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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 

2013-10-17, Męcinka, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

Dnia 17 października 2013 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kulturalno- 

Edukacyjnego w Męcince odbyło się II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 

2000 PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie.  

Celem spotkania było przedstawienie wyników prac terenowych, omówienie szablonu 

zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz wizja terenowa w obszarze.  

Pan Andrzej Ruszlewicz – Planista Regionalny przywitał uczestników spotkania, 

przedstawił program spotkania oraz poprosił uczestników spotkania o przedstawienie się i podanie 

nazwy instytucji, którą reprezentują. Następnie przypomniał jak istotny jest udział przedstawicieli 

różnych instytucji, w szczególności organów samorządu terytorialnego, w pracach Zespołu 

Lokalnej Współpracy z uwagi na fakt, iż  zapisy planu zadań ochronnych będą musiały być 

uwzględnione w sporządzanych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmina oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wskazał 

również na powiązanie planów zadań ochronnych i zasad wzajemnej zgodności w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz poinformował, iż po wejściu w życie nowego Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich plany zadań ochronnych będą aktualizowane tak, aby odzwierciedlały zapisy PROW 

2014-2020. 

 Pani Katarzyna Łapińska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

– koordynator planu zadań ochronnych obszaru przedstawiła wyniki prac terenowych w zakresie 

występowania ssaków będących przedmiotami ochrony obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie (w 

zastępstwie ekspertów). Prace terenowe potwierdziły występowanie niemal wszystkich ssaków 

wymienionych w SDF obszaru, z wyjątkiem bobra, którego jedyne stanowisko (nieczynne) 

stwierdzone zostało w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru.  

Następnie Pan Krzysztof Świerkosz  zaprezentował wyniki prac terenowych w zakresie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin. Podkreślił, że obszar Góry i Pogórze Kaczawskie jest 

bardzo cenny pod względem przyrodniczym, występuje tu 25 typów siedlisk przyrodniczych. 

Obszar jest najbogatszy pod względem liczby zbiorowisk naskalnych, stanowisko siedliska skały 

wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską 6110 jest największym na Dolnym Śląsku. W 

odniesieniu do siedlisk łąkowych na szczególną uwagę zasługują łąki trzęślicowe 6410, natomiast 
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w przypadku siedlisk leśnych stwierdzono występowanie największych powierzchni w Polsce 

siedliska ciepłolubne dąbrowy 91I0. 

 

 

 

 

 

Następnie zaprezentowane zostały wyniki prac terenowych w zakresie bezkręgowców. 

Potwierdzono występowanie wszystkich gatunków wymienionych w SDF, w tym poczwarówki 

zwężonej Vertigo angustior 1014. Jej występowanie w obszarze musi zostać dodatkowo 
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zinwentaryzowane w trakcie obowiązywania planu. Ponadto stwierdzono o 1/3 więcej stanowisk  

modraszka telejusa Phengaris teleius 6177 i modraszka nausitousa Phengaris nausithous 6179. 

Na koniec przedstawiono projekt zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, wskazując, jakie elementy 

zawiera. 

Pan Sławomir Maciejczyk – Burmistrz Miasta Wojcieszów zadał pytanie, czy w trakcie 

opracowywania będzie można zmniejszyć granice obszaru.  

Pani Katarzyna Łapińska poinformowała, że tak, w uzasadnionych przypadkach. 

Jednocześnie  przedstawiła procedurę zmiany granic obszaru Natura 2000 (RDOŚ na podstawie 

wniosków wynikających z prac nad pzo przygotowuje propozycję zmiany granic, która jest 

przesyłana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i po akceptacji GDOŚ propozycja zmiany 

granic podlega konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Następnie, po 

akceptacji przez Radę Ministrów, przekazywana jest do Komisji Europejskiej, która w drodze 

decyzji zatwierdza zmienioną granicę. Cała procedura zmiany granic obszaru może trwać 2 lata). 

Pan Andrzej Ruszlewicz dodał, iż można przesyłać propozycje zmian granic obszaru, jednakże 

wyłączenia z granic obszaru mogą dotyczyć tylko terenów, które nie są ważne dla przedmiotów 

ochrony. 

Pan Ryszard Purchla – Kierownik Zakładu Produkcyjnego ZWL S.A. Jednostka 

Produkcyjna w Wojcieszowie zapytał, czy będzie możliwe uzyskanie wyników prac terenowych, 

czy można będzie zorganizować indywidualne spotkanie w sprawie Góry Połom.  

Pani Katarzyna Łapińska odpowiedziała, że po złożeniu stosownego wniosku można 

wystąpić do RDOŚ o udostępnienie danych oraz że zorganizowanie ww. spotkania jest możliwe.  

Po zakończeniu części seminaryjnej zorganizowano wspólną wizję na terenie obszaru 

Natura 2000 w celu zapoznania członków Zespołu Lokalnej Współpracy z przyrodniczymi 

wartościami Obszaru.  

Wizję terenową przeprowadzono w granicach oraz w sąsiedztwie rezerwatu przyrody 

„Wąwóz Myśliborski”, a poprowadził ją Pan Marek Cieślak – Zastępca Dyrektora 

Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Uczestnicy wizji udali się w miejsce 

występowania siedliska łąkowego, zdegradowanego w wyniku niewłaściwie prowadzonego 

użytkowania. Podkreślono, jak istotnym jest koszenie łąk w odpowiednich terminach, w zależności 

od typu siedliska. Następnie w rezerwacie przyrody „Wąwóz Myśliborski” zostały wskazane 

miejsca naturalnych wystąpień cisa oraz siedlisk naskalnych. Najciekawszym aspektem wizji była 

możliwość zaobserwowania w jaki sposób odtwarza się naturalny bieg potoku Jawornik po 
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powstaniu zatoru. 

  

 

 

 

 

Pan Andrzej Ruszlewicz podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu Zespołu 

Lokalnej Współpracy dla obszaru PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie. 


