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Protokół 

 2013-02-27, Świebodzice, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  
Dobromierz PLH020034, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 
 

W dniu 27 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Dobromierz PLH020034 

firmę URS Polska Sp. z o.o.   

Celem spotkania było przypomnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru, 

zidentyfikowanych zagrożeniach i problemach związanych z utrzymaniem lub poprawą stanu 

ochrony oraz koniecznych działaniach ochronnych. Założono także omówienie granicy 

obszaru i propozycji jej zmiany oraz przedstawienie wniosków z analizy istniejących 

dokumentów planistycznych w obszarze i jego bezpośrednim otoczeniu.  

Po powitaniu przez gospodarza spotkania głos zabrał planista regionalny Pan 

Andrzej Ruszlewicz, który przedstawił harmonogram spotkania. Przedstawiciele wykonawcy 

planu rozdali obecnym na sali mapy z zaznaczonymi przedmiotami ochrony i działaniami 

ochronnymi oraz z zaznaczonym przebiegiem granicy obecnej oraz proponowanej. Zebrano 

również podpisy pod pisemną zgodą na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby prac 

na PZO.  

 

 



 

Przedstawiono również procedurę zapoznawania się z projektem planu zadań ochronnych za 

pomocą platformy informacyjno-komunikacyjnej. Przedstawiciel wykonawcy planu, botanik 

Pani Małgorzata Rudy przypomniała charakterystykę obszaru i przedmiotów ochrony – 

siedlisk i owadów. Planista Regionalny wyjaśnił również obecny stan prawny obszaru. 

Następnie omówione zostały również  zagrożenia i działania ochronne. Ponieważ na 

sali był przedstawiciel użytkowników łąk, szczególny nacisk położono na działania na 

siedliskach antropogenicznych. Pani Małgorzata Rudy wyjaśniła, że działania zostaną 

podzielone na obligatoryjne, do których należy zachowanie powierzchni łąkowej i 

ekstensywne jej użytkowanie oraz fakultatywne. Te drugie są już dokładnie określone pod 

kątem użytkowania i jeżeli rolnik będzie chciał dostawać dopłaty za utrzymanie siedliska, 

musi się do tych wymogów zastosować. Ponieważ duże powierzchnie  antropogeniczne 

należą do muraw, które wymagają wypasu, jednym z działań obligatoryjnych jest wypas. 

Dopuszczony jest też wypas przez cały rok, pod warunkiem utrzymania niewielkiej obsady. 

Pan Krzysztof Rok stwierdził, że taki sposób użytkowania byłby wygodny dla rolnika, 

natomiast może nie być możliwy do pogodzenia z wymogami  Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

Kolejnymi siedliskami omówionymi podczas prezentacji były siedliska leśne, w 

których nie ma potrzeby zmiany zasad gospodarowania. Pokazane zostały przykłady 

najcenniejszych siedlisk leśnych czyli jaworzyn i lasów klonowo – lipowych na stokach oraz 

światłolubnych dąbrów. Obecnie w tych siedliskach nie są prowadzone prace utrzymaniowe, 

lub dopuszczona jest rębnia IV d. Ponieważ są to siedliska wrażliwe, z licznymi gatunkami 

chronionymi w runie takie użytkowane jest też zalecane na przyszłość. 

Kolejnym aspektem ochrony siedlisk, który omówiono była obecność muflonów w 

dolinie Czyżynki, która zagraża wielu siedliskom tam występującym. Ponieważ są to siedliska 

zarówno leśne, jak i naskalne, ochrona w postaci grodzenia nie jest sposobem na 

rozwiązanie problemu zgryzania i wydeptywania roślin przez te zwierzęta. Obecnie 

Nadleśnictwo Jawor ogrodziło jedną z muraw. Monitoring tej powierzchni pokaże, w jakim 

kierunku odtwarza się roślinność. 

Pani Grażyna Góral z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przypomniała, że 

jest to inicjatywa Nadleśnictwa w odpowiedzi na interwencję dr Ewy Szczęśniak, jednak nie 

jest to element oficjalnego projektu, a na wyniki monitoringu trzeba poczekać kilka lat. 

Natomiast kontrola populacji nie jest prostą kwestią, ponieważ zwierzęta przychodzą również 

z Czech. 

Pan Wojciech Lewandowski stwierdził, że najlepiej na kwestie związane z 

muflonem odpowiedziałby przedstawiciel Związku Łowieckiego, nie pojawił się jednak na 

spotkaniu, mimo zaproszenia.  

Pan Andrzej Ruszlewicz stwierdził, że muflon wpisał się w krajobraz jako naturalny 

składnik, którym jednak nie jest. Trzeba brać pod uwagę tę tradycję i unikać radykalnych 

metod, ale przedmiotem ochrony nie jest muflon, ale siedliska. Zaproponował, aby 

zorganizować spotkanie we Wrocławiu z przedstawicielami wszystkich stron 

zainteresowanych obecnością muflona na obszarach chronionych, ponieważ problem nie 

dotyczy jedynie obszaru Natura 2000 Dobromierz. 

 



 

 
 

Następnym prelegentem był Pan Wojciech Lewandowski, który przedstawił wyniki 

prac nad wydrą i bobrem – kolejnymi przedmiotami ochrony. Omówił duże znaczenie 

obszaru dla populacji tego gatunki. Dobre warunki stwarzają naturalne cieki z licznymi 

miejscami mogącymi służyć za kryjówki, bogata baza pokarmowa oraz zbiornik Dobromierz, 

wolny od obecności sprzętu motorowodnego.  

Przedstawiciele świdnickiego oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych Pani Kazimiera Foszcz-Pączek i Pan Zbigniew Adamus wyrazili wątpliwość czy 

obecność bobra można uznać za korzystną, Oni odbierają sygnały o negatywnym wpływie 

tych zwierząt na cieki w okolicy Dobromierza. Następuje tu więc sprzeczność interesów. Pan 

Wojciech Lewandowski uściślił, że pokazywana na jego prezentacji tama znajduje się po 

drugiej stronie zbiornika, na Czyżynce, gdzie nie zagraża w żaden sposób mieszkańcom. 

Pani Marta Łysiak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przypomniała, że bóbr 

podlega ochronie prawnej i każde działanie w stosunku do gatunku chronionego np. wszelkie 

próby rozebrania konstrukcji bobra,  wymaga zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska. 

Kolejnym prelegentem był Pan Paweł Kmiecik, chiropterolog, który omówił 

chiropterofaunę terenu. Wśród zagrożeń wymienił nielegalne rajdy motocyklami i quadami. 

Pani Grażyna Góral przypomniała, że jazda po lasach jest wykroczeniem i na pewno żadne 

Nadleśnictwo nie wyda zgody na takie rajdy na terenie chronionym. Pan Leszek Mazur z 

Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych potwierdził, że jest to duży problem 

praktycznie we wszystkich lasach. Pan Marek Nogawka zaznaczył, że ma sygnały, że 

organizatorzy rajdów kilka razy przedstawiali dokument mający świadczyć o pozwoleniu na 



 

takie rajdy ze strony Nadleśnictwa Wałbrzych, jednak jest to z  ich strony nadużycie, 

ponieważ takie zezwolenie na obszarach chronionych nie zostało wydane. 

Pan Krzysztof Rok zaznaczył, że problem nie dotyczy tylko lasów, ponieważ również jego 

łąki są rozjeżdżane, a sprawcy zupełnie bezkarni. 

Po przerwie zaprezentowano propozycję korekty granic polegającą na dociągnięciu 

granicy do granic działek ewidencyjnych oraz włączeniu do obszaru jednej cennej łąki na 

południu obszaru. W odpowiedzi na pytania z sali Pan Andrzej Ruszlewicz omówił jeszcze 

kwestie płatności rolnośrodowiskowych na terenach chronionych. Przypomniał też, że uwagi 

do planu można oficjalnie zgłaszać do wykonawcy i Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska także w późniejszym czasie.  

 
 

Ostatnia część spotkania odbyła się w terenie, na moście nad Strzegomką w 

Chwalisławiu, gdzie można było zaobserwować fragment łęgu, gatunek inwazyjny – 

rdestowiec japoński oraz siedlisko wydry. Obserwację utrudniała mgła oraz duża pokrywa 

śniegowa. 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 

 


