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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego 

Kod obszaru PLH200014 

Opis granic obszaru Plik *.shp w układzie współrzędnych PUWG 1992 (EPSG: 2180)  

SDF Plik PDF aktualnego Standardowego Formularza Danych (Załącznik nr 1) 

Położenie Województwo podlaskie, powiat siemiatycki, gminy: Mielnik i Siemiatycze 

Powierzchnia obszaru (w ha) 117,1 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10.01.2011 
r. (decyzja przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, notyfikowana jako dokument nr 

C(2010) 9669 - Dz. U. UE L33 z dnia 08.02.2011 r.) 

Termin przystąpienie do 

sporządzenia Planu 

7.03.2011 r. 

Koordynator Planu Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, tel. 22 715 04 13, falenckm@ibles.waw.pl 

Planista Regionalny Iwona Naliwajek, tel. 85 74 069 81 w. 47, iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15−554 Białystok,  

tel. 85 74 06 981, fax. 85 74 06 982  

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

Lp. Nazwa krajowej formy 

ochrony przyrody 

pokrywającej się z obszarem 

Dokument 

planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania 

PZO 

Procent powierzchni obszaru 

pokryty istniejącym 

dokumentem planistycznym 

1. - - Nie stwierdzono przesłanek określonych w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody, które uzasadniałyby nie 

obejmowanie jakiejkolwiek części obszaru projektem Planu 

- 

mailto:falenckm@ibles.waw.pl
mailto:iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Mapę obszaru Natura 200 określa Załącznik Nr 2. 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów 

ochrony danego Obszaru Natura 2000. Obowiązek ten wynika z art.6(1) Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dz.U.UE.L.206/7 z dnia 22 lipca 1992 r. ze zm.). 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1. ustawy o ochronie 

przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220 ze zm.). 

Podstawą prawną projektu PZO jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu  

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Celem opracowania PZO jest ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków, które mają znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej. Dokumentacja projektu PZO zestawiana jest w kolejnych etapach 

prac w formie elektronicznej. Zapoznanie się ze zgromadzonymi materiałami oraz projektem planu jest możliwe za pomocą strony 

internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, w zakładce Plany zadań ochronnych Natura 2000. 

Zespół ekspertów realizujący projekt PZO wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku zorganizują trzy serie 

spotkań dyskusyjnych z udziałem przedstawicielami zainteresowanych podmiotów prowadzących działalność na terenie obszaru Natura 

2000 oraz lokalnej społeczności i władz samorządowych. 

Obszar Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego o powierzchni 117,1 ha. Obszar ten ma znaczenie dla 

Wspólnoty i został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10.01.2011 r. (decyzja przyjmująca na mocy dyrektywy 

Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny, notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669 - Dz. U. UE L33 z dnia 08.02.2011 r.). 

Obszar ten obejmuje schrony stanowiące miejsce występowania i zimowania kolonii mopka (Barbastella barbastellus) 1308 – 

gatunku nietoperza z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, będącego tu przedmiotem ochrony. 

Lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych. Proces planistyczny prowadzący 

do sporządzenia projektu Planu składa się z następujących etapów: 
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ETAP I 

Wstępny: przygotowanie do prac nad projektem planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).  

 

ETAP II 

Opracowanie projektu PZO - zgromadzenie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, ocena stanu ochrony, ustalenie i identyfikacja 

zagrożeń, harmonogram przeprowadzonych prac. 

 

ETAP III 

Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

W toku prowadzenia prac nad projektem PZO bieżące informacje o ich postępach i przebiegu będą publikowane na stronie 

internetowej RDOŚ Białystok http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/ oraz udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom w 

siedzibach jednostek administracji samorządowej (gminy, starostwa). Umożliwi to ścisłą współpracę wykonawców projektu PZO z 

lokalnymi społecznościami, instytucjami oraz potencjalnymi inwestorami. 

Położenie: województwo podlaskie, powiat siemiatycki, teren gmin: Mielnik i Siemiatycze. 

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 

 organy administracji leśnej; 

 organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; 

 właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód, a także właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000PLH 200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego; 

 przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego. 

http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 
% pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop. 

Ocena 

St. zach. 

Ocena 

Izol. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z1 1308 mopek 
Barbastella 
barbastellus 

 541  XX B B B B 

Wpisu dokonano w 

oparciu o dane 

archiwalne i 
literaturowe, 

uzupełnione 

badaniami 
terenowymi w 2011 

r. Brak dokładnych 

danych o 
liczebności 

populacji migrującej 

gatunku 

 

Uwaga: Tabela nie dopuszcza opcji „Populacja zimująca” 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 

Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku została utworzona podstrona dotycząca projektu 

POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

(http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo). Na stronie tej zamieszczane są bieżące dane z prac nad projektem PZO dla obszaru Natura 

2000 PLH 200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego. Uwagi do projektu PZO można zgłaszać pisemnie na adres siedziby RDOŚ w 

Białymstoku, a także elektronicznie na adres email: iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl. 

W ramach prac nad projektem Planu został utworzony Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW), składający się z przedstawicieli kluczowych grup 

interesu, tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń 

projektu Planu, a także eksperci przyrodnicy. 

Członkowie ZLW pracowali nad projektem Planu w ciągu trzech spotkań dyskusyjnych, których celem było wypracowanie wspólnej wizji 

ochrony obszaru Natura 2000 PLH 200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego – uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony 

http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo
mailto:iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl
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przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów 

korzystających z obszaru. 

Spotkania dyskusyjne odbyły się w następujących terminach: 28 IV 2011r., 17 VIII 2011r. i 14 IX 2011r. Wszystkie spotkania odbyły się w 

siedzibie Urzędu Gminy w Mielniku. Na drugim spotkaniu wszyscy uczestnicy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez przedstawicieli 

IOŚ-PIB w ramach realizacji projektu badawczego Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego pt. „Modele 

konfliktów społecznych związanych z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 w Polsce”. Zbiorcze wyniki tego sondażu dla całego 

województwa podlaskiego zostaną opublikowane na stronie internetowej IOŚ-PIB http://www.ios.edu.pl na przełomie 2011/2012 r. Informacje o 

spotkaniach ZLW były przekazywane zainteresowanym osobom i podmiotom listownie oraz drogą elektroniczną, zaproszenia na spotkania były 

także publikowane na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku. Dodatkowo, w prasie lokalnej publikowane było obwieszczenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o przystąpieniu do opracowania projektu Planu. Ponadto, obwieszczenie to zostało umieszczone 

na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i starostw właściwych ze względu na miejsce i przedmiot postępowania.  

Po zamieszczeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego na stronie 

internetowej RDOŚ w Białymstoku, w ciągu 21 dni od daty opublikowania istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej 

lub ustnej do przedstawionego dokumentu na adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok 

lub drogą elektroniczną na adres: iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl 

http://www.ios.edu.pl/
mailto:iwona.naliwajek@bialystok.rdos.gov.pl
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 

instytucji/osoby 

Kontakt 

Marszałek Województwa 

Podlaskiego 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 

promocja regionu województwa podlaskiego, 
udostępnianie informacji w tym zakresie 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego  

ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1 

15−888 Białystok 

85 74 85 101 

kancelaria@umwp-podlasie.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Siemiatyczach 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie 

przestrzenne, realizacja polityki ochrony 

środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie 
informacji w tym zakresie 

ul. Leg. Piłsudskiego 3 

17-300 Siemiatycze 

85 65 66 500 

powiat@siemiatycze.pl 

Gmina Mielnik Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie 

przestrzenne, realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, udostępnianie 

informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie 

środowiska na obszarze gminy 

ul. Piaskowa 38, 

17-307 Mielnik 

85 65 77 003 

gmina@mielnik.com.pl 

Gmina Siemiatycze Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie 

przestrzenne, realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska na obszarze gminy, udostępnianie 

informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie 
środowiska na obszarze gminy 

ul. Tadeusza Kościuszki 35 

17-300 Siemiatycze 

85 655 28 60 

joanna.milkowska@ug.siemiat

ycze.wrotapodlasia.pl 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Harmonijne zarządzanie gospodarką wodną i 

inwestycjami z nią związanymi z wymogami 

ochrony przyrody 

ul. Zarzecze 13B 

03-194 Warszawa 

22 587 02 00 

sekretariat@warszawa.rzgw.go
v.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Białymstoku 

Nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 

udostępnianie informacji w zakresie ochrony 

przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze 

ul. Lipowa 51 

15−424 Białystok  

85 74 818 00 

rdlp@bialystok.lasy.gov.pl 
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zarządzanym przez jednostki Lasów Państwowych 

Nadleśnictwo Nurzec Nadzór nad gospodarką leśną, promocja i 

udostępnianie informacji w zakresie ochrony 

przyrody i edukacji ekologicznej 

ul. Akacjowa 3,  

17-330 Nurzec Stacja 

85 656 51 10 

nurzec@bialystok.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 
Białymstoku  

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze 

województwa, nadzór nad obszarami sieci Natura 

2000, promocja i udostępnianie informacji w tym 

zakresie  

ul. Dojlidy Fabryczne 23 

15−554 Białystok  

85 740 69 81 

biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Mielniku 

Promocja turystyki i rekreacji w regionie z 

aspektami poszanowania walorów przyrodniczych 

ul. Zaszkolna 1 

17-307 Mielnik 

85 65 77 167 

goksir.mielnik@poczta.onet.pl 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych GSP w Bielsku 
Podlaskim 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności Skarbu 

Państwa 

GSP Bielsk Podlaski 

ul. Białowieska 109b/12 

17-100 Bielsk Podlaski 

85 730 26 14 

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie- 

Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego 

Siemiatycze 

Realizacja zasad polityki rolnej zgodnej z ochroną 

przyrody, informowanie społeczności o możliwości 

składania wniosków i uzyskania funduszy w ramach 
programów rolno-środowiskowych 

18-210 Szepietowo 86 275 89 00 

wpodr@zetobi.com.pl 

Podlaska Izba Rolnicza Działalność na rzecz rozwiązywania problemów 

rolnictwa, reprezentowanie interesów rolników, 

działania m.in. na rzecz ekologii i ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności 

kształtowania świadomości ekologicznej 

producentów rolnych 

Porosły 36D 

16−070 Choroszcz 

85 67 60 862 

bialystok@pirol.pl 

Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej 

Sporządzanie map tematycznych do PZO na 

podstawie systemu informacji przestrzennej, 

ortofotomap oraz, danych z ewidencji i 

użytkowania gruntów 

Sękocin Stary 

ul. Leśników 21 

05-090 Raszyn 

22 825 90 79 

sekretariat@warszawa.buligl.pl 
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Stowarzyszenie Dziedzictwo 

Podlasia 

Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju 

lokalnej społeczności wiejskiej w województwie 

podlaskim, w tym m.in. w zakresie ochrony, 

zagospodarowania i prezentacji miejscowych 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
zachowania dziedzictwa kulturowego wsi 

Puchły 62 

17-210 Narew 

602 430 772 

stepaniukm@poczta.onet.pl 

Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Mielnickiej 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

Brzeska 154a 

17-307 Mielnik 

85 657 71 67 

Europejskie Centrum Lasów 

Naturalnych  

Współpraca ekspertów z dziedziny fitosocjologii i 

entomologii w projekcie PZO 

ul. Park Dyrekcyjny 6 

17-230 Białowieża 

85 681 23 96 

ecln@ibles.waw.pl 



12 

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 

Kontakt 

Iwona Naliwajek Przedstawiciel RDOŚ Białystok Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Białymstoku 

 85 74 069 81 w. 47 

iwona.naliwajek@bialystok.

rdos.gov.pl 

Małgorzata Falencka-

Jabłońska  

Koordynator Planu Wykonawca, ZEL IBL falenckm@ibles.waw.pl, 22 

715 04 13 

Katarzyna Turosieńska-

Durlik 

Przedstawiciel Urzędu Gminy Mielnik Urząd Gminy Mielnik turosienska@wp.pl 

Mirosław Stepaniuk Przedstawiciel Stowarzyszenia 

Dziedzictwo Podlasia 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia stepaniukm@poczta.onet.pl 

Marcin Kopciewski Przedstawiciel Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Mielnickiej 

Pensjonat „Panorama” 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mielnickiej 

mkbetty@onet.pl 

Justyna Kasjaniuk  Przedstawiciel Gminnego Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji w 

Mielniku 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 
publikowane 

Sachanowicz K. 2003: Zimowe 
stanowiska nietoperzy Chiroptera w 
południowej części Wysoczyzny 

Drohiczyńskiej i w rejonie Podlaskiego 

Przełomu Bugu (Nizina Podlaska). 

Nietoperze 4, p. 5-19. 

Informacja o występowaniu 
zimowym nietoperzy w różnych 
hibernaculach, w tym również B. 

barbastellus w Schronach 

Brzeskiego Rejonu Umocnionego 

Średnia – informacje są 
rzetelne, ale pochodzą 
sprzed minimum 9 lat. 

Wydawnictwo 

Materiały 
niepublikowane 

Dzięciołowski R., 2006: Dokument SDF 
„Schrony Brzeskiego Rejonu 

Umocnionego”. 

Wypełniony SDF, wymieniający 
jako obiekt ochrony 400 nietoperzy 

B. barbastellus 

mała PDF 

http://www.bialystok.rdo
s.gov.pl/natura2000pzo/f

iles/sdf-plh200014.pdf 

Materiały 
niepublikowane 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, 
materiały dotyczące zimowych kontroli 

Schronów Brzeskiego Rejonu 

Umocnionego w latach 2003-2007. 

Dane o charakterze personal 
communication 

duża Informacje ustne 

Materiały 
niepublikowane 

Lista najważniejszych znanych 
podziemnych zimowisk w Polsce, dane 

udostępniane przez EUROBATS 

Wymieniono 4 zimowiska z 
Brzeskiego Rejonu Umocnionego, 

podano tylko współrzędne 

geograficzne 

średnia (brak danych o 
liczebności nietoperzy) 

PDF 

Materiały 
niepublikowane 

Operaty urządzeniowe dla lasów w 
zarządzie PGL LP 

Baza danych dotycząca opisów 
taksacyjnych 

duża (dane o drzewostanach 
i siedliskach leśnych) 

PGL LP 

Raporty Rezultaty letniej inwentaryzacji, 
przeprowadzonej w trakcie prac nad 
Planem 

Dane o względnych liczebnościach 
(z rejestracji detektorowej) 

Średnia (tylko jeden sezon 
nagrań) 

maszynopis 
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W odniesieniu do przedmiotu ochrony jakim jest B. barbastellus dostępne jest jedno źródło publikowane, obejmujące dane z lat 1992-2002 z 

podziałem na zimowiska. Dostępne jest też zestawienie najważniejszych zimowisk w dokumentach EUROBATS, na którym wymienione są 4 ze 

schronów (w rejonie wsi Anusin), jednak bez podania liczebności nietoperzy. Pozostałe materiały na ten temat mają charakter dokumentacji z 

badań terenowych przeprowadzonych przez różne osoby i podmioty. Najbardziej wartościowe z nich są dane udostępnione w formie informacji 

ustnej przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, pochodzące z kontroli zimowych prowadzonych w latach 2003-2007 oraz z odłowów na tym 

terenie. Najbardziej aktualne są dane własne z rejestracji nietoperzy w terenie, jednak obejmują tylko jeden sezon.  

 

Mankamentem dostępnej dokumentacji jest jej mała aktualność. Dane obejmują wiele schronów i pochodzą z pewnych źródeł (obserwacje 

specjalistów), natomiast wymagają aktualizacji. Około 5 lat temu zrezygnowano z dokonywania regularnych kontroli zimowych obiektów w 

Brzeskim Rejonie Umocnionym. W związku z tym konieczne jest ponowne przeprowadzenie inwentaryzacji zimowych nietoperzy w tych 

obiektach, a następnie prowadzenie monitoringu na tym terenie, w tym również w okresie letnim i w czasie swarmingu (jesienne i wiosenne 

gromadzenie się nietoperzy w pobliżu kryjówek zimowych). 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 

Obszar Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego położony jest w prowincji Niżu Wschodniobałtycko-

Białoruskiego, podprowincji Wysoczyzny Podlasko -Białoruskiej , w makroregionie Niziny Północnopodlaskiej i mezoregionie Podlaski Przłom 
Bugu. Według podziału geobotanicznego zgodnie z klasyfikacją Matuszkiewicza należy on do IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. 

 

Powierzchnia i granice 

Obszar obejmuje powierzchnię 117,1 ha, będącą terenem lokalizacji 15 schronów (fragment tzw. linii Mołotowa)w odległości ok. 2 km 

na zachód od miejscowości Anusin i 4 km na wschód w okolicach miejscowości Moszczona Królewska. Są one miejscem zimowania jednej z 

największych kolonii nietoperza mopka Barbastella barbastellus, będącego przedmiotem ochrony, dla którego ten obszar Natury 2000 został 

powołany. 

 

Geologia i gleby 

Obszar charakteryzuje występowanie moren czołowych, właściwych zlodowaceniu form ostańcowych od których wody lodowcowo-

rzeczne kierowały się na wschód. Zbocza doliny cechuje tu znaczna deniwelacja nawet do 60 m. Przykładem tego jest Góra Zamkowa o 

wysokości 55 metrów w Mielniku. 

 



16 

 

Hydrologia 

Typowy przełom Bugu pod Mielnikiem przecina pas wysoczyzn i wcina się w podłoże kredowe na odcinku 8 km. Skutkiem tego 

wytworzyły się terasy, żywa mikrorzeźba wypełniona wodą, starorzecza i meandry. 

 

Klimat 

Warunki klimatyczne tego terenu kształtowane są pod wpływem powietrza polarnomorskiego i kontynentalnego. Latem przeważają masy 

powietrza polarnomorskiego-60%, czego skutkiem jest wzrost wilgotności względnej powietrza, zachmurzenie i opady. Przewaga mas powietrza 

kontynentalnego 36% przeważnie w porze chłodnej oznacza poprawę pogody. Przewaga wpływu powietrza polarnomorskiego decyduje również 

o wiatrach z kierunku zachodniego. Średnia roczna temperatura wynosi 7-8
0
C Sezon wegetacyjny trwa tu ok.210 dni, a klimat charakteryzują 

długie zimy i lata. Najwięcej opadów przypada na VII-VIII, trzy razy więcej niż w I-II. W półroczu ciepłym średnia w miesiącu wielkość 
opadów wynosi 500-600 mm. 

 

Struktura krajobrazu 

Charakterystycznymi cechami krajobrazu są wyniesienia moren oraz przełom Bugu i zakola oraz meandry rzeki. Jednocześnie siedliska 

leśne tu występujące na piaskach należą do ubogich pod względem żyzności. 

 

Szata roślinna, fauna - wartość przyrodnicza 

Wartość przyrodniczą obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego stanowi przedmiot ochrony – mopek 
Barbastella barbastellus, gatunek z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Specyfika obszaru polega na tym, że obiektem ochrony jest rzadki gatunek nietoperza B. barbastellus w okresie hibernacji. W związku z 

tym ważnym elementem ochrony tego obszaru są schronienia zimowe B. barbastellus, jakimi są bunkry (schrony betonowe) BRU. W związku 

ze specyficzną formą, jaką przybrało zimowe siedlisko ochranianego gatunku (rozrzucone w pewnej odległości od siebie schrony betonowe), 

sam obszar Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego ma formę nieciągłą: tworzą go stosunkowo niewielkie obszary 

zalesione otaczające poszczególne schrony. W samych schronach miejscem zimowania B. barbastellus są studnie położone na najniższym 

poziomie podziemi. Znaczna część celów i działań planu będzie musiała być związana z zachowaniem we właściwym stanie schronów, 
zajmowanych zimą przez populację nietoperzy i kluczowych dla ich przetrwania na tym terenie. 

Oprócz B. barbastellus na obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego stwierdzono mniej liczne 

zimowanie przynajmniej 8 innych gatunków nietoperzy, w tym jednego z Załącznika II do Dyrektywy Siedliskowej. Są to: M. dasycneme, M. 

brandtii, M. nattereri, M. daubentonii, E. nilssoni, E. serotinus, P. auritus i P. austriacus (Sachanowicz 2003, TP Bocian, pers. comm.). Ze 
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względu na sporadyczną obecność M. dasycneme, nie sugeruje się włączenia tego gatunku do Planu Zadań Ochronnych. 

Na terenie „Schronów Brzeskiego Rejonu Umocnionego” w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej w czerwcu 2011 roku stwierdzono 

trzy nieleśne siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej na sześciu stanowiskach o łącznej powierzchni 6,11 ha. Siedliska te 

nie są wymieniane w SDF obszaru i nie są przedmiotami ochrony w obszarze. Na podstawie stanu realizacji prac nad wyznaczaniem obszarów 

Natura 2000, który został podsumowany na ostatnim seminarium biogeograficznym dla Polski (region alpejski i kontynentalny), które odbyło 

się w Warszawie pod koniec marca 2010 roku stwierdzono, że siedlisko 6410 i 6510 w stopniu wystarczającym zostało uwzględnione w 

istniejącej sieci obszarów SOO Natura 2000. Natomiast siedlisko 6120 jest w stopniu umiarkowanie niewystarczającym uwzględnione w 

krajowej sieci obszarów, ale do jego zapewnienia wystarczy wyznaczyć, bądź też powiększyć jeden z obszarów. W uwagach podana jest 

propozycja obszaru Poligonu w Orzyszu. Stąd też, ze względu na niewielkie obszary muraw napiaskowych (6120) te siedliska nie będą 

proponowane jako przedmioty ochrony do uzupełnienia w SDF. Tym niemniej w czerwcu 2011 roku określono ich stan zgodnie z obowiązującą 

metodyką opracowaną na zlecenie GIOŚ przez IOP PAN w Krakowie. Poniżej zostaje zamieszczona wobec tego ich ogólna charakterystyka 
wraz z oceną stanu, jak i zalecaniem odnoście przywrócenia ich właściwego stanu ochrony.  

 

6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

Fragmentaryczne płaty muraw psammofilnych (napiaskowych) występują na siedlisku wtórnym (antropogenicznym) na dwu stanowiskach 

w pasie rurociągu „Przyjaźń”, jak i na gruntach porolnych w okolicach Anusina. Są to fragmenty następujących działek ewidencyjnych: 126/3, 

123/7, 123/2, 123/3, 122/1, 122/2, 121/4, 121/3, 121/1, 120, 119, 118/4, 118/3, 118/2, 118/1, 117/2, 116/1, 115/3, 115/2, 115/1, 114/2, 114/1, 

113/2, 113/1, 112/4, 112/1, 111/2, 111/1, 110, 109, 108/2, 108/4, 108/3, 107/3, 107/2, 107/1, 106, 92, 96, 97 292/3, 294/1, 294/4, 294/3, 295, 

128, 246, 129, 138, 139. Łączna powierzchnia siedliska wynosi 2,66 ha w stanie ochrony U1. Swoim składem gatunkowym murawy napiaskowe 

w obszarze Schronów Brzeskiego Rejonu Umocnionego nawiązują do zbiorowisk ze związku Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935 i 

odpowiadają zespołowi Sileno otitis-Festucetum Libb. 1933. Siedlisko przyrodnicze podlega sukcesji gatunków drzewiastych m.in. brzozy 

brodawkowatej i sosny zwyczajnej. W runie zwiększają swoje pokrycie gatunki leśne, takie jak: orlica pospolita, jak i szereg gatunków siedlisk 
ruderalnych. 

Ze względu na typowo antropogeniczną genezę zbiorowiska, jak i bliskie otoczenie lasów iglastych w typie borów świeżych i mieszanych 

płaty zbiorowiska podlegają sukcesji w kierunku zbiorowisk przyległych – leśnych. Stąd też zachowanie muraw wymagać będzie przede 

wszystkim odkrzaczania, jak i uprzątnięcia ze śmieci. Szczególnie uprzątnięcie śmieci winno być wykonane w płacie położonym przy bunkrze 

w okolicach Anusina (por. mapa w załączeniu). Ponadto dopuszcza się wyhamowanie sukcesji roślinności poprzez wypas od 15 lipca. 

Postępującą sukcesję roślinności leśnej na wyróżnionych płatach jest podstawowym zagrożeniem. Na płacie zespołu stwierdzono 9 gatunków 

typowych roślin. Ogólna liczba gatunków roślin w zespole Sileno otitis-Festucetum wyniosła 34. 
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Fot. 01. Płat murawy napiaskowej na rurociągu „Przyjaźń” (fot. J. Czerepko, 2011). 

 

Skład florystyczny roślinności zielnej murawy napiaskowej z podaniem gatunków i ich ilościowością był następujący:  

Jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella) 3, Trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigeios) 2, Stokłosa dachowa (Bromus tectorum) 1, Ko-

strzewa piaskowa (Festuca psammophila) 1, Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium) 1, Lepnica wąskopłatowa (Silene otites) 1, Tomka 

wonna (Anthoxanthum odoratum) +, Zawciąg nadmorski (Armeria maritima) +, Bylica polna (Artemisia campestris) +, Chaber nadreński (Cen-

taurea stoebe) +, Szczotlicha siwa (Corynephorus canescens) +, Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) +, Przytulia właściwa (Galium verum) +, 

Prosienicznik szorstki (Hypochaeris radicata) +, Jasieniec piaskowy (Jasione montana) +, Strzęplica sina (Koeleria glauca) +, Babka lanceto-

wata (Plantago lanceolata) +, Pięciornik srebrny (Potentilla argentea) +, Szczaw polny (Rumex acetosella) +, Szczaw kędzierzawy (Rumex 

crispus) +, Mydlnica lekarska (Saponaria officinalis) +, Rozchodnik ostry (Sedum acre) +, Starzec Jakubek (Senecio jacobaea) +, Starzec wio-

senny (Senecio vernalis) +, Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) +, Koz, bród łąkowy (Tragopogon pratensis) +, Przetacznik polny (Ve-

ronica arvensis) +, Wyka kosmata (Vicia villosa) +, Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis) +, Tymotka Boehmera (Phleum phleoides) + 

Ponadto na powierzchniach stwierdzono w warstwie podszytu Sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris) 3 i jałowca pospolitego  (Juniperus communis) 

+, zaś w warstwie mchów krótkosza szorstkiego (Brachythecium rutabulum) + i zęboroga purpurowego (Ceratodon purpureum) + 

 

 



19 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 

Niżowe łąki świeże występują na dwu stanowiskach obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego w 

okolicach Siemiatycz Stacji na powierzchni 1,01 ha. Stan ochrony płatu U2. Są to działki ewidencyjne o nr 134/3 i 135/1. Zbiorowiska należą do 

zespołu łąki rajgrasowej Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 i reprezentują typowa postać zespołu. Są one ekstensywnie 

użytkowane w postaci wykaszania dwa razy do roku wraz ze zbiorem siana, co zapewnia im wytworzenie mimo wszystko dosyć typowego 

składu gatunkowego zespołu. Podstawowym zagrożeniem jest zaprzestanie wykaszania, jak i małe płaty siedlisk nie przekraczające powierzchni 

1 ha. Dlatego zaleca się utrzymanie wykaszania lub wypas wraz ze zbiorem siana co najmniej dwa razy w roku w terminie od 15 czerwca. 

Liczba gatunków roślin w płacie fitocenozy łąki rajgrasowej wynosiła 17. 

 

 
Fot. 02. Łąka rajgrasowa w okolicach Siemiatycz Stacji (fot. J. Czerepko 2011) 

 

Skład florystyczny łąki rajgrasowej z podaniem gatunków i ich ilościowością był następujący: 

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) ·3, Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense) 2, Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) +, Rajgras 

wyniosły (Arrhenatherum elatius) +, Przytulia pospolita (Galium mollugo) +, Kłosówka miękka (Holcus mollis) +, Życica trwała (Lolium pe-

renne) +, Kosmatka polna (Luzula campestris) +, Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) +, Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis) +, Jaskier ostry (Ra-
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nunculus acris) +, Gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea) +, Koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium) +, Przetacznik ożankowy (Ve-

ronica chameadrys) +, Wyka ptasia (Vicia cracca) +, Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis) +, Tymotka Boehmera (Phleum phleoides) + 

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Łąka trzęślicowa wystąpiła na jednym jednoarowym płacie o powierzchni 0,01 ha w stanie U2 (działka ewidencyjna 134/3) w okolicach 

Siemiatycz Stacji. Fitocenozę zaklasyfikowano do zespołu łąki sitowo-trzęślicowej Junco-Molinietum Prsg 1951. Siedlisko ze względu na 

odwodnienie (dreny), jak i bardzo mały obszar występowania charakteryzuje się ubogim składem florystycznym. W płacie zespołu stwierdzono 

13 gatunków roślin. Typowymi gatunkami roślin dla siedliska w stwierdzonym płacie są: kukułka (storczyk) szerokolistna, sit skupiony, turzyca 

pospolita i firletka poszarpana. Płat łąki sitowo-trzęślicowej występuje w otoczeniu łąki rajgrasowej. Ze względu na jego mały areał i 

odwodnienie, płat zespołu jest narażony na regresję. Zaleca się utrzymanie wykaszania wraz ze zbiorem siana raz w roku – po 15 września. 

 

 
Fot. 03. Łąka sitowo-trzęślicowa w okolicach Siemiatycz Stacji (fot. J. Czerepko, 2011) 

 

Skład florystyczny łąki sitowo-trzęślicowej z podaniem gatunków roślin i ich ilościowością był następujący: 

turzyca pospolita (Carex nigra) 3, sit skupiony (Juncus conglomeratus) 3, rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis) +, turzyca dwustronna (Ca-

rex disticha) +, turzyca zajęcza (Carex leporina) +, turzyca dzióbkowata (Carex rostrata) +, kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) +, 
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kosaciec żółty (Iris pseudacorus) +, firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi) +, tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia) +, jaskier rozłogowy 

(Ranunculus repens) +, sitowie leśne (Scirpus sylvaticus) +, mniszek pospolity (Taraxacum officinale) + 

 

Charakterystyka zbiorowisk leśnych 

Lasy zajmują powierzchnię 92,8 ha, co stanowi 79,3% powierzchni obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu 

Umocnionego. Dominującym zespołem leśnym jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej jest Serratulo-Pinetum (W. Mat 1981) J.Mat. 

1988 – subborealny bór mieszany. Ponadto występuje tu na najwyższych szczytach wyniesień Peucedano-Pinetum Mat. (1962) 1973 – bór 

sosnowy świeży kontynentalny. Podstawowym gatunkiem tworzącym drzewostany jest sosna zwyczajna z domieszka brzozy brodawkowatej i 

pojedynczo występującą topolą osiką, dębem szypułkowym. 

W luźno zwartym podszycie dominuje kruszyna oraz jałowiec, a ponadto czeremcha amerykańska i jarząb. Runo jest ubogie i składa się 

głównie z: Festuca ovina, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, Vaccinium myrtyllus, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum, Lycopodium 

clavatum, Melampyrum pratense, Verbascum phoeniceum, Pyrola minor, Dryopteris carthusiana, Hieracium murorum, Mycelis muralis, Orthilia 

secunda, Silene otites, Chamaecytisus ratisbonensis, Fragaria vesca, Peucedanum oreosolinum, Thymus serpyllum, Veronica officinalis, Carex 

hirta, Carex pallescens, Festuca rubra, Galium verum, Hypericum perforatum, Rumex acetosella, Silene vulgaris, Solidago virgaurea, Viscaria 

vulgaris. Warstwa mchów i porostów składa się z następujących gatunków: Brachythecium rutabulum, Ceratodon purpureus, Cladonia 

arbuscula, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens,Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Polytrichum 

juniperinum, Ptilium crista-castrensis.  

Drzewostany sosnowe występują w wieku między 40-50 lat. Jest to pierwsze pokolenie lasu wprowadzone na marginalne grunty porolne 

wokół wzgórz ze schronami tuż po wojnie. Wcześniej były to w wielu przypadkach murawy napiaskowe o czym świadczy częste występowanie 

takich gatunków jak: Viscaria vulgaris, Silene nutans, Silene otites, Sedum maximum, Sedum acre oraz rzadziej Dianthus arenarius.  

Na terenie BRU stwierdzono następujące gatunki podlegające ochronie ścisłej: Aquilegia vulgaris L. - orlik pospolity, Arctostaphylos uva-

ursi (L.) SPRENG. - mącznica lekarska, Dianthus arenarius L. – goździk piaskowy, Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. BARTON - pomocnik 

baldaszkowy, Lycopodium clavatum L. - widłak goździsty, Diphasiastrum complanatum (L.) HOLUB - widlicz (widłak) spłaszczony, 

Lycopodium annotinum L. - widłak jałowcowaty, Epipactis helleborine (L.) CRANTZ - kruszczyk szerokolistny. Ponadto w lasach spotyka się 

często nastepujące gatunki chronione: widłoząb kędzierzawy - Dicranum polysetum, widłoząb miotlasty - Dicranum scoparium, chrobotek leśny 

- Cladonia arbuscula, gajnik lśniący - Hylocomium splendens, rokiet pospolity - Pleurozium schreberi, piórosz pierzasty - Ptilium crista-

castrensis, kruszyna pospolita - Frangula alnus, konwalia majowa - Convalaria majalis. Ponadto we florze występują rzadkie w tym regionie 

gruszyczki: Orthilia secunda, Pyrola minor, Moneses uniflora, Pyrola chlorantha. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa   

Własność komunalna   

Własność prywatna   

Lasy  90,71 77 

Grunty orne  5,28 5 

Łąki trwałe  0,01 0 

Pastwiska trwałe    

Sady    

Grunty pod stawami    

Nieużytki    

Wody stojące    

Wody płynące    

Grunty zabudowane  1,53 1 

Inne  19,53 17 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków  Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE w ha Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu 

BRAK DANYCH 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Siemiatyckiego do roku 2015. 

Rada Powiatu 

Siemiatyckiego 

Nie ma wpływu ustaleń 

danej Strategii na przedmiot 
ochrony 

Brak sprzeczności 

zapisów Planu z 

przedmiotami 

ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Powiatowy program ochrony 

środowiska Powiatu Siemiatyckiego 

na lata 2008-2011 - aktualizacja POŚ 

dla Powiatu Siemiatyckiego 

uchwalonego dn. 30 grudnia 2003 r. 

przez Radę Powiatu Siemiatyckiego 

(Uchwała nr XI/67/03) 

Rada Powiatu 

Siemiatyckiego 

Nie ma wpływu ustaleń 

danej Strategii na przedmiot 

ochrony 

Brak sprzeczności 

zapisów Planu z 

przedmiotami 

ochrony obszaru 

Natura 2000 

 

Plan rozwoju lokalnego Powiatu 

Siemiatyckiego na lata 2007-2013 – 

Załącznik do Uchwały Rady Miasta 

Siemiatycze nr VIII/44/07 z dn. 14 

sierpnia 2007 r. (tekst jednolity, na 

dzień 31.08.2011 r.) 

Rada Powiatu 

Siemiatyckiego 

Nie ma wpływu ustaleń 

danej Strategii na przedmiot 
ochrony 

Brak sprzeczności 

zapisów Planu z 

przedmiotami 

ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego cz. miasta 

Siemiatycze - terenu przewidzianego 

pod poszerzenie Miejskiego 

Składowiska Odpadów Stałych - 

Rada Powiatu 

Siemiatyckiego 

Nie ma wpływu ustaleń 

danego planu na przedmiot 
ochrony 

Brak sprzeczności 

zapisów Planu z 

przedmiotami 

ochrony obszaru 
Natura 2000 
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Uchwała Rady Miasta Siemiatycze 

nr XLII/182/10 z dn. 31 marca 2010 
r. 

Program ochrony środowiska na lata 

2004-2007 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2008-2011 
(Białystok, maj 2004 r.) 

Rada Gminy Mielnik Nie ma wpływu ustaleń 

danego Programu na 

przedmiot ochrony 

Brak sprzeczności 

zapisów Planu z 

przedmiotami 

ochrony obszaru 

Natura 2000 

 

Przystąpienie do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mielnik - 

Uchwała Rady Gminy Mielnik nr 

XXIV/114/09 z dn. 26 czerwca 2009 
r. 

Rada Gminy Mielnik Nie ma wpływu ustaleń 

danego studium na 
przedmiot ochrony 

 Jeżeli 

przeprowadzona 

została strategiczna 

ocena to należy 

opisać działania 

minimalizujące lub 
kompensujące 

Strategia rozwoju gminy - Plan 

rozwoju – Uchwała Rady Gminy 

Mielnik 19/114/05 – obowiązywała 
do 2008 r. 

Rada Gminy Mielnik Nie ma wpływu ustaleń 

danej strategii na przedmiot 

ochrony 

  

Program ochrony środowiska Gminy 

Siemiatycze do 2012 r. Uchwała 

Rady Gminy Siemiatycze nr 

XIII/86/04 z dn. 16 lipca 2004 r. 

Rada Gminy Siemiatycze Nie ma wpływu ustaleń 

danego Programu na 
przedmiot ochrony 

Brak sprzeczności 

zapisów Planu z 

przedmiotami 

ochrony obszaru 
Natura 2000 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Siemiatycze 

– Uchwała Rady Gminy nr 

XV/106/2000 z dn. 25 października 

2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
2000 r. nr 30 poz. 468, z późn. zm.) 

Rada Gminy Siemiatycze Nie ma wpływu ustaleń 

danego planu na przedmiot 

ochrony 
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Strategia Gminy Siemiatycze na lata 

2000-2015 (Suwałki, wrzesień 2000) 

Suwalska Rada Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej przy 

konsultacji Zarządu Gminy i 

Społeczeństwa Gminy 

Siemiatycze 

Nie ma wpływu ustaleń 

danej strategii na przedmiot 

ochrony 

  

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa 

Nurzec opracowany na okres od 
01.01.2009 r. do 31.12.2018 r. 

Nadleśnictwo Nurzec, 

wykonawca BULiGL 

O/Białystok opr. 2009, Zatw. 

Decyzją Ministra 
Środowiska 17.04.2009 r. 

Nie ma wpływu ustaleń 

danego planu na przedmiot 
ochrony 

Brak sprzeczności 

zapisów Planu z 

przedmiotami 

ochrony obszaru 
Natura 2000 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

 

Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzch

nia 

Liczba stanowisk Rozmieszczeni

e w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 

Gatunki zwierząt 

1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus 

B  14 zlokalizowanych schronów 

(Schrony nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14), jeden 

transekt w lesie z obecnością 

gatunku podlegającego ochronie 
(TR3). 

Mapa - 
Załącznik nr 3. 

Działki ewid. 

Nr: 157/1, 148, 

127, 716, 731, 
713, 246, 91, 

629/6, 120, 

152/1, 123/7, 

117/2, 1287, 
1276, 1273, 

101 - Załącznik 

nr 4. 

Niewystarczający 
(konieczność 

monitoringu 
zimowego, 

letniego i w 

okresie 

swarmingu) 

Przeprowadzono weryfikację 
rozmieszczenia schronów w terenie 

oraz rejestrację ultradźwiękową na 
trzech transektach liniowych 

przecinających obszar, na jednym 

obecność nich stwierdzono obecność 

B. barbastellus 

 

Konfrontacja uzyskanych danych oraz informacji o granicach obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego PLH200014 z 

informacjami z literatury oraz uzyskanymi dzięki uprzejmości Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” wykazała, że poza granicami omawianego 

obszaru Natura 2000 BRU znalazły się dwa spośród kluczowych zimowisk B. barbastellus. Jedno z nich to schron oznaczony w publikacji J. 

Wesołowskiego nr AN14, który jest głównym zimowiskiem na tym obszarze, w którym bytuje około 50% zimowej populacji tego gatunku. 

Drugim jest schron AN9, w którym zależnie od źródła i roku zimuje od 1 do 90 osobników B. barbastellus. Schrony te należy włączyć do 

obszaru Natura 2000. Oprócz tego wskazane jest również włączenie schronu AN10  – miejsca zimowania niewielkiej liczby osobników B. 

barbastellus oraz innych gatunków nietoperzy. 

Podsumowując: trzema schronami wskazanymi do objęcia ochroną, a leżącymi poza Obszarem Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego 

Rejonu Umocnionego są AN14, AN9 i AN10 (zgodnie z oznaczeniami zawartymi w publikacji J. Wesołowskiego). 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej będące przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 

 

Nie dotyczy - siedliska przyrodnicze nie są przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu 

Umocnionego. 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Nie dotyczy – gatunki roślin nie są przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego. 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

 

Opis gatunku 

Długość ciała 45–60 mm, rozpiętość skrzydeł 240–380 mm, masa ciała 7,5–15 g. Ciało pokryte długim jedwabistym futerkiem. Grzbiet 

ciała ma kolor od ciemnobrązowego do prawie czarnego, brzuch ciała jest jaśniejszy. Krótkie uszy zrośnięte nasadami nad czołem, 

pyszczek płaski. 

Występowanie 

Występuje na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy aż po Kaukaz w zachodniej części kontynentu znacznie rzadszy i 

lokalnie uważany za gatunek zagrożony. W Polsce występuje na całym terytorium kraju, jednak w niektórych regionach jest względnie 

częsty (Sudety, wschodnia Polska), w innych lokalnie rzadki lub bardzo rzadki (Pomorze, Tatry). 

Biotop 

Związany z terenami leśnymi. Latem kryje się najczęściej w szczelinach pni drzew, pod odstającą korą, jak również w kryjówkach 

sztucznych, np. szczelinach w ścianach i dachach budynków, za okiennicami, a nawet w mostach. Zimuje w chłodnych podziemiach, 

zwłaszcza dużych fortyfikacjach ceglanych i betonowych, tunelach dawnych kopalń i obiektach poprzemysłowych, piwnicach, nielicznie 

również w jaskiniach, wyjątkowo w dziuplach drzew.. 
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Tryb życia 

Jego podstawowym pokarmem są drobne motyle nocne, które chwyta w locie, w pobliżu koron drzew. Na łowy wylatuje wieczorem, 

dość wcześnie. Nie poluje jednak całą noc, część nocy spędza w ukryciu, by przed świtem ponownie wylecieć na łowy. W czasie lotu w 

ciemności posługuje się echolokacją, wysyłając i odbierając odbite od przeszkody, niesłyszalne dla człowieka ultradźwięki. Również za 

pomocą ultradźwięków lokalizuje owady. W październiku lub w listopadzie (gdy jesień jest długa i ciepła) zapada w sen zimowy, który 

trwa do marca lub kwietnia. Na sen zimowy wybiera miejsca względnie chłodne i suche, gdzie temperatura wynosi 0-5 °C. W miejscach 

szczególnie nadających się do zimowania spotkać można czasami całe kolonie tych nietoperzy. 

Rozród 

Gody odbywają się jesienią. Na wiosnę samica rodzi jedno, lub dwoje młodych, które żywią się mlekiem matki, aż do uzyskania 

samodzielności. Żyją do 22 lat. 

Ochrona 

W Polsce podlega ścisłej ochronie. Status XX (nierozpoznany). (Sachanowicz K., Ciechanowski M.: Nietoperze Polski. 2005). Dane z 

monitoringu prowadzonego przez GIOŚ nie są aktualnie dostępne. 

 

Stan zachowania stanowisk B. barbastellus wiąże się ze stanem schronów betonowych, stanowiących bezpośrednie miejsce hibernacji 

tych zwierząt na terenie Obszaru Natura 2000. Są to schrony dwukondygnacyjne z okresu II wojny światowej, częściowo zniszczone podczas 

działań wojennych oraz prób wyburzenia. Mimo tych zniszczeń B. barbastellus chętnie z nich korzystają w okresie zimowym i wszelkie próby 

naprawienia lub doprowadzenia do stanu wyjściowego są w tym wypadku niewskazane. Zagrożenie stanowi penetracja turystów oraz 

traktowanie części z tych schronów jako wysypiska śmieci (zwłaszcza schrony sąsiadujące bezpośrednio z wsiami), a także jako mogilników 

(utylizacja odpadów chemicznych). Zagrożeniem mogą być również ewentualnie podejmowane w przyszłości nieautoryzowane próby remontu 

schronów (np. w celu lepszego przystosowania ich do ruchu turystycznego). Ważne jest, że drzewostany otaczające miejsca występowania tego 

gatunku nie stanowią optymalnego środowiska letniego (młody wiek drzewostanu, mała liczba odpowiednich kryjówek). Gatunek ten jest w 

znacznym stopniu osiadły i w zimowiskach zwykle hibernują osobniki z bliskiej okolicy. W przypadku omawianego obszaru stwierdzono 

występowanie tego gatunku latem na obszarze Natura 2000, inne znane miejsca letniego występowania (a więc i żerowiska) położone są w 

kompleksie Puszcza Mielnicka poza granicami Obszaru Natura 2000 (zatem na terenie nie chronionym). Jest to potencjalnie istotnym 

zagrożeniem dla populacji nietoperzy zimujących w tym rejonie, np. w przypadku, gdy zostanie podjęta decyzja o wycięciu starych drzew.  
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Fot. 1. Mopek (Barbastella barbastellus), (fot: T. Mleczek) 
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Fot. 2. Jeden ze schronów obszaru Natura 2000 BRU                        Fot. 3. Schrony traktowane są jako miejsca składowania śmieci 

(A. Rachwald, 06.2011 r.)                                                                   (M. Falencka-Jabłońska, dn. 28.04. 2011 r.) 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

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 

Gatunki         

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1308 Schrony nr 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 i 

14 

Parametry 

populacji 

XX U1 U1 U1  

TR3 XX U1 U1 

Schrony nr 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 i 

14 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

XX U1 U1 

TR3 XX U1 U1 

Schrony nr 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 i 

14 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

XX U1 U1 

TR3 XX U1 U1 
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Miejsca występowania stanowią wszystkie schrony (14 obiektów) odnalezione  na obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego 

Rejonu Umocnionego oraz jeden transekt, na którym latem stwierdzono B. barbastellus . Pełna informacja o stanie ochrony będzie możliwa po 

przeprowadzeniu zimowego monitoringu. Dane z transektu stanowią informację o aktywności lotnej B. barbastellus w okresie letnim. 

Aktywność badano na 3 transektach rozmieszczonych równomiernie na Obszarze, aktywność B. barbastellus stwierdzono na jednym z nich. 

Wskaźnik parametru populacji o wartości A przypisano schronom o największej liczbie zimujących nietoperzy wg. danych Towarzystwa 

Przyrodniczego „Bocian”. Aktualna, zawarta w niniejszym dokumencie numeracja schronów nie jest zgodna z numeracją wg J. Wesołowskiego 

(2001) i Sachanowicza (2003), natomiast poniżej znajduje się wykaz starych i nowych numerów (AN – Anusin, MO – Moszczona Królewska). 

 

AN4 1 

AN3 2 

AN7 3 

MO3 4 

MO1 5 

MO7 6 

AN2 7 

AN8 8 

AN13 9 

MO10 10 

MO8 11 

MO6 12 

AN6 13 

MO9 14 
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4. Analiza zagrożeń 

Lp. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus (zimujący) 

Schrony nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 

12, 13 i 14 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 440 Składowanie materiałów 

421 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych 

800 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

424 Inne odpady 

624 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia 890 Inne spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 
740 Wandalizm 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus (w okresie 

letnim) 

Transekt leśny 

TR3 - miejsce 

letniego 
występowania 

110 Stosowanie pestycydów 164 Wycinka lasu 

160 Gospodarka leśna – ogólnie 166 Usuwanie martwych i umierających 

drzew 

Schrony z natury rzeczy narażone są na penetrację ludzką. Dodatkowo czynnikiem ryzyka jest fakt ich położenia w pobliżu terenów 

zabudowanych. Wiąże się to z zaśmiecaniem obiektów oraz ich niszczeniem. Stałym niebezpieczeństwem jest również niepokojenie i zabijanie 

zwierząt. Schrony stanowią też potencjalny obiekt turystyczny, a także wykorzystywane są jako miejsce składowania niebezpiecznych odpadów 

lub jako mogilniki (2). Potencjalnym zagrożeniem jest tez obniżenie poziomu wód gruntowych i co za tym idzie osuszenie studni, w których 

zimują nietoperze. Ponieważ na obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego stwierdzono również letnie 

występowanie B. Barbastellus istotne też stały się zagrożenia środowiska letniego występowania tego gatunku. Dotyczy to drzewostanów 

otaczających schrony, które są stosunkowo młode (poniżej 30 i 60 lat), a stanowią suboptymalne środowisko gdzie B. Barbastellus zajmuje 

kryjówki wybierając schronienia pod odstającą korą drzew. 
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5. Cele działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus (zimujący) 

Schrony nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 
U1 Zachowanie zimowisk w stanie 

umożliwiającym wykorzystywanie ich 

przez nietoperze, niedopuszczenie do 

pogorszenia walorów zimowisk, 

niedopuszczenie do przebudowy lub 
rekonstrukcji bunkrów. 

W perspektywie 

PZO 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat B. 

barbastellus występującego zimą w 

Obszarze 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus (w okresie 
letnim) 

Transekt leśny TR3 oraz 

cała zalesiona część 
Obszaru 

U1 Zabezpieczenie żerowisk nietoperzy przed 

przekształceniem, poprawa ich stanu 

W perspektywie 

PZO 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat B. 

barbastellus występującego latem w 

Obszarze 

 

Cele wynikają bezpośrednio ze stanu obiektów (schronów, w których zimuje B. barbastellus). Ochrona zimowisk jest niezbędnym 

warunkiem zachowania populacji na tym terenie. Działania ochronne w drzewostanach otaczających schrony wynikają z występowania mopka tu 

również latem. 

Konieczność uzupełnienia stanu wiedzy wynika z faktu, że regularne kontrole zimowisk zostały zarzucone oraz tego, że nieznany jest status 

letniej populacji B. barbastellus na tym terenie. Ostatecznym celem jest poprawa stanu ochrony tego gatunku i doprowadzenie do oceny FV. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty  

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1308 mopek 
Barbastella 

barbastellus 

Działania związane z ochroną czynną 

1 Usunięcie 
odpadków 

zalegających w 

niektórych 
schronach i w ich 

bezpośrednim 

sąsiedztwie 

Znaczna część schronów była w 
minionym okresie wykorzystywana 

jako wysypiska śmieci. W związku 

z tym na wstępie konieczne jest 
usunięcie nagromadzonych 

odpadków. Działanie ma charakter 

jednorazowy, powinno być 
przeprowadzone w okresie 

pomiędzy kwietniem a wrześniem. 

Schrony nr 7, 1, 3 i 
inne w razie 

stwierdzenia potrzeby 

2011-2012, 
jednorazowo 

Koszt 3 tys. 
zł/schron 

łącznie z 

wywozem 
(razem 45 

tys. zł) 

Władze gminne 

2 Zabezpieczenie i 
kontrola schronu nr 

2 

Wymieniony schron jest aktualnie 
szczelnie zamknięty, gdyż stanowił 

były mogilnik toksycznych 

odpadów. Stan ten powinien być 
zachowany. 

Schron nr 2 Corocznie w 
okresie 

obowiązywani

a PZO 

Bez 
kosztów 

Marszałek 
Województwa 

Podlaskiego, 

nadzór 
Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska w 
Białymstoku 
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3 Sporządzenie i 
umieszczenie tablic 

informacyjnych 

przy każdym 
schronie 

Przed każdym ze schronów 
powinna znaleźć się tablica, 

zawierająca informacje o statusie 

(Natura 2000), przedmiocie 
ochrony, szczegółowych zakazach 

oraz instytucji odpowiedzialnej. 

Działanie ma charakter 

jednorazowy, powinno być 
wykonane przed sezonem 

hibernacyjnym. 

Wszystkie schrony 

(schrony nr 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 i 14)     

  - 14 obiektów na 

obszarze Natura 2000 

2011-2012, 
jednorazowo 

Koszt 
jednej 

tablicy 1 

tys. zł 
(razem 15 

tys. zł) 

Władze gminne 

4 Zwiększenie liczby 
dostępnych letnich 

kryjówek B. 

barbastellus 

Wytypowanie optymalnych 

lokalizacji dla umieszczenia 

skrzynek nietoperzowych 

stanowiących letnie schronienia 

dla mopka (ekspertyza). 
Następnie umieszczenie w 

drzewostanach specjalnych 
sztucznych schronień dla B. 

barbastellus .  

Cały obszar Natura 
2000 PLH200014 

Schrony Brzeskiego 

Rejonu Umocnionego 
w części pokrytej 

lasem 

Od 2013, 

jednorazowo z 
późniejszymi 

kontrolami 

(przez cały 

okres 

obowiązywan

ia PZO) i 

serwisowaniem 

Koszt 
schronień: 

30 tys. zł 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Białymstoku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

5 Wprowadzenie 
zakazu 

przebywania w 
okresie hibernacji 

Wprowadzenie zakazu przebywania 
w schronach w okresie hibernacji, 

swarmingu (wrzesień-kwiecień), 
umieszczenie informacji na 

tablicach 

Wszystkie schrony 

(schrony nr 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 i 14)  

- 14 obiektów na 

obszarze Natura 2000 

W okresie 
obowiązywania 

PZO 

Bez 
kosztów 

Władze gminne 
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6 Kontrola stanu 
obiektów 

Regularne kontrole stanu obiektów, 
bieżące prace porządkowe 

(uprzątanie zanieczyszczeń) 

Wszystkie schrony 

(schrony nr 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 i 14) 

 - 14 obiektów na 

obszarze Natura 2000 

Corocznie od 
2012 r., przed 

sezonem 

hibernacyjnym 
(sierpień) 

Orientacyjn
y koszt 5 

tys. zł/rok 

Władze gminne 

7 Poprawa jakości 
drzewostanów jako 

miejsc letniego 

występowania B. 
barbastellus 

Wprowadzenie zakazu usuwania 
drzew dziuplastych. 

Cały obszar Natura 
2000 PLH200014 

Schrony Brzeskiego 

Rejonu Umocnionego 
w części pokrytej 

lasem. 

Systematyczne 
działania nad 

poprawą stanu 

drzewostanów 
obliczone na 

okres wielu lat. 

Bez 
kosztów 

lub koszt 

nieznany 

Właściciele i 
zarządcy lasów 

8 Zakaz stosowania 
chemicznych 

środków ochrony 

roślin 

Wprowadzenie zakazu stosowania 
chemicznych środków ochrony 

roślin w drzewostanach obszaru 

Natura 2000 Schrony Brzeskiego 
Rejonu Umocnionego , jako 

toksycznych dla nietoperzy oraz 

zmniejszających ich bazę żerową. 

Cały obszar Natura 
2000 Schrony 

Brzeskiego Rejonu 

Umocnionego w 
części pokrytej lasem. 

W okresie 
obowiązywania 

PZO 

Bez 
kosztów 

lub koszt 

nieznany 

Właściciele i 

zarządcy terenu, 

w lasach 

prywatnych, 

nadzór Starostwa 

Powiatowego w 

Siemiatyczach, 

nadzór starostwo 

i nadleśnictwo 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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9 Inwentaryzacja 
letnia i w okresie 

swarmingu 

Kontrola zajmowania sztucznych 
schronień letnich (skrzynek 

nietoperzowych) po uprzednim 

rozmieszczeniu, nagrania w okresie 
swarmingu 

Kontrola skrzynek: 
cały zalesiony obszar 

Natura 2000 Schrony 

Brzeskiego Rejonu 
Umocnionego. 

Natomiast nagrania 

przed bunkrami 

stanowiącymi 
największe 

zimowiska (7, 8, 12, 

6,11) 

Od 2013 w 
okresie 

obowiązywania 

PZO od 
czerwca do 

lipca  

6 tys. zł/rok Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Białymstoku 

10 Wytypowanie studni 
do pogłębienia 

W trakcie monitoringu 

zimowego wytypowanie studni 

w bunkrach przeznaczonych do 

pogłębienia w tych schronach, w 
których zimuje mało nietoperzy. 

Wszystkie schrony 

(Schrony nr 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 i 14)  

- 14 obiektów na 

obszarze Natura 2000 

2013 
jednorazowo 

3 tys. zł Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 
Białymstoku 

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

11 Korekta granic 

obszaru Natura 
2000 PLH200014 

Schrony 

Brzeskiego Rejonu 
Umocnionego  

Włączenie 3 schronów do obszaru 

Natura 2000 

schrony nr 15, 16, 17 

(AN14, AN9 i AN10 - 

zgodnie z 

oznaczeniami 

zawartymi w 

publikacji J. 
Wesołowskiego) 

w okresie 

obowiązywania 
PZO 

 

Bez kosztów Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w 

Białymstoku 

/GDOŚ 

 

Rozmieszczenie przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu 

Umocnionego przedstawione zostało na mapie Załącznik nr 5. 
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Lokalizacja powierzchni ze skrzynkami lęgowymi dla B. barbastellus wymaga uprzedniego przeprowadzenia działań zaplanowanych w 

ramach realizacji celu nr 2 (uzupełnienie stanu wiedzy na temat B. barbastellus występującego latem w obszarze). Konkretnie będzie to zimowa 

inwentaryzacja oraz wizja lokalna przeprowadzona wiosną i latem. Dopiero wówczas możliwe będzie wytypowanie optymalnych lokalizacji dla 

skrzynek. Aktualnie na terenie objętym Obszarem Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego nie ma starodrzewów, 

które mogłyby podlegać specjalnej ochronie. W związku z tym przyjęto, że  ochronie powinny podlegać wszystkie drzewa dziuplaste na tym 

terenie.  
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Cel  Parame

tr 

Wskaź

nik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwoś

ć 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

 Zachowanie zimowisk w 
stanie umożliwiającym 

wykorzystywanie ich przez 
nietoperze, niedopuszczenie 

do pogorszenia walorów 

zimowisk 

  Monitorowanie 
zimujących nietoperzy we 

wszystkich schronach na 

obszarze Natura 2000 

Corocznie, 
jeden raz, w 

styczniu 

Wszystkie schrony 

(Schrony nr 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 
14)  

- 14 obiektów na obszarze 

Natura 2000 

Regionalna 
Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Białymstoku 

3/rok 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

Zabezpieczenie żerowisk 

nietoperzy przed 
przekształceniem, poprawa 

ich stanu 

  Doroczna kontrola 
zajmowania sztucznych 

schronień letnich 

(skrzynek 
nietoperzowych). 

Corocznie, 
w czerwcu 

lub lipcu 

Cały obszar Natura 2000 
PLH200014 Schrony 

Brzeskiego Rejonu 

Umocnionego w części 
pokrytej lasem. 

Regionalna 
Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 
Białymstoku 

8/rok 

Nagrania B. barbastellus 
w okresie swarmingu  

Corocznie 
we wrześniu 

W pobliżu bunkrów o 
dużym zagęszczeniu 
nietoperzy (w aktualnych 

granicach obszaru jest to 

schron nr 7, 8, 12, 6 i 11). 

W przyszłości lista będzie 
powiększona o schrony 

włączone do Obszaru. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust. 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 

Strategia Rozwoju Powiatu Siemiatyckiego 

do roku 2015 

Wprowadzenie zakazu przebywania w okresie hibernacji kolonii B. barbastellus w schronach 

(wszystkie schrony: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, w sumie 14 obiektów na obszarze 

Natura 2000) 

Strategia rozwoju gminy: Plan rozwoju – 

Uchwała Rady Gminy Mielnik 

Wprowadzenie zakazu przebywania w okresie hibernacji kolonii B. barbastellus w schronach 

(wszystkie schrony: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, w sumie 14 obiektów na obszarze 

Natura 2000) 

Strategia Gminy Siemiatycze na lata 2000-

2015 

Wprowadzenie zakazu przebywania w okresie hibernacji kolonii B. barbastellus w schronach 

(wszystkie schrony: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, w sumie 14 obiektów na obszarze 

Natura 2000) 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Nurzec Po wykonaniu inwentaryzacji lokalizacji miejsc letniego występowania B. barbastellus wskazania 

do umieszczenia budek lęgowych na najstarszych drzewach w kompleksie leśnym, z podaniem 

konkretnych wydzieleń leśnych. 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Zgodnie z § 3 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186), istnieje pilna konieczność wykonania pełnej inwentaryzacji lokalizacji zimowisk B. barbastellus  

oraz inwentaryzacji letniego występowania gatunku.  

Istnieje także konieczność zmiany granic obszaru. Przeprowadzona w trakcie prac nad PZO weryfikacja danych dotyczących przedmiotu ochrony 

w obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego wykazała, iż poza granicami omawianego obszaru znalazły się 

dwa spośród kluczowych zimowisk B. barbastellus. Jedno z nich to schron oznaczony w publikacji J. Wesołowskiego nr 14 (AN14, waypoint 

GPS BRU6NOWY), który jest głównym zimowiskiem na tym obszarze, w którym bytuje około 50% zimowej populacji tego gatunku. Drugim 

jest schron AN9, w którym zależnie od źródła i roku zimuje od 1 do 90 osobników B. barbastellus. Schrony te należy włączyć do obszaru Natura 

2000. Oprócz tego wskazane jest również włączenie schronu AN10 – miejsce zimowania niewielkiej liczby osobników B. barbastellus oraz 

innych gatunków nietoperzy”. 
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Plan ochrony dla całego obszaru Natura 2000 należy sporządzić  w terminie 10 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt korekty SDF obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego stanowi Załącznik nr 6 

Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 Pkt. 2.2. 

117,1 ha 

Pkt. 2.2. 

133,7 ha 

W świetle nowych uzyskanych danych nt. mopka B. barbastellus 
1308 w trakcie prac nad PZO wzrosła powierzchnia obszaru w 
związku z nieuwzględnieniem wszystkich istotnych zimowisk 

4. Pkt. 3.2.c. 

1308 B. barbastellus  

Ocena izolacji: C 

Pkt. 3.2.c. 

1308 B. barbastellus 

Ocena izolacji: B 

W świetle nowych uzyskanych danych nt. mopka B. barbastellus 
1308 w trakcie prac nad PZO wzrosła wartość przyrodnicza i 

znaczenie obszaru. (pkt 3.2.c – wzrosła ocena liczebności B. 

barbastellus, jak również zaproponowano zmianę dot. pkt. 2.2 – 
zwiększenie powierzchni obszaru, w związku z 

nieuwzględnieniem wszystkich istotnych zimowisk). 

5 4.5. Struktura własności 

Brak danych 

4.5. Struktura własności 

Lasy- 90,71 ha (77%), Grunty orne - 5,28 ha 

(5%), Łąki trwałe 0,01 ha (0%), Grunty 
zabudowane - 1,53 ha (1%), Inne - 19,53 ha 

(17%) 

Udział poszczególnych kategorii użytkowania według aktualnych 

danych (2011 r.) wynosi odpowiednio: Lasy- 90,71 ha (77%), 

Grunty orne - 5,28 ha (5%), Łąki trwałe 0,01 ha (0%), Grunty 
zabudowane - 1,53 ha (1%), Inne - 19,53 ha (17%) 

6 4.6. Dokumentacja – źródła 

danych 

Sachanowicz K. 2003. Zimowe 

stanowiska nietoperzy 

Chiroptera w południowej 

części Wysoczyzny 
Drohiczyńskiej i w rejonie 

Podlaskiego Przełomu Bugu 

4.6. Dokumentacja – źródła danych 

Sachanowicz K. 2003. Zimowe stanowiska 
nietoperzy Chiroptera w południowej części 

Wysoczyzny Drohiczyńskiej i w rejonie 

Podlaskiego Przełomu Bugu (Nizina Podlaska). 

Nietoperze 4, p. 5-19. 

Badania terenowe 2011 r. 

Wesołowski T. 2001. Linia Mołotowa. 

Źródło danych pochodzi z pozycji literatury historycznej, stąd też 

wcześniej dane te nie zostały zawarte w SDF. 
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(Nizina Podlaska). Nietoperze 4, 

p. 5-19. 
Sowieckie fortyfikacje graniczne z lat 1940-

1941 na przykładzie 62. Brzeskiego Rejonu 

Umocnionego. Białystok, 243 pp. 

 

Lp. Proponowany przebieg granicy na 

tle istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. Mapa – Załącznik  nr 7 Ponieważ granice obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego nie 

obejmują kilku z najważniejszych zimowisk B. barbastellus, konieczne jest włączenie ich w 

granice tego obszaru.  

Przeprowadzona w trakcie prac nad PZO weryfikacja danych dotyczących przedmiotu ochrony w 

obszarze Natura 2000 PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego wykazała, iż poza 

granicami omawianego obszaru znalazły się dwa spośród kluczowych zimowisk B. barbastellus. 

Jedno z nich to schron oznaczony w publikacji J. Wesołowskiego nr 14 (AN14, waypoint GPS 

BRU6NOWY), który jest głównym zimowiskiem na tym obszarze, w którym bytuje około 50% 

zimowej populacji tego gatunku. Drugim jest schron AN9, w którym zależnie od źródła i roku 

zimuje od 1 do 90 osobników B. barbastellus. Oprócz tego wskazane jest również włączenie 

schronu AN10 – miejsce zimowania niewielkiej liczby osobników B. barbastellus oraz innych 

gatunków nietoperzy”. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

Lp. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

Moduł A 

1. Edukacja przyrodnicza i przedmiot ochrony – 

mopek, mogą stanowić walor turystyczny i 
promocję regionu. 

Przedstawiciel organizacji 

pozarządowych 

Wniosek uwzględniono w PZO (pkt. 6). Schrony będące 

obiektem historycznym mogą łączyć zarówno elementy 

historii i walory przyrodnicze, które warto wykorzystać w 

rozwoju ruchu turystycznego na terenie Gminy Mielnik 

2. Pytanie: czy właściciel gruntu, na którym 

zlokalizowany jest schron z zimującymi 

nietoperzami, jest również właścicielem 

schronu? 

Przedstawiciel 

społeczności lokalnej 

Wniosek został uwzględniony. 

Przedstawiciel RDOŚ stwierdził, że właściciel gruntu 

automatycznie staje się również właścicielem schronu 

Moduł B 

1. Konieczność edukacji społeczeństwa i 

łączenia społeczności lokalnych do działań na 
rzecz obszaru Natura 2000 

Przedstawicielka Gminy 

Siemiatycze 

Wniosek uwzględniono w punkcie 6. PZO. 

Moduł C 

1. Gotowość wykupu wybranych schronów i 

udostępnienie ich zwiedzania poza sezonem 

zimowania mopka dla grup zorganizowanych 
turystów 

Przedstawiciel władz 

samorządowych 

Wniosek nie został uwzględniony gdyż PZO nie reguluje 

zasad wykupu gruntów. 

2. Konieczność posprzątania wszystkich śmieci, 

które zalegają w schronach i w ich pobliżu, 

wykorzystanie kamer do monitorowania 
aktów wandalizmu w otoczeniu schronów 

Przedstawiciel Lasów 

Państwowych 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uwzględniony w 

pkt. 6 PZO. Wniosek ten zyskał poparcie wszystkich 

uczestników spotkania dyskusyjnego. 
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13. Dokumentacja fotograficzna PLH 200014 

Fot. 01. Płat murawy napiaskowej na rurociągu „Przyjaźń” (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 02. Łąka rajgrasowa w okolicach Siemiatycz Stacji (fot. J. Czerepko 2011) 

Fot. 03. Łąka sitowo-trzęślicowa w okolicach Siemiatycz Stacji (fot. J. Czerepko, 2011) 

Fot. 1. Mopek (Barbastella barbastellus), (fot: T. Mleczek) 

Fot. 2. Jeden ze schronów obszaru Natura 2000 BRU (A. Rachwald, 06.2011 r.) 

Fot. 3. Schrony traktowane są jako miejsca składowania śmieci (M. Falencka-Jabłońska, dn. 28.04. 2011 r.) 

 

 
 

Fot. 4. Jeden z lepiej zachowanych schronów Brzeskiego Rejonu Umocnionego (fot. M. Falencka-Jabłońska, dn. 28.04. 2011 r.) 
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Fot. 5. 6. Fragmenty schronów BRU tzw. Linii Mołotowa (fot. M. Falencka-Jabłońska, 28.04.2011 r.)             
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Fot. 7. Tablica informacyjna przed jednym z „penetrowanych” przez turystów schronów (fot. M. Falencka-Jabłońska, 28.04.2011 r.) 
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Fot. 8. Jeden ze schronów w obszarze BRU wykorzystywany jako mogilnik do 2003 r. (fot. M. Falencka-Jabłońska, 14.09.2011 r.) 
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Fot. 9. Uszczelnienia schronu wykorzystywanego jako mogilnik do 2003 r. (fot. M. Falencka-Jabłońska, 14.09.2011 r.) 
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