
MAPA WYSTĘPOWANIA GATUNKÓW PTAKÓW
W GMINIE ZALESZANY

DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ 
O DODATKOWE DOPŁATY ROLNOŚRODOWISKOWE

Wysokość  dopłat  do  1  hektara zależna  jest  od  gatunku:  derkacz  –  642  zł,  kszyk,  czajka, 
krwawodziób, rycyk – 890 zł, dubelt, kulik wielki – 1070 zł, wodniczka - 1199 zł.
Korzystając z mapy zwróć uwagę jaki kod jest najbliżej do twoich łąk, numer punktu oraz kolor 
oznaczenia. W przyszłości będzie więcej punktów.
Wybrany do punktu kod gatunkowy mówi, że tego gatunku jest najwięcej, ale mogą być też inne. 
Pełna lista gatunków do danego punktu jest w opisach punktów poniżej. Lista wzbogaci się.
Oznaczenia na mapie:
Kody: czajka W, derkacz Cx, kszyk Gg, dubelt Gm, rycyk Li, wodniczka XD, krwawodziób TRT
Numer obok kodu to numer punktu na mapie, w którym stwierdzono już obecność ptaków, punkty 
nie numerowane są do sprawdzenia w roku 2015.
Kolory punktów: 
niebieskie –  miejsca  występowania  ptaków kwalifikujących  łąki  w poprzednich  latach  zwykle 
2008-2014
zielone – tegoroczne stanowiska stwierdzone w sezonie lęgowym 2015
czerwone – oznaczenie potencjalnych stanowisk, gdzie nie prowadzono monitoringu, ale siedlisko 
spełnia oczekiwania gatunku. Stanowiska te będą sprawdzane w sezonie 2015.
Zasady ogólne: Dopłaty ptasie i siedliskowe przysługują rolnikom, którzy gospodarują gruntami na 
terenie obszarów Natura 2000 (wielu gospodarzy nie wie jeszcze o objęciu ich gruntów obszarem 
Natura 2000). Grunty mogą być własne a także dzierżawione. Jeśli grunty są dzierżawione umowa 
dzierżawna powinna obejmować okres do roku 2020. Przyrodnik dyżurujący w Urzędzie Gminy 
udziela informacji podstawowej o występowaniu wybranych gatunków ptaków na terenie gminy. 
Informacja może być uzyskana na miejscu, jeśli przyrodnik dysponuje taką wiedzą lub bardziej 
szczegółowej informacji po umówionej wizycie w terenie. Korzystanie z pomocy informacyjnej 
przyrodnika jest bezpłatne. Koszta wykonania późniejszej dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
dopłat zwracane są razem z dopłatą. Przyrodnik może wspierać gospodarzy również poradami oraz 
informacją w zakresie problemów środowiskowych i żywiołowych jak np. bobry, szerszenie, ptaki 
w budynkach i in.
Punkty
Lokalizacja  punktów  oznacza  możliwość  uzyskania  dopłat  z  łąk  położonych  w  oznaczonym 
punkcie oraz terenów przyległych. Oznaczenie w latach ubiegłych np. 2003 -2013 nie oznacza, że 
po 2013 teren nie jest zajęty, ale że w późniejszych latach nie prowadzono obserwacji. Oznaczenia 
w  nawiasach  kat  A,B,C  to  kategorie  lęgowości  czym  wyższa  kategoria  tym  pewniejszy  lęg. 
Kategoria C oznacza gniazdowanie pewne np. skorupy jaj  lub pisklęta, ale niższa kategoria nie 
oznacza ryzyka nieobecności ptaków w innym terminie to oznaczenie naukowe ułatwiające pracę 
naukowcom i pracownikom ODR bądź „Agencji Rolnej”.
W1  -    pastwiska,  łąki  obok  przejazdu  drogą  gruntową  przez  bagna  między  Dzierdziówką  a 
Zbydniowem od strony Dzierdziówki, zajęte terytoria lęgowe czajki 2009-2012
Cx1 – pastwisko Zbydniowskie obok Wysokiego Wału i  tereny przyległe,  derkacz (Crex crex), 
stwierdzano podczas okazjonalnych obserwacji w latach 2009-2012
W2  –  pastwisko  obok  Dołu  Karczmiskiego  oraz  tereny  przyległe,  najmocniejsze  w  gminie 
stanowisko  czajki  (Vanellus  vanellus,  2009  katC),  kszyków  (Gallinago  gallinago,  2009) 
osbserwacje po roku 2011.
Li1  –  pastwiska  Motycza  Szlacheckiego  wysunięte  w  kierunku  Zaleszan  i  drogi  krajowej, 
stwierdzono obecność derkacza (Crex crex), czajek (Vanellus vanellus, 2009 katC), rycyka (Limosa 
limosa) w latach 2012-2014
GG1 – łąki Kępia Zaleszańskiego w rejonie pomiędzy szosą do Grębowa, a torami kolejowymi, 
między prawym brzegiem Łęgu i  lewym brzegiem Osy,  obecność kszyka (Gallinago gallinago, 



2009 katB), czajek (Vanellus vanellus), derkacza (Crex crex) w latach 2011-2013.
Cx2 – łąki Kępia Zaleszańskiego między Osą i Łęgiem w ujściowym odcinku Osy, stwierdzono 
nieregularną obecność derkacza (Crex crex) w latach 2005-2014
Cx3  –  łąki  Kępia  Zaleszańskiego  między  Łęgiem  a  Osą  na  odcinku  od  Smolarni  do  torów 
kolejowych,  stanowisko  derkacza  (Crex  crex)  w  latach  po  roku  2010,  wcześniej  także  czajek 
(Vanellus vanellus), kszyka (Gallinago gallinago).
Gm1 – łąki i pastwiska Kotowej Woli i Jamnicy wzdłuż prawego brzegu Łęgu na wysokości od 
zagajników  nadl  Rozwadów  do  zbliżenia  doliny  Osy  z  doliną  Łęgu  –  stwierdzano  na  całej 
powierzchni zajęte terytoria lęgowe czajek (Vanellus vanellus, 2012), kszyka (Gallinago gallinago, 
2012), derkacza (Crex crex, 2012 katA)), do roku 2005 dubelta (Gallinago media), okazjonalnie po 
sezonie lęgowym także wodniczki (Acrocephalus paludicola).
Trt1  –  łąki  i  pastwiska  Jamnicy  wzdłuż  prawego  brzegu  Łęgu,  między  Łęgiem  a  Puszczą 
Sandomierską,  od  Jamnicy  do  zagajników  Puszczy  nad  Łęgiem  w  kierunku  Kotowej  Woli, 
stwierdzono  teren  zajęty  przez  czajki  (Vanellus  vanellus),  kszyki  (Gallinago  gallinago),  rycyki 
(Limosa limosa), rekordową liczebność derkacza (Crex crex, stwierdzany od 2007 -10 samców w 1 
punkcie, 2007 i 2010 katB), a także krwawodzioba (Tringa totanus)
Gg2 – klin torfowisk śródleśnych na południe od Kotowej Woli, stwierdzono nieregularną obecność 
kszyka (Gallinago gallinago) oraz derkacza (Crex crex) po roku 2008.
Cx4 – Łąki Niedźwiedź śródleśne łąki ciągnące się na południe od drogi łączącej Kotową Wolę i 
Zaosie do Puszczy Sandomierskiej, na całej powierzchni stwierdzano rokrocznie derkacza (Crex 
crex) od roku 2005, od strony północnej w bardziej otwartym terenie nieregularnie także czajkę 
(Vanellus vanellus) i kszyka (Gallinago gallinago).
Cx5 – łąki  położone wzdłuż starorzeczy Sanu na wschód pomiędzy bagnem a drogą gruntową 
łączącą Zbydniów i Skowierzyn (Szlakiem Trzech Jezior), na odcinku między Jeziorami Szeroka 
Woda i Berdechów,  stwierdzono nieregularną obecność derkacz (Crex crex)
Cx6 – pastwiska berdechowskie od strony Jeziora Berdechów po obu stronach drogi asfaltowej, 
stwierdzono  obecność  derkacza  (Crex  crex)  w  latach  ok  2008-2012,  później  nieregularną  oraz 
nieregularną obecność czajki (Vanellus vanellus).
Cx7 – łąki w otoczeniu zbiornika Ślama, nieregularne stwierdzenia obecności derkacza (Crex crex), 
okazjonalnie kszyka (Gallinago gallinago).
Cx8  –  łąki  w  terenie  otwartym  między  Zbydniowem,  Turbią  i  Majdanem  Zbydniowskim, 
nieregularne i punktowe stwierdzenia zajętych terytoriów lęgowych czajki (Vanellus vanellus) oraz 
derkacza (Crex crex).
Cx9 – łąki i pastwiska wokół lasu Sochy nieregularne stwierdzanie obecności derkacza (Crex crex) 
w latach 2003-2014, okazjonalnie kszyka (Gallinago gallinago)
W3  –  łąki  między  Zbydniowem  i  Majdanem  Zbydniowskim  (otoczenie  Lipki,  Kątki,  Strugi, 
Podobrocza) czajka (Vanellus vanellus, 2015 kat.A), Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu
W4 – łąki obok Dziedziówki przy Wianeckim Dole, czajka (Vanellus vanellus, 2015 kat.A), Natura 
2000 Dolina Dolnego Sanu.
W5 – pola uprawne i łąki obok Zaleszan od strony Motycza, czajka (Vanellus vanellus, 2015 kat.A), 
Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu.
Vv6 – pastwiska, łąlki i pola w międzywalu Sanu na wysokości między Wólką T. a Majdanem Z., 
czajk (Vanellus vanellus, 2015 kat.A, 6 terytoriów), Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu.


