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Opis metod inwentaryzacji, obróbka danych
Szczegółowa

Inwentaryzacja

Wybranych

Gatunków

Ptaków

-

została

przeprowadzona przy zastosowaniu uproszczonej wersji Metody Kartograficznej (7 wizyt
terenowych – 5 dziennych i 2 nocne w okresie III – VII 2007) oraz obj ła tylko gatunki
wymienione w I zał czniku Dyrektywy Ptasiej.
Ze wzgl du na specyfik przedsi wzi cia, a tak e w celu wykrycia ptaków, których
rewiry l gowe tylko cz ciowo znajduj si w pasie 750 m od planowanego przebiegu drogi
inwentaryzacj przeprowadzono równie na terenach poło onych poza wyznaczonym pasem.
W zale no ci od siedliska badaniami obj to stref do 1 – 1,5 km od planowanego przebiegu
drogi.. Pierwszym etapem inwentaryzacji był rekonesans terenowy w czasie, którego
wyró niono

i

poszczególnych

sklasyfikowano
gatunków

siedliska

ptaków.

przyrodnicze

Kolejnym

krokiem

pod
była

k tem

wyst powania

dokładna

penetracja

wyró nionych siedlisk celem stwierdzenia wyst powania lub gniazdowania konkretnych
gatunków ptaków. Gniazdowanie danego gatunku stwierdzono na podstawie obecno ci
piewaj cych samca, osobników wykazuj cych zachowania tokowe lub po wykryciu gniazda
b d dziupli. Potwierdzeniem gniazdowania była, co najmniej dwukrotna obecno

osobnika

danego gatunku wykazuj cego zachowania l gowe, w tym samym rejonie w okresie czasu
dłu szym ni

dwa tygodnie. Na podstawie tych stwierdze

wyznaczono rewiry l gowe

poszczególnych gatunków ptaków. Ponadto w przypadku niektórych gatunków w celu
zwi kszenia wykrywalno ci zastosowano stymulacj

głosow . Posłu ono si

głosami

nast puj cych gatunków ptaków: derkacz (Crex crex), kropiatka (Porzana porzana),
włochatka (Aegolius funereus), sóweczka (Glacidium passerinum).
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Wyst powanie i rozmieszczenie gatunków w obr bie proponowanego,
alternatywnego wariantu obwodnicy Augustowa

A03O. BOCIAN CZARNY. CICONIA NIGRA.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Na całym badanym terenie nie gniazda tego
gatunku. Zeruj ce ptaki widywano na ródle nych oczkach le nych w kompleksie lasu
pomi dzy miejscowo ciami Józefowo i Kurianka II. Tam te obserwowano przelotne ptaki

A031. BOCIAN BIAŁY. CICONIA CICONIA.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Na całym badanym terenie zlokalizowano 27
czynnych gniazd bociana białego. Najwi cej (15) gniazd stwierdzono w północnej cz ci
omawianego terenu, w okolicach wsi: Józefowo, Pijawne Małe, Kierzek.
Biotop: Gniazda były zlokalizowane na dachach domów, słupach trakcji energetycznej
lub słupach z platform . Najwi ksze zag szczenie bociana odnotowano w północnej cz ci
badanego terenu w rejonie wsi Józefowo, Franciszkowo, Pijawne Małe, Osi skiej Budy,
Kierzek i Poddudówek.

eruj ce ptaki widywano nawet w odległo ci 4 km od gniazda na

ró nego typu terenach otwartych – polach, ł kach, pastwiskach , ugorach, obrze ach cieków
wodnych, rowach melioracyjnych i stawach.

.

A081. BŁOTNIAK STAWOWY. CIRCUS AEUROGINOSUS.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Odnotowano 1 stanowisko tego gatunku. Było
ono zlokalizowane na ródpolnym oczku wodnym poro ni tym turzyc , pałk wodn

i

krzakami wierzby w pobli u zabudowa wsi Osi ska Buda.
Biotop: Stanowisko błotniaka stawowego było zlokalizowane na ródpolnym oczku
wodnym poro ni tym turzyc , pałk wodn i krzakami wierzby w pobli u zabudowa wsi
Osi ska Buda. eruj ce ptaki widywano w znacznej odległo ci od miejsca gniazdowania na
wszelkiego rodzaju wilgotnych terenach otwartych.
Na całym badanym terenie widywano równie

eruj ce osobniki z par gniazduj cych

poza terenem bada (prawdopodobnie ptaki te gniazdowały nad jeziorem Necko, w okolicy
miejscowo ci Tartak - Płociczno oraz nad innymi pobliskimi zbiornikami wodnymi).
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A089. ORLIK KRZYKLIWY. AQUILA POMARINA.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Na badanym terenie nie zlokalizowano gniazda
tego gatunku. eruj ce ptaki widywano na ł kach w rejonie miejscowo ci Kurianki I i II oraz
Stoki. Ptaki wraz z upolowan zdobycz odlatywały w kierunku północno-wschodnim co
sugeruj i gniazdo tego gatunku znajduje si w kompleksie le nym na zachód od wsi
Bakaniuk (tj ok. 2-3 km od planowego przebiegi drogi)..

A104. JARZ BEK. BONASA BONASIA.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: W 2006 roku w obr bie badanego obszaru
wykryto 1 rewir jarz bka. W 2007 roku nie prowadzono specjalych poszukiwa gatunku,
jednak bardzo prawdopodobne jest, i rewir ten cały czas jest zaj ty.
Biotop: Rewir wykryty w 2006 roku stanowił yzny bór sosnowy z silnie rozbudowanym
podszytem w skład którego wchodziła leszczyna.

A122. DERKACZ. CREX CREX.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Stwierdzono 3 odzywaj ce si samce derkacza.
Jeden odzywał sie na ł kach koło wsi Poddubówek, a dwa inne na południe od wsi Stoki.
Biotop: Biotop derkacza gniazduj cego w pobli u wsi Poddudówek stanowiła mozaika
nieu ytków, pastwisk oraz ł k ko nych zlokalizowanych w obr bie i pobli u ródpolnego
zbiornika wód opadowych. Biotop derkaczy gniazduj cych na południe od wsi Sotoki
stanowiły ł ki ko ne w obni eniu terenu przez który przepływa zmeliorowany ciek wodny. W
drugiej połowie czerwca i lipcu po skoszeniu tych e ł k ptaki odzywały si z okolicznych pól
uprawnych i nieu ytków porastaj cych obrze a cieku wodnego.

A119. KROPIATKA. PORZANA PORZANA.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Stwierdzono 4 nawołuj ce samce kropiatki w
okolicach wsi Józefowo.
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Biotop: Biotop kropiatki stanowiły ródpolne oczka wodne i tereny podmokłe przy
istniej cych rowach melioracyjnych oraz obni eniach terenu.

Obszar te poro ni ty był

turzyc , pałk wodna oraz krzakami wierzb.

A127. URAW. GRUS GRUS.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Stwierdzono 2 pary urawi, na północ i południe
od wsi Józefowo.
Biotop:

urawie gniazdowały na terenie ródpolnych oczek wodnych poro ni tych

krzakami wierzb oraz olsem. Był to teren trudno dost pny przez cały okres bada zalany
wod .
eruj ce ptaki, a nast pnie pary z młodymi widywano na okolicznych ł kach,
pastwiskach, polach uprawnych i otwartych oczkach wodnych.

A223. WŁOCHATKA. AEGOLIUS FUNERUS.
Status w obr bie badanego terenu: Stwierdzono rewir 1 pary w lesie koło wsi
Poddubówek.
Biotop: Biotop włochatki bór sosnowy z du ym udziałem wierka w podszycie.

A236. DZI CIOŁ CZARNY. DRYOCOPUS MARTIUS.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Odnotowano 4 pary dzi cioła czarnego.
Stanowiska s równomiernie rozmieszczone na całej długo ci tego wariantu.
Biotop: Połuniowe stanowisko dziecioła czarnego znajdowało si

w stosunkowo

nieduzym lesie sosnowym na południe od rzeki Kamienny Bród. Para gniazduj ca w pobli u
Chodorek zajmowała ols porastaj cy dolin rzeki Rospuda oraz bory sosnowe porastaj ce
stoki doliny. Para dzi cioła czarnego gniazduj ca w rejonie Józefowa zasiedlała bór z du ym
udziałem wierka, licznymi podmokłymi obni eniami terenu poro ni tymi olsza i brzoz oraz
wydzieleniami poro ni tymi d bin .

eruj ce ptaki widywano równie

poza zwartym

kompleksem lasu – na ródpolnych oczkach poro ni tych olsem i wierczyn . W rejonie
Podbudówka dzi cioł czarny zajmował bór sosnowy.
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A238. DZI CIOŁ REDNI. DENDROCOPUS MEDIUS.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Odnotowano 2 pary dzi cioła redniego koło wsi
Józefowo i Poddubówek.
Biotop: W okolicy Józefowa dzi cioł redni gniazdował w obni eniu terenu poro ni tym
olsem i brzezin . eruj ce ptaki widywano na obrze u poło onego na południowy wschód
pobliskiego zwartego kompleksu le nego, w skład którego wchodził głownie d b. Podobny
biotop zasiedlała para gniazduj ca w pobli u miejscowo ci Podbudówek.

A246. LERKA. LULULA ARBOREA.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Odnotowano 8 rewirów lerki, z czego 6 par
wyst powało w 2 skupiskach (w dolinie rzeki Kamienny Bród oraz w okolicach wsi Sucha
Wie ).
Biotop: Ptaki gniazduj ce w dolinie rzeki kamienny Bród zajmowały skraj sosnowego
drzewostanu s siaduj cego z ł kami i polami. Ł ki zaro ni te małymi sosnami pochodz cymi
z naturalnego obsiewu. Lerka zasiedlała równie wszelkiego typu nieu ytki poro ni te ubog
muraw oraz nie u ytkowane pola.

A255. WIERGOTEK POLNY. ANTHUS CAMPESTRIS.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Odnotowano 2 stanowiska wiergotka polnego
koło Chodorek i Osi skiej Budy.
Biotop: W rejonie W rejonie Chodorek wiergotek polny zasiedlał nie obsiane, ubogie
pole w pobli u lasów sosnowych. W rejonie Osi skiej Budy ptaki gniazdowały na
kartoflisku.

A320. MUCHOŁÓWKA MAŁA. FICEDULA PARVA.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Odnotowano 1 stanowisko muchołówki małej,
znajduje sie ono w lesie na wschód od wsi Kurhanki II.
Biotop:

piewaj cego samca odnotowana w

ródle nym podmokłym obni eniu
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poro ni tym olszyn . W otoczeniu tego obni enia znajdował si las mieszany z du ym
udziałem d bu.

A338. G SIOREK. LANIUS COLLURIO.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Stwierdzono 19 rewirów g siorka, gatunek
rozmieszczony na całym inwentaryzowanym obszarze, wyra nie liczniej jednak w cz ci
północnej.
Biotop: Ptaki gnie dziły si przewa nie w zakrzaczeniach i małych zadrzewieniach w
obr bie ł k, rzadko pół. Niektóre pary gniazdowały w pobli u zabudowa gospodarskich
przewa nie w starych i zaniedbanych sadach i ogrodach.

A379. ORTOLAN. EMBERIZA HORTULANA.
Status w zasi gu oddziaływania drogi: Odnotowano 4 stanowiska gatunku. Dwa
piewaj ce samce stwierdzono na wschód od wsi Józefowo oraz pojedy cze, piewaj ce
samce koło wsi Pruska Wielki i Mała.
Biotop: Samce stwierdzono w ród alei drzew (gł. topole) przy lokalnych, wirowych
drogach. W rejonie Józefowa dwie pary ortolany zasiedlały ubogie, piaszczyste polach
uprawne z pojedynczymi starymi sosnami i zakrzaczeniami na miedzach.
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Podsumowanie
Na badanym terenie stwierdzono gniazdowanie 14 gatunków ptaków obj tych ochron w
ramach Dyrektywy Ptasiej. Ł cznie wykazano wyst powanie 79 par ptaków z 14 gatunków z
zał cznika I Dyrektywy Ptasiej UE, nara onych na negatywne oddziaływanie drogi. Ponadto
w pasie 750 m od planowanego przebiegu drogi znajduj si

erowiska orlika krzykliwego i

bociana czarnego.
Najwi ksz ró norodno

gatunków oraz zag szczenia par l gowych stwierdzono w

cz ci północnej omawianego obszaru - w okolicach wsi Józefowo, Osi ska Buda, Pijawne
Małe i Poddubówek. Na szczególna uwag i ochron zasługuj tu liczne oczka wodne oraz
zbiornik wód opadowych w rejonie miejscowo ci Podbudówek, b d ce siedliskiem
wi kszo ci stwierdzonych gatunków „naturowych” oraz innych równie cennych gatunków
wodno-błotnych nie obj tych ochron w ramach Dyrektywy Ptasiej UE. Mi dzy innymi
stwierdzono tu gniazdowanie takich gatunków jak: kokoszka wodna, krzyk, czajka, łozówka,
rokitniczka, wierszczak, pliszka ółta, dziwonia i potrzos. Ze wzgl du na powy sze obszer
ten zasługuje na wł czenie do OSOP ”Puszcza Augustowska”
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