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
2013-02-7, Wrocław, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie
PLH020018, PLB020008

Dnia 7 lutego 2013 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we
Wrocławiu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz
firmę URS Polska Sp. z o.o. Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) obszarów
Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020008 oraz PLB020004.
Celem

spotkania

było

nawiązanie

współpracy

między

poszczególnymi

Nadleśnictwami RDLP Poznań i RDLP Wrocław, które zarządzają ww. obszarami Natura
2000, a Wykonawcą projektów Planów.
Dobra komunikacja i wymiana informacji między zarządcami gruntów, a Wykonawcą
projektów Planów jest istotna dla odpowiedniego zaangażowania tych podmiotów w prace
przy tworzeniu projektu PZO i tym samym zagwarantowania wspólnego wypracowywania
zapisów PZO w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).
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Uczestników spotkania przywitał Zastępca Dyrektora RDLP ds. gospodarki leśnej
P. Marek Kmiecik. Podziękowano przedstawicielom wszystkich Nadleśnictw za przybycie
oraz podkreślono istotność wspólnych spotkań przy opracowywaniu projektów Planów. P. M.
Kmiecik zachęcił wszystkich do czynnego udziału w spotkaniu i rozwiania wszystkich
wątpliwości pojawiających się na tym etapie prac nad projektami Planów.
Następnie głos zabrał Planista Regionalny RDOŚ P. Andrzej Ruszlewicz, który
przedstawił założenia planu oraz główne obszary współpracy między Wykonawcą projektu
PZO, a jednostkami RDLP, do których należeć będzie przede wszystkim wymiana informacji
nt. występowania i stanu zasobów przyrodniczych obu obszarów Natura 2000 (przedmiotów
ochrony w tych obszarach) oraz uzgadnianie metod poprawy lub utrzymania istniejącego
stanu ochrony. Planista Regionalny przedstawił również harmonogram prac nad projektami
planów dla obszarów Łęgi Odrzańskie oraz orientacyjne terminy spotkań Zespołu Lokalnej
Współpracy, które ze względu na dużą powierzchnię obszarów odbywać się będą
prawdopodobnie odrębnie dla części północnej (na północ od Ścinawy) i południowej (na
południe od Ścinawy). Następnie głos zabrał Koordynator planu przedstawiciel firmy URS
Polska Sp. z o.o. P. Wojciech Lewandowski, który krótko zaprezentował firmę wykonującą
projekty planów oraz przedstawił jej doświadczenie w sporządzaniu PZO – kilkanaście
opracowanych i opracowywanych projektów planów w województwach dolnośląskim,
opolskim, łódzkim i wielkopolskim. Koordynator planu zapewnił, iż Wykonawca pragnie
nawiązać dobrą współpracę z jednostkami RDLP Wrocław i Poznań oraz uwzględniać
podczas prac posiadaną przez nie wiedzę.
Naczelnik

Wydziału

Ochrony

Ekosystemów

RDLP

Poznań

P.

Marlena

Kowalkowska zwróciła uwagę, iż bardzo ważne w trakcie prac nad PZO będzie porównanie
baz danych, które są w posiadaniu RDLP, zawierających wyniki powszechnej inwentaryzacji
przyrodniczej Lasów Państwowych przeprowadzonej w latach 2006-2007 z wynikami, które
uzyskał Wykonawca projektów Planów w trakcie swoich prac terenowych. P. W.
Lewandowski zadeklarował, iż dane dotyczące siedlisk przyrodniczych, które zgromadził
Wykonawca zostaną udostępnione wszystkim Nadleśnictwom w celu ich weryfikacji i
porównania z inną wiedzą z terenu. Dane, z których korzysta Wykonawca przy
opracowywaniu PZO, zostały przygotowane na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z
środków własnych fundacji WWF Polska w ramach prac nad materiałami do PZO obu
obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie. Inwentaryzacja WWF Polska posłużyła jako materiał
wejściowy do weryfikacji terenowej występowania i stanu ochrony poszczególnych płatów
siedlisk przyrodniczych, jak i siedlisk gatunków. Koordynator planu zapytał, czy Wykonawca
planu może otrzymać od obu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych dane dotyczące
zadań gospodarczych na terenach zarządzanych przed LP, a wchodzących w skład
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obszarów Łęgi Odrzańskie (PLH020018, PLB020008) w formie wektorowej.
P. Wojciech Mazur Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody RDLP
Wrocław odpowiedział, iż informacje takie mogą zostać udostępnione Wykonawcy po
podaniu przez niego adresów wydzieleń leśnych, które położone są w granicach
opracowywanych obszarów Natura 2000.

Uzgodniono, iż w celu sprawnej weryfikacji danych dotyczących siedlisk przyrodniczych
Wykonawca udostępni odpowiednią warstwę na przełomie lutego i marca. Do kolejnego
spotkania, w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy (planowanego na kwiecień br.),
Nadleśnictwa przeanalizują dane i przekażą Wykonawcy swoje uwagi. P. Marlena
Kowalkowska zwróciła uwagę, iż powyższa weryfikacja jest bardzo istotna, aby uniknąć
utrwalania błędnej klasyfikacji siedlisk lub wykazywania „naturowych” siedlisk przyrodniczych
w obszarach, gdzie z pewnością nie występują. Dla poszczególnych siedlisk planowane
będą działania ochronne, za które odpowiedzialne będą Nadleśnictwa, w związku z tym
działania ochronne muszą być planowane w sposób adekwatny do faktycznego stanu i
występowania płatów oraz praktycznych możliwości realizacji działań w ramach statutowej
działalności Lasów Państwowych.
P. Wojciech Mazur zwrócił także uwagę na potencjalną potrzebę organizowania spotkań
branżowych do rozstrzygania zagadnień związanych z gospodarką leśną i zapewnieniem
odpowiedniej ochrony siedliskom przyrodniczym. W obszarze Łęgi Odrzańskie PLH020018
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przedmiotami ochrony są m.in. gatunki związane z „siedliskami zaburzeń” (pachnica dębowa,
kozioróg dębosz, przeplatka maturna) ich ochrona wymaga szczególnego zwrócenia na
uwarunkowania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.
P. Tomasz Międzyrzecki Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia poprosił o
wyjaśnienie w jakim trybie dokonywana będzie korekta granic obszaru w ramach prac nad
PZO. P. Andrzej Ruszlewicz omówił charakter dokonywanych zmian w przebiegu granic
obszaru („dowiązanie” do granic działek ewidencyjnych, korekty merytoryczne) oraz
przedstawił tryb w jakim wprowadzany będzie nowy przebieg obszaru – przekazanie danych
uzyskanych w pracach nad PZO do GDOŚ, następnie do Komisji Europejskiej i oczekiwanie
na zatwierdzenie przez Komisję. Cały proces potrwa prawdopodobnie ok. 1,5-2 lata.
Planista regionalny podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i wyraził nadzieję że
współpraca przy tworzeniu projektu PZO będzie przebiegała sprawnie i z wzajemnym
zrozumieniem.
Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu
projektu zostały osiągnięte.

4

