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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 
2013-06-26, Świętoszów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Bory Dolnośląskie PLB020005 oraz Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 

 

Dnia 26 czerwca 2013 r. w Świętoszowie, w siedzibie nadleśnictwa, odbyło się 

spotkanie terenowe zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 

OSO Bory Dolnośląskie PLB020005 - firmę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  

Oddział w Brzegu. 
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Głównym celem spotkania było zaprezentowanie na gruncie członkom Zespołu 

Lokalnej Współpracy przykładów siedlisk gatunków, stanowiących przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 i wskazanie przykładów zagrożeń. Wizja terenowa odbyła się na 

terenie wrzosowisk świętoszowskich w obrębie wschodniej enklawy obszaru Natura 2000 

OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063, stanowiącego wschodnią 

część obszaru Natura 2000 OSO Bory Dolnośląskie.  

Z powodu złej pogody spotkanie rozpoczęło się w sali konferencyjnej siedziby 

nadleśnictwa, po czym, po przybyciu wszystkich uczestników na miejsce, udano się w teren. 

 

W pierwszej części spotkania uczestnikom zostały zaprezentowane fragmenty 

wrzosowisk, stanowiących siedlisko dwóch przedmiotów ochrony – lelka i lerki. W ich bliskim 

sąsiedztwie ekspert - Pan Waldemar Bena - wskazał również drzewostany zasiedlane przez 

dwa gatunki sów – sóweczkę i włochatkę. Na gruncie rozwinęła się dyskusja na temat 

skutecznej ochrony ww. gatunków. Główną uwagę skupiono na możliwości skutecznej 

ochrony sów na ich siedliskach.  

Dużo czasu w czasie spotkania poświęcono tematowi potencjalnego wyznaczania 

stref ochrony dla obu gatunków sów. W związku z brakiem wiedzy na temat dokładnej 

lokalizacji zasiedlonych dziupli w obrębie wskazanych przez eksperta terytoriów lęgowych, 

istniałaby potrzeba dokładnej penetracji starych drzewostanów, co mogłoby (jak zauważono) 

spowodować niepotrzebne zakłócenia na siedliskach obu gatunków. Ponadto konieczność 

oznakowania powołanych stref ochrony w terenie, przy tak małej powierzchni pojedynczej 
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strefy sóweczki czy włochatki, potencjalnie mogłaby spowodować zwiększoną presję 

poszukiwaczy okazji np. do fotografowania tych gatunków i wpłynąć negatywnie na sowy  

w okresie lęgowym. W trakcie dyskusji skłaniano się do wniosku, że wprowadzenie 

ograniczeń w terminach wykonywanych zabiegów gospodarczych w drzewostanach 

zasiedlonych przez oba gatunki oraz ochrona ich siedlisk może dać lepszy efekt niż 

tworzenie stref ochrony. Potwierdzeniem tego może być fakt, że przy obecnym braku 

jakiejkolwiek strefy dla sóweczki i włochatki na terenie Borów Dolnośląskich obserwuje się 

wzrost liczebności populacji obu gatunków i systematyczne zwiększanie ich elastyczności  

w zakresie zajmowanych siedlisk. 

 

W spotkaniu udział wzięło 12 osób. Byli to reprezentanci następujących instytucji  

i podmiotów:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu  

Nadleśnictwo Ruszów  

Nadleśnictwo Węgliniec  

Nadleśnictwo Pieńsk  

Nadleśnictwo Świętoszów  

43 WOG Świętoszów  

 

Podsumowując przebieg spotkania należy stwierdzić, że przebiegło ono według 

wcześniej ustalonego planu. 


