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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 
2011-10-26, Boguszów-Gorce, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 26 października 2011 r. w siedzibie Nadleśnictwa Wałbrzych odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 PLH020020 „Przełomy 

Pełcznicy pod Książem” firmę URS/Scott Wilson.  

 

Celem spotkania było zaprezentowanie wartości przyrodniczych obszaru, w tym 

zweryfikowanej w trakcie prac (na podstawie wizji terenowych i istniejących danych o 

obszarze) listy przedmiotów ochrony w obszarze, omówienie przebiegu granicy obszaru i 

projektu jej korekty. Założono także omówienie celów działań ochronnych oraz głównych 

działań ochronnych dla zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony  OSO 

„Przełomy Pełcznicy pod Książem”. 

 

Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu, przedstawionego na początku 

spotkania jego uczestnikom, jego istotne elementy zaprotokołowano poniżej.  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Przywitał przybyłych na spotkanie, omówił jego cel i założenia. Poszczególni członkowie 

spotkania poinformowali o stronach, które reprezentują.  

Zaprezentowano zasady funkcjonowania sieci Natura 2000, podstawy prawne tworzenia i 

ochrony obszarów Natura 2000. Następnie przedstawiono projekt Projekt POIS.05.03.00-00-

186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 

Polski” i zakres partycypacji RDOŚ we Wrocławiu w tym projekcie.  

Przedstawiono także zakres treści planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 i rolę 

Zespołów Współpracy Lokalnej w tworzeniu dokumentu.  

Po zakończeniu powyższych prezentacji głos został przekazany przedstawicielowi 

Wykonawcy projektu PZO.  

 

Małgorzata Rudy ekspert botanik 

Przedstawiła najważniejsze informacje o siedliskach przyrodniczych stanowiących 

przedmioty ochrony obszaru „Przełomy Pełcznicy pod Książem”.   
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W toku przeprowadzonych prac terenowych, analizujących rozmieszczenie i stan 

zachowania poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych zweryfikowano udział 

powierzchni poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych w całkowitej powierzchni 

Obszaru oraz stan zachowania typów siedlisk przyrodniczych w stopniu w jakim było to 

możliwe ze względu na termin i czas wykonywania prac terenowych. W obszarze 

stwierdzono występowanie 11 typów siedlisk przyrodniczych, przy czym najistotniejsze dla 

obszaru siedliska to:   

 ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami Androsacion vandelli [8220]; 

 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach [9180]; 

 środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe [8150]; 

 ciepłolubne dąbrowy [91I0].  

Przedstawiono ogólne charakterystyki poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych wraz z 

ogólną informacją o ich stanie zachowania w obrębie Obszaru. Przekazano także informację 

o głównych zagrożeniach dla osiągnięcia lub utrzymania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochronny i zaplanowanych działaniach ochronnych. Działania ochronne w 

głównej mierze polegać będą na biernej ochronie siedlisk leśnych. Lokalnie należy wdrożyć 

zabiegi z zakresu czynnej ochrony w lasach łęgowych w celu eliminacji 

małopowierzchniowych płatów inwazyjnych gatunków roślin. W dłuższej perspektywie należy 

dążyć także do poprawy bardzo słabej jakości wód Szczawnika i Pełcznicy. Ze względu na 

to, iż Obszar jest miejscem bardzo popularnym turystycznie należy kanalizować ruch 

turystyczny na wyznaczonych trasach i tworzyć infrastrukturę służącą jego obsłudze i 

skoncentrowaniu (np. barierki ograniczające wydeptywanie murawy pod Starym Książem). W 

obrębie części płatów priorytetowego siedliska jaworzyn i lasów klonowo-lipowych 

stwierdzono zniszczenie runa wynikające najprawdopodobniej z obecności licznego stada 

muflonów w tym obszarze. Jednym z rozwiązań ograniczających zniszczenia w obrębie 

siedliska byłoby ograniczenie liczebności populacji muflonów w tym rejonie. 

W trakcie prac nad projektem PZO stwierdzono nowy dla Obszaru typ siedliska 

przyrodniczego: środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe.  

Na bazie przeprowadzonych prac terenowych zweryfikowany zostanie także Standardowym 

Formularz Danych Obszaru. 

 

Andrzej Tetke Zarząd Okręgowy PZŁ Wałbrzych 

Zwrócił uwagę, iż aktualnie nie ma dokładnych informacji w jakim stopniu muflony wpływają 

negatywnie na stan siedliska jaworzyn i lasów klonowo-lipowych. W celu szczegółowego 

rozpoznania problemu należałoby najpierw przeprowadzić dodatkowe badania terenowe na 

różnych powierzchniach leśnych, ukierunkowane na określenie stopnia użytkowania 
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poszczególnych płatów siedliska przez muflony i następnie rozpoznanie wpływu obecności 

zwierząt na stan runa lasu.  

 

Andrzej Ruszlewicz RDOŚ Wrocław 

Zaproponował, aby PZŁ wspólnie z Nadleśnictwem Wałbrzych opracował metodykę 

monitoringu populacji muflona w obrębie przełomów Szczawnika i Pełcznicy, tak aby określić 

stopień wykorzystywania poszczególnych płatów przez zwierzęta.  

Propozycję taką przyjęto i uzgodniono.  

 

Dorota Serwecińska URS/Scott Wilson 

Zaprezentowano propozycję zmiany przebiegu granicy obszaru „Przełom Nysy Klodzkiej k. 

Morzyszowa”. Zmiana granicy polegać będzie na dopasowaniu jej przebiegu do granic 

działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych oraz lokalnych korektach jej przebiegu 

(wyłączenie z granic pasa pod linią wysokiego napięcia oraz zabudowań Leśnictwa 

Świebodzice.  

 

Marek Nogawka Nadleśnictwo Wałbrzych 

Zaproponował, aby granicę Obszaru w pobliżu Zamku Książ skorygować i „dowiązać” do 

przebiegu drogi biegnącej od głównego parkingu w kierunku Zamku. W ten sposób granica 

przebiegałaby po widocznych w terenie naturalnych granicach (obszar zostałby także 

powiększony o fragment siedliska jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach). 

 

Małgorzata Rudy ekspert botanik 

Potwierdziła, iż ze względu ochrony siedlisk uzasadnione jest dokonanie takiej korekty 

należy jednak przeanalizować przebieg granic działek ewidencyjnych w tym miejscu co 

powinien wykonać Wykonawca projektu PZO.  

 

Krzysztof Urbański Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”  

Zapytam, czy możliwa jest wycinka części drzew otaczających Zamek w celu lepszego 

wyeksponowania obiektu w krajobrazie.  

 

Małgorzata Rudy ekspert botanik 

Uznała, iż takie prace stanowiłyby istotną ingerencję w chronione siedliska przyrodnicze w 

związku z czym należy zrezygnować z powyższych planów. 
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Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i utworzenie Zespołu Współpracy Lokalnej 

dla obszaru PLH020020 „Przełomy Pełcznicy pod Książem”. 

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu 

projektu zostały osiągnięte. 

 


