
 

 
 

 

 

 

Protokół ze spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem 
projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Dąbrowy Janikowskie 

PLH020089 

 

W dniu 7 lipca 2020 roku w siedzibie Nadleśnictwa Oława w m. Bystrzyca gmina Oława  

odbyło się I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Spotkanie zostało zorganizowane  

w związku z opracowywaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy Janikowskie PLH020089 (zwanego dalej Planem), 

realizowanego w ramach projektu nr 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 Nadleśnictwa Oława, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Urzędu Gminy Oława, Starostwa Powiatowego w Oławie oraz 

firmy Tactus Aleksandra Szurlej–Kielańska. 

Pan Grzegorz Pietruńko Nadleśniczy Nadleśnictwa Oława przywitał i przedstawił 

uczestników spotkania. 

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 Piotr Tubielewicz - koordynator Planu z RDOŚ we Wrocławiu 

przedstawił ogólne informacje nt. sieci Natura 2000 oraz podstaw prawnych funkcjonowania 

obszarów Natura 2000. Dodatkowo omówił obecny stan wiedzy o obszarze Natura 20000 

Dąbrowy Janikowskie PLH020089, stan prawny oraz przedmioty ochrony tego obszaru. 

Pani Marlena Zawisza, przedstawicielka firmy Tactus Aleksandra Szurlej–Kielańska 

wykonującej na zlecenie RDOŚ ekspertyzy entomologicznej na potrzeby sporządzenia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Janikowskie PLH020089, omówiła 

wyniki z przeprowadzonych badań. Przedstawiła m.in. dane dotyczące występowania jelonka 

rogacza w granicach ww. obszaru Natura 2000 oraz poza jego granicami. Dodatkowo omówiła 

istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony jelonka rogacza 



 

 

oraz proponowane działania ochronne dla zachowania gatunku chrząszcza, będącego 

przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dąbrowy Janikowskie.  

Dyskusję rozpoczął prof. dr hab. inż. Andrzej Mazur z Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, w której aktywnie uczestniczyli zaproszeni Goście. Pytania dotyczyły przede 

wszystkim biologii jelonka rogacza, sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na terenach, 

gdzie stwierdzono wstępowanie tego gatunku, oraz powiększenia obszaru Natura 2000 

Dąbrowy Janikowskie.  

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w wizji terenowej w granicach obszaru 

Natura 2000 Dąbrowy Janikowskie oraz poza jego granicami na terenie, na którym 

stwierdzono występowanie jelonka rogacza.  

 

 



 

 

 

  

Spotkanie zakończył Pan Piotr Tubielewicz dziękując wszystkim za przybycie. 

Ustalono także, że kolejne spotkanie ZLW odbędzie się w trzecim kwartale 2020 roku.  


