
 

 
 

 

 

Wrocław, dnia 14 listopada 2019 r. 

 

 

Notatka ze spotkania dyskusyjnego/warsztatu 

Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Trzcińskie Mokradła  

 

 
W dniu 5 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich 

odbyło się I spotkanie dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy. Spotkanie zostało 

zorganizowane w związku z opracowywaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Trzcińskie Mokradła PLH020105 (zwanego dalej 

Planem), realizowanego w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0193/16 pn. Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 dofinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2017 – 2022.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych urzędów, instytucji  

i organizacji, których udział przy opracowaniu projektu Planu jest niezbędny.  

Spotkanie rozpoczęła Pani Marta Łysiak – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ we Wrocławiu), ktora powitała zebranych gości 

oraz przedstawiła cel zorganizowanego spotkania, tryb pracy oraz rolę Zespołu Lokalnej 

Współpracy w tworzeniu projektu Planu. 

Następnie głos zabrała Pani Anna Haplicznik – planista regionalny z ramienia RDOŚ 

we Wrocławiu, która szczegółowo omówiła realizowany przez RDOŚ we Wrocławiu projekt  

pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Uczestnicy spotkania 

uzyskali informacje na temat czasu trwania projektu, jego kosztów i źródeł finansowania, 

obszarów Natura 2000 objętych projektem oraz zasad realizacji projektu.  

Kolejne zagadnienie przedstawiła Pani Barbara Pierzchniak – koordynator Planu dla 

obszaru Natura 2000 Trzcińskie Mokradła z ramienia RDOŚ we Wrocławiu. Omówione zostały 

ogólne uwarunkowania przyrodnicze obszaru Natura 2000, w tym charakter terenu i sposoby 

(istniejące i planowane) jego ochrony na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Ponadto 

przedstawiono podstawowe informacje na temat obszaru Natura 2000 (położenie, wielkość, 



 

 

data utworzenia), obszar objęty Planem oraz przedmioty ochrony w tym obszarze (siedliska 

przyrodnicze i gatunki zwierząt), tj.: 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) i *91D0 bory i lasy bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne),  

1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar i 6179 modraszek nausitous Phengaris 

nausithous. W tej części głoś zabrała także Pani Maja Marcinkowska – przedstawiciel 

Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Oddział w Jeleniej Górze (DZPK), która 

poinformowała, że DZPK jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej torfowisk  

w przedmiotowym rejonie opracowanej w 1994 r. przez Pana Czesława Narkiewicza. 

Dokument ten został zaprezentowany zainteresowanym osobom w trakcie spotkania. 

 

Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrał Pan Jan Kucharzyk – ekspert 

siedliskoznawca, który na zlecenie RDOŚ we Wrocławiu w minionym sezonie wegetacyjnym 

wykonał inwentaryzację przyrodniczą w zakresie siedlisk przyrodniczych w obszarze objętym 

projektem Planu. Pan Kucharzyk bardzo szczegółowo omówił proces prowadzenia badań 

terenowych oraz przedstawił ich wyniki. W tej części aktywnie uczestniczyli wszyscy 

zaproszeni Goście – pytania dotyczyły przede wszystkim stanu zachowania przedmiotów 

ochrony, metodyki badań oraz zagrożeń dotyczących przedmiotów ochrony w obszarze 

Natura 2000. Poruszono także kwestie działań prowadzonych w granicach i w sąsiedztwie 



 

 

obszaru Natura 2000, tj. organizacji rajdów motorowych i samochodowych oraz utworzenia 

sieci rowów odwadniających, które mogą wpływać na stan zachowania przedmiotów ochrony 

w obszarze. Wspólnie ustalono, że konieczne jest – w trakcie opracowywania projektu Planu 

– podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania negatywnych czynników wpływających 

negatywnie na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000. Dzięki udziałowi Pana dr. Marka 

Malickiego – przedstawiciela Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, miała 

również miejsce dyskusja dotycząca ochrony obszaru Natura 2000, przedmiotów ochrony oraz 

występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt, które nie stanowią przedmiotów 

ochrony w obszarze Natura 2000. 

 

Spotkanie zakończyła Pani Marta Łysiak dziękując wszystkim za przybycie oraz wkład 

w dyskusję. Ustalono także, że kolejne spotkanie ZLW odbędzie się w przyszłym roku,  

po uzyskaniu wyników badań entomologicznych w obszarze Natura 2000 Trzcińskie Mokradła. 

 
 

 


