
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 

i 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE 

z dnia 30 maja 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Środkowej Wisły PLB140004 

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r.  

poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4572 i 11870,  

Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz.1853 i 4592) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 

wdrażania określa załącznik nr 23 do zarządzenia (tabela) oraz załączniki nr 24 – 26 (mapy działań 

ochronnych).”; 

2) uchyla się §7; 

3) w załączniku nr 21 tytuł tabeli otrzymuje brzmienie: „Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń 

dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony 

w obszarze Natura 2000”; 

4) załączniki nr 23 – 26 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia; 

5) uchyla się załączniki nr 27 – 36 do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

  

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie: 

Arkadiusz Siembida 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie: 

Beata Sielewicz 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 

Tabela działań ochronnych 

 

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 
Dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków oraz ich siedlisk, a także związane z utrzymaniem 

lub modyfikacją metod gospodarowania 
1 A022 Bączek 

Ixobrychus minutus 

(IX) 
A030 Bocian 

czarny Ciconia 

nigra (CCN) 
A048 Ohar 

Tadorna tadorna 

(TT) 
A053 Krzyżówka 

Anas 

platyrhynchos 

(ANP) 
A056 Płaskonos 

Anas clypeata 

(ANL) 
A070 Nurogęś 

Mergus merganser 

(MEM) 
A075 Bielik 

Haliaeetus 

albicilla (HA) 
A122 Derkacz 

Crex crex (CX) 
A130 Ostrygojad 

Haematopus 

ostralegus (HO) 
A136 Sieweczka 

rzeczna 

Charadrius dubius 

(CHD) 
A137 Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula (CHH) 
A156 Rycyk 

Limosa limosa (LI) 
A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

(TRT) 
A168 Brodziec 

piskliwy Actitis 

hypoleucos (TRH) 

Zabezpieczenie 

napowietrznych linii 

energetycznych 

przecinających rzekę 

Wisłę poprzez 

zainstalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

W celu minimalizacji 

negatywnego oddziaływania 

napowietrznych linii 

energetycznych na 

przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 należy na tych 

liniach w trakcie ich remontu 

lub wymiany przewodów 

odgromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki 

(najlepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie 

płoszenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu 

zmniejszyć liczbę 

śmiertelnych zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze 

powinny być zamontowane  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) 

odległościach od siebie, tak 

aby skuteczność ich działania 

była jak największa. Termin 

rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar Natura 

2000. Wszystkie 

napowietrzne linie 

energetyczne 

występujące w 

obszarze oraz linie 

planowane. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie na 

podstawie 

porozumienia  

z Polskimi Sieciami 

Elektroenergetycz-

nymi Spółką 

Akcyjną. 

2 A053 Krzyżówka 

Anas 

platyrhynchos 

(ANP) 

Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

polowań. 

W celu minimalizacji 

negatywnego pośredniego 

oddziaływania polowań na 

przedmioty ochrony 

(płoszenie i niepokojenie 

osobników) ewentualne 

polowania na krzyżówkę 

prowadzić z wyłączeniem 

okresu od 22 grudnia do  

31 sierpnia. 

Obwody łowieckie w 

obrębie obszaru 

Natura 2000. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie na 

podstawie 

porozumienia  

z Kołami 

Łowieckimi. 
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3 A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

(TRT) 
A182 Mewa siwa 

(pospolita) Larus 

canus (LAC) 
A193 Rybitwa 

rzeczna Sterna 

hirundo (STH) 
A195 Rybitwa 

białoczelna 

Sternula albifrons 

(STA) 

Odgrodzenie obszaru 

w okresie lęgowym. 
Okresowe odgrodzenie 

kolonii lęgowej ptaków  

i oznakowanie tablicami 

informacyjnymi, w trakcie 

bardzo niskich stanów wód 

Wisły, umożliwiających 

swobodny dostęp do miejsc 

gniazdowania, w celu 

ograniczenia penetracji terenu 

przez ludzi; zaleca się 

jednoczesną izolację kolonii 

lęgowej przed drapieżnikami 

poprzez zastosowanie 

„pastucha elektrycznego”. 

Działanie należy prowadzić 

corocznie w terminie od  

15 kwietnia do 15 lipca. 

Termin rozpoczęcia działań  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Krwawodziób: 
odsypiska w 408 – 410 

km biegu rzeki, przy 

prawym brzegu Wisły, 

okresowo oddzielone 

od brzegu boczną 

odnogą rzeki, na 

zachód od 

miejscowości 

Piotrowice. 
Mewa siwa 

(pospolita): 
odsypisko w 603 – 

605,5 km biegu rzeki, 

przy lewym brzegu 

Wisły; 
odsypiska w 408 – 410 

km biegu rzeki, przy 

prawym brzegu Wisły, 

okresowo oddzielone 

od brzegu boczną 

odnogą rzeki, na 

zachód od 

miejscowości 

Piotrowice. 
Rybitwa rzeczna, 

Rybitwa białoczelna: 
odsypiska tworzące się 

na odcinku sztucznie 

zwężonego koryta 

Wisły, pomiędzy 

tamami poprzecznymi, 

w 388 – 389 km biegu 

rzeki, przy lewym 

brzegu Wisły, na 

wschód od 

miejscowości Borek. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie/ 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, a w odniesieniu 

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków  

z zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie przepisów 

prawa albo  

w przypadku braku 

tych przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 
4 A182 Mewa siwa 

(pospolita) Larus 

canus (LAC) 
A193 Rybitwa 

rzeczna Sterna 

hirundo (STH) 
A195 Rybitwa 

białoczelna 

Sternula albifrons 

(STA) 
A136 Sieweczka 

rzeczna 

Charadrius dubius 

(CHD) 
A137 Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula (CHH) 
A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

(TRT) 

Odkrzaczanie. Odkrzaczenie, koszenie 

i wycinka drzew na 

zarastających piaszczystych 

wyspach wraz  

z wywiezieniem biomasy 

w terminie od 30 sierpnia do 

28 lutego, przynajmniej raz 

na trzy lata. Termin 

rozpoczęcia działań  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Mewa siwa 

(pospolita): 
wyspa w nurcie rzeki 

w 470– 471 km biegu 

Wisły, powierzchnia 

10,26 ha. 
Mewa siwa 

(pospolita): 
Rybitwa rzeczna, 

Rybitwa białoczelna, 

Sieweczka rzeczna, 

Sieweczka obrożna: 
wyspa w nurcie rzeki 

w 464,5 -465km biegu 

Wisły, powierzchnia 

1,52 ha; 
wyspa w nurcie rzeki 

w 455-455,5 km biegu 

Wisły, powierzchnia 

0,8 ha; 
wyspy w nurcie rzeki 

w 443-445 km biegu 

Wisły, powierzchnia 

8,65 ha; 
wyspa w nurcie rzeki 

w 441,5-442 km biegu 

Wisły, powierzchnia 

3,04 ha 
wyspa w nurcie rzeki 

w 436-436,5 km biegu 

Wisły, powierzchnia 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, a w odniesieniu 

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków  

z zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie przepisów 

prawa albo  

w przypadku braku 

tych przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 
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0,73 ha; 
wyspy w nurcie rzeki 

w 428-429 km biegu 

Wisły, powierzchnia 

1,81 ha; 
wyspa w nurcie rzeki 

w 417,5 km biegu 

Wisły, powierzchnia 

1,32 ha; 
wyspa w nurcie rzeki 

w 388,5 km biegu 

Wisły, powierzchnia 

0,35 ha. 
Krwawodziób: 
łąki w 398 – 399,7 km 

biegu rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 

Przewóz; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 19 ha. 
5 A136 Sieweczka 

rzeczna 

Charadrius dubius 

(CHD) 

Odkrzaczanie. Odkrzaczenie, koszenie  

i wycinka drzew na 

zarastających murawach  

i piaszczystych brzegach  

w terminie od 30 sierpnia do 

28 lutego z wywiezieniem 

biomasy raz na trzy lata. 

Termin rozpoczęcia działań  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Obszar zarastających 

przybrzeżnych i 

nadbrzeżnych 

odsypisk i stref niskiej 

roślinności w 502,3 – 

503,7 km biegu rzeki, 

na lewym brzegu 

Wisły, na terenie 

Warszawy, 

powierzchnia 

odkrzaczania: 14 ha. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego  

z Dyrektorem 

Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej  

w Warszawie, 

Dyrektorem Zarządu 

Mienia m.st. 

Warszawy. 
6 A122 Derkacz 

Crex crex (CX) 
A156 Rycyk 

Limosa limosa (LI) 

Odkrzaczanie. Odkrzaczenie, koszenie  

i wycinka drzew na łąkach 

wraz z wywiezieniem 

biomasy w terminie od 15 

sierpnia do 28 lutego, 

przynajmniej raz na trzy lata. 

Usuwanie drzew i krzewów 

prowadzić z pominięciem 

starych drzew tzn. drzew  

o pierśnicy większej niż 35 

cm, chyba że wykonanie 

wyżej wymienionych prac 

jest konieczne dla ochrony 

zdrowia i życia ludzi, 

zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub poprawy 

stanu środowiska 

przyrodniczego. Termin 

rozpoczęcia działań  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Derkacz: 
łąki w 487,5 – 489,5 

km biegu rzeki, na 

prawym brzegu Wisły 

na zachód od 

miejscowości 

Karczew; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 56,98ha; 
łąki w 441 – 443 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu Wisły, 

od terenów należących 

do Lasów 

Państwowych aż do 

brzegu starorzeczy 

i prawej odnogi rzeki 

Wisły; powierzchnia 

odkrzaczania: 50 ha; 
łąka w 408,5 – 409 km 

biegu rzeki, na wyspie 

zlokalizowanej przy 

prawym brzegu Wisły, 

okresowo łączącej się 

z brzegiem, położonej 

na południowy zachód 

od miejscowości 

Piotrowice; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 30 ha; 
łąki w 397 – 400 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu Wisły, 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, a w odniesieniu 

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków  

z zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie przepisów 

prawa albo  

w przypadku braku 

tych przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 
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w okolicy 

miejscowości 

Przewóz; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 50 ha; 
łąki w 396,7 – 397,4 

km biegu rzeki, na 

lewym brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości 

Zbyczyn; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 6 ha. 
Rycyk: 
łąki w 404,8 – 405,4 

km biegu rzeki, na 

lewym brzegu Wisły, 

na północ od 

miejscowości 

Mozolice Małe; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 16 ha. 
7 A122 Derkacz 

Crex crex (CX) 
A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

(TRT) 

Wypas. Działanie obligatoryjne: 
zachowanie siedliska gatunku 

stanowiącego przedmiot 

ochrony poprzez ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno– 

pastwiskowe lub 

pastwiskowe. 
Działanie fakultatywne: 
Derkacz: 
wypas po pokosie do dnia 31 

października przy obsadzie 

zwierząt do 1 dużych 

jednostek przeliczeniowych 

na hektar (DJP/ha). Koszenie 

zgodnie z pakietem 4.11 
Krwawodziób: 
wypas w terminie: 
- od połowy maja do 15 

czerwca przy obsadzie do 0,5 

dużych jednostek 

przeliczeniowych na hektar 

(DJP/ha) oraz –od 15 czerwca 

do 15 października przy 

obsadzie 0,5-1,5 dużych 

jednostek przeliczeniowych 

na hektar (DJP/ha). 
Termin rozpoczęcia działań w 

pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych 

Derkacz: 
łąki w 607,5 – 608,5 

km biegu rzeki, na 

lewym brzegu Wisły; 

powierzchnia 33 ha; 
wyspy w nurcie rzeki 

w 431,6 – 434,4 km 

biegu Wisły; 

powierzchnia 91ha; 
łąki w 431 – 432 km 

biegu rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, 

położone w pobliżu 

ujścia rzeki Radomki 

do Wisły; 

powierzchnia 93,5 ha; 
łąki w 409,5 – 412,5 

km biegu rzeki, na 

prawym brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości Tyrzyn 

Dworski i Nadlądzie 

46,5 ha. 
Krwawodziób: 
łąki w 382 – 383,7 km 

biegu rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 

Podmieście; 

powierzchnia 53,5 ha. 

Działanie 

obligatoryjne: 
Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca 

obszaru 
Działania 

fakultatywne: 
Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca 

obszaru na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem  

z programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości,  

a w odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków 

z zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie przepisów 

prawa albo  

w przypadku braku 

tych przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 
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8 A056 Płaskonos 

Anas clypeata 

(ANL) 
A156 Rycyk 

Limosa limosa (LI) 
A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

(TRT) 
A182 Mewa siwa 

(pospolita) Larus 

canus (LAC) 
A193 Rybitwa 

rzeczna Sterna 

hirundo (STH) 
A195 Rybitwa 

białoczelna 

Sternula albifrons 

(STA) 

Ograniczenie 

wypasu. 
Działanie obligatoryjne: 
zachowanie siedliska gatunku 

stanowiącego przedmiot 

ochrony poprzez ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno– 

pastwiskowe lub 

pastwiskowe. 
Działanie fakultatywne: 

wypas w okresie od 20 lipca 

do 15 października  

z jednoczesnym utrzymaniem 

obsady 0,5-1 dużych 

jednostek przeliczeniowych 

na hektar (DJP/ha). Termin 

rozpoczęcia działań w 

pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Płaskonos, Rycyk, 

Krwawodziób: 
wyspy w nurcie,  

w 414 – 417,5 km 

biegu rzeki, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia 25 ha; 
wyspy w nurcie, w 

410 – 412,5km biegu 

rzeki; powierzchnia 

68,5 ha, z wypasu 

należy wyłączyć strefę 

ochronną puchacza. 
Rybitwa rzeczna, 

Rybitwa białoczelna, 

Mewa siwa 

(pospolita): 
wyspa w nurcie rzeki, 

w 439,9 – 442,6 km 

biegu Wisły, przy 

prawym jej brzegu; 

powierzchnia 27 ha; 
wyspy w nurcie, w 

414 – 417,5 km biegu 

rzeki, na wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia 25 ha; 
wyspy w nurcie, w 

410 – 412,5 km biegu 

rzeki; powierzchnia 

68,5 ha, 

z wypasu należy 

wyłączyć strefę 

ochronną puchacza. 
Mewa siwa 

(pospolita), Rybitwa 

rzeczna: 
odsypisko w 433,7 – 

435,6 km biegu rzeki, 

przy lewym brzegu 

Wisły; powierzchnia 

25 ha. 
Mewa siwa 

(pospolita): 
wyspa w 414 – 415 

km biegu rzeki, przy 

lewym brzegu Wisły; 

powierzchnia 10 ha. 

Działanie 

obligatoryjne: 
Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca 

obszaru. 
Działania 

fakultatywne: 
Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca 

obszaru na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem  

z programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości, 

a w odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków  

z zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie przepisów 

prawa albo  

w przypadku braku 

tych przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartegoz organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 

9 A122 Derkacz 

Crex crex (CX) 
Koszenie. Działanie obligatoryjne: 

zachowanie siedliska gatunku 

stanowiącego przedmiot 

ochrony poprzez ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno– 

pastwiskowe lub 

pastwiskowe. 
Działanie fakultatywne: 
koszenie łąki w terminie od 

15 sierpnia do 30 września  

z pozostawieniem 15-20% 

powierzchni łąki 

nieskoszonej, corocznie  

w innym miejscu. Termin 

rozpoczęcia działań  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

łąki w 554 – 554,5 km 

biegu rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, na 

wysokości 

miejscowości Sady, 

powierzchnia 25 ha; 
łąki i ziołorośla w 502 

– 506,5 km biegu 

rzeki, na prawym 

brzegu Wisły, wzdłuż 

ul. Wał Miedzeszyński 

w Warszawie; 

powierzchnia 161 ha; 
tereny położone w 

487,5 – 489,5 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu Wisły, 

na zachód od 

Działanie 

obligatoryjne: 
Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca 

obszaru. 
Działania 

fakultatywne: 
Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca 

obszaru na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 
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miejscowości 

Karczew; 

powierzchnia 49 ha; 
łąki w 458 km biegu 

rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, między 

wałem a nurtem rzeki; 

powierzchnia 26 ha; 
łąki w 434 – 436 km 

biegu rzeki, na lewym 

brzegu Wisły,  

na wschód od 

miejscowości 

Winduga; 

powierzchnia 170 ha; 
łąki w 417,9 – 420 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu Wisły 

i wyspie przy brzegu, 

na wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia: 48 ha; 
łąki w 409,5 – 412,5 

km biegu rzeki, na 

prawym brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości Tyrzyn 

Dworski i Nadlądzie 

182 ha; 
łąki w 385,5 – 388 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu Wisły, 

między 

miejscowościami 

Matygi i Gołąb; 

powierzchnia 40 ha; 
łąki w 379 – 381,5 km 

biegu rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, na 

wysokości 

miejscowości Łęka, 

Oleśniak, Opatkowice; 

powierzchnia 140 ha. 

z korzystaniem  

z programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości,  

a w odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości 

w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków  

z zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie przepisów 

prawa albo  

w przypadku braku 

tych przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 

10 A156 Rycyk 

Limosa limosa (LI) 
Koszenie. Działanie obligatoryjne: 

zachowanie siedliska gatunku 

stanowiącego przedmiot 

ochrony poprzez ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe lub 

pastwiskowe. 
Działanie fakultatywne: 
koszenie łąki w terminie od 

15 czerwca do 30 września 

zgodnie z wymogami 

aktualnie obowiązującego 

programu 

rolnośrodowiskowego 

ukierunkowanego na ochronę 

ptaków siewkowych. Termin 

rozpoczęcia działań w 

pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Łąki w 404,8 – 405,4 

km biegu rzeki, na 

lewym brzegu Wisły, 

na północ od 

miejscowości 

Mozolice Małe; 

powierzchnia 23ha. 

Działanie 

obligatoryjne: 
Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca 

obszaru. 
Działanie 

fakultatywne: 
Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca 

obszaru na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem  

z programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości, 

a w odniesieniu do 

gruntów 
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stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków  

z zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie przepisów 

prawa albo  

w przypadku braku 

tych przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 
11 A136 

Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 

(CHD) 

Ograniczenie presji 

ludzi. 
Poprawa warunków 

siedliskowych przez 

ograniczenie płoszenia  

w sezonie lęgowym. 
Ograniczenie penetracji 

ludzkiej (za wyjątkiem 

właścicieli i zarządców terenu 

oraz służb państwowych) 

w sezonie lęgowym 

tj. od 1 kwietnia do końca 

lipca, poprzez ustawienie przy 

drogach wjazdowych tablic 

informujących o zakazach 

wynikających z ochrony 

gatunkowej ptaków 

i związanych z tym 

ograniczeniach. 
Działanie jednorazowe, na 

podstawie porozumienia  

z właścicielami lub 

zarządcami terenu. 

Rozpoczęcie działań  

w pierwszych trzech latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych 

Obszar zarastających 

nadbrzeżnych 

odsypisk i muraw 

napiaskowych w 502 – 

503,5 km biegu rzeki 

na lewym brzegu 

Wisły, znajdującym 

się na terenie m.st. 

Warszawy 

powierzchnia 24ha. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 
12 A022 Bączek 

Ixobrychus minutus 

(IX) 

Nasłuch 

odzywających się 

samców w 

godzinach późno 

popołudniowychi 

wieczornych w 

gorące, parne dni; 

nasłuch i obserwacje 

prowadzić wzdłuż 

przybrzeżnych 

podtopionych 

łozowisk i 

trzcinowisk zarówno 

nad brzegiem rzeki 

jak i starorzeczy. 

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli co 3 lata w terminie 

od 15 czerwca do 15 lipca. 

Termin rozpoczęcia działania 

po przeprowadzeniu 

inwentaryzacji gatunku, 

wykonanej w ramach 

działania dotyczącego 

uzupełnienia stanu wiedzy  

o przedmiocie ochrony. 

Wszystkie znane 

stanowiska,  szczegóły 

do ustalenia po 

wykonaniu 

inwentaryzacji. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

13 A030 Bocian 

czarny Ciconia 

nigra (CCN) 

Liczenie wszystkich 

osobników 

obserwowanych w 

obszarze w 

wybranych 

lokalizacjach; 

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli co trzy lata, 

w odstępach co najmniej  

15-sto dniowych, w terminie 

od sierpnia do września 

(razem 2 kontrole). Termin 

Wybrane fragmenty 

rzeki i starorzeczy, 

mielizn, zatoczek w 

całym obszarze Natura 

2000. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  
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liczenia transektowe 

wzdłuż wybranych 

fragmentów rzeki  

i starorzeczy. 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

w Lublinie. 

14 A048 Ohar 

Tadorna tadorna 

(TT) 
A056 Płaskonos 

Anas clypeata 

(ANL) 
A070 Nurogęś 

Mergus merganser 

(MEM) 
A130 Ostrygojad 

Haematopus 

ostralegus (HO) 
A136 Sieweczka 

rzeczna 

Charadrius dubius 

(CHD) 
A137 Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula (CHH) 
A156 Rycyk 

Limosa limosa (LI) 
A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

(TRT) 
A168 Brodziec 

piskliwy Actitis 

hypoleucos (TRH) 
A176 Mewa 

czarnogłowa Larus 

melanocephalus 

(LAU) 
A179 Śmieszka 

Chroicocephalus 

ridibundus (LAR) 
A182 Mewa siwa 

(pospolita) Larus 

canus (LAC) 
A193 Rybitwa 

rzeczna Sterna 

hirundo (STH) 
A195 Rybitwa 

białoczelna 

Sternula albifrons 

(STA) 
A229 Zimorodek 

Alcedo atthis (AL) 
A249 Brzegówka 

Riparia riparia (R) 

Monitoring w 

okresie lęgowym, 

spływ z nurtem rzeki 

w celu stwierdzenia 

obecności gatunku, 

połączony z pieszą 

penetracją 

wybranych wysp, łąk 

i pastwisk (liczenie 

wszystkich par 

i osobników 

wykazujących 

zachowania lęgowe 

oraz rodzin,  

a w przypadku 

brzegówki - nor). 

Corocznie przeprowadzenie 

dwóch kontroli w terminie od 

25 kwietnia do 15 maja 

(optymalny termin 1-10 maja) 

oraz od 20 maja do 10 

czerwca (optymalny termin 

25 maja - 5 czerwca). Termin 

kontroli może ulec 

przesunięciu ze względu na 

poziom wód w Wiśle/ złe 

warunki atmosferyczne. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Koryto rzeki i jej 

odnóg w całym 

obszarze Natura 2000 

w obrębie znanych 

siedlisk 

przedmiotowych 

gatunków,  

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

brzegów rzeki, nie 

zadrzewionych wysp, 

piaszczystych ławic, 

skarp, a także 

ekstensywnie 

użytkowanych łąk 

i pastwisk w tarasie 

zalewowym. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska 

w Lublinie. 

15 A053 Krzyżówka 

Anas 

platyrhynchos 

(ANP) 

Wskazane liczenie 

wszystkich 

osobników 

obserwowanych  

w obszarze; liczenia 

transektowe wzdłuż 

rzeki. 

Coroczna, pojedyncza 

kontrola w połowie stycznia. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Koryto Wisły. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska 

w Lublinie. 
16 A060 Podgorzałka 

Aythya nyroca 

(AYN) 

Określenie liczby par 

i samic z młodymi  

w okresie lęgowym 

w celu stwierdzenia 

obecności gatunku  

w obszarze Natura 

2000. Monitoring 

prowadzić spływając 

W przypadku wykrycia 

stanowisk w obszarze 

corocznie dwie kontrole – 

pierwsza w terminie od 25 

kwietnia do 15 maja, druga w 

czerwcu. Termin kontroli 

może ulec przesunięciu ze 

względu na poziom wód w 

Znane siedliska 

gatunku w obrębie 

całego obszaru. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 
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z nurtem rzeki. Wiśle/złe warunki 

atmosferyczne. Termin 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 
17 A075 Bielik 

Haliaeetus 

albicilla (HA) 

Wskazane liczenie 

wszystkich 

osobników 

obserwowanych  

w obszarze 

monitoringu; liczenia 

transektowe wzdłuż 

rzeki . 

Coroczna, pojedyncza 

kontrola przeprowadzona  

w połowie stycznia. Termin 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Koryto Wisły. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

18 A075 Bielik 

Haliaeetus 

albicilla (HA) 

Wskazany 

monitoring 

wszystkich 

potencjalnych 

siedlisk lęgowych  

w okresie od 20 

stycznia do 15 lutego 

w celu lokalizacji 

gniazd i tokujących 

ptaków; monitoring 

w sezonie lęgowym 

w celu kontroli 

zasiedlenia gniazd 

oraz określenia 

pozostałych rewirów 

lęgowych. 

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli, co trzy lata, 

w terminach od 20 stycznia 

do 15 lutego i od 10 do  

30 czerwca. Termin 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Potencjalne siedliska 

lęgowe, tj. zwarte 

zadrzewienia łęgowe 

na brzegach rzeki i 

wyspach, na terenie 

całego obszaru Natura 

2000. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

19 A122 Derkacz 

Crex crex (CX) 
Monitoring  

w okresie lęgowym 

polegający na 

zliczeniu  

i zmapowaniu 

odzywających się 

samców; prowadzić 

w godzinach 

nocnych od godz. 

22:00 do świtu. 

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli, raz na trzy lata, 

pierwsza kontrola w terminie 

od 25 maja do 05 czerwca, 

druga kontrola w terminie od 

20 do 30 czerwca. Termin 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Potencjalne siedliska 

lęgowe w obszarze 

Natura 2000, tj. 

pastwiska, łąki i 

ziołorośla powyżej 0,5 

ha powierzchni. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

20 A238 Dzięcioł 

średni 

Dendrocopos 

medius (DE) 

Monitoring 

stanowisk lęgowych 

prowadzony na 

powierzchniach 

próbnych. 

Przeprowadzić dwie kontrole 

w odstępach minimum  

10 dniowych, co 3 lata  

w terminie od 25 marca do  

20 kwietnia. Przynajmniej 

jednokrotne stwierdzenie 

osobnika wykazującego 

zachowania terytorialne  

w ciągu sezonu uznaje się za 

stanowisko lęgowe. Należy 

stosować stymulację głosową. 

Termin rozpoczęcia działania 

w trzy lata po 

przeprowadzeniu 

inwentaryzacji gatunku. 

Inwentaryzację należy 

przeprowadzić w pierwszych 

3 latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Powierzchnie próbne 

(wybrane losowo 

fragmenty obszaru 

obejmujące lasy 

łęgowe) wyznaczone 

w ramach 

inwentaryzacji 

gatunku. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

21 A272 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

(LUS) 

Liczenia 

śpiewających 

samców prowadzone 

na transektach 

lądowych 

zlokalizowanych 

wzdłuż 

potencjalnych 

siedlisk lęgowych 

tego gatunku,  

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli co trzy lata w 

terminie od 10 kwietnia do  

05 maja, odstęp pomiędzy 

kontrolami powinien wynosić 

7-10 dni. Kontrolę należy 

przeprowadzać tylko na 

wyznaczonych odcinkach 

znanego i potencjalnego 

występowania gatunku. 

Kontrolami 

prowadzonymi co trzy 

lata należy objąć 

potencjalne siedliska 

gatunku w całym 

obszarze Natura 2000; 

kontrolę należy 

prowadzić przede 

wszystkim na odcinku 

od 379 do 458 km 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 
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tj. zarośli 

wiklinowych, 

łozowisk 

przybrzeżnych oraz 

starorzeczy. 

Liczenia prowadzić  

w godzinach porannych od 

3:00 do 11:00. Lokalizacje 

transektów zostaną ustalone 

po wykonaniu inwentaryzacji. 

Termin kontroli może ulec 

przesunięciu ze względu na 

poziom wód w Wiśle/złe 

warunki atmosferyczne. 

Termin rozpoczęcia działania 

po przeprowadzeniu 

inwentaryzacji gatunku 

wykonanej w ramach 

działania dotyczącego 

uzupełnienia stanu wiedzy  

o przedmiocie ochrony. 

biegu rzeki Wisły,  

a w przypadku 

stwierdzenia 

stanowisk poza 

wyznaczonym 

odcinkiem, konieczne 

jest rozszerzenie 

obszaru monitoringu. 

22 A371 Dziwonia 

Erythrina erythrina 

(CE) 

Monitoring 

prowadzić na 4 

transektach o 

długości po 8 km  

w tarasie 

zalewowym w całym 

obszarze Natura 

2000. 

Pojedyncza kontrola 

prowadzona raz na trzy lata  

w terminie od 1 do 10 

czerwca. Rejestracji podlegają 

wszystkie osobniki widziane 

i słyszane. Kontrole poranne - 

obserwacje należy zakończyć 

przed godziną 11.00. 
Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane fragmenty 

doliny rzeki Wisły km 

614-622 lewy brzeg, 

km 580-588 prawy 

brzeg, 500-508 lewy 

brzeg, 433-441 prawy 

brzeg. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

23 A429 Dzięcioł 

białoszyi 

Dendrocopos 

syriacus (DS) 

Monitoring 

stanowisk lęgowych 

prowadzić wzdłuż 

transektów 

przecinających 

potencjalne siedliska 

lęgowe to znaczy 

łęgi, zadrzewienia 

oraz ich skraje; 

należy zastosować 

stymulację głosową 

w punktach co około 

200-400 m transektu; 

przynajmniej 

jednokrotne 

stwierdzenie ptaków 

w rewirach w ciągu 

sezonu uznaje się za 

stanowiska lęgowe; 

UWAGA: może 

tworzyć pary 

mieszane z 

dzięciołem dużym. 

Przeprowadzić dwie kontrole 

w odstępach min. 15 

dniowych, co 3 lata  

w terminie od 20 marca do 30 

kwietnia. Przynajmniej 

jednokrotne stwierdzenie 

osobnika wykazującego 

zachowania terytorialne  

w ciągu sezonu uznaje się za 

stanowisko lęgowe. Termin 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wszystkie znane 

stanowiska w obszarze 

Natura 2000. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

24 A182 Mewa siwa 

(pospolita) Larus 

canus (LAC) 
A193 Rybitwa 

rzeczna Sterna 

hirundo (STH) 
A195 Rybitwa 

białoczelna 

Sternula albifrons 

(STA) 

Monitoring 

sezonowej dynamiki 

i rozmieszczenia 

wynurzonych 

odsypisk w nurcie 

rzeki połączony 

z badaniem 

zależności od ilości 

wydobywanego 

kruszywa. 

Coroczny monitoring 

rozmieszczenia odsypisk 

prowadzony z powietrza. 

Analiza wpływu zmiennej 

ilości i lokalizacji poboru 

kruszywa na zmiany 

rozmieszczenia i powierzchni 

odsypisk, powstających w 

nurcie  rzeki Wisły z 

uwzględnieniem stanu 

sukcesji roślinnej 

piaszczystych wysp. 

Szczegółowy zakres i 

metodyka prowadzenia 

monitoringu zostaną 

określone na podstawie 

ekspertyzy, przewidzianej do 

wykonania w ramach 

Cały obszar Natura 

2000. 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie na 

podstawie 

porozumienia  

z Dyrektor 

Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej  

w Warszawie. 
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działania zawartego  

w załączniku nr 23 tabela 

pt. działania ochronne 

Dotyczące uzupełnienia stanu 

wiedzy o przedmiotach 

ochrony i uwarunkowaniach 

ich ochrony. 

Termin rozpoczęcia 

monitoringu – po wykonaniu 

ekspertyzy. 
Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

25 A022 Bączek 
Ixobrychus minutus 

(IX) 

Inwentaryzacja. 
Nasłuch 

odzywających się 

samców w 

godzinach późno 

popołudniowych  

i wieczornych  

w gorące, parne dni; 

nasłuch i obserwacje 

prowadzić wzdłuż 

przybrzeżnych 

podtopionych 

łozowski i 

trzcinowisk zarówno 

nad brzegiem rzeki 

jak i starorzeczy. 

Inwentaryzacja w celu 

określenia stanu populacji 

(regularnie gniazdującej 

liczby par) w obszarze. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar Natura 

2000. 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska 

w Lublinie. 

26 A238 Dzięcioł 

średni 

Dendrocopos 

medius (DE) 

Inwentaryzacja 

stanowisk lęgowych 

prowadzona na 

powierzchniach 

próbnych. 

Ocena liczebności gatunku w 

obszarze. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Cały obszar Natura 

2000. 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska 

w Lublinie. 
27 A272 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

(LUS) 

Inwentaryzacja. 
Liczenia 

śpiewających 

samców prowadzić 

na transektach 

lądowych 

zlokalizowanych 

wzdłuż 

potencjalnych 

siedlisk lęgowych 

tego gatunku, to jest 

zarośli wiklinowych, 

łozowisk 

przybrzeżnych oraz 

starorzeczy; liczenia 

prowadzić w 

godzinach porannych 

od 3:00 do 11:00. 

Inwentaryzacja w celu 

określenia stanu populacji 

(regularnie gniazdującej 

liczby par) w obszarze. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar Natura 

2000. 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

28 A272 

Podróżniczek 
Luscinia svecica 

(LUS) 

Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Przetamowania w 

381– 383,5 km biegu 

rzeki Wisły, przy 

lewym jej brzegu, w 

okolicy miejscowości 

Podmieście (gm. 

Gniewoszów). 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska 

w Lublinie. 
29 A075 Bielik 

Haliaeetus 

albicilla (HA) 
A130 Ostrygojad 

Haematopus 

ostralegus (HO) 
A136 Sieweczka 

rzeczna 
Charadrius dubius 

(CHD) 

Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności 
i możliwości izolacji wysp, 
w tym ewentualnej 

konieczności rozbiórki 

budowli regulacyjnych oraz 

udrażniania i pogłębiania 

odnóg rzeki Wisły. Termin 

rozpoczęcia działania w 

pierwszych 3 latach 

Cały obszar Natura 

2000. 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 
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A137 Sieweczka 

obrożna 
Charadrius 

hiaticula (CHH) 
A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

(TRT) 
A168 Brodziec 

piskliwy 
Actitis hypoleucos 

(TRH) 
A176 Mewa 

czarnogłowa 
Larus 
melanocephalus 

(LAU) 
A179 Śmieszka 

Chroicocephalus 

ridibundus (LAR) 
A182 Mewa siwa 

(pospolita) 
Larus canus (LAC) 
A193 Rybitwa 

rzeczna 
Sterna hirundo 

(STH) 
A195 Rybitwa 

białoczelna 
Sternula albifrons 

(STA) 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

30 A162 
Krwawodziób 

Tringa totanus 

(TRT) 
A182 Mewa siwa 

(pospolita) 
Larus canus (LAC) 
A193 Rybitwa 

rzeczna 
Sterna hirundo 

(STH) 
A195 Rybitwa 
białoczelna 
Sternula albifrons 

(STA) 

Opracowanie planu 

minimalizacji 

wpływu 

drapieżnictwa 

powodowanego 

czynnikami 

antropogenicznymi 

na przedmioty 

ochrony. 

Inwentaryzacja stanowisk na 

najbardziej zagrożonych 

przez drapieżne ssaki. 

Określenie stopnia 

drapieżnictwa 

poszczególnych gatunków. 

Monitoring populacji norki 

amerykańskiej i lisa w 

obszarze. Opracowanie planu 

efektywnej eliminacji 

drapieżników zagrażających 

przedmiotom ochrony, w tym 

ewentualnego ograniczenia 

liczebności lisa 
w granicach obszaru Natura 

2000. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych  

3 latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wszystkie stanowiska 

gatunku w obszarze. 

Cały obszar Natura 

2000. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 

31 A182 Mewa siwa 

(pospolita) 
Larus canus (LAC) 
A193 Rybitwa 
rzeczna 
Sterna hirundo 

(STH) 
A195 Rybitwa 
białoczelna 
Sternula albifrons 

(STA) 

Opracowanie 

dokumentacji na 

potrzeby określenia 

zakresu i metodyki 

prowadzenia 

monitoringu 

rozmieszczenia 

odsypisk w nurcie 

rzeki Wisły. 

Dokonanie analizy dostępnej 

literatury, ustalenie 

wskaźników i metodyki ich 

mierzenia. 

Cały obszar Natura 

2000. 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 
w Warszawie  

i Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 

Mapa działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 

odkrzaczanie 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 

Mapa działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 

wypas 
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 

Mapa działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 

koszenie 
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