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Założenia do opracowania projektu planu zadań ochronnych obszaru 
Natura 2000 „Puszcza Augustowska” PLB20002 

 

I. Opis obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” 
 

Obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Puszcza Augustowska” położony jest 
w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, w obrębie 3 powiatów: 
augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Jego powierzchnia wynosi 134377,7 ha, z czego 
4771,6 ha należy do gminy Augustów (gmina miejska), 11163,8 ha należy do gminy 
Augustów (gmina wiejska), 4963,5 ha do gminy Lipsk, 16156,2 ha do gminy Nowinka, 
37286,4 ha do gminy Płaska, 10956,6 ha do gminy Sztabin, 30298,7 ha do gminy Giby, 
2866,7 ha do gminy Krasnopol, 4373,0 ha do gminy Sejny (gmina wiejska), 364,4 ha do 
gminy Raczki, 10802,8 ha do gminy Suwałki (gmina wiejska), 373,7 ha do miasta Suwałki 
i 0,1 ha do gminy Szypliszki. OSO „Puszcza Augustowska” stanowi część jednego 
z największych zwartych kompleksów leśnych Europy (pozostała część leży na Litwie 
i Białorusi). Obszar lasów Puszczy Augustowskiej administrowany jest przez siedem 
nadleśnictw: Augustów, Białobrzegi, Głęboki Bród, Pomorze, Płaska, Szczebra i Suwałki, 
wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, oraz 
Wigierski Park Narodowy. Jednostki te funkcjonują w strukturach Ministerstwa Środowiska. 

 
Warunki geologiczne, najbardziej zewnętrznej warstwy powierzchni ziemi, mające 

wpływ na rzeźbę terenu, gleby i stosunki wodne OSO „Puszcza Augustowska” ukształtował 
lądolód skandynawski, głównie podczas ostatniego na naszych ziemiach zlodowacenia Wisły. 
Przez Puszczę przebiega dział wodny pomiędzy dorzeczem Wisły i Niemna. Zlewnie łączy 
Kanał Augustowski. Główne rzeki to Czarna Hańcza, Rospuda i Marycha. Na terenie OSO 
leży ponad 100 jezior, w tym 20 o powierzchni ponad 1 km2. Największym jeziorem są 
Wigry, znajdujące się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i zajmujące powierzchnię 
21,63 km2 (bez powierzchni wysp). Klimat Puszczy, jak i całego obszaru północno-
wschodniej Polski, odznacza się wyraźnymi cechami klimatu kontynentalnego. Wyróżnia się 
spośród nizinnych regionów Polski najdłuższą i najmroźniejszą zimą, pokrywą śnieżną 
zalegającą prawie sto dni, stosunkowo krótkim przedwiośniem, najkrótszym okresem 
wegetacyjnym (około 190 dni) i najniższą średnią roczną temperaturą powietrza (ok. 6oC). 

Szata roślinna jest kształtowana przez surowe warunki klimatyczne i ubogie gleby. 
Sosna zwyczajna jest obecnie głównym gatunkiem lasotwórczym Puszczy (lasy, gdzie jest 
ona gatunkiem panującym zajmują ponad 75% powierzchni Puszczy). Świerk pospolity 
panuje w lasach na obszarze blisko 8%, a drzewostany z panującą olsza czarną i brzozą 
zajmują odpowiednio 7,4% i 6,3% obszaru Puszczy. Drzewostany z panującym dębem 
bezszypułkowym pokrywają niecałe 2% powierzchni.  

Roślinność Puszczy, charakterystyczna dla północno-wschodniej Europy, odznacza się 
dominowaniem mszystych lasów iglastych sosnowo-świerkowych i obecnością dużych 
powierzchni torfowisk. Stwierdzono tu około 1000 gatunków roślin naczyniowych., od 
borealnych i właściwych florze arktycznej, aż do gatunków związanych ze strefą 
śródziemnomorską. Licznie występują tu gatunki będące reliktami późnoglacjalnymi 
i postglacjalnymi, m.in. brzoza niska, żurawina drobnolistkowa, skalnica torfowiskowa 
i turzyca strunowa.  

Na terenie Puszczy stwierdzono dotychczas występowanie ponad dwóch tysięcy 
gatunków zwierząt. Najliczniej reprezentowany w gatunki jest świat owadów, który 
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charakteryzuje się dużym udziałem gatunków borealnych. Można tu spotkać m.in.: motyle - 
skalnika arktycznego, perłowca tundrowego i perłowca błotnego, błonkówki - trzmiela 
tajgowego i gmachówkę koniczek. Stwierdzono tu występowanie około 30 gatunków ryb, 12 
gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 215 gatunków ptaków oraz około 50 gatunków 
ssaków, w tym wilk, ryś, bóbr i wydra. Wśród ptaków Puszczy ponad 170 gatunków, to 
gatunki lęgowe. Niemal we wszystkich środowiskach leśnych dominantem jest zięba, a do 
licznych i rozpowszechnionych ptaków należą: sosnówka, rudzik, śpiewak, kos, paszkot, 
świstunka, pierwiosnek, piecuszek, czubatka. Borealny charakter awifauny puszczy podkreśla 
lęgowość orzechówki, droździka, muchołówki małej, sóweczki i włochatki, krzyżodzioba 
świerkowego oraz głuszca i jarząbka. 
 
 
II. Ustalenie terenu objętego projektem planu zadań ochronnych 

 
 
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska” (PLB200002) obejmuje 

powierzchnię 134377,7 ha. Pokrywa się w większości ze specjalnymi obszarami ochrony 
siedlisk „Ostoja Wigierska” (PLH200004) i „Ostoja Augustowska” (PLH200005).  

Teren Wigierskiego Parku Narodowego położony jest jednocześnie w granicach OSO 
„Puszcza Augustowska” i SOO „Ostoja Wigierska”. 

Część obszaru OSO „Puszcza Augustowska”, pokrywająca się z obszarem 
Wigierskiego Parku Narodowego oraz SOO „Ostoja Wigierska”, będzie posiadała plan 
ochrony, który jest wykonywany dla tych obszarów przez Wigierski Park Narodowy. 
W planach ochrony uwzględniony zostanie zakres planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000. 

W związku z powyższym, projektem planu zadań ochronnych będzie objęty obszar 
specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska”, z wyłączeniem części wspólnej 
z Wigierskim Parkiem Narodowym i „Ostoją Wigierską”. Obszar ten aktualnie nie posiada 
planu ochrony, ani planu zadań ochronnych. Powierzchnia obszaru Natura 2000 „Puszcza 
Augustowska” objęta projektem wynosi 118430,9 ha.  
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Mapa obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” 

 



4 

Uwarunkowania i zasady realizacji planu zadań ochronnych 

 
A. Podstawy prawne 
 

Prawne podstawy realizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 dotyczą 
następujących aktów prawnych: 
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 z dnia 16 

września 2009 r. tekst jednolity); Art. 20, 28, 30. 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1220, Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 215 poz. 1664). 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 08.199.1227 z dnia 7 listopada 2008 r.). 

 
 
B. Czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

 
Plan zadań ochronnych (PZO) jest dokumentem planistycznym, który sporządza się 

i realizuje dla obszaru Natura 2000. Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 (w przypadku obszaru „Puszcza Augustowska” jest nim dyrektor Wigierskiego 
Parku Narodowego).  

PZO obszaru Natura 2000 jest podstawowym instrumentem planistycznym, służącym 
skutecznej ochronie jego przyrody. Plan zadań ochronnych jest „listą rzeczy do zrobienia”, 
nie określa reguł i zasad postępowania. Sporządzany jest na okres 10 lat, aby bez zwłoki 
podjąć działania, które nie budzą wątpliwości, a są niezbędne dla zachowania przedmiotów 
ochrony. Ważne jest aby gatunki ptaków i ich siedliska, dla których wyznaczono ten obszar, 
nie zostały utracone, ani ich stan nie uległ pogorszeniu.  

 Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” musi 
zawierać: 

opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 
identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 
cele działań ochronnych; 
określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 
ochrony czynnej gatunków oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów ochrony 
oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 
i uwarunkowaniach ich ochrony; 

wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczące 
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są 
niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub 
całości obszaru. 

 
W procesie sporządzenia planu musi być zapewniony udział osób i podmiotów 

prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 
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ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze 
strony ogółu społeczeństwa. 
 
 
C. Główne zadania planu zadań ochronnych 
 

Do głównych zadań planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza 
Augustowska” należy: 
weryfikacja terenu objętego projektem Planu,  
ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, 
organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesariuszy,  
utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy. 
wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000 
zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, 
weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji,  
ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, 
identyfikacja i analiza zagrożeń, 
ustalenie celów działań ochronnych, 
ustalenie działań ochronnych, 
ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony, 
ustalenie i opracowanie wskazań do innych dokumentów planistycznych, 
opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu, 
zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic, 
 
 

D. Proces sporządzania planu zadań ochronnych 
 

Ochrona obszaru Natura 2000 będzie sensowna tylko wtedy, jeżeli będzie oparta na 
aktualnej i dobrej wiedzy naukowej. Dlatego Plan zadań ochronnych jest sporządzany na 
podstawie inwentaryzacji wszelkich istniejących danych o przedmiotach ochrony, a w razie 
potrzeby na podstawie przeprowadzonych dodatkowych ekspertyz naukowych. Do tego 
konieczny jest udział odpowiednich ekspertów i naukowy sposób wnioskowania. Służy temu 
logiczny schemat procesu i jego oparcie na kryteriach i wskaźnikach stanu ochrony. 

Dobrze zorganizowany proces sporządzania planu zadań ochronnych powinien 
realizować następujące zadania: 
1. Zebranie pełnej aktualnie dostępnej wiedzy o obszarze i przedmiotach ochrony;  
2. Identyfikacja „środowiska społecznego i gospodarczego”, w którym dokonywana będzie 

ochrona obszaru - w tym identyfikacja osób i podmiotów, których zaangażowanie jest 
potrzebne dla skutecznej ochrony obszaru, oraz osób i podmiotów na które ochrona 
obszaru może mieć wpływ; 

3. Uzyskanie powszechnej świadomości, dlaczego dany obszar ma znaczenie dla całej 
Europy, jakie elementy przyrody i jakie ich cechy o tym decydują;  

4. Zebranie dostępnych danych o przedmiotach ochrony, a w razie potrzeby 
przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz niezbędnych do uzyskania wiedzy 
o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5. Zestandaryzowana ocena stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony; 
6. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;  
7. Opracowanie koncepcji ochrony przedmiotów ochrony, w tym ustalenie warunków 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ich ochrony; 
8. Umożliwienie zaangażowania różnych podmiotów i osób w realizację wspólnego celu, 
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jakim jest ochrona obszaru; 
9. Rozwiązanie, na ile to możliwe, konfliktów interesów pomiędzy różnymi podmiotami 

działającymi w obszarze a potrzebami ochrony obszaru; 
10. Ustalenie wspólnie akceptowanego planu działań ochronnych: 

– logicznie wynikających z potrzeb ochrony gatunków i ich siedlisk, 
– możliwych do wykonania w czasie, na jaki jest ustanawiany plan zadań ochronnych, 
– weryfikowalnych i weryfikowanych przez monitoring; 

11. Wspomaganie komunikacji między poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi 
w obszarze – ustalenie „wspólnego punktu odniesienia”. 

 
Plan zadań ochronnych powinien osobom i podmiotom działającym w obszarze dawać 

większą przewidywalność i pewność, jak wymogi ochrony przedmiotów ochrony wpłyną na 
ich działalność. 
 

Wykonawcą planu będzie podmiot wybrany w procedurze otwartej. Ogłoszenie 
o przetargu znajduje się w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65585-
2011:TEXT:PL:HTML 
 
 
E. Udział społeczeństwa w opracowywaniu planu zadań ochronnych 
 

Udział społeczeństwa w opracowywaniu planu zadań ochronnych musi być 
przeprowadzony na zasadach określonych w dziale III rozdziale 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Ochrona obszaru Natura 2000 będzie możliwa i skuteczna tylko wtedy, jeżeli będzie 
oparta na „wspólnym zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony przez ludzi z tym 
obszarem związanych. Dlatego proces sporządzania Planu musi być transparentny 
i uspołeczniony. Będzie on wymagał przedyskutowania i uzgodnienia wielu szczegółów 
z innymi podmiotami – takimi, których współdziałanie jest pożądane dla ochrony obszaru 
oraz takimi, na których interesy nasze działania mogą wywierać wpływ. W dyskusjach tych 
nie można jednak tracić z oczu celu, jakim jest skuteczna ochrona przedmiotów ochrony. 
 
Warsztaty 

Podstawową metodą zapewnienia możliwości udziału zainteresowanych osób 
i podmiotów prowadzących działalność na obszarze Natura 2000 „Puszcza Augustowska” 
będzie organizacja cyklu spotkań dyskusyjnych (warsztatów). W ramach przygotowania 
procesu planowania nastąpi identyfikacja potencjalnych interesariuszy. Liczymy, ze każdy 
z podmiotów desygnuje do udziału w warsztatach konkretną osobę. Wytypowana osoba 
powinna być dobrym fachowcem w swojej dziedzinie.  

Akceptowane będą również ochotnicze zgłoszenia osób, których współdziałanie jest 
pożądane dla ochrony obszaru Natura 2000, lub na których interesy ochrona obszaru może 
wywierać wpływ. Jeżeli wymienione powyżej metody naboru nie przyniosą skutku, to 
uczestnicy warsztatów będą wybierani samodzielnie. 

W warsztatach będą również brali udział eksperci zatrudnieni przez Wykonawcę 
Planu, przygotowani do odpowiedzi na pytania dotyczące Natury 2000 i przedmiotów 
ochrony. Żadne pytania uczestników nie powinny pozostać bez odpowiedzi. Wszelkie uwagi 
będą traktowane z szacunkiem, nawet jeżeli z przyczyn merytorycznych nie będzie można ich 
uwzględnić. 
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W wyniku wymienionych powyżej działań zostanie utworzony Zespół Lokalnej 
Współpracy, będący stałą grupą roboczą skupiającą przedstawicieli zainteresowanych osób 
i podmiotów prowadzących działalność na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza 
Augustowska”.  

 
Uwaga! 
W procesie planowania nie podlega dyskusji sam fakt istnienia obszaru Natura 2000 i jego 
przedmiotów ochrony, granic obszaru ani konieczność ochrony, w tym konieczność 
osiągnięcia konkretnie zdefiniowanego „właściwego stanu ochrony” przedmiotów ochrony. 
Plan zadań ochronnych nie jest też sposobem na zwolnienie jakichkolwiek przedsięwzięć, 
ani planów z obowiązujących procedur ocenowych. Proces sporządzania Planu nie jest 
miejscem negocjacji dopuszczalności jakichkolwiek inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000. 
 
 

Każdy etap tworzenia planu zadań ochronnych będzie przedmiotem dyskusji w trakcie 
spotkań (warsztatów), które planujemy zorganizować w następujących terminach: II, III i IV 
kwartał 2011 roku, I i II kwartał 2012.  
Podczas pierwszych warsztatów dyskutowane będą między innymi następujące kwestie: 
a) wątpliwości i nieporozumienia związane z ideą sieci Natura 2000,  
b) cele sporządzenia planu zadań ochronnych, 
c) co jest „nienegocjowalne” a co będzie przedmiotem dyskusji, 
d) konkretne interesy i plany zaproszonych stron, 
e) wspólna „diagnoza obszaru” – ustalenie i zebranie, co wiadomo o obszarze, ustalenie jaka 

wiedza wymaga uzupełnienia. 
 

W czasie kolejnych warsztatów, których szczegółowy program zaproponuje 
wykonawca planu, rozpatrywane będą następujące problemy: 
a) wizja „optymalnego stanu obszaru”, ustalenie – uwzględniając ogólnopolskie wskaźniki, 

ale i lokalne uwarunkowania – jak należy rozumieć „właściwy stan ochrony”, 
b) ustalenie co z tej wizji jest osiągalne w okresie realizacji Planu (10 lat) – ustalenie 

mierzalnych, lub przynajmniej weryfikowalnych, celów do osiągnięcia w tym zakresie, 
c) ustalenie jak najpełniejszej listy zagrożeń dla osiągnięcia tych celów,  
d) działania, które należy przeprowadzić, aby osiągnąć założone cele ochrony (co należy 

zrobić, aby pomóc przedmiotom ochrony?); 
e) system i sposoby monitoringu (co należy zrobić, aby móc zweryfikować rezultaty 

zaplanowanych działań?); 
f) ostateczne zapisy projektu planu zadań ochronnych. 

Koszty organizacji warsztatów, obejmujące wynajęcie sali, materiały, catering, 
ewentualny wspólny wyjazd terenowy, są częścią kosztów sporządzenia projektu planu zadań 
ochronnych i leżą po stronie wykonanawcy.  
 
Panel internetowy 

Wigierski Park Narodowy, w ramach swojej strony internetowej www.wigry.win.pl 
zorganizuje panel internetowy, do którego będą wpisywane wyniki kolejnych etapów prac 
nad Planem. Oprócz wpisania informacji tekstowej panel umożliwi umieszczanie załączników 
w formie plików komputerowych.  

Panel internetowy umożliwi każdemu zainteresowanemu łatwe przesyłanie, za pomocą 
odpowiedniego formularza, komentarzy, uwag i wniosków do wpisanych informacji, 
w okresie 21 dni po zamieszczeniu informacji dotyczących określonego etapu prac. Nie 
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wyklucza to możliwości przesłania, np. pocztą elektroniczną lub zwykłą, innych uwag 
i wniosków. 

Wszystkie uwagi i wnioski, uzyskane za pomocą narzędzia internetowego lub 
przesłane w inny sposób, będą starannie rozważone. Uwzględni się je w zestawieniu uwag 
i wniosków, jakie jest sporządzane w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa, 
opisując w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione. 

Oprócz przedstawionych powyżej sposobów udziału w procesie planowania wszyscy 
zainteresowani będą mogli osobiście: 
1) zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wigierskiego Parku 
Narodowego, Krzywe 82, 16-400 Suwałki;  
2) składać uwagi i wnioski do Wigierskiego Parku Narodowego w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 
 
F. Co podlega ochronie na obszarze Natura 2000? 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na obszarze Natura 2000 „Puszcza 
Augustowska” ochronie podlegają konkretne gatunki ptaków, wymienione w załącznikach do 
unijnej dyrektywy ptasiej. Te gatunki nazywane są przedmiotami ochrony. Ponadto, ochronie 
podlega także integralność obszaru - a więc zapewnienie funkcjonowania obszaru jako 
całości.  

W obszarze powołanym na mocy dyrektywy ptasiej (obszary PLB) przedmiotami 
ochrony są: 
o ptaki z załącznika I dyrektywy ptasiej, 
o ptaki migrujące z załącznika II tejże dyrektywy.  

 
Gatunki ptaków wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 zostały 

wymienione również w polskim akcie prawa. Jest to załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków (Dz. U. nr 25 z dnia 4 lutego 2011 r., poz. 133).  

W obszarach Natura 2000 bierze się też pod uwagę inne gatunki ptaków, stanowiące 
„typowe elementy siedliska”, szczególnie są to gatunki chronione, rzadkie i/lub z czerwonych 
list gatunków ginących - jednak same w sobie nie są one przedmiotem ochrony w myśl 
dyrektywy siedliskowej. Korzystają natomiast z ochrony w trybie dyrektywy szkodowej oraz 
krajowego prawa ochrony przyrody.  

Dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” sporządzony jest standardowy 
formularz danych (SDF - Standard Data Form), który stanowi podstawowe źródło informacji 
o przedmiotach ochrony. Z chwilą uzyskania wiedzy naukowej o znalezieniu na obszarze 
nowych gatunków ptaków, które „powinny być” na nim przedmiotami ochrony, korzystają 
one z ochrony w trybie art. 4.4 dyrektywy ptasiej; 

Informacje zawarte w SDF-ach mogą i powinny być przedmiotem aktualizacji 
w wyniku opracowywania planu zadań ochronnych. Aktualizacje mogą wynikać z bardziej 
precyzyjnego lub bardziej aktualnego rozpoznania, albo z naturalnych zmian nie 
spowodowanych niewłaściwym zarządzaniem obszarem. Zawsze wymagają precyzyjnego 
uzasadnienia naukowego. Nie można jednak usunąć z SDF gatunku lub siedliska, który 
wyginął wskutek złego zarządzania obszarem. Taki gatunek lub siedlisko należy w danych 
obszarze przywrócić. 
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III. Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska” 
 
Gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Migrująca Kod Nazwa 

Osiadła 
Rozrodcza Zimująca Przelotna

Populacja 
St. 

zach. 
Izolacja Ogólnie

A223 
Aegolius 
funereus 
włochatka 

60-80p    B C B B 

A089 
Aquila 
pomarina 
orlik krzykliw 

 30-40p   C B B B 

A090 
Aquila clanga 
orlik 
grubodzioby 

 P   D    

A229 
Alcedo atthis 
zimorodek 

 40p   C B C B 

A060 
Aythia nyroca 
podgorzałka 

 P   D    

A104 
Bonasa 
bonasia 
jarząbek 

1200-
2000p 

   B A B B 

A021 
Botaurus 
stellaris 
bąk 

 35-45m   C A B B 

A215 
Bubo bubo 
puchacz 

4-7p    C C C C 

A224 
Caprimulgus 
europaeus 
lelek kozodój 

 150-200p   B A B B 

A198 

Chlidonias 
leucoptera 
rybitwa 
białoskrzydła 

 0-30p  250 os. D    

A197 

Chlidonias 
niger 
rybitwa 
czarna 

 23-40p   D    

A031 
Ciconia 
ciconia 
bocian biały 

 70-80p   D    

A030 
Ciconia nigra 
bocian czarny 

 6-15p   C C C C 

A080 
Circaetus 
gallicus 
gadożer 

 1p   B B B  

A081 

Circus 
aeruginosus 
błotniak 
stawowy 

 50-60p   C A B C 
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A082 

Circus 
cyaneus 
błotniak 
zbożowy 

   2 os. D    

A084 

Circus 
pygargus 
błotniak 
łąkowy 

 7-10p   D    

A231 
Coracias 
garrulus 
kraska 

 2-4p   B C C B 

A122 
Crex crex 
derkacz 

 
350-
500m 

  C B B B 

A038 

Cygnus 
cygnus 
łabędź 
krzykliwy 

1os.    D    

A239 

Dendrocopos 
leucotos 
dzięcioł 
białogrzbiety 

20-30p    B C C C 

A238 
Dendrocopos 
medius 
dzięcioł średni 

80-
120p 

   D    

A236 

Dryocopus 
martius 
dzięcioł 
czarny 

250-
350p 

   C A B B 

A027 
Egretta alba 
czapla biała 

   20-30os. D    

A379 
Emberiza 
hortulana 
ortolan 

 5-20p   D    

A320 

Ficedula 
parva 
muchołówka 
mała 

 60-100p   D    

A154 
Gallinago 
media 
dubelt 

 3-5m   D    

A217 
Glaucidium 
passerinum 
sóweczka 

40-60p    B C B B 

A127 
Grus grus 
żuraw 

 120-160p   C A B B 

A075 
Haliaeetus 
albicilla 
bielik 

10-13p    A A B B 

A338 
Lanius 
collurio 
gąsiorek 

 500-800p   D    

A177 
Larus minutus 
mewa mała 

 P   D    
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A246 
Lululla 
arborea 
lerka 

 350-500p   C A B B 

A272 
Luscinia 
svecica 
podróżniczek 

 5-10p   D    

A074 
Milvus milvus 
kania ruda 

 1-5p   C C C C 

A073 
Milvus 
migrant 
kania czarna 

 6-10p   C C C C 

A094 
Pandion 
haliaetus 
rybołów 

   
10-20 

os. 
D    

A072 
Pernis 
apivorus 
trzmielojad 

 60-70p   B B B B 

A241 

Picoides 
tridactilus 
dzięcioł 
trójpalczasty 

25-40p    B C C C 

A234 
Picus canus 
dzięcioł 
zielonosiwy 

30-60p    C B C C 

A007 
Podiceps 
auritus 
perkoz rogaty 

 P   D    

A120 
Porzana 
parva 
zielonka 

 15-30p   D    

A119 
Porzana 
porzana 
kropiatka 

 20-40p   D    

A193 

Sterna 
hirundo 
rybitwa 
rzeczna 

 1-20p   D    

A307 
Sylvia nisoria 
jarzębatka 

 P   D    

A409 
Tetrao tetrix 
cietrzew 

0-4os.    D    

A108 
Tetrao 
urogallus 
głuszec 

30-
40os. 

   B B C B 
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Regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG 

POPULACJA OCENA ZNACZENIA 
OBSZARU 

Migrująca 
Kod Nazwa 

Osiadła 
Rozrodcza Zimująca Przelotna

Populacja
St. 

zach. 
Izolacja Ogólnie

A289 

Acrocephalus 
arundinaceus 
trzciniak 
zwyczajny 

 
500-
600p 

  C A B B 

A067 
Bucephala 
clangula 
gągoł 

 
150-
180p 

  B B B B 

A371 

Carpodacus 
erythrinus 
dziwonia 
zwyczajna 

 
120-
160p 

  C B B B 

A207 
Columba oenas 
gołąb siniak 

 
150-
200p 

  C C C C 

A125 
Fulica atra 
łyska 

 
2500-
3500p 

  C A B C 

A153 
Gallinago 
gallinago 
kszyk 

 
170-
200m 

  C B B B 

A369 

Loxia 
curvirostra 
krzyżodziób 
świerkowy 

50-
150p 

   C A B B 

A070 
Mergus 
merganser 
nurogęś 

 60-80p   B B C B 

A344 
Nucifraga 
caryocatactes 
orzechówka 

100-
300p 

   B A B B 

A005 

Podiceps 
cristatus 
perkoz 
dwuczuby 

 600p   B A B B 

A165 
Tringa 
ochropus 
samotnik 

 
150-
200p 

  B B C B 

A286 
Turdus iliacus 
droździk 

 10-20p   C B B B 

A232 
Upupa epops 
dudek 

 70-120p   C B B C 

 


