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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 
 2011-12-5, Rataje, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020053 

Zagórzyckie Łąki, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

 
Dnia 5 grudnia 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Ratajach (gm. Wołów) odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i 

Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 PLH020053 

„Zagórzyckie Łąki” firmę URS/Scott Wilson.  

  Celem spotkania było zaprezentowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 „Zagórzyckie Łąki” obejmujące przedstawienie zweryfikowanej w toku 

prac nad projektem PZO listy przedmiotów ochrony Obszaru, zaprezentowanie listy 

zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony oraz ustalonych, w odpowiedzi na nie, odpowiednich działań 

ochronnych. Założono także przedstawienie uczestnikom spotkania projektu zmiany granic 

obszaru Natura 2000 oraz poinformowanie o sposobie i zasadach aktualnie prowadzonego 

procesu konsultacji społecznych projektu PZO. 

P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny – przywitał uczestników spotkania, 

przedstawił jego założenia oraz podziękował Radzie Sołeckiej wsi Rataje za udostępnienie 

sali.  
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Następnie głos zabrał P. W. Lewandowski Koordynator Planu, przedstawiciel 

Wykonawcy projektu PZO. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z harmonogramem prac 

nad projektem PZO, w tym uzyskali informację o możliwości zapoznania się z pełną 

dokumentacją projektu PZO na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu oraz sposobnie 

wnoszenia ew. uwag i wniosków do prezentowanego projektu PZO. Następnie 

przedstawiono zweryfikowaną listę przedmiotów ochrony Obszaru wraz z mapami 

prezentującymi rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt. Kolejno 

zaprezentowano także zidentyfikowane główne kategorie zagrożeń dla poszczególnych 

przedmiotów ochrony Obszaru oraz zaplanowanych w odniesieniu do nich odpowiednich 

działań ochronnych. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z załącznikami graficznymi 

prezentującymi omawiane treści projektu PZO. Wskazano także na konieczność zmiany 

istniejących dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gm. Wołów, projekty miejscowych planów 

zagospodarowania dla miejscowości Rataje, Zagórzyce, Krzydlina Mała) w zakresie 

wyłączenia z możliwości zalesienia gruntów położonych w granicach Obszaru, na których 

występują, stanowiące przedmioty ochrony, łąkowe typy siedlisk przyrodniczych i/lub 

związane z nimi gatunki zwierząt (m.in. modraszek nausitous Phengaris nausitous, 

modraszek telejus P. telejus, barczatka kataks Eriogaster catax).  

P. K. Chudoba przedstawiciel PTTK Oddz. Wrocław – zwrócił uwagę, iż w 

projekcie PZO należałoby uwzględnić konieczność dokładnego dostosowania metod 

użytkowania siedlisk łąkowych do wymogów konkretnych typów siedlisk przyrodniczych 

(użytkowanie kośne, wypas prowadzony różnymi gatunkami zwierząt, itd.). P. W. 

Lewandowski Koordynator Planu wyjaśnił, iż w projekcie PZO przyjęto dla siedlisk 

łąkowych metody gospodarowania zgodne z zasadami użytkowania siedlisk w pakietach 

przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego, z zastrzeżeniem przypadków, gdzie dla 

właściwej ochrony przedmiotów ochrony konieczne było zaostrzenie tych wymogów. 

W ramach prac nad projektem PZO opracowano także projekt zmiany granicy 

Obszaru, w głównej mierze polegający na „dociągnięciu” istniejącej granicy (pliku 

wektorowego granicy) do granic działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych. Podczas 

spotkania zaprezentowano projekt zminy granic obszaru „Zagórzyckie Łąki” oraz przekazano 

mapy prezentujące aktualny przebieg granicy Obszaru i proponowaną zmianę. 

Po zakończeniu części seminaryjnej zorganizowano wspólną wizję na terenie 

obszaru Natura 2000 w celu zapoznania członków Zespołu Lokalnej Współpracy z 

przyrodniczymi wartościami Obszaru oraz najważniejszymi problemami jego ochrony.  

Wizja terenowa rozpoczęła się od, przeprowadzonej przez p. K. Żuk – 

przedstawicielkę Wykonawcy projektu PZO, prezentacji stanowiska poczwarówki 
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zwężonej Vertigo angusitor, odnalezionego w trakcie prac terenowych na potrzeby 

opracowania Projektu Planu. Stanowisko przylegające do granicy Obszaru, ale położone 

poza jego granicami zagrożone jest w związku z postępującą sukcesją w obrębie 

nieużytkowanej, wilgotnej łąki. W obrębie granic Obszaru odnaleziono także trzy nowe 

stanowiska poczwarówki, w związku z czym proponuje się, aby gatunek ten stał się nowym 

przedmiotem ochrony w Obszarze.  

Odwiedzono także teren dz. ewid. nr 186/1 w  miejscu występowania łąk trzęślicowych i 

siedlisk gatunków motyli: modraszek nausitous i m. telejus. W trakcie wizji stwierdzono 

następujący stan płatów siedliska: 

 na ok. 80% powierzchni siedliska 6410 i siedliska gatunków motyli zostało ono 

zalesione modrzewiem, jesionem i dębem, 

 łąki trzęślicowe odznaczają się, zróżnicowanym w obrębie całego wydzielenia 

siedliska, stopniem zachowania poszczególnych płatów,  

 udatność upraw leśnych jest zróżnicowana w graniach ww. oddziałów – w 

zależności od lokalnych warunków wilgotnościowych i presji zwierzyny łownej,  

 w centralnej części oddz. 313 o intensywnie rozwija się stanowisko bobra 

europejskiego – zaobserwowano żeremie i system tam na rowach istotnie 

podwyższających poziom wody w jego obrębie. Działalność bobrów 

spowodowała podwyższenie poziomu wód gruntowych w centralnej części 

oddziału, bezpośrednio wokół utworzonego przez zwierzęta „stawu” rozwijają 

się zbiorowiska szuwarowe.  

Powyższe, dynamicznie zmieniające się warunki przyrodnicze wpływają na możliwości 

zachowania siedliska łąk trzęślicowych i siedliska gatunków motyli. Ustalenie zakresu działań 

dla ochrony przedmiotów ochrony w tym miejscu, wymagać będzie prawdopodobnie 

dodatkowych badań terenowych.  

Następnie dokonano przeglądu części łąk zmiennowilgotnych występujacych we 

wschodniej części Obszaru, gdzie siedlisko występuje w różnym stanie zachowania (od 

doskonałego po zły w obrębie nieużytkowanych i zarastających wydzieleń siedliska).  
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P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny - podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu 

Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru PLH020053 „Zagórzyckie Łąki”.Na tym spotkanie 

zakończono, po czym jego uczestniczy udali się na wspólny poczęstunek w Brzegu Dolnym.  

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 


