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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 
 2011-12-6, Wrocław, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020053 

Zagórzyckie Łąki, negocjacje w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

 
Dnia 6 grudnia 2011 r. w siedzibie 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 PLH020053 „Zagórzyckie Łąki” firmę URS/Scott Wilson.  

 Celem spotkania było przeprowadzenie wspólnej dyskusji nad możliwościami 

zachowania i sposobami ochrony płatu siedliska zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

[kod 6410] zlokalizowanego w obrębie oddziałów 313 w, t, o, s, oraz siedliska gatunków: 

modraszek nausitous Phengaris nausithous, modraszek telejus Phengaris telejus 

występującego w graniach oddziału 313 o, Nadleśnictwa Wołów. Oddział 313 Nadleśnictwa 

Wołów położony jest w granicach dz. ewid. nr 186/1 obr. Zagórzyce, gm. Wołów.  

W dniu 5 grudnia 2011 r. przeprowadzono, w ramach II spotkania ZLW, wspólną wizję 

terenową w miejscu występowania łąk trzęślicowych i siedlisk ww. gatunków motyli. W 

trakcie wizji stwierdzono następujący stan płatów siedliska: 

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

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, kompleks 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.  

 

Następnie p. A. Kazuń – autorka opracowania dot. siedlisk przyrodniczych w 

projekcie PZO obszaru „Zagórzyckie Łąki” przedstawiła szczegółowo stopień zachowania 

płatów siedliska łąk trzęślicowych w obrębie zalesionych płatów i szanse ich zachowania, 

zwracając jednocześnie uwagę, iż stanowisko bobrów wpływające na siedlisko łąk 

trzęślicowych uległo dużym zmianom od czasu prac terenowych na potrzeby projektu PZO 
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prowadzonych w sierpniu br. P. K. Żuk – przedstawicielka Wykonawcy projektu PZO i 

jednocześnie autorka części poświęconej bezkręgowcom w projekcie PZO wyjaśniła, iż 

stanowisko obu gatunków modraszków położone jest w centralnej części oddz. 313 o, która 

została zalesiona oraz na którą wpływać będzie stanowisko bobrów poprzez zmianę 

poziomu wód gruntowych. W celu ochrony stanowiska należałoby utrzymać otwarty 

charakter tej powierzchni, w tym użytkowanie łąkowe, przy nie ma pewności w jakim 

kierunku rozwijać będzie się obszar, na którym rozpoznano siedlisko gatunków motyli w lipcu 

br. w związku z obecnością rodziny bobrów w tym miejscu.  

P. J. Czepnik – z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów zwrócił uwagę, iż w 

trakcie przejmowania gruntów porolnych od ANR, w tym dz. nr 186/1 obr. Zagórzyce w roku 

2004 Nadleśnictwo dopełniło wszelkich starań w celu uniknięcia zalesienia cennych 

przyrodniczo siedlisk łąkowych. W okresie tym zwrócono się z odpowiednim pismem do 

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, który za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody przekazał wykaz działek, na których stwierdzono 

występowanie cennych zespołów łąk. Tereny te wyłączono z listy przejmowanych od ANR 

gruntów. W wykazie tym nie uwzględniono dz. nr 186/1 obr. Zagórzyce. W odniesieniu do 

aktualnej sytuacji przyrodniczej oddz. 313 zwrócono uwagę, iż obserwacje pracowników 

Nadleśnictwa wskazują na dynamicznie zachodzące zmiany na tym terenie wynikające z 

działalności bobrów, powodujące m.in. przekształcenia roślinności łąkowej w kierunku 

zbiorowisk szuwarowych. 

P. Andrzej Ruszlewicz – Planista Regionalny podsumował uzyskaną w toku prac nad 

projektem PZO Obszaru wiedzę jak i wyniki wizji terenowej z dnia 5 grudnia br. Biorąc pod 

uwagę następujące okoliczności: 

 brak dokładnej wiedzy o stopniu udatności wprowadzonych upraw leśnych w 

granicach siedliska 6410 i siedlisku gatunków motyli w obrębie oddz. nr 313; 

 brak dokładnej oceny szans trwałego funkcjonowania ww. wartości przyrodniczych w 

związku z obecnością rodziny bobrów na tym terenie; 

 dynamicznie rozwijające się i zmieniające stosunki wodne na przyległym terenie 

stanowisko bobrów, które należy poddać dłuższej obserwacji do momentu 

ustabilizowania się rodziny w niedawno zajętym stanowisku (lato 2011 r.).  

Zaproponowano, aby dwa najbliższe sezony wegetacyjne zostały poświęcone na 

uzupełnienie opisanych powyżej niedostatków wiedzy i po jej uzupełnieniu podjęta zostanie 

decyzja, dla których płatów siedliska 6410 i siedliska gatunków motyli istnieją odpowiednie, 

stabilne warunki występowania w odniesieniu do środowiska wodno-glebowego. W 

odniesieniu do tej wiedzy zostaną ustalone odpowiednie działania ochronne dla zachowania 

wartości przyrodniczych tego Obszaru.  



   

 

 

3   

Powyższą propozycję przyjęto, jednocześnie wskazując Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu jako podmiot odpowiedzialny za wdrożenie ustalonych działań.  


