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Wyniki inwentaryzacji fauny Dłubniańskiego
Parku Krajobrazowego
Grupa

liczba
gatunków:
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Przykłady gatunków zwierząt z obszaru Dłubniańskiego Parku
Krajobrazowego:
- bezkręgowce: czerwończyk nieparek, paź królowej
- płazy: kumak nizinny, traszka zwyczajna
- gady: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec turkusowy
- ptaki: błotniak stawowy, dzięcioł czarny, derkacz, płomykówka, pliszka żółta
- ssaki: mopek zachodni, nocek Bechsteina, popielica, bóbr, wydra

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)

Żaba trawna ( Rana temporaria)

Korytarze ekologiczne;

(korytarz
ekologiczny – zgodnie z art. 5, pkt 2 ustawy o ochronie
przyrody, to obszar umożliwiający migrację roślin,
zwierząt lub grzybów)

Zagrożenia dla fauny DPK:
●
●
●
●
●
●
●

Sukcesja wtórna
Presja budowlana
Eliminacja martwego drewna
Wypalanie traw i zarośli
Wzrastający ruch samochodowy
Elementy utrudniające przemieszczanie się zwierząt
Dzikie wysypiska odpadów

Działania ochronne
Lp.

Działanie

Sposób realizacji

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

1.

Zachowanie obszarów
nieleśnych, jako miejsc
bytowania rodzimych
gatunków fany –
przeciwdziałanie sukcesji
wtórnej.

Przywrócenie lub utrzymanie ekstensywnej
gospodarki (kośnej lub pastwiskowej) na łąkach.

ZPKWM*, ARiMR, ODR,
właściciele gruntów, RDOŚ

2.

Utrzymanie dostępności
miejsc lęgowych i
żerowiskowych ptaków,
miejsc schronień i rozrodu
ssaków, oraz miejsc
bytowania pozostałych grup
zwierząt.

Dążenie do pozostawiania martwego drewna,
odpowiednio do składu gatunkowego, fazy
rozwojowej i zasady zachowania trwałości
drzewostanów, w ilości minimum 5% zasobności
drzewostanu (ze szczególnym uwzględnieniem
drzew martwych stojących, w tym dziuplastych) na
koniec okresu obowiązywania planu ochrony
parku krajobrazowego. Wskazane rębnie złożone.

Nadleśnictwo Miechów,
prywatni właściciele
gruntów, RDOŚ

Lp.

3.

4.

Działanie

Ochrona gatunków
rodzimej fauny przed
nielegalną, szkodliwą
działalnością człowieka

Utrzymanie drożności
korytarzy ekologicznych,
oraz ochrona płazów na
trasach migracji
sezonowych

Sposób realizacji

Podmiot odpowiedzialny
za wykonanie

Przeciwdziałanie wypalaniu traw. Podnoszenie świadomości społecznej na temat
szkodliwości wypalania traw, zarośli i nieużytków: organizacja lub włączanie się
w akcje społeczne tj. „Stop wypalaniu traw”, tworzenie plakatów, ulotek.

ZPKWM*, Nadleśnictwo
Miechów, władze lokalne,
ośrodki edukacyjne,
RDOŚ

Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. Edukacja społeczeństwa.

ZPKWM*, Nadleśnictwo
Miechów

Wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach i studiach zagospodarowania
przestrzennego gmin; rezygnacja z wyznaczania nowych terenów pod
zabudowę w obrębie korytarzy ekologicznych, ograniczenie ciągłej zabudowy
wzdłuż dróg i cieków wodnych. Pozostawianie pasów zadrzewień wzdłuż dróg,
cieków wodnych oraz użytków rolnych.

Samorządy lokalne, RDOŚ

Ograniczenie budowli urządzeń wodnych i modyfikacji koryt rzecznych do
zabiegów prowadzonych w celu ochrony przeciwpowodziowej obszaru.

RZGW, ZMiUW,
samorządy lokalne, RDOŚ

Realizacja czynnej ochrony poprzez stosowanie tymczasowych ogrodzeń
ochronnych (wraz z przenoszeniem odłowionych osobników) w miejscach
masowych migracji płazów (ograniczenie śmiertelności w czasie migracji
godowych).
W przypadku modernizacji dróg lub budowy nowych – projektowanie i
wykonanie bezkolizyjnych systemów przejść dla płazów.

ZPKWM*, zarządcy dróg,
ośrodki edukacyjne
(np. szkoły), RDOŚ

Dziękuję za uwagę

