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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 
2013-07-30, Stronie Śląskie, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 
 

 Dnia 30 lipca 2013r. w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim odbyło 

się III spotkanie, dotyczące sporządzania projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru 

Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 

 Spotkanie rozpoczął przywitaniem uczestników Pan Andrzej Ruszlewicz, planista 

regionalny. Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Cichocki, który wskazał najważniejsze miejsca 

potencjalnych konfliktów pomiędzy ustaleniami gminnych planów zagospodarowania 

przestrzennego a przedmiotami ochrony rozpatrywanego obszaru Natura 2000,  

w szczególności w rejonie Miedzygórza. 

 Pani Irena Foremnik przedstawiła argumenty za poszerzeniem listy przedmiotów 

ochrony obszaru o siedlisko 7230 młaki węglanowe (dwa płaty) oraz zaproponowała jeden  

z płatów jako przedmiot wizji terenowej. 

 Następnie odbyła się krótka dyskusja, dotycząca sposobu godzenia potrzeb 

zagospodarowania gmin w zakresie zagospodarowania turystycznego a wymogami ochrony 

w ramach obszaru Natura 2000. Pan Dariusz Jesionowski, reprezentujący Nadleśnictwo 

Międzylesie, zaproponował zorganizowanie odrębnego spotkania w Międzygórzu, w którym 

powinni wziąć udział przedstawiciele władz gminnych Bystrzycy Kłodzkiej i Międzylesia, 

Nadleśnictwa Międzylesie, organizacji ekologicznych oraz autorzy projektu planu wraz  

z przedstawicielem RDOŚ. Byłoby to spotkanie terenowe – w miejscach występowania 

potencjalnych konfliktów. 

 Pierwszym punktem wizji terenowej było siedlisko młaków węglanowych w miejscu 

byłego kamieniołomu marmuru w Kletnie. Pani Irena Foremnik oprowadziła uczestników 

spotkania po siedlisku i wskazała na wyjątkowe walory przyrodnicze opisywanego miejsca  

i szczególne bogactwo zbiorowisk roślinnych. Zgodnie stwierdzono potrzebę włączenia 

siedliska 7230 do listy przedmiotów ochrony obszaru. 
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 Kolejnym punktem wizji terenowej było siedlisko borówczyska bażynowe. Pani Irena 

Foremnik wskazała zasięg przestrzenny siedliska oraz sposoby właściwego jego użytkowania 

(m.in. przywrócenia ekstensywnego pasterstwa). Zwróciła też uwagę na potrzebę 

odpowiedniego kształtowania granicy płatów tego siedliska z krawędzią leśną. Dyskusją nad 

problemami ochrony siedliska borówczysk bażynowych zakończono warsztaty. 


