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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 
2013-07-02, Stronie Śląskie, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 
 

 Dnia 2 lipca 2013r. w Stroniu Śląskim, w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury odbyło 
się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie 
i Grupa Śnieżnika PLH020016. 
 Spotkanie rozpoczął przywitaniem uczestników Pan Andrzej Ruszlewicz – planista 
regionalny. Po nim głos zabrał Pan Zdzisław Cichocki, koordynator zespołu autorskiego, który 
dokonał prezentacji gatunków nietoperzy i ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony 
omawianego obszaru Natura 2000. Następnie Pani Irena Foremnik, ekspert przyrodniczy, 
omówiła i uzasadniła propozycję włączenia do obszaru cennego siedliska 9180 w rejonie 
Bolesławów – Kamienica. 
 W drugiej części spotkania, zgodnie z sugestią Pana Andrzeja Ruszlewicza, utworzono 
dwie grupy robocze w celu przedyskutowania przedstawionych przez autorów projektu PZO 
zapisów postanowień projektu planu. Pierwsza grupa, prowadzona przez Panią Irenę 
Foremnik, zajęła się omawianiem siedlisk leśnych. Druga grupa omawiała siedliska nieleśne 
oraz zasygnalizowane przez Pana Zdzisława Cichockiego potencjalne konflikty pomiędzy 
celami i przedmiotami ochrony a rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi, ustalonymi  
w gminnych dokumentach planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
(studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i wybrane 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). 

Pan Lech Sadowski, reprezentujący Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, zaproponował 
zmianę granicy rozpatrywanego obszaru Natura 2000 poprzez wyłączenie znacznych areałów 
w rejonie zbiornika rekreacyjnego w Starej Morawie. W odpowiedzi Pan Zdzisław Cichocki 
poinformował, że decyzja, dotycząca proponowanej korekty granic, będzie możliwa po 
otrzymaniu pełnej oceny dotyczącej nietoperzy, gdyż liczne liniowe elementy struktury 
przyrodniczej tych terenów wskazują na możliwość wysokiej frekwencji tych zwierząt. 
 Pani Kamila Grzesiak, reprezentująca Klub Przyrodników, zgłosiła szereg uwag do 
projektu planu. Stwierdziła, że niedopuszczalne jest wykreślenie z SDF poczwarówki 
zwężonej, głowacza białopłetwego, minoga strumieniowego i bezlistu okrywowego, gdyż na 
etapie sporządzania PZO wykonawca zazwyczaj nie dysponuje pełną wiedzą o występowaniu 
przedmiotów ochrony – istnieje duże ryzyko ich nie wykrycia. Należy więc zaplanować 
zachowawczą ochronę potencjalnych siedlisk ww. gatunków, jak np. zachowanie nie 
użytkowanych pasów drzewostanów przy potokach, zachowanie turzycowisk i młak 
zasadowych. Podjęcie decyzji o wyłączeniu powyższych gatunków jako przedmiotów ochrony 
powinno być uzasadnione. 
 W tabeli 1.7 dokumentacji należy poprawić błędnie wpisane kompetencje – RDLP 
sporządza plany urządzenia lasu, a nadleśnictwo je wykonuje, prowadząc gospodarkę leśną. 
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Ponadto należałoby rozgraniczyć kompetencje RZGW i DZMiUW ze wskazaniem, którymi 
ciekami zarządzają w imieniu Skarbu Państwa i za jakie działania odpowiadają. 
 Należy zmienić ocenę stanu siedlisk w obrębie kopuły Śnieżnika: borówczyska 
bażynowe i acydofilne murawy wysokogórskie z kategorii doskonały, gdyż siedliska te 
zagrożone są w wyniku penetracji ludzkiej, głównie przez masowy ruch turystyczny. Do 
zagrożeń, poza zarastaniem sztucznie nasadzoną kosodrzewiną należałoby dodać ww. 
zagrożenia antropogeniczne, wzmożony ruch turystyczny. Ponadto w celu ochrony kopuły 
Śnieżnika należy skanalizować ruch turystyczny i postawić tablice edukacyjne, 
przedstawiające występujące tu siedliska przyrodnicze i gatunki chronione (w tym endemity). 
 Istotna reprezentacja każdego typu siedliska powinna zostać wyznaczona jako 
powierzchnia referencyjna – powinna pozostać trwale bez użytkowania – oraz wynosić co 
najmniej 10% areału siedliska. 
 Ponadto należy doprecyzować cele działań ochronnych w siedliskach leśnych, gdyż 
zasoby martwego drewna, zwłaszcza grubowymiarowego, da się odbudować tylko wtedy, 
gdy konsekwentnie będzie pozostawiać się w cięciach rębnych 5-10% powierzchni i masy 
drzewostanów na kolejne pokolenie drzewostanu i z przeznaczeniem na przyszłe martwe 
drewno. Nie wystarczy pozostawianie tylko obecnie pojawiających się drzew martwych, 
ponieważ ważne jest odbudowanie bogactwa strukturalnego - udziału drzew starych  
(140-160-200 lat i więcej) i grubych, a także pozwolenie na ich zamieranie. 
 Z zabiegów gospodarczo – leśnych należy wyłączyć jaworzyny i lasy zboczowe. 
Należy rozważyć także wyłączenie łęgów. 
 Na zakończenie spotkania Pan Andrzej Ruszlewicz i Pan Rafał Klodek zwrócili uwagę 
autorom projektu planu na niezadowalający stan rozpoznania – weryfikacji siedlisk  
i zaapelowali o przyspieszenie prac. 


