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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 
2011-11-24, RDOŚ we Wrocławiu, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020039 Grodczyn i Homole k. Dusznik, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 24 listopada 2011 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło 

się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 PLH020039 

„Grodczyn i Homole k. Dusznik” firmę URS/Scott Wilson.  

 

Celem spotkania było wypracowanie wspólnie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we Wrocławiu i Nadleśnictwa Zdroje sposobu ochrony dwóch płatów 

siedliska 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk w odpowiedzi na zidentyfikowane, w toku prac nad projektem PZO dla Obszaru, 

zagrożenia dla dwóch wydzieleń siedliska. Zagrożone płaty siedliska położone są na terenie 

oddziału 372-h Nadleśnictwa Zdroje, gm. Lewin Kłodzki, obr. Zielone Ludowe, dz. ewid. nr 

199/1.  

Spotkanie przebiegło wg. założonego harmonogramu przedstawionego jego uczestnikom na 

początku zebrania, jego istotne elementy zaprotokołowano poniżej. 

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Przywitał przybyłych na spotkanie, omówił jego cel i przekazał głos Koordynatorowi Planu p. 

Wojciechowi Lewandowskiemu. 

 

Wojciech Lewandowski Koordynator Planu   

Przedstawił wartości przyrodnicze dwóch omawianych płatów siedliska 7230, na podstawie 

informacji przygotowanych przez specjalistę ds. siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin p. 

Michała Smoczyka biorącego udział w opracowywaniu projektu PZO dla obszaru Natura 

2000 „Grodczyn i Homole k. Dusznik”. Dwa wydzielenia siedliska 7230 należą do najbardziej 

typowo wykształconych płatów siedliska 7230 w Obszarze jak i na terenie całej ziemi 

Kłodzkiej.  

Przedstawiono także, zidentyfikowane zagrożenia dla omawianych płatów siedliska: 

 zalesienie siedliska w 2001 r. olszą czarną co skutkuje stopniowym osuszaniem i 

zacienianiem siedliska prowadzącym do stopniowego zanikania gatunków 

charakterystycznych dla torfowisk zasadowych; 
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 istnienie nielegalnie zamontowanego systemu drenażu we wschodnim płacie 

torfowiska (zbudowany na potrzeby istniejącego niegdyś w pobliżu torfowiska baru 

przy parkingu na drodze S-8); 

 zaśmiecanie wschodniego płatu torfowiska w związku z brakiem ogrodzenia parkingu 

przy drodze S-8.  

 

Anna Pogońska Nadleśnictwo Zdroje 

Przedstawiła historię zagospodarowania oddziału 372-h Nadleśnictwa Zdroje w obrębie 

płatów siedliska 7230 oraz aktualny stan pokrycia powierzchni olszą czarną i potwierdziła 

fakt istnienia drenażu na wschodnim płacie siedliska.  

 

Wojciech Lewandowski Koordynator Planu   

Zgodnie z propozycją działań ochronnych dla płatów siedliska 7230 opracowanych przez p. 

Michała Smoczyka zaproponowano odlesienie płatów torfowisk. W częściach, gdzie będzie 

to możliwe należy usunąć odnowienie olchowe poprzez wyrwanie, w przypadku drzew 

starszych, osiągających wysokości 2-3 m należy je wyciąć.  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Zaproponował także, aby usunąć istniejący i nielegalnie wybydowany drenaż w obrębie 

wschodniego płatu siedliska 7230. 

Uzgodniono, iż ww. działania ochronne są konieczne do wykonania, aby zachować, bardzo 

dobrze wykształcone wydzielenia siedliska 7230 w Obszarze.  

 

Grażyna Góral RDLP Wrocław 

Zwróciła uwagę na fakt, iż prace polegające na odlesieniu wydzieleń torfowiska dotyczyć 

miałyby jedynie fragmentów oddziału 372-h co jest korzystną sytuacją z administracyjnego 

punktu widzenia. Poinformowała także uczestników o konieczności wypowiedzenia się w tej 

sprawie Wydziału Zagospodarowania Lasu oraz Wydziału Zasobów i Urządzania Lasu RDLP 

Wrocław, co może mieć znaczenie dla kwestii formalnych możliwości realizacji tego typu 

zadania ochronnego, sprzecznego z dotychczasowymi działaniami, założonymi i 

wykonywanymi zgodnie z prawem w ramach gospodarki leśnej. 

 

Uzgodniono, iż działania dla analizowanych ochrony płatów torfowisk zasadowych powinny 

polegać na: 

 usunięciu odnowienia olchowego, po wcześniejszym uzgodnieniu w terenie przebiegu 

granic powierzchni z której należy usunąć olchę;  
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 demontażu drenażu na wschodnim płacie torfowiska, co zostanie wykonane we 

współpracy RDOŚ Wrocław i Nadleśnictwa Zdroje. 

 

Dodatkowo należy przeprowadzić wizję w terenie w celu dokładnego oznaczenia 

powierzchni, z których usunięte zostanie odnowienie olchowe. 

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a związane z nim cele zostały osiągnięte. 


