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Podczas opracowywania planu przeprowadzono szereg konsultacji z przedstawicielami 
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PGZWP. 
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a)   
Wybrane do realizacji opc  

   
tras migracji o 34 %, zarybianie 7 mln sztuk narybku szklistego rocznie (lub 

podchowanego); 
 dla JZZWD Odry   reduk   

tras migracji  o 29 %, zarybianie 6 mln sztuk narybku szklistego rocznie (lub 
). 

b) Ramy czasowe 
opcji pozwoli na o  celu (40 % w  potencjalnego 

z okresu referencyjn  
  od 2066 r.; 
 dla JZZWD Odry   od 2048 r. 

 
Zgodnie z 

wymagany poziom 
  do roku 2019.  

a) migracji 



Plan przewiduje 

 
 likwidacji przeszkody; 
  
  
 

 
b)  

 Ustanowienie okresu ochronnego. 
 

ystkich 
 

Dodatkowo  
 Ujednolicenie wymiaru ochronnego. 

  
 

 
 Przepisy krajowe 

u populacji. 
 

 

kormora   
  

Przede wszystkim poprzez  
c) Zarybianie 

wynosi odpowiednio dla  JZZW dorzecza  7 mln szt. (2,33 ton), a dla  JZZW dorzecza 
Odry 6 mln sztuk (2 tony). W procesie zarybiania dopuszcza 
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