Podpisano kolejne umowy na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych
2020-04-14

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 17 marca 2020 r. podpisał kolejne umowy na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Dolina Górnej Narwi, Dolina Górnej Rospudy, Ostoja w
Dolinie Górnej Narwi, Ostoja Suwalska, Ostoja Augustowska, Puszcza Białowieska i Ostoja Knyszyńska.

Umowy na wykonanie prac podpisano z 8 wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania przetargowego. Celem inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochronnych i uwarunkowaniach ich ochrony
w obszarach Natura 2000. Działanie wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i jest realizowane w latach 2020-2021.
W przypadku obszaru Dolina Górnej Rospudy w zakres prac wchodzi inwentaryzacja roślin (haczykowiec błyszczący, rzepik szczeciniasty) i płazów (kumak nizinny, traszka grzebieniasta). W obszarze Ostoja w Dolinie Górnej
Narwi badania dotyczą siedlisk przyrodniczych (2330, 6120, 6410, 6510, 7230), ssaków (wydra), płazów (kumak nizinny, traszka grzebieniasta) i ryb (minogi czarnomorskie, różanka, piskorz). W obszarze Ostoja Suwalska
inwentaryzacja obejmuje siedliska przyrodnicze (6510), rośliny (rzepik szczeciniasty) i płazy (kumak nizinny, traszka grzebieniasta). W obszarze Dolina Górnej Narwi w zakres prac wchodzi inwentaryzacja 10 gatunków ptaków
(bąk, błotniak stawowy, wodnik, podróżniczek, cyranka, cietrzew, rożeniec, perkoz rdzawoszyi, czajka, świstun). W obszarze Ostoja Knyszyńska badania dotyczą siedlisk przyrodniczych (6410, 6430, 6510, 7110, 7120, 7140,
7230, 9170, 91D0, 91E0, 91F0) oraz ślimaków (poczwarówka zwężona). W obszarze Puszcza Białowieska inwentaryzacja obejmuje chrząszcze (pływak szerokobrzeżek, kreślinek nizinny, bogatek wspaniały, średzinka,
pogrzybnica Manerheima, rozmiazg kolweński, konarek tajgowy), ślimaki (poczwarówka zwężona, poczwarówka jajowata, zatoczek łamliwy) i ptaki (jarzębatka). W obszarze Ostoja Augustowska badania dotyczą siedlisk
przyrodniczych (7110, 7140, 7210, 7230).
Prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneﬁcjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze
współbeneﬁcjentów.

Podpisano kolejne umowy na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych, Białystok - od 14 kwietnia 2020 do 14 kwietnia 2020
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