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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 

2014-01-14, Tuszyn, gmina Dzierżoniów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 
Dnia 9 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we wsi Tuszyn 47, 

gmina Dzierżoniów odbyło się drugie spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021. Celem 

spotkania była praca nad przygotowaniem projektu planu, który będzie zawierał 

wypracowane wspólnie zapisy dotyczące zachowania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony zweryfikowanych na podstawie wizji terenowych i istniejących danych 

o obszarze, wskazania zidentyfikowanych zagrożeń oraz celów działań ochronnych ich 

dotyczących – z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron 

Zainteresowanych.  

 

Pan Andrzej Ruszlewicz – planista regionalny, przywitał uczestników spotkania, 

omówił cele i założenia II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy oraz przedstawił strukturę 

zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych.  

 

Następnie na bazie przygotowanych materiałów Pani Irena Woś - koordynator 

projektu Planu z ramienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

zaprezentowała proponowane zapisy dotyczące istniejących i potencjalnych zagrożeń, celów 

działań ochronnych i działań ochronnych dla przedmiotów ochrony zlokalizowanych w 

granicach obszaru Natura 2000. Zapisy zaproponowane w treści projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 dotyczące 

siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony (lub 

proponowanych do włączenia na listę przedmiotów ochrony) zostały szczegółowo omówione. 

W trakcie analizy zapisów projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych poruszono następujące zagadnienia: 
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Pani Olga Zając - pracownik Nadleśnictwa Miękinia, wniosła uwagę, aby w treści 

zarządzenia nie wskazywać zapisu dotyczącego „użycia 50% roztworu herbicydu na bazie 

glifosatu” na powierzchni ściętych pniaków robinii akacjowej, co mogłoby zawęzić możliwość 

stosowania innych, skutecznych herbicydów. 

 

Pani Katarzyna Łyszkiewicz – pracownik Nadleśnictwa Miękinia, poruszyła kwestię 

realności wykonania działań ochronnych dla siedliska 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne 

piargi i gołoborza krzemianowe polegających na prześwietleniu stanowiska z uwagi na 

zlokalizowaną w granicach siedliska powierzchnię referencyjną i wskazania dotyczące braku 

ingerencji w przedmiotową powierzchnię. Wskazała także na różnice w adresach leśnych i 

lokalizacji siedlisk 9190 Kwaśne dąbrowy oraz 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe, 

że zbiorowiskami z Androsacion vandelii w porównaniu do informacji zawartych w PUL, co 

może wynikać ze stosowania numeracji leśnej sprzed 2012 r. Wskazała na potrzebę 

zaznaczania informacji że siedlisko zlokalizowane jest tylko w części wydzielenia leśnego i 

działania ochronne dotyczą wskazanego fragmentu wydzielenia. 

 

Pan Andrzej Ruszlewicz – wskazał na potrzebę dodania do podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie działań służących poprawie stanu zachowania siedliska 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii i 

zanokcicy serpentynowej oprócz Nadleśnictwa Miękinia także organ sprawujący nadzór nad  

obszarem Natura 2000. Jednocześnie zwrócił uwagę by działania  wskazane dla ww. 

przedmiotów ochrony były poprzedzone konsultacją ze specjalistą z dziedziny botaniki. 

Dodał także, że zagrożenie wskazane jako zbyt mały udział martwego drewna w siedliskach 

leśnych należy ująć jako zagrożenie J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska, zamiast B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew. 

 

Pani Katarzyna Łyszkiewicz – przedstawiła propozycje zapisów dotyczących 

działań ochronnych dla siedlisk leśnych 9190 Kwaśne dąbrowy i 91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

na bazie istniejącego Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Miękinia (2012 r.) 

wskazując na zapisy, iż należy hodować drzewostany dębowe z domieszką gatunków 

grądowych (grab Carpinus betulus, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon pospolity Acer 

platanoides), w miejscach wybitnie skalistych z domieszką sosny pospolitej Pinus sylvestris, 

nie wprowadzać gatunków geograficznie lub ekologicznie obcych, stopniowo eliminować 

”zniekształcenia”, np. usuwać sosnę, świerka i gatunki geograficznie obce w cięciach 
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trzebieżowych, usuwać robinię akacjową w obrębie obszaru Natura 2000 Wzgórza 

Kiełczyńskie zarówno poprzez wycinanie dojrzałych drzew, jak i przy użyciu mazaków 

herbicydowych na odrosty. 

 

Fot. 1. Uczestnicy II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kiełczyńskie 

PLH020021. 

 

Pan Krzysztof Szydłowski - pracownik Nadleśnictwa Miękinia, zapytał o 

zinwentaryzowane w granicach obszaru płat siedliska 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie oraz położony poza granicami obszaru płat siedliska 6210 

Murawy kserotermiczne. 

 

Pani Irena Woś – wyjaśniła, że płat siedliska 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie nie stanowi przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Wzgórza 

Kiełczyńskie oraz, że po analizie nie zdecydowano się na korektę granic obszaru w celu 

włączenia płatu muraw kserotermicznych położonych poza granicami obszaru. 
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Następnie omówiła wyniki analizy dokumentów planistycznych w granicach Obszaru, 

z której wynika, że nie wskazuje się zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gmin Dzierżoniów i Marcinowice dotyczących eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Ponadto wskazała, że ewentualna 

propozycja korekty granic obszaru Wzgórza Kiełczyńskie, dotyczyć będzie dociągnięcia 

granic do granic wydzieleń leśnych oraz propozycji włączenia w granice obszaru Natura 

2000 Wzgórza Kiełczyńskie obszaru Natura 2000 Kiełczyn PLH020099. 

 

Pan Krystyn Chudoba – przedstawiciel PTTK Odział Wrocławski, zapytał o 

przyczyny tworzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego w 

granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, który posiada już plan ochrony.  

 

Pan Andrzej Ruszlewicz – wyjaśnił, że istniejący plan ochrony Ślężańskiego Parku 

Krajobrazowego nie uwzględnia w całości zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000.  

 

Na zakończenie Pan Andrzej Ruszlewicz podsumował dyskusję oraz podziękował 

uczestnikom za udział w spotkaniu jednocześnie 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. 


