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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 
2013-07-05, Wrocław, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

                  Bory Dolnośląskie PLB020005 oraz Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063  

Dnia 5 lipca 2013 r. we Wrocławiu, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) 

dla obszaru Natura 2000 OSO Bory Dolnośląskie PLB020005 i OZW Wrzosowiska 

Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 - firmę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu. 
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Celem spotkania było opracowanie zapisów projektu planu zadań ochronnych 

w stosunku do przedmiotów ochrony zlokalizowanych na gruntach Skarbu Państwa 

w zarządzie PGL „Lasy Państwowe” w dwóch obszarach Natura 2000 - OSO Bory 

Dolnośląskie PLB020005 i OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063. 

 

W pierwszej części spotkania omawiano zapisy, dotyczące siedlisk przyrodniczych 

i gatunków zwierząt, stanowiących przedmioty ochrony OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-

Ławszowskie PLH020063. Najwięcej czasu poświęcono siedlisku przyrodniczemu suche 

wrzosowiska 4030, które zajmuje znaczącą powierzchnię w obszarze. Ustalono, że dla 

powierzchni leśnych z w/w siedliskiem zostanie zapisane następujące działanie:  

„W aktualnie sporządzanym planie urządzenia lasu dla nadleśnictwa Świętoszów 

na lata 2014-2023 powierzchnie leśne niezalesione, na których stwierdzono obecność 

siedliska przyrodniczego suche wrzosowiska 4030, należy zaliczyć do odpowiedniej grupy 

rodzajów powierzchni (grunty leśne niezalesione objęte szczególną ochroną – kod SILP-LAS 

„SZCZCHR”).” 

Powyższy zapis wynika ze zdefiniowanego zagrożenia, jakim był brak odpowiedniej 

klasyfikacji powierzchni leśnych z siedliskiem na gruntach w zarządzie nadleśnictwa 

Świętoszów pozwalającej  na skuteczną realizację czynności związanych z ochroną 

czynną. Pozostałe zapisy dotyczące ochrony czynnej na siedlisku suche wrzosowiska nie 

budziły zastrzeżeń i zostały uszczegółowione jedynie poprzez odpowiednią redakcję 

wcześniej zaproponowanych. Zapisy dla pozostałych siedlisk przyrodniczych w obszarze nie 

budziły zastrzeżeń, z wyjątkiem lokalizacji jednego płatu siedliska 2330. Pan Wojciech 

Moskaluk - Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów zgłosił, że lokalizacja jednego z płatów 

siedliska została określona na drodze czołgowej i w związku z tym wnioskuje o usunięcie 

w tym miejscu informacji o siedlisku. Wykonawca projektu PZO zobowiązał się do ponownej 

analizy wskazanego problemu. 

Drugim omawianym dla tego obszaru problemem były propozycje zapisów 

dla zwierząt, stanowiących przedmioty ochrony, a w szczególności dla wilka. Tu szeroko 

dyskutowane były zdefiniowane dla gatunku zagrożenia, które odnosiły się m. in. do 

realizowanej w obszarze gospodarki leśnej. Na spotkaniu Wykonawca projektu zdał relację 

z dodatkowego spotkania w sprawie wilka, które odbyło się 1 lipca 2013 roku w siedzibie 

RDLP we Wrocławiu, a w którym udział wzięli: grupa ekspertów z ramienia Wykonawcy – 

Pani dr Sabina Pierużek-Nowak i Pan dr inż. Robert Mysłajek oraz przedstawiciele 

z ramienia Wykonawcy i RDLP we Wrocławiu. Na tym spotkaniu wstępnie uzgodniono zapisy 

dla wilka w obszarze Natura 2000 OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

PLH020063 i OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015. W trakcie bieżącego spotkania 
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zapisy dla wilka zostały ponownie przeanalizowane i sformułowane do propozycji ostatecznej 

wersji projektu PZO. Zapisy dla pozostałych zwierząt nie budziły zastrzeżeń. 

 

 

 

W drugiej części spotkania poddano dyskusji zapisy projektu PZO w stosunku 

do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 OSO Bory Dolnośląskie PLB020005. 

W trakcie dyskusji analizowano każdy przedmiot po kolei i wnoszono uwagi zasadniczo 

wyłącznie do sformułowań użytych w określeniu danego zagrożenia, czy też w stosunku 

do zapisów o celu działań czy samych działań ochronnych. W przypadku większości 

gatunków nie zgłaszano zastrzeżeń. Najwięcej wątpliwości wzbudziły gatunki strefowe, 

przede wszystkim sóweczka i włochatka. Wspólnie ustalono, że w projekcie dokumentu dla 

tych dwóch gatunków nie będzie zapisów mówiących o konieczności szczegółowej 

inwentaryzacji stanowisk zasiedlonych dziupli i następnie powołaniu stref ochrony w takich 

miejscach. W przypadku głuszca Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów Janusz Kobielski 

zadeklarował pomoc w określeniu zapisów dla tego gatunku, które umożliwiałyby skuteczną 

jego ochronę. 

Podsumowując przebieg spotkania należy stwierdzić, że przebiegło ono według 

wcześniej ustalonego planu.  
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W spotkaniu udział wzięło 20 osób. Byli to reprezentanci następujących podmiotów: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

Nadleśnictwo Ruszów 

Nadleśnictwo Węgliniec 

Nadleśnictwo Pieńsk 

Nadleśnictwo Złotoryja 

Nadleśnictwo Przemków 

Nadleśnictwo Chocianów 

Nadleśnictwo Świętoszów 

Ansee Consulting 

 


