dopływów rz. 
Czarnej Hańczy 
w strefie 
przyujściowej w 
okresie IV-V, na 
istniejących 
jazach i 
zastawkach 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

 

Corocznie w 
okresie IV-V 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Gmina, 
właściciele 
gruntów, 
WZMIUW 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

(Cobitis 
taenia) 

44 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
naleŜy 
przeprowadzić 
odłowy kontrolne 
na min. 12 
stanowiskach pod 
kątem liczebności 
i struktury 
populacji 
gatunków 
chronionych, 
zgodnie z 
zaleceniami 
przyjętymi do 
monitoringu 
ichtiofauny. 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 Jeleniewo 

Lata 2013-14  UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem 
ichtiologa 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 1163 Głowacz 
białopłetwy 
(Cottus gobio) 45 UmoŜliwienie 

swobodnej 
migracji ryb w 

Wprowadzenie 
ograniczenia 
przegradzania 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

Corocznie w 
okresie IV-V 

W okresie 

 Gmina, 
właściciele 
gruntów, 



okresie tarła niewielkich 
dopływów rz. 
Czarnej Hańczy 
w strefie 
przyujściowej w 
okresie IV-V, na 
istniejących 
jazach i 
zastawkach 

obowiązywania 
PZO 

WZMIUW 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

46 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

W okresie 3 lat 
naleŜy 
przeprowadzić 
odłowy kontrolne 
na min. 12 
stanowiskach pod 
kątem liczebności 
i struktury 
populacji 
gatunków 
chronionych, 
zgodnie z 
zaleceniami 
przyjętymi do 
monitoringu 
ichtiofauny. 

Wody śródlądowe na terenie 
obszaru Naura 2000 Jeleniewo 

Lata 2013-14  UŜytkownik 
rybacki pod 
nadzorem 
ichtiologa 

Gatunki ro ślin 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 1903 
Lipiennik 
Loesela – 
(Liparis 

47 Przeciwdziałanie 
osuszaniu 
torfowisk  

Zaprzestanie 
pozyskiwania 
torfu 

1: Rutka (dz. 38) 

2. Zarzecze Jeleniewskie (dz. 
33/2) 

Cały okres 
obowiązywania 
PZO 

 RDOŚ w 
Białymstoku 



Działania związane z ochroną czynną 

48 Ochrona 
siedliska 
występowania 
gatunku 

Sukcesywne 
usuwanie drzew i 
krzewów, a 
następnie 
ekstensywne 
koszenie i 
wynoszenie 
pokosu poza 
obręb siedliska; 
koszenie ręczne 
do wys. 10 cm. 

1: Rutka (dz. 38) 

2: Zarzecze Jeleniewskie (dz. 
33/2) 

Corocznie w całym 
okresie 
obowiązywania 
PZO 

 Zarządca 
terenu/właściciel, 
nadzór RDOŚ w 
Białymstoku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Loeselli 

49 Inwentaryzacja 
przyrodnicza 

Wykonanie 
inwentaryzacji 
stanowisk 
występowania 
gatunku, 
wyznaczenie 
punktów 
pomiarowych do 
badań 
monitoringowych
, ocena stanu 
populacji gatunku 
i siedlisk gatunku 

Cały obszar Naura 2000 
PLH200001 Jeleniewo 

W okresie 
obowiązywania 

PZO 

 RDOŚ w Białymstoku 

 
 
 
 
 
 


