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
2011-11-14, Lądek-Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000
Biała Lądecka PLH020035

Dnia 14 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim 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 ogólnych zasad prac nad planem i zakresu
opracowywanego dokumentu, przekazanie podstawowych informacji o obszarze Biała
Lądecka PLH020035, a także omówienie przedmiotów ochrony w obszarze wraz z podaniem
ich stanu ochrony i dyskusja nad przebiegiem granicy obszaru. W trakcie spotkania założono
także powołanie Zespołu Lokalnej Współpracy, który będzie uczestniczył w dalszych pracach
nad projektem Planu.
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 przedstawił
projekt POIiŚ w ramach którego sporządzane są plany zadań ochronnych, w tym plan dla
obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035. Następnie przekazano
uczestnikom spotkania wiadomości dotyczące zakresu treściowego planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 oraz omówiono tryb prac nad projektem planu. Zwrócono
szczególną uwagę na rolę Zespołu Lokalnej Współpracy, który tworzony jest przez członków
organizowanych spotkań. Wyjaśniono znaczenie ZLW przy tworzeniu projektu planu oraz
poproszono wszystkie osoby, które wyrażają taką wolę o podpisanie odpowiedniej zgody na
udział w ZLW.
Następnie P. Małgorzata Rudy ekspert siedliskoznawca przystąpiła do prezentacji siedlisk
przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony w obszarze. Zwrócono uwagę na
specyficzny charakter obszaru Biała Lądecka PLH020035, który ma charakter liniowy i
rozciąga się na kilkunastokilometrowym odcinku rzeki Biała Lądecka obejmując jedynie wąski
fragment doliny rzeki. W wielu miejscach obszar przebiega w obrębie zwartej zabudowy m.in.
Lądka-Zdroju. Głównym przedmiotem ochrony w obszarze jest siedlisko 3260 Nizinne i
podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis , które w obrębie
Białej Lądeckiej występuje w wariancie z włosienicznikiem pędzelkowatym Batrachium
penicillatum. Gatunek ten występuje w Polsce jedynie na dwóch stanowiskach, przy czym
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jedno z nich stanowi właśnie to w obrębie Białej Lądeckiej. Łącznie w obszarze występują 4
typy siedlisk przyrodniczych, które zostały uznane za przedmioty ochrony w tym obszarze.
Proponuje się także dodanie siedliska 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i
zboczach jako nowy przedmiot ochrony w obszarze.

P. R. Klodek przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, iż
zbiorowisko włosieniczników występuje na całej długości Białej Lądeckiej w granicach
obszaru, trudno zatem w przypadku tego siedliska mówić o poszczególnych płatach, także ze
względu na dużą „mobilność” roślin i stałe przemieszczenia w obrębie koryta. P. Sylwia
Rogalska przedstawicielka RZGW we Wrocławiu zadała pytanie dotyczące zakazu
prowadzenia prac regulacyjnych w obrębie koryta Białej Lądeckiej, który może zostać ujęty w
PZO. Koordynator planu P. Wojciech Lewandowski wyjaśnił, iż w ramach PZO nie mogą
być wprowadzane „sztywne” zakazy stosowane np. w odniesieniu do rezerwatów przyrody.
Każda inwestycja musi zostać poddane odpowiedniemu screeningowi i ew. ocenie
oddziaływania na obszar Natura 2000.
W dalszej kolejności P. Wojciech Lewandowski zaprezentował gatunki ryb i ssaków
stanowiące przedmioty ochrony w obszarze: głowacz białopłetwy oraz wydra. Omówiono
podstawowe cechy ekologii tych gatunków oraz występowanie w obrębie Białej Lądeckiej. Ze
względu na duże przekształcenia koryta (umocnienia brzegowe) na długich odcinkach Białej
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Lądeckiej w granicach obszaru, które są w całości zasiedlone przez wydrę, trudno w
stosunku do nich planować jakiekolwiek działania ochronne. Uzgodniono, iż w projekcie
Planu umieszczona zostanie informacja o odcinkach o „szczególnym znaczeniu” dla gatunku,
czyli odcinkach w obrębie których wydry znajdują odpowiednie warunki do zlokalizowania nor
w skarpach brzegowych rzeki. P. Sylwia Rogalska poprosiła o wyjaśnienie kwestii czy
części obszarów na których występują łęgi może zostać wyłączona z granic obszaru. P. R.
Klodek wyjaśnił, iż nie można wyłączyć z obszaru terenów na których występującą siedliska
stanowiące przedmioty ochrony obszaru, jakkolwiek należy w poszczególnych przypadkach
rozważyć czy mamy do czynienia z odpowiednio wykształconym lasem łęgowym czy też
wyłącznie z wczesnym stadium sukcesyjnym na wyłączonych z użytkowania nadrzecznych
łąkach.
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Lewandowski omówił przebieg granicy obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Biała Lądecka
PLH020035 i zebrał przekazane przez uczestników spotkania uwagi dotyczące weryfikacji
lub uszczegółowienia przebiegu granicy.
Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu
projektu zostały osiągnięte.
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