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Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
 

 
 

Protokół 
2013-06-05, Wymiarki, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Bory Dolnośląskie PLB020005 

 

Dnia 5 czerwca 2013r. w Wymiarkach, w siedzibie nadleśnictwa przy ul. Łąkowej 1, 

odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru  

Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 - firmę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu. 

Celem spotkania była praca nad przygotowanym przez Wykonawcę projektem 

zapisów Planu i prezentowanym na spotkaniu projektem uszczegółowienia oraz korekty 

granicy obszaru Natura 2000. Na spotkaniu przy pomocy wydruków map i innych wydruków 

zaprezentowano projekty zapisów zagrożeń, celów działań ochronnych oraz samych działań 

ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. W postaci prezentacji 

przedstawiono również stan zachowania wszystkich przedmiotów ochrony obszaru. 

Spotkanie podzielone było na dwie części.  

Spotkanie rozpoczął powitaniem gości Pan Nadleśniczy Edward Koszałka. Po nim 

głos zabrał planista regionalny Andrzej Ruszlewicz, który wyjaśnił procedurę tworzenia PZO  

i kolejność etapów prezentowania wyników prac nad projektem PZO przez Wykonawcę  

oraz wskazał na potrzebę aktywnego udziału członków ZLW w procesie planistycznym. 

Zapowiedział też, że oprócz normalnych spotkań ZLW dla wszystkich jego członków, osobno 

będzie zorganizowane spotkanie dla przedstawicieli PGL Lasy Państwowe, ponieważ 

większość prezentowanych zapisów projektu PZO budzi kontrowersje właśnie w gronie tej 

części zespołu. Następnie Pan Waldemar Bena – ekspert ornitolog z ramienia Wykonawcy 

zaprezentował materiał dotyczący obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie 

PLB020005, odnosząc się w szczególności do części ostoi, znajdującej się w zasięgu 

terytorialnym nadleśnictw: Szprotawa, Wymiarki i Żagań. 
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W tej części spotkania bardzo duże kontrowersje wzbudziły zarówno zidentyfikowane 

zagrożenia istniejące przedmiotów ochrony, jak i propozycje celów i działań ochronnych. 

Pan Dariusz Miernik (RDLP w Zielonej Górze) poprosił prelegenta o wyjaśnienie,  

co oznacza określenie „wzrastający deficyt starych drzew” i jakimi przykładami ekspert może 

poprzeć swoje stanowisko. Zapytał też, czy była przeprowadzona inwentaryzacja starych 

drzewostanów i czy to jej wyniki pozwoliły na takie wnioskowanie o zagrożeniach. Na końcu 

wyraził opinię, że nie zgadza się, aby tego typu zagrożenie w obecnej chwili uznać jako 

istniejące. 

Pan Grzegorz Karcz (RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim) zauważył, że wśród 

zagrożeń nie powinno zamieszczać się takich, które są naturalnymi zjawiskami w przyrodzie, 

jak np. konkurencja ze strony innego gatunku. 

Pan Wojciech Zieleniewski (PZW Okręg w Zielonej Górze) zwrócił uwagę, że wręcz 

przeciwnie – tego typu zjawiska, jeśli wpływają na stan populacji przedmiotów ochrony, 

powinny być sygnalizowane i być może w określonych przypadkach powinny być 

podejmowane działania ograniczające taką konkurencję. 

Pan Dariusz Miernik (RDLP w Zielonej Górze) wskazał, że takie zagrożenia można 

wskazywać w PZO jako np. potencjalne i nie muszę one od razu skutkować podejmowaniem 

określonych działań, jak np. przy relacji bielik – bocian czarny. 

Pan Krzysztof Polus (Nadleśnictwo Wymiarki) wskazał na poważne zagrożenie  

ze strony szopa pracza.  

Andrzej Ruszlewicz (planista regionalny) zwrócił uwagę zgromadzonym, że PZO nie 

jest dokumentem, który będzie rozwiązywał wszystkie problemy we wszystkich rodzajach 

działalności prowadzonej na tych terenach i nie można wpisywać do niego wszystkich 

problemów rozpoznanych na danym obszarze. 

Pan Dariusz Miernik (RDLP w Zielonej Górze) zwrócił uwagę, że akurat szop pracz 

jest poważnym problemem i należy go wpisać do zagrożeń potencjalnych, a być może 

pomyśleć nawet o zwiększeniu redukcji jego populacji, bo jest on zagrożeniem nie tylko  

dla bociana, ale także dla innych gatunków. Podobne stanowisko prezentował przedstawiciel 

Nadleśnictwa Ruszów – Pan Nadleśniczy Janusz Kobielski.  

Część prezentacji Waldemara Beny, dotycząca zagrożeń i celów działań ochronnych 

dla dwóch gatunków sów – włochatki i sóweczki, wywołała komentarze ze strony RDLP  

w Zielonej Górze oraz przedstawicieli nadleśnictw. Nie zgodzili się oni, aby nie poparte 

konkretnymi dowodami zagrożenia zamieszczać w PZO jako zagrożenia istniejące.  

W przypadku zagrożenia, jakim jest np. nadmierna eksploatacja borów bagiennych, należy 

rozważyć wpisanie zagrożenia „błędna klasyfikacja siedliska wilgotnego i niewskazanie go 

jako siedliska przyrodniczego bory bagienne”, a nie „stopniowe zmniejszanie powierzchni 

borów bagiennych poprzez ich degradację w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej”. 
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Pan Sławomir Tryjanowski (Nadleśnictwo Żagań) zwrócił uwagę, że plan urządzenia 

lasu przechodzi procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przy 

pozytywnej opinii RDOŚ nie ma mowy o negatywnym oddziaływaniu na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000. Jeśli nawet są tego typu zagrożenia, to należy traktować je wyłącznie 

jako potencjalne.  

Pan Dariusz Miernik (RDLP w Zielonej Górze) zwrócił uwagę, że w czasie prezentacji 

mówi się o tym, że głównym zagrożeniem jest gospodarka leśna, ale nie wskazuje się na 

poważne zagrożenie brakiem wystarczająco dobrego rozpoznania terenowego obszaru Bory 

Dolnośląskie, tak aby można było konkretnymi dowodami poprzeć poszczególne zagrożenia. 

Andrzej Ruszlewicz (planista regionalny) zapowiedział, że zapisy projektu PZO będą 

mogły zostać zmienione nawet na etapie końcowym, już po przekazaniu całej dokumentacji 

przez Wykonawcę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, tak więc  

z pewnością obecne zapisy, nie będą miały ostatecznie takiego kształtu. 

Pan Krzysztof Polus (Nadleśnictwo Wymiarki) zwrócił uwagę, że przed 

opracowywaniem projektu PZO powinna być przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja 

całego obszaru Borów Dolnośląskich, a dopiero potem powinno się podejmować proces 

planistyczny. Zapytał również, gdzie znajdują się materiały referencyjne dla tego obszaru, 

które posłużyły do zbudowania obecnie obowiązującego Standardowego Formularza 

Danych. 

Andrzej Ruszlewicz (planista regionalny) odpowiedział, że obszary „ptasie” były 

tworzone na podstawie danych z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Często 

były to dane z lat 90-tych. Niestety wiadome jest, że stworzenie sieci Natura 2000 było 

obarczone pewnymi błędami. 

 

PRZERWA KAWOWA 

 

W kolejnej części spotkania Andrzej Ruszlewicz (planista regionalny) podzielił 

zgromadzonych na grupy, które miały za zadanie przedyskutować poszczególne gatunki –

przedmioty ochrony pod kątem przypisanych im zagrożeń, celów i działań. Po krótkiej próbie 

pracy warsztatowej padł wniosek, aby materiały drukowane i te przekazane zgromadzonym 

w wersji elektronicznej zostały przez zainteresowanych przeanalizowane w nadchodzących 

dniach na spokojnie, a wyniki tych analiz przekazane planiście regionalnemu Andrzejowi 

Ruszlewiczowi, przy czym również do wiadomości Wykonawcy projektu PZO. 

W ostatniej części spotkania Pan Dariusz Rosiński (BULiGL O/Brzeg) zaprezentował 

propozycję uszczegółowienia i miejscami korekty granicy obszaru. Poprosił,  

aby zgromadzeni przeanalizowali ten problem i przesłali swoje uwagi i ewentualne 

propozycje innych zmian przebiegu granicy. 
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Spotkanie, pomimo żywiołowej dyskusji, przebiegło zgodnie z przyjętym programem 

spotkania, który został przesłany uczestnikom w zaproszeniach i jeszcze raz 

zaprezentowany na początku spotkania. Na koniec ustalono, że zainteresowane strony 

przeanalizują zaprezentowany przez Wykonawcę materiał i prześlą mu swoje uwagi.  

Na wniosek planisty regionalnego Andrzeja Ruszlewicza uwagi przesyłane na jego adres 

powinny być również przekazywane do wiadomości Wykonawcy.  

W spotkaniu udział wzięło 26 osób. Byli to reprezentanci następujących instytucji  

i podmiotów: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Urząd Miejski Szprotawa 

Towarzystwo Przyrodnicze Birkut 

Urząd Gminy Niegosławice 

Nadleśnictwo Żagań 

Urząd Miasta Iłowa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra 

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań 

RZI Zielona Góra 

Nadleśnictwo Szprotawa 

Nadleśnictwo Wymiarki 

Urząd Miasta Gozdnica 

Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 

Nadleśnictwo Ruszów 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze 

Urząd Gminy Małomice 

 

Podsumowując przebieg spotkania, należy stwierdzić, że przebiegło ono według 

wcześniejszego planu. Przebieg spotkania protokołowała Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL 

Oddział w Brzegu. 

 

 


