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
2013-02-14, Lądek-Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000
Biała Lądecka PLH020035, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

Dnia 14 lutego 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju odbyło się
spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu
i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Biała
Lądecka PLH020035 firmę URS Polska Sp. z o.o.
Celem

spotkania

było

przedstawienie

zagrożeń,

celów

oraz

działań

dla

poszczególnych przedmiotów ochrony w obszarze. Zaplanowano także prezentację korekty
granic obszaru wraz z podaniem uzasadnienia dla planowanych zmian.
Spotkanie otworzył P. Andrzej Ruszlewicz Planista regionalny, który przywitał
wszystkich uczestników spotkania, przedstawił jego harmonogram oraz planowane efekty
jakie mają zostać uzyskane po przeprowadzeniu spotkania. Następnie Planista regionalny
przekazał głos przedstawicielom Wykonawcy projektu Planu.
Następnie P. Małgorzata Rudy ekspert siedliskoznawca krótko przedstawiła
siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony w obszarze. Zwrócono uwagę, iż
siedlisko 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, które proponuje się
dodać jako przedmiot ochrony w obszarze jest zagrożone planowaną inwestycją w obrębie
koryta i skarp brzegowych Białej Lądeckiej na odcinku poniżej Lądka-Zdroju. W stosunku do
siedliska 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie zagrożeniem jest brak
użytkowania oraz rozdrobnienie i małe powierzchnie płatów. Siedlisko 91E0 łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe występuje generalnie w postaci wąskich płatów wzdłuż koryta
rzeki. Zagrożeniem jest obecność rdestowca ostrokończystego Reynourtia japonica oraz
prace regulacyjne i umocnieniowe w obrębie skarp brzegowych rzeki, gdzie występuje
siedlisko. Działania ochronne polegać będą przede wszystkim na usuwaniu płatów rdestowca
oraz ochronie zachowawczej płatów łęgów. Najistotniejszy przedmiot ochrony obszaru w
zakresie siedlisk przyrodniczych – 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami
włosieniczników zagrożone są przede wszystkim ingerencją w morfologię dna i brzegów
rzeki, które w znacznym stopniu niszczy siedlisko oraz zmiany w warunkach siedliskowych,
zwłaszcza związanych z zanieczyszczeniem i temperaturą wód. Siedlisko nie wymaga
obecnie podejmowania specjalnych działań ochronnych, najistotniejsze jest utrzymanie
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obecnej dynamiki koryta rzeki oraz dokonywanie odpowiedniej oceny wpływu przedsięwzięć
na stan ochrony siedliska.
P. Marek Tarlacki przedstawiciel PZW Okręg w Wałbrzychu Koło Kłodzko
poprosił o podanie uzasadnienia dla planowanych przez RZGW Wrocław prac na odcinku
Białej Lądeckiej poniżej Lądka-Zdroju. P. T. Stoś zaznaczył, iż jest to jeden z najlepiej
zachowanych odcinków rzeki o cechach naturalnych. W jego pobliżu nie ma dróg, ani
zabudowań w związku z czym prace te nie mogą mieć znaczenia przeciwpowodziowego, nie
zabezpieczają także żadnego mienia ludzkiego.

P. W. Lewandowski Koordynator planu wyjaśnił, iż w spotkaniu nie uczestniczy
przedstawiciel RZGW Wrocław zatem nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane
pytanie. P. Mirosława Chlebik przedstawicielka UMiG Lądek-Zdrój poinformowała, że do
UMiG została złożona przez inwestora Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, zawiera ona
jednak rozbieżne informacje i w związku z tym, bez wyjaśnień inwestora trudno
jednoznacznie określić zakres i sposób realizacji przedsięwzięcia.
Następnie dr Jan Błachuta ichtiolog przedstawił stan wiedzy nt. populacji minoga
strumieniowego Lampetra planeri oraz głowacza białopłetwego Cottus gobio w obrębie
obszaru. Dla głowacza białopłetwego Biała Lądecka stanowi bardzo istotne w Sudetach
miejsce występowania jednak obecne granice obszaru obejmują jedynie fragment populacji
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występującej w tej rzece. Dla minoga strumieniowego obszar OZW Biała Lądecka ma
znaczenie marginalne w związku z czym ocena ogólna populacji gatunku jest w kategorii D
(pop. nieistotna).
W dalszej kolejności P. Wojciech Lewandowski przystąpił do omówienia proponowanej
korekty granicy obszaru Biała Lądecka PLH020035. Ze względu na istotne zasoby siedliska
3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników zlokalizowane poniżej
ujścia Konradowskiego Potoku (obecna „dolna” granica obszaru na rzece) występujące, aż
do Żelazna proponuję się powiększenie obszaru w tym kierunku. Drugi z najważniejszych
przedmiotów ochrony Białej Lądeckiej – głowacz białopłetwy zasiedla przede wszystkim
dolny i środkowy odcinek rzeki w związku z czym obecnie zasadnicza część populacji
gatunku zlokalizowana jest poza obszarem. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania
przyrodnicze proponuje się powiększenie obszaru o koryto Białek Lądeckiej do ujścia do
Nysy Kłodzkiej. Na spotkaniu zaprezentowano mapę obszaru o który proponuję się
powiększyć obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035.
Po zakończeniu sesji w sali UMiG uczestnicy spotkania udali się na wizję terenową
nad Białą Lądecką w rejon planowanych przez RZGW prac hydrotechnicznych. Na miejscu
dr J. Błachuta omówił zróżnicowanie siedliskowe koryta rzeki i zajmowanie przez głowacza
białopłetwego i minoga strumieniowego poszczególnych jego fragmentów.
P. W. Lewandowski wskazał uczestnikom spotkania wygląd tropów i odchodów wydry, które
są najłatwiejszym do odnalezienia dowodem obecności gatunku w danym miejscu. Zwrócono
uwagę na naturalny charakter odcinka rzeki, który oprócz funkcji czysto przyrodniczych ma
także znaczenie kulturowe i ekonomiczne, gdyż jest wykorzystywany przez wędkarzy
uprawiających wędkarstwo muchowe. Zwrócono uwagę, iż wędkarze są ważną grupą
społeczną dbającą w ramach swej działalności o utrzymanie wysokiej jakości środowisk
rzecznych.
Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu
projektu zostały osiągnięte.
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