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 wdrażania:
Działania ochronne
Przedmiot
ochrony
Nr i nazwa

1308 mopek
Barbastella
barbastellus

Zakres prac

Miejsce realizacji

Termin
wykonania

Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie

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

Władze gminne

2

3

4

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

Marszałek Województwa
Podlaskiego, nadzór
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Białymstoku

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,

2011-2012,
jednorazowo

Władze gminne

Zwiększenie liczby
dostępnych letnich
kryjówek B.
barbastellus

Wytypowanie optymalnych lokalizacji

Od 2013,
jednorazowo z
późniejszymi
kontrolami
(przez cały

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w
Białymstoku

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 i 14)
- 14 obiektów na
obszarze Natura 2000

Cały obszar Natura
2000 PLH200014
dla umieszczenia skrzynek
Schrony Brzeskiego
nietoperzowych stanowiących letnie
Rejonu Umocnionego
schronienia dla mopka (ekspertyza).
Następnie umieszczenie w drzewostanach w części pokrytej
lasem
specjalnych sztucznych schronień dla B.
barbastellus .

okres
obowiązywan
ia PZO) i
serwisowaniem

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)

W okresie
obowiązywania
PZO

Władze gminne

Corocznie od
2012 r., przed
sezonem
hibernacyjnym
(sierpień)

Władze gminne

Systematyczne
działania nad
poprawą stanu
drzewostanów
obliczone na
okres wielu lat.

Właściciele i zarządcy
lasów

- 14 obiektów na
obszarze Natura 2000
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

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.

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
W okresie
2000 Schrony
obowiązywania
Brzeskiego Rejonu
PZO
Umocnionego w
części pokrytej lasem.

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Właściciele i zarządcy
terenu, w lasach
prywatnych, nadzór
Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach,
nadzór starostwo i
nadleśnictwo

9

Inwentaryzacja
letnia i w okresie
swarmingu

10 Wytypowanie studni
do pogłębienia

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

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w
Białymstoku

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,

2013
jednorazowo

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w
Białymstoku

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 i 14)
- 14 obiektów na
obszarze Natura 2000

Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000
11

Korekta granic
Włączenie 3 schronów do obszaru Natura
obszaru Natura
2000
2000 PLH200014
Schrony
Brzeskiego Rejonu
Umocnionego

schrony nr AN14, AN9 w okresie
i AN10 (zgodnie z
obowiązywania
oznaczeniami
PZO
zawartymi w publikacji
J. Wesołowskiego)

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w
Białymstoku /GDOŚ

