
 

 
 

 

 

Protokół ze spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem 

projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Góry Złote PLH020096 

 

W dniu 17 grudnia 2019 roku w godz. 10-13 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  

i Gminy w Lądku-Zdroju odbyło się I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Spotkanie 

zostało zorganizowane w związku z opracowywaniem projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Złote PLH020096 (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 wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Miasta i Gminy Lądka-Zdroju oraz 

Złotego Stoku, Nadleśnictwa Bardo Śląskie oraz Lądek-Zdrój i Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych O/Wałbrzych, 

Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Centrum Ochrony Mokradeł, a także eksperci 

chiropterolodzy oraz osoby fizyczne. 

Pan Rafał Klodek (Naczelnik Wydziału ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 

RDOŚ we Wrocławiu) przywitał uczestników spotkania  oraz przedstawił jego założenia  

i program. Każdy z uczestników spotkania został poproszony o przekazanie informacji  

nt. strony, którą reprezentuje, w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi 

uczestnikami.  

Pani Anna Haplicznik – planista regionalny z ramienia  RDOŚ we Wrocławiu w formie 

prezentacji omówiła projekt pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000” oraz zasady prac nad projektem planu zadań ochronnych. 

Następnie Pan Rafał Klodek – pełniący również funkcję koordynatora Planu z RDOŚ 

we Wrocławiu – przedstawił ogólne informacje nt. sieci Natura 2000 oraz podstaw prawnych 

jej funkcjonowania oraz zasady tworzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Dodatkowo omówił obecny stan wiedzy o obszarze Natura 20000 Góry Złote PLH020096, stan 

prawny oraz przedmioty ochrony tego obszaru. 

Pan Jan Kucharzyk z Centrum Ochrony Mokradeł wykonawca ekspertyzy w zakresie 

siedlisk przyrodniczych na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Góry Złote PLH020096 omówił wyniki przeprowadzonych badań terenowych 

obejmujących 30 % obszaru. Wskazał, że w wyniku przeprowadzonych badań 

zinwentaryzowano dotychczas 1 niewielki płat siedliska 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 



 

 

(Molinion), 2 płaty siedliska 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 40 płatów siedliska 6510 ekstensywnie użytkowane 

niżowe łąki świeże Arrhenatherion o łącznej powierzchni 147 ha, a także sześć płatów siedliska 

9110 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) o łącznej powierzchni ok. 130 ha i 3 niewielkie płaty 

siedliska 9130 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) oraz 

7 płatów siedliska 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-

Carpinetum) o łącznej powierzchni 21,27 ha i 5 płatów siedliska 91E0 łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe). Ekspert wskazał także zagrożenia dotyczące ww. siedlisk,  

w szczególności siedlisk łąkowych, do których zaliczył przede wszystkim brak użytkowania łąk 

skutkujący m.in. nasileniem procesów sukcesyjnych, ekspansję gatunków rodzimych i obcych 

oraz nagromadzenie warstwy martwej materii organicznej, skutecznie ograniczającej rozwój 

gatunków właściwych dla siedlisk łąkowych.  

 

Pani Joanna Furmankiewicz wraz z Panem Tomaszem Gottfriedem wykonawcy 

ekspertyzy chiropterologicznej na potrzeby sporządzenia ww. planu zadań ochronnych 

omówili wyniki przeprowadzonych badań terenowych obejmujących 30 % obszaru. 

Przedstawiono analizy lokalizacji znanych stanowisk zimowisk i kolonii nietoperzy  

w obszarze i  w promieniu do 10 km od badanego obszaru, które mogą być z nim powiązane, 

a także wskazano, że dotychczas znaleziono kryjówki 7 gatunków nietoperzy, w tym  

3 stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Góry Złote, tj. nocka dużego Myotis 

myotis, nocka orzęsionego Myotis emarginatus i mopka Barbastella barbastellus. Eksperci 

przedstawili zagrożenia kryjówek nietoperzy w obszarze, do których zaliczyli niewłaściwie 

przeprowadzone lub w nieodpowiednim czasie remonty budynków, niszczenie kryjówek, 

oświetlenie wlotów do kryjówek. 



 

 

 

Dalszej części aktywnie uczestniczyli zaproszeni Goście – pytania dotyczyły przede 

wszystkim kwestii dotyczących zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

nietoperzy, zakazów obowiązujących w granicach obszaru Natura 2000, zasad i ograniczeń 

zabudowy mieszkaniowej terenów w granicach obszarów oraz problematyki dot. utrzymania 

lub możliwości przywrócenia siedlisk łąkowych, na których nastąpiła sukcesja roślinności.  

Spotkanie zakończył Pan Rafał Klodek dziękując wszystkim za przybycie oraz wkład  

w dyskusję. Ustalono także, że kolejne spotkanie ZLW odbędzie się w drugim kwartale 2020 

roku, po uzyskaniu wyników dalszych badań fitosocjologicznych i chiropterologicznych oraz 

badań herpetologicznych i teriologicznych w ww. obszarze Natura 2000.  


