Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Zamówienie na kwotę powyżej 10 tys. zł netto dotyczące:
Odłów i wywożenie jastrzębi- obsługa pułapek i wywożenie schwytanych ptaków
Realizacja zadania wynika z udziału Nadleśnictwa Szklarska Poręba w projekcie
rozwojowym Lasów Państwowych pod nazwą „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach
w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”. Nadleśnictwo Szklarska Poręba stanowi ważną
ostoję cietrzewia, wchodzącą w skład biotopu populacji „Sudety Zachodnie”. Wychodząc
naprzeciw
na

ustawowym

obowiązkom

administrowanym przez

jakie

niesie

nadleśnictwo terenie,

występowanie

niezbędne jest

tego

gatunku

podjęcie wszelkich

możliwych działań zapewniających przetrwanie tego gatunku, a więc zachowanie w stanie
niepogorszonym

istniejącej

populacji

cietrzewia

oraz

jego

siedlisk.

Realizowany

przez nadleśnictwo projekt pn. „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów
Państwowych w Polsce” jest kontynuacją prowadzonych od 1997 roku działań ochronnych,
ukierunkowanych na poprawę stanu populacji cietrzewia (liczebności) oraz jego biotopów.
W celu skutecznego zwiększenia liczebności cietrzewia niezbędne jest wprowadzenie
nowych osobników tego gatunku w rejonach jego występowania w Nadleśnictwie Szklarska
Poręba. Zasilenie lokalnej populacji jest zgodne z opracowaną dokumentacją do krajowego
programu ochrony cietrzewia (Pałucki i inni). W tym celu planowane są odłowy i translokacje
10 osobników jastrzębia, który może mieć znaczny wpływ na śmiertelność wsiedlanych,
osobników cietrzewia.
Redukcja presji drapieżników (zarówno naziemnych jak i latających) w połączeniu
z ochroną i dostosowaniem biotopu dla cietrzewia, jak również zasilanie tej szczątkowej,
izolowanej, populacji oraz kontynuacja programu restytucji w kolejnych latach daje szansę
na odbudowę sudeckiej populacji tego gatunku.
Do tekstu Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) z dnia
16 października 1991 r. w art. 27, wprowadzono szczegółowe zapisy dotyczące zasad
ochrony gatunkowej zwierzyny oraz na podstawie tego artykułu wydane zostało
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 w sprawie listy gatunków
zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową
oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz.U. 2001 nr 130 poz.
1456). Poza szeregiem innych zawartych w ustawie przepisów za najważniejszy
dla programów aktywnej ochrony gatunków należy uznać art. 27c :
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1. Organy ochrony przyrody podejmują działania w celu ratowania gatunków
zagrożonych wyginięciem.
Poniżej zaplanowane działania zmierzają właśnie do zapewniania trwałego zachowania
zagrożonego wyginięciem gatunku kuraka leśnego – cietrzewia oraz jego siedlisk.

Nazwa przedmiotu umowy: Odłów i wywożenie jastrzębi- obsługa pułapek i wywożenie
schwytanych ptaków.
Przedmiotowe zadanie polegać będzie na obsłudze (kontroli) pułapek żywołownych
na ptaki drapieżne, zaobrączkowaniu schwytanych osobników jastrzębia Accipiter gentilis
oraz transporcie ich z miejsc schwytania na teren oddalony co najmniej 100 km od miejsca
regularnego przebywania. Relokacja możliwa będzie wyłącznie w granicach województwa
dolnośląskiego.
Zakres czynności Wykonawcy:
1. Jastrzębie będą chwytane przy pomocy pułapek żywołownych, które należy
kontrolować przynajmniej raz dziennie.
2. Wykonawca

ustawi

pułapki

żywołowne

na

jastrzębie,

dostarczone

przez

Zamawiającego, w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
3. Wykonawca zapewni do pułapek dostateczną liczbę gołębi służących za przynętę
i codziennie zapewni gołębiom karmę i wodę.
4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi telefonicznie Zamawiającego o stwierdzonej
obecności w żywołapce ptaka szponiastego oraz, w ciągu 7 dni od dokonania
odłowu, złoży oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
5. W przypadku odłowienia w pułapkę innego gatunku ptaka szponiastego niż jastrząb,
Wykonawca powinien niezwłocznie ptaka wypuścić.
6. Odłowione osobniki do czasu ich przemieszczenia w inne miejsce ( w czasie
nie dłuższym niż jedna doba) należy umieścić w odosobnionych, zaciemnionych
klatkach z pokarmem i wodą, w których będą następnie transportowane.
7. W przypadku odłowienia za pomocą żywołapki okazu jastrzębia Accipiter gentilis
Wykonawca zobowiązuje się zaobrączkować i wywieźć odłowionego ptaka
na odległość ponad 100 km i wypuścić na wolność w sposób jak najbardziej
ograniczający stres u ptaków (zgodnie z decyzją RDOŚ WPN.6401.110.2020.MK
z dnia 27.05.2020 r. na odłów, krótkotrwałe przetrzymywanie i przemieszczanie
jastrzębi na odległość co najmniej 100 km od miejsca schwytania, w granicach
województwa dolnośląskiego).
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8. Pułapki będą kontrolowane przez maksymalnie 143 dni. Kontrola dzienna wszystkich
pułapek będzie trwała ok. 2 godzin. Łączna ilość godzin do kontroli ok. 286 h.
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