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Opis przedmiotu zamówienia 

na wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, 

hydrochemicznych, geologicznych. Wykonanie opracowania z wynikami monitoringu oraz z 

planem działań ochronnych (tj. budowa zastawek, budowa urządzeń nawadniających) 

służących poprawie warunków wodnych rezerwatu Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie 

oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 w 

ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12 pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na 

obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu warunków 

mikroklimatycznych, hydrologicznych, hydrochemicznych, badań geologicznych oraz 

analiza fotogrametryczna i pomiary geodezyjne, a także przygotowanie opracowania 

z wynikami monitoringu i ich opisem wraz z planem działań ochronnych (tj. 

propozycją budowy zastawek, budowy urządzeń nawadniających, odtwarzania lub 

zasypania rowów melioracyjnych itp.) służących poprawie warunków wodnych 

rezerwatu Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie oraz obszarze specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001zgodnie z punktem II niniejszego 

opisu. 

2. Celem zlecenia będzie przeprowadzenie kompleksowego monitoringu 

mikroklimatycznycznego, hydrologicznego i hydrochemicznego, badań geologicznych 

oraz analiz fotogrametrycznych i pomiarów geodezyjnych, zmierzające do wskazania 
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przyczyn zmian ekosystemu rezerwatów oraz określone zostaną kierunki i celowości 

prac zmierzających do poprawy warunków wodnych przedmiotowych obszarach. 

Wynikiem przeprowadzonego monitoringu będzie raport końcowy zawierający wyniki 

monitoringu wraz z opisem, na podstawie których określone zostaną konkretne 

działania (np. budowa zastawek, progów piętrzących, odtworzenie lub zasypanie 

rowów melioracyjnych itp.) wraz z ich szczegółowym opisem technicznym i miejscem 

realizacji.  

II. Obszar objęty działaniami: 

 rezerwat przyrody Bagno Głusza,  

 rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie oraz  

 obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie 

PLB040001; 

 tereny przylegle (w zakresie koniecznym do przeprowadzania monitoringu i 

wskazania działań ochronnych). 

III. Zakres prac: 

1. Budowa systemu informacyjnego GIS wraz z rekonstrukcją zmian środowiska i 

dokumentacją stanu obecnego opartego na badaniach terenowych i 

fotogrametrycznych Rezerwatów „Bagno Głusza” i „Jezioro Rakutowskie” oraz 

terenów przyległych 

1.1. Ocena przekształceń środowiska  

 Ocena stopnia przekształcenia/zmian środowiska przyrodniczego rezerwatów, oraz 

terenów przyległych w ciągu 200 lat (Bagno Głusza) i 100 lat (Jezioro Rakutowskie) 

 Określenie zmiany powierzchni zbiorników wodnych i podmokłości na podstawie 

wykonanych modeli fotogrametrycznych ze zdjęć lotniczych począwszy od lat 50. XX 

wieku do czasów współczesnych 
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 Określenie pokrycia roślinnego obszaru Rezerwatów i terenów przyległych w buforze 

1 km (Bagno Głusza) i 3 km (Jezioro Rakutowskie) od początku XX wieku do czasów 

współczesnych na podstawie archiwalnych map topograficznych (z początku XX 

wieku) oraz zdjęć lotniczych (minimum 3 serie zdjęć lotniczych w odstępach 

maksymalnie 20 lat). 

 Określenie przemian hydrologiczno-wegetacyjnych na obszarach Rezerwatów i 

terenach przyległych na podstawie metod fotointerpretacyjnych 

 Identyfikacja obszarów podmokłych Rezerwatów oraz obszarów przyległych na 

podstawie obrazów CIR 

 Inwentaryzacja dawnej strefy jeziornej ma zostać opracowana w środowisku GIS z 

wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej 

1.2. Sporządzenie szczegółowych numerycznych modeli terenu obszaru 

Rezerwatów i terenów przyległych 

Wykonanie numerycznego modelu terenu obszaru rezerwatu i obszarów przyległych na 

podstawie szczegółowych prac geodezyjnych prowadzonych w terenie. Dokładność 

położenia punktów (X,Y ,Z) +/- 5cm. Siatka pomiaru punktów o maksymalnym rozstawie 20 

m. Pomiary mają być prowadzone metodami satelitarnymi (GPS RTK) oraz naziemnych 

pomiarów tachimetrycznych w obszarach zalesionych. 

1.3. Szczegóły techniczne zakresu zamówienia obejmują: 

 budowę systemu informacyjnego dla zebranych danych, opartego na rozwiązaniach 

GIS 

 budowę wysokorozdzielczego trójwymiarowego modelu obszaru Rezerwatów i 

terenów przyległych w buforze co najmniej 0,2 km od Rezerwatów, w pełni 

obejmującego zasięg planowanych prac zmierzających do poprawy warunków 

hydrologicznych 

 wykonanie i wdrożenie systemu informacyjnego GIS, obejmującego modele terenu 

oraz wyniki analizy materiałów fotogrametrycznychoraz świadczenie asysty w okresie 
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realizacji projektu polegającej na integracji wszystkich pozyskanych danych 

przestrzennych w poszczególnych zadań projektu. 

 przeprowadzenie niezbędnych szkoleń w obsłudze bazy danych GIS przygotowanej w 

ramach Zlecenia. Szkoleń przeprowadzone zostanie dla grupy 3-5 osób wskazanych 

przez Zleceniodawcę. Obejmuje 2 dni szkolenia po 5 godzin. Przygotowanie 

materiałów szkoleniowych w zakresie obsługi oprogramowania GIS i danych 

zebranych podczas realizacji zlecenia 

 pliki przekazane zamawiającemu mają mieć budowę umożliwiająca wykorzystanie ich 

przez ogólnodostępne i darmowe serwisy mapowe np. Google Earth  

 mapy wykonane zostaną w formatach SHP i GeoTIFF 

 dane przestrzenne powinny być przedstawione jako warstwy informacyjne 

 możliwość wizualizacji 3D danych GIS 

 dane powinny być opracowane w Państwowym Układzie Współrzędnych 

Geodezyjnych 1992.  

 w przypadku oceny zmian środowiska minimalny obszar wydzielenia to 100m2 w 

przypadku obiektów powierzchniowych, lub 10 m w przypadku obiektów liniowych 

 historyczna ocena drzewostanu ma zostać wykonana metodą taksacyjną 

 modele terenu mają zostać przekazane w formie plików SHP interpolowanych, 

źródłowych bezpośrednio mierzonych, oraz w formie rastrowej 

Wynikiem analiz kartometrycznych będzie rekonstrukcja zmian położenia zwierciadła wody 

na poszczególnych obiektach, tempa ich zanikania oraz rekomendacja do renaturyzacji tego 

obiektu. 

2. Określenie lokalnych uwarunkowania powstawania ekosystemów w relacji do 

budowy geologicznej i genezy geomorfologicznej obiektów.  

W ramach opracowania geologicznego i geomorfologiczne należy wykonać:  
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 profile glebowe (co najmniej 5 w otoczeniu obiektu „Bagno Głusza” i 7 w 

otoczeniu obiektu „Jezioro Rakutowskie”)celem określenia typów i rodzajów gleb 

oraz tendencji w ich pojemności wodnej. Profile i ich lokalizacja mają możliwe 

najlepiej obrazować prawidłowości rozmieszczenia gleb otoczenia obiektów.  

 przekroje przez równinę biogeniczną z rozpoznaniem rodzaju i gatunku torfu oraz 

typu utworu jeziornego, 

 profile przez otoczenie mokradła celem rozpoznania typu skał w ich otoczeniu 

zwłaszcza względem przepuszczalności oraz zawartości substancji odżywczych, a 

także topografii ewentualnej nieprzepuszczalnej warstwy podścielającej, 

 badania naukowe obejmujące szczegółowe kartowanie geologiczne w skali 

1:10000, zgodnie z metodyką wykonanie Szczegółowej mapy geologicznej Polski, 

celem wskazania zróżnicowania osadów w obrębie obiektów jak i ich otoczenia, w 

relacji do planowanego zabiegu retencji wody, 

 szczegółowe kartowanie geomorfologiczne. W przypadku analizowanych 

obiektów poszukiwania mają objąć ewentualne starsze terasy jeziorne, mogące 

wskazywać na  wahania poziomu wody w czasach historycznych. 

Wykonanie badań gruntu z poborem rdzeni, o głębokości od 3 do 30 metrów (łącznie co 

najmniej 3000mb, w tym co najmniej 5 na każdym obiekcie o głębokości minimum 20 

metrów)równomiernie rozłożonych przestrzennie na każdym obiekcie. Badania mają określić 

miąższość i charakterystykę utworów geologicznych. 

Z każdego otworu mają zostać pobrane pełne rdzenie i nienaruszonej strukturze o średnicy 

co najmniej 5cm i zabezpieczone przed uszkodzeniem przekazane do zleceniodawcy (na 

bieżąco w celu wskazania miejsca poboru prób).   

 

Podstawą głównych wyróżnień ma być określenie stopnia rozkładu osadów torfowych. Osad 

ma zostać opisany pod względem typologicznym oraz genetycznym, niezbędne jest również 

określenie składu botanicznego osadów torfowych (analiza makroszczątków budujących 



Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA 
 

 

osad torfowy). Również zasada ta ma dotyczyć osadów jeziornych, określeniem typu osadu 

oraz analiza składu budujących je szczątków roślinnych. 

Wiercenia, odkrywki, punkty dokumentacyjne mają być udokumentowane w kartach 

otworów badawczych, ich położenie ma być określone za pomocą odbiorników GPS klasy 

RTK. 

Opracowane materiały (poza rdzeniami) mają zostać przekazane w formie papierowej oraz 

elektronicznej (PDF oraz w postaci plików systemów GIS (Shape-file w układzie 

współrzędnych PUWG 1992) 

Wszystkie wiercenia i odkrywki muszą odbywać się ręcznie. 

3. Pomiary meteorologiczne, badania klimatycznie i monitoring wód gruntowych 

Założenie sieci piezometrów 40 piezometrów (15 na obszarze rezerwatu przyrody Bagno 

Głusza, 25 na terenie obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie) (urządzenia rejestrujące 

„divery”, oraz rury piezometrów dostarcza zleceniodawca).  

Po stronie zleceniobiorcy pozostaje wykonanie wierceń geologicznych, montaż piezometrów, 

montaż urządzeń rejestrujących.  

Wiercenia geologiczne muszą odbywać się wyłącznie ręcznie.  

Określenie współrzędnych i wysokości kryzy piezometrów metodami geodezyjnymi i 

przekazanie ich w postaci dokumentacji. Określenie przelotu napotkanych warstw 

geologicznych. Określenie położenia piezometrów - lokalizacji na mapie 1:10000, w postaci 

papierowej – dokumentacji, elektronicznej PDF, oraz w postacie plików SHP.  

Położenie piezometrów ma zostać skonsultowanie ze zleceniodawcą przed ich montażem.  

3.1. Określenie lokalnych warunków meteorologicznych oraz mikroklimatycznych 

Opracowanie lokalnych warunków meteorologicznych oraz mikroklimatycznych bazujące na 

danych z sieci stacji meteorologicznych (w sąsiedztwie każdego rezerwatu funkcjonować 

będzie główna stacja meteorologiczna, którą obsługiwana będzie przez zleceniobiorcę,  

natomiast na terenie rezerwatów rozmieszczone zostanie łącznie dziesięć mikro stacji 

meteorologicznych, z których dane posłużą do określenia warunków mikroklimatycznych 

wybranych zbiorowisk roślinnych rezerwatów).  
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Na opracowanie składają się następujące zadania: 

 Montaż dziesięciu zestawów czujników meteorologicznych (na wysokości do 1 m 

n.p.t.) w rezerwatach przyrody Błota Rakutowskie i Bagno Głusza. Miejsca montażu 

oraz dokładna wysokość czujników powinna być szczegółowo skonsultowana ze 

Zleceniodawcą. Maszty do czujników muszą zostać wykonane przez Zleceniobiorcę 

we własnym zakresie. W skład mini stacji wchodzą następujące czujniki:  

- temperatury i wilgotności powietrza 

- promieniowania fotosyntetycznie aktywnego (PAR) 

- temperatury gleby 

- wilgotności liścia (Leafwetness) 

- wilgotności i temperatury gleby. 

Montaż dwóch głównych stacji meteorologicznych wykonany będzie przez Dostawcę 

owego sprzętu. 

 Obsługa sieci stacji meteorologicznych (dwóch głównych stacji meteorologicznych, 

oraz dziesięciu ministacji meteorologicznych (czujniki termiczno-wilgotnościowe wraz 

pomiarami innych parametrów - system pomiarowy wybranych parametrów 

mikroklimatu) monitorujących warunki mikroklimatyczne w obu rezerwatach) 

polegająca na odczytywaniu danych meteorologicznych nie rzadziej niż raz w 

miesiącu oraz kontroli pracy urządzeń pomiarowych (tj. prawidłowości 

wykonywanych pomiarów, kontroli zasilania itp.).  

 Analiza warunków meteorologicznych panujących nad obiektami Błota Rakutowskie i 

Bagno Głusza (opad atmosferyczny, warunki solarne, wietrzne, termiczne i 

wilgotnościowe) na podstawie pomiarów z dwóch głównych stacji meteorologicznych 

zlokalizowanych w ich sąsiedztwie. Analiza ta ma się opierać na następujących 

dobowych charakterystykach, które Zleceniobiorca musi obliczyć z danych 15-sto 

minutowych dla każdej ze stacji: 

- średnich, minimalnych i maksymalnych  wartości temperatury i wilgotności 
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powietrza z czujników umieszczonych na dwóch  wysokościach na każdej ze stacji,  

- sumy opadów atmosferycznych, 

- sum całkowitego promieniowania słonecznego oraz promieniowania 

fotosyntetycznie aktywnego (PAR) oraz wielkości promieniowania obitego 

- wartości wskaźnika NDVI na podstawie pomiarów z dwóch czujników całkowitego 

promieniowania słonecznego oraz promieniowania fotosyntetycznie aktywnego 

(PAR) 

- średniej prędkości wiatru oraz określenie dominującego kierunku wiatru 

- średniej dobowej temperatury gleby 

- średnich wartości wilgotności liścia oraz długości okresu, przez który zalegała woda 

na danym czujniku (Leafwetness) 

 Analiza warunków mikroklimatycznych panujących w zbiorowiskach roślinnych 

rezerwatów Błota Rakutowskie i Bagno Głusza na podstawie pomiarów z dziesięciu mini 

stacji meteorologicznych. Analiza ta opierać się będzie na następujących dobowych 

charakterystykach, które Wykonawca musi obliczyć z danych 10-cio minutowych dla 

każdej z mini stacji meteorologicznych: 

- średnich, minimalnych i maksymalnych  wartości temperatury i wilgotności powietrza,  

- sum promieniowania fotosyntetycznie aktywnego (PAR) 

- średniej temperatury i wilgotności gleby 

- średnich wartości wilgotności liścia oraz długości okresu, przez który zalegała woda na 

danym czujniku (Leafwetness). 

Należy w sposób szczegółowy porównać ze sobą zbiorowiska roślinne  pod względem 

panujących wewnątrz nich warunków mikroklimatycznych. Należy określić różnice 

dekadowe, miesięczne, dla sezonu wegetacyjnego oraz całego roku między punktami 

pomiarowymi oraz określić różnice w dobowym przebiegu poszczególnych elementów 

mikroklimatu. Szczególną uwagę należy zwrócić na długość oraz zakres wartości 
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ekstremalnych (minimalnych i maksymalnych) oraz przyczynę ich występowania. 

Zleceniobiorca powinien przeprowadzić analizy statystyczne, które wskażą czy 

występujące różnice między punktami są istotne. Dodatkowo należy wykonać analizy 

porównawcze między wartościami zwierciadła wody gruntowej na danych obiektach a 

parametrami meteorologicznymi oraz określić czy występuje między nimi związek 

(analizy redundancyjnej (RDA).   

 wyniki mają być przeanalizowane statystycznie ukazując istotność zależności 

między mierzonymi parametrami meteorologiczno-hydrologicznych ukazując 

czy zależności między mierzonymi parametrami meteorologiczno-

hydrologicznych są istotne statystycznie czy nie. 

4. Opracowanie hydrologiczne 

Rozpoznanie głównych składowy naturalnego bilansu hydrologicznego zlewni obiektów 

(obiektu „Bagno Głusza” i „Jezioro Rakutowskie”). Badania i obliczenia mają bazować 

zarówno na danych pozyskanych w trakcie prowadzenia projektu jak również na materiałach 

archiwalnych o szerszym horyzoncie czasowym.  

Prace terenowe, prowadzenie monitoringu hydrologicznego: 

Założenie sieci posterunków na ciekach doprowadzających wodę do jeziora i na wypływie 

(ciek wypływający z obiektu) w skład którego wchodzą:  

Wodowskazy (minimum 6 na obiekt) – ich lokalizacja przed instalacją ma zostać wskazana 

skonsultowane z e zleceniodawcą. Wykonawca przedstawia merytoryczne uzasadnienie 

doboru punktów.  

Dla każdego z wodowskazów określona zostanie rzędna z dokładnością geodezyjną. 

W przekrojach tych wykonanych zostanie minimum 12 serii pomiarów hydrometrycznych, 

które pozwolą określić charakterystyczne przepływy dla cieków w okresie badawczym. 

Serie pomiarowe mają mieć odstęp czasowy od 3-6  tygodni.  

Po przeprowadzeniu każdej serii w terminie 4 tygodni do zleceniodawcy ma zostać 

dostarczony raport o aktualnym stanie wód oraz przepływów ze wskazaniem sytuacji 

hydrologicznej.  
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Wykreślenie krzywych przepływu, zgodnie z wytycznymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej. 

Określenie przepływów charakterystycznych I stopnia dla każdego punktu pomiaru 

przepływu (NQ, SQ, WQ, ZQ). 

Zbadanie i obliczenie lokalnych warunków hydrometrycznych i meteorologicznych dla 

każdego obiektu na podstawie danych pozyskanych w trakcie realizacji projektu (w terminie 

do 2 miesięcy od zakończenia badań) 

Określenie dorzecza (zlewni) obiektów (rezerwatów) z oznaczeniem obiektów 

hydrologicznych (naturalnych i sztucznych), lokalizacją punków pomiarowych. Identyfikacja 

zagrożeń dla wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie zlewni (obszaru Natura 2000 

Błota Rakutowskie i rezerwatu przyrody Bagno Głusza). Dane mają zostać przedstawione na 

mapie w skali 1:5000 (wersja papierowa) oraz w postaci plików wektorowych w środowisku 

oprogramowania GIS 

 

Na podstawie zebranego materiału oraz materiałów historyczny i archiwalnych określenie 

głównych składowych naturalnego bilansu wodnego dla każdego z obiektów. 

Obliczenie przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia p[%] dla 

przekrojów hydrologicznych, przyjmując ogólnie stosowane formuły empiryczne (opisywane 

w dostępnej literaturze hydrologicznej).  

Określenie hydrotopów zlewni obiektów, w oprogramowaniu GIS, w formie rastrowej, o 

rozdzielczości co najmniej 200x200m, z uwzględnieniem powierzchniowej budowy 

geologicznej, ukształtowania terenu (spadków terenu na podstawnie numerycznego modelu 

zlewni), zasięgu strefy aeracji, użytkowania terenu (ocenionego na podstawie zdjęć 

lotniczych lub obrazów satelitarnych). Materiały mają zostać dostarczone w postaci mapy w 

skali 1:5000, oraz plików rastrowych w środowisku oprogramowania GIS. 

Na podstawie zebranych w trakcie realizacji projektu danych hydrometrycznych, 

meteorologicznych, inwentaryzacji w terenie oraz materiałów fotogrametrycznych i 
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kartograficznych oraz symulacji GIS przedstawienie scenariuszy zasięgu oraz wielkości 

retencji jeziornej w każdym z obiektów. 

Określenie naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań mających wpływ na 

funkcjonowanie zlewni obiektów.  

Wykonanie analiz wariantowych, możliwości przeprowadzenie prac melioracyjnych lub 

innych zabiegów w celu poprawy warunków hydrologicznych, ukierunkowanych na  

przywrócenie możliwie naturalnego charakteru obszaru rezerwatów.  

Wyniki mają bazować na wykonanych pracach terenowych oraz na dostępnej literaturze 

tematu.  

Zleceniodawca zapewnia urządzenie do pomiaru przepływu – młynek hydrometryczny. 

5. Monitoring hydrochemiczny 

Analiza przestrzenno-czasowej zmienności cech hydrochemicznych wód zasilających obiekty 

(powierzchniowych i podziemnych), wód w nim stagnujących oraz odpływających. W tym 

celu w pięciu terminach, uwzględniających zróżnicowanie warunków 

hydrometeorologicznych i wegetacyjnych, pobrane zostaną próbki wody reprezentujące 

poszczególne środowiska.  

W każdej serii zostanie wykonany pobór 20 próbek wody. W pobranych próbkach wody 

określona zostanie w terenie wartość przewodnictwa elektrycznego wody, pH oraz 

temperatura. W laboratorium metodami chromatografii jonowej, spektrofotometrycznymi i 

miareczkowymi oznaczone zostaną jony podstawowe, azot amonowy, azotany (III), azotany 

(V), azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny oraz ogólny węgiel organiczny. Terminy poboru 

próbek do analiz chemicznych powiązane zostaną z pomiarami hydrologicznymi. 

Wynikiem badań ma być rozpoznanie sposobów migracji materii rozpuszczonej w wodzie z 

obszaru zlewni na obszar podmokły, oznaczenie jej źródeł oraz dróg przemieszczania jest 

konieczne do podjęcia efektywnych środków zaradczych przeciwdziałających chemicznej i 

biologicznej degradacji ekosystemów mokradłowych. Rozpoznanie rodzaju oraz tempa 

zachodzących na obszarach podmokłych procesów biogeochemicznych pozwoli określić ich 
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funkcje buforowe i znaczenie ekotonalne w krajobrazie rolniczym. 

Określenie kierunku i zakresu zabiegów mających na celu przywrócenie naturalnego 

charakteru tego obszaru w relacji do czynników hydrochemicznych. 

6. Raport końcowy: opracowanie zbiorcze wyników przeprowadzonego monitoringu 

warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, hydrochemicznych, badań 

geologicznych oraz analiz fotogrametrycznych i pomiarów geodezyjnych, analiza 

danych i przygotowanie planu działań w celu poprawy warunków hydrologicznych – 

prace kameralne ekspertów biorących udział w zlecanych badaniach, a także eksperta 

ornitologa i botanika. 

Raport końcowy oprócz wyników poszczególnych badań i ich opisu, zawierać musi 

plan działań ochronnych zmierzających do poprawy warunków hydrologicznych w 

analizowanych obszarach. Działania ochronne to przede wszystkim zastawki, progi 

piętrzące i inne urządzenia nawadniające pozwalające na poprawę warunków 

hydrologicznych. Zaproponowane budowle hydrotechniczne powinny zawierać 

szczegółowy opis pozwalający na późniejsze ich zaprojektowanie. Opis powinien 

zawierać uproszczony projekt budowli wraz z określeniem rzędnych piętrzenia oraz 

innych niezbędnych parametrów. W opisie rozwiązań technicznych budowli 

hydrotechnicznych należy brać również pod uwagę ciągłość ekologiczną cieku, a 

przede wszystkim możliwość migracji organizmów wodnych.  

IV. Termin realizacji zamówienia: 

 
1 1. Budowa systemu informacyjnego GIS wraz z rekonstrukcją 

zmian środowiska i dokumentacją stanu obecnego opartego na 
badaniach terenowych i fotogrametrycznych Rezerwatów 
„Bagno Głusza” i „Jezioro Rakutowskie” oraz terenów 
przyległych  

2. Określenie lokalnych uwarunkowania powstawania 
ekosystemów w relacji do budowy geologicznej i genezy 
geomorfologicznej obiektów. 

7-12.2013 

2 1. Pomiary meteorologiczne, badania klimatycznie i monitoring 7.2013-9.2014 
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wód gruntowych 

2. Opracowanie hydrologiczne 

3. Badania hydrochemiczne 

3 1. Raport końcowy 11.2014 

 

V. Określenie składu zespołu oraz doświadczenia członków zespołu potencjalnego 

wykonawcy: 

W skład zespołu muszą wchodzić: 
- geomorfolog 
- hydrolog 
- paleoekolog 
- specjalista w dziedzinie geochemii 
- specjalista systemów GIS 
- specjalista analizy historycznych zmian użytkowania terenu 
- gleboznawca - ekolog 
- geolog - hydrogeolog 
- geodeta 
(wszyscy legitymujący się co najmniej 5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań 
naukowych w ww. dziedzinach). 

Ponadto Wykonawca wyznaczy osobę która będzie pełniła rolę kierownika zespołu. Do 
zadań kierownika zespołu należeć będzie koordynacja pracy zespołu oraz reprezentowanie 
zespołu badawczego w kontaktach z Zamawiającym. 

Zamawiający nie wyznacza co do osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu szczególnych 
wymagań. 

 
DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU: 

- udokumentowanie doświadczenie i odbycie szkoleń w zakresie identyfikowania osadów 
jeziornych i torfowiskowych w szczególnym uwzględnieniu  budujących je makroszczątków 
roślinnych i zwierzęcych. 
- udokumentowane doświadczanie w analizie zdjęć lotniczych, udokumentowane  szkolenie z  
zakresu pracy na stacjach fotogrametrycznych  
- doświadczenie z zakresie prac mikroklimatycznych na obszarach wodno-błotnych  - analizy 
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mikroklimatu 
- doświadczenie w wykonaniu raportów oddziaływania na środowisko obiektów 
hydrotechnicznych w obrębie obszarów Natura 2000 oraz  oddziaływania na środowisko 
zbiorników retencyjnych  
- prowadzenie w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej 2 letniego ciągłego w monitoringu zmian 
warunków wodnych na obszarach chronionych 
 - co najmniej 2 lata doświadczenia w ciągłych pomiarach zmian poziomu wodny w obrębie 
rezerwatów torfowisk żywych  
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i analiz cyfrowych modeli terenu 
- doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w wykonywaniu ekspertyz środowiskowych 
poprzedzających budowę obiektów retencyjnych 
  
VI. Raport z inwentaryzacji (w tym mapy) należy wykonać w 3 jednakowych 

egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną na płytach CD): 

 napisany w języku polskim, 

 rozmiar czcionki 12 (preferowana), 

 czcionka – Times New Roman (preferowana), 

 format A4, 

 dokumentacja trwale zbindowana z okładką zawierającą podpis: „Wyniki 

monitoringu warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, 

hydrochemicznych, geologicznych wraz z propozycją zabiegów mających na 

celu poprawę warunków hydrologicznych rezerwatu Bagno Głusza, Jezioro 

Rakutowskie oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota 

Rakutowskie PLB040001”, logo TP ALAUDA, POiŚ, EFRR i NFOŚiGW 

(udostępnia Zamawiający), 

 płyty CD zawierające: treść raportu z inwentaryzacji w formacie PDF i DOC; 

 dane GIS; mapy tematyczne w formacie JPG 300 dpi. oraz tabelaryczne dane 

wejściowe w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego dalszą 

obróbkę danych liczbowych. 
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VII. Wykaz sprzętu jakim dysponuje Zamawiający. 

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w obsłudze niżej  wymienionego 

sprzętu. 

1. Rejestratory wahania poziomu i temperatury wody (sztuk 40) wraz ze stacją dokującą 
umożliwiającymi komunikację z komputerem (sztuk 1) oraz przetwornik danych 

a. Leveloigger Junior Edge M5 + oprogramowanie - 40szt 
b. Levelloadrer Gold - 1szt 
c. Otical Readre USB - stacja dokująca - S3001/OUSB 

2. Zestaw czujników wilgotnościowych wraz z rejestratorami EM -50G - 10szt 

3. Stacja meteorologiczna – 2 sztuki 

a. Panel słoneczny  6W - 10szt 

b. Czujnik nasłonecznienia PAR- 10szt 

c. Sonda temperatury i wilgotności 12 bit 2m- 10szt 

d. Strona HOBOlink z GSM- 1 rok- 10szt 

e. Czujniki prędkości wiatru i kierunku wiatru- 10szt 

f. Czujnik nawilżenia liścia- 10szt 

g. Czujnik opadów deszczu- 10szt 

h. Rejestrator U30- GSM- 10szt 

i. Sonda temperatury i wilgotności 12 bit 8m- 10szt 

j. Sonda temperatury i 12 bit 6m- 10szt 

4. Piezometry – 40 sztuk. 

5. Młynek Akustyczny ADC - 1szt 

 

 

 
 
 


