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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 
 2011-12-9, Boguszów-Gorce, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

 
Dnia 9 grudnia 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 projektu Planu Zadań Ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 „Przełomy Pełcznicy pod Książem” obejmujące przedstawienie 

zweryfikowanej w toku prac nad projektem PZO listy przedmiotów ochrony Obszaru, 

zaprezentowanie listy zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 

zachowania własciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz ustalonych, w odpowiedzi 

na nie, odpowiednich działań ochronnych. Założono także przedstawienie uczestnikom 

spotkania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 oraz poinformowanie o sposobie i 

zasadach aktualnie prowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu PZO. 

P. W. Lewandowski Koordynator Planu i przedstawiciel Wykonawcy projektu 

PZO – przywitał uczestników spotkania, przedstawił jego założenia oraz harmonogram II 

spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy.  
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Następnie uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni przez Koordynatora Planu, z 

charakterem i harmonogramem prac nad projektem PZO, w tym uzyskali informację o 

możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją projektu PZO na stronie internetowej 

RDOŚ we Wrocławiu oraz okresem i sposobem wnoszenia ew. uwag i wniosków do 

prezentowanego projektu PZO. Następnie przedstawiono zweryfikowaną listę przedmiotów 

ochrony Obszaru wraz z mapami prezentującymi rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków zwierząt. Kolejno zaprezentowano także zidentyfikowane główne kategorie 

zagrożeń dla poszczególnych przedmiotów ochrony Obszaru oraz zaplanowane w 

odniesieniu do nich odpowiednie działania ochronne. Uczestnicy spotkania zapoznali się 

także z załącznikami graficznymi przedstawiającymi omawiane treści projektu PZO. 

Zwrócono uwagę, iż obszar „Przełomy Pełcznicy pod Książem” wyróżnia się wśród innych 

obszarów Natura 2000 bardzo wysokim pokryciem przez siedliska leśnych, które dodatkowo 

niemal w całości objęte są ochroną w formie rezerwatu przyrody. 

 

 

 

W ramach prac nad projektem PZO opracowano także projekt zmiany granicy 

Obszaru, w głównej mierze polegający na „dociągnięciu” istniejącej granicy (pliku 

wektorowego granicy) do granic działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych. Podczas 

spotkania zaprezentowano projekt zminy granic obszaru „Przełomy Pełcznicy pod Książem” 

oraz przekazano mapy prezezntujące aktualny przebieg granicy obszaru i proponowaną 

zmianę. Prezentowany projekt uwzględniał zgłoszone przez Nadleśnictwo Wałbrzych zmiany 

przebiegu granicy Obszaru. 
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P. G. Góral – przedstawicielka RDLP Wrocław – zwróciła uwagę, iż zapis w 

projekcie PZO dot. umieszczenia tablicy informacyjnej przy grupie skał wykorzystywanych 

jako ściana wspinaczkowa, na terenie Obszaru Natura 2000 i rezerwatu przyrody „Przełomy 

Pełcznicy pod Książem” nie znajduje prawnego uzasadnienia, gdyż w graniach rezerwatów 

przyrody poruszanie się poza wyznaczonymi do tego szlakami jest zabronione, przy czym 

nie udzielono specjalnych odstępstw od tego zakazu w omawianym rezerwacie. P. G. 

Grobelny Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych – poddał pod rozwagę możliwość 

usunięcia wbitych w skałę, stałych punktów asekuracyjnych w celu wyeliminowania 

wspinaczki w obrębie skał. P. W. Lewandowski Koordynator Planu – uznał, na podstawie 

znajomości sytuacji terenowej (niewielka odległość dzieląca skały od parkingu przy zbiorniku 

w Świebodzicach i koncentracja aktywności wspinaczkowej w Obszarze w obrębie tej grupy 

skał), iż całkowite wyeliminowanie wspinaczy z tego terenu będzie w praktyce bardzo trudne. 

Podkreślono, iż skały w obrębie których koncentruje się wspinaczka nie posiadają istotnych 

dla właściwej ochrony obszaru zasobów siedliska ścian skalnych i urwisk krzemianowych z 

roślinnością Androsacion vandelli [8220]. Rozwiązaniem skuteczniejszym dla długofalowej 

ochrony Obszaru Natura 2000 i rezerwatu przyrody może być prawne usankcjonowanie 

wspinaczki skoncentrowanej punktowo i uzgodnienie zakresu wykorzystania skał z 

Wałbrzyskim Klubem Górskim i Jaskiniowym.  

P. G. Grobelny Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych – zaproponował, aby przy 

wszystkich zaplanowanych na gruntach Nadleśnictwa Wałbrzych, działaniach ochronnych 

które położone są także na terenie rezerwatu przyrody, listę podmiotów odpowiedzialnych za 

wdrożenie działań rozszerzyć o RDOŚ we Wrocławiu. Wszystkie działania na terenie 

rezerwatu muszą być prowadzone w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska zatem taka poprawka wydaje się konieczna.  P. W. Lewandowski Koordynator 

Planu poinformował, iż formularz projektu Planu zostanie odpowiednio skorygowany. 

P. M. Nogawka Przedstawiciel Nadleśnictwa Wałbrzych – zaproponował ponowną 

weryfikację płatu siedliska górskie i niżowe ekstensywnie użytkowane łąki świeże [kod 6510], 

który występuje w północnej części Obszaru na granicy Świebodzic. Dodatkowo zwrócono 

uwagę, iż podany w projekcie koszt działań polegających na corocznym koszeniu łąki wraz 

ze zbiorem siana określony na 500 zł/ha będzie wyższy dla tej powierzchni i wynosić będzie 

ok. 1000-1500 zł/ha. Do problemu odniosła się P. M. Rudy autorka opracowania dla 

siedlisk przyrodniczych w projekcie PZO – stwierdzając, iż płat siedliska 6510 został 

dokładnie zweryfikowany w 2011 r. w trakcie prac terenowych na potrzeby PZO i należy 

utrzymać ten typ siedliska przyrodniczego na liście przedmiotów ochrony Obszaru. W 

związku z tym należy podjąć działania polegające na podjęciu typowego dla łąk świeżych 

użytkowania kośnego.  
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P. M. Krupińska przedstawicielka Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych – zaproponowała, aby w projekcie PZO przy opisie działań ochronnych podać 

także numery działek ewidencyjnych, a nie wyłącznie nr wydzieleń leśnych. Taka zmiana 

sprawi, że projekt Planu będzie znacznie bardziej czytelniejszy dla osób nieznających 

systemu ewidencji leśnej. P. W. Lewandowski Koordynator Planu – przychylił się do 

powyższej propozycji. Projekt PZO zostanie uzupełniony o taką informację. 

Po zakończeniu części seminaryjnej zorganizowano wspólną wizję na terenie 

obszaru Natura 2000 w celu zapoznania członków Zespołu Lokalnej Współpracy z 

przyrodniczymi wartościami Obszaru oraz najważniejszymi problemami jego ochrony.  

 

 

 

W trakcie przejścia fragmentem szlaku turystycznego od Zamku Książ 

zaprezentowano uczestnikom spotkania kilka typów siedlisk przyrodniczych stanowiących 

przedmioty ochrony w Obszarze. Członkowie ZLW mieli okazję przemierzyć fragment szlaku 

turystycznego, na którym planowana jest poprawa infrastruktury turystycznej w ramach 

uruchomienia tzw. Szlaku Hochbergów. Wzdłuż szlaku, który przebiega w obrębie lub 

bezpośredniej bliskości siedlisk leśnych: jaworzyny i lasy klonowo-lipowe [kod 9180], kwaśne 

dąbrowy [9190], kwaśne buczyny [9110] oraz siedlisk naskalnych: ściany skalne i urwiska 

krzemianowe [8220], pionierskie murawy na skałach krzemianowych [8230], 

środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe [8150]. Siedliska zachowane 

są na przeważającej powierzchni we właściwym stanie ochrony, na fragmentach odznaczają 

się one nieco inną niż typowa strukturą – na fragmentach drzewostan jest niski o dużym 
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prześwietleniu. Wynikiem przyjmowania 

przez siedliska leśne takiej postaci są 

warunki geomorfologiczne wschodnich 

stoków przełomu Pełcznicy (duże 

spadki, obecność wychodni skalnych i 

rumoszu, brak warstwy próchniczej w 

glebie). W miejscach punktów 

widokowych, miejsc silnie 

eksponowanych w ramach 

zagospodarowania Szlaku Hochbergów 

ustawione zostaną barierki z 

naturalnych materiałów, co pozytywnie 

wpłynie także na zachowanie siedlisk 

naskalnych w Obszarze poprzez 

ograniczenie presji turystycznej w ich 

obrębie. Wzdłuż całego szlaku planuje 

się także zamontowanie drewnianych 

barierek ograniczających ruch 

turystyczny wyłącznie do 

oznakowanego szlaku. Działania te 

będą zgodne z działaniami ochronnymi dla tej części Obszaru określonymi w projekcie PZO. 

Następnie P. P. Jurkanis przedstawiciel Przedsiębiorstwa Zamek Książ zaprosił 

uczestników do przejścia na Zamek w celu zapoznania się z problem ocieniania tarasów 

widokowych Zamku przez drzewa rosnące poniżej muru ogradzającego budowlę. Uczestnicy 

wizji zapoznali się z problemem, P. M. Łysiak przedstawiciel RDOŚ Wrocław zwróciła 

uwagę, iż ew. wycinka drzew może zostać wykonana tylko po przeprowadzeniu odpowiedniej 

oceny oddziaływania na środowisko i stwierdzeniu braku znaczących negatywnych 

oddziaływań na przedmioty ochrony obszaru „Przełomy Pełcznicy pod Książem”.  

P. W. Lewandowski Koordynator Planu - podziękował uczestnikom za udział w 

spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru PLH020020 „Przełomy Pełcznicy pod 

Książem”.  

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 


