
ZARZĄDZENIE NR 0210/29/2013
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cyprianka PLH040013

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 
627 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cyprianka PLH040013, zwanego 
dalej „obszarem Natura 2000”. 

2.  Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci geograficznych punktów ich załamania określa załącznik 
nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony zawiera 
załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Cele działań ochronnych zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 
wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy 

Włodzimierz Ciepły

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 października 2013 r.

Poz. 2948



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0210/29/2013

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy

z dnia 27 września 2013 r.

Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci geograficznych punktów ich załamania 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0210/29/2013

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy

z dnia 27 września 2013 r.

Mapa obszaru Natura 2000 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0210/29/2013

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy

z dnia 27 września 2013 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony 

 Zagrożenia Lp.  Przedmiot 
ochrony istniejące potencjalne

 Opis zagrożenia

1. *4009 
Strzebla 
błotna 
Eupallasel
la 
percnurus 
(Pall.)

K01.03 
wyschnięci
e 
K02.02 
nagromadz
enie materii 
organicznej 

K03.04 
drapieżnict
wo 
K03.05 
antagonizm 
ze 
zwierzętami 
introdukow
anymi 

Głównym zagrożeniem dla populacji strzebli błotnej występujących w całym obszarze 
ochrony jest silne, trwałe wypłycenie misy wszystkich istniejących tam zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem dwóch zbiorników z okolicy leśniczówki Łochocin, niedawno 
pogłębionych. Anormalnie wysoki stan wody okresowo zahamował procesy sukcesji 
roślinności szuwarowej, wcześniej przebiegające intensywnie we wszystkich bardzo 
płytkich zbiornikach wodnych całego obszaru. Tym samym na pewien czas zostały 
zahamowane procesy naturalnego wypłycania się tych zbiorników. Powrót lat suchych 
i ponowny spadek poziomu wód gruntowych w obszarze Natura 2000 do stanu 
typowego dla tego obszaru, stanowić będzie silne, podstawowe zagrożenie dla istnienia 
samych zbiorników wodnych, jak i zamieszkujących je populacji strzebli błotnej, 
w szczególności w części środkowej obszaru. 
Istotne zagrożenie stanowią także potencjalne niekontrolowane zarybienia, w tym 
drapieżnikami, zarówno rodzimymi (szczupak, okoń) oraz obcymi, jak sumik karłowaty 
Ictalurus nebulosus, trawianka Perccottus glenii, a także innymi, jak wszystkożerny 
i ekspansywny czebaczek amurski Pseudorasbora parva. Liczna obecność każdego 
z wymienionych gatunków ryb w małych zbiornikach wodnych jest istotnym 
zagrożeniem dla bytujących tam populacji strzebli błotnej.
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0210/29/2013

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy

z dnia 27 września 2013 r.

Cele działań ochronnych 

Lp.  Przedmiot ochrony  Cel działań ochronnych
1. *4009 Strzebla błotna 

Eupallasella percnurus 
(Pall.)

1. Utrzymanie obecności i zwiększenie liczebności populacji strzebli błotnej. 
2. Utrzymanie stanu siedliska (stanowisko w sąsiedztwie leśniczówki 
Łochocin). 
3. Poprawa stanu siedliska (stanowisko w sąsiedztwie miejscowości 
Cyprianka).
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0210/29/2013

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy

z dnia 27 września 2013 r.

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

Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub 
modyfikacją metod gospodarowania.
*4009 Strzebla błotna 
Eupallasella percnurus (Pall.)

1. Miejscowe pogłębienie zbiorników wodnych 
w obrębie środkowej i północnej części obszaru 
Natura 2000 do głębokości 2 – 2,5 m w ciągu 
najbliższych 5 lat. 
2. Wzmocnienie lokalnej populacji strzebli 
błotnej w obszarze Natura 2000 poprzez 
translokację strzebli błotnej ze stanowiska 
w Lipnie do pogłębionych zbiorników wodnych 
w ciągu 3 lat od zakończenia pogłębiania ww. 
zbiorników. 

 w obrębie 
zbiorników na 
działkach ewid. 2398, 
153 i 154 oraz na 
przynajmniej dwóch 
z działek: 147, 148, 
149 

 Zarządca (właściciel) 
terenu na podstawie 
umowy 
z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony 
Środowiska 
w Bydgoszczy

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych.
*4009 Strzebla błotna 
Eupallasella percnurus (Pall.)

 Weryfikacja realizacji zadań poprzez ocenę stanu 
ochrony strzebli błotnej i jej siedlisk, nie rzadziej 
niż co 2 lata, zgodnie z metodyką Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz 
z wykorzystaniem standardowej metody 
Lincolna-Petersena. 

 obszar Natura 2000  Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy

Nie planuje się działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
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