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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 
2012-03-21, Wleń, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nad Bobrem PLH020054, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 21 marca 2013 r. w Domu Kultury we Wleniu (OKSiT) odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu 

Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Ostoja Nad Bobrem PLH020054 – firmę 

ansee consulting Michał Jaśkiewicz. 

P. Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny przywitał i poinformował, iż spotkanie jest 

kontynuacją prac nad Planem Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem.  

P. Joanna Łaydanowicz – Koordynator Projektu PZO przekazała zebranym informacje na 

temat planu spotkania, podczas którego omówione zostaną zagrożenia i działania ochronne dla 

przedmiotów ochrony a także podjęta zostanie dyskusja na temat zagrożeń ze strony realizacji 

zapisów w dokumentach planistycznych. Ponadto zaplanowane zostało wyjście w teren do Zamku we 

Wleniu a także do kościoła pw. Św. Mikołaja, gdzie znajduje się największa kolonia rozrodcza nocka 

dużego na Dolnym Śląsku.  

Następnie P. Paweł Kisiel - ekspert ds. herpetologii poinformował o występowaniu                  

w granicach obszaru stanowisk traszki grzebieniastej, omówił stan zachowania gatunku w obszarze      

i przedstawił zagrożenia i proponowane działania ochronne dla tego gatunku płaza.  

W zawiązaniu do wypowiedzi P. Pawła Kisiela P. Marian Słowik z Dolnośląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zauważył, że może być konflikt pomiędzy działaniami 

ochronnymi dla traszki grzebieniastej a gospodarką.  

P. Paweł Kisiel poinformował, że w jego opinii konflikt jest częściowy, bo tylko jeden 

kompleks stawów jest intensywnie użytkowany przez właściciela. Ponadto zauważył, że stanowiska 

traszki grzebieniastej w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem zostały zinwentaryzowane 

w obrębie kompleksów stawów, przez co można tak dopasować w ich obrębie gospodarkę, żeby 

zarówno właściciele mogli mieć dochody i żeby stanowiska traszki zostały zachowane. W przypadku 

decyzji właściciela, że we wszystkich takich stawach będzie duża obsada ryb, to faktycznie może to 

prowadzić do ustąpienia tego gatunku płaza. Dodał także, obowiązuje procedura kwalifikująca 

planowane przedsięwzięcia do oceny oddziaływania.  

P. Grażyna Góral z RDLP we Wrocławiu zauważyła natomiast, że jeśli ktoś jest właścicielem 

stawów a tylko planuje przywrócić działalność to nie ma pewności, czy tego typu przedsięwzięcie 

powinno przejść procedurę. P. Barbara Pierzchniak z RDOŚ we Wrocławiu poinformowała, że jeżeli 
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taka osoba stara się o pozwolenie wodno-prawne to tego typu przedsięwzięcie może kwalifikować się 

do oceny i taka ocena wykazuje czy jest oddziaływanie negatywne na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000.  

 

Fot. 1. P. Paweł Kisiel podczas prezentacji dotyczącej płazów stanowiących przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem 

 

P. Marian Słowik zauważył, że w przypadku hodowli ekstensywnej zamiast prowadzonej 

wcześniej hodowli intensywnej właściciel będzie ponosić straty i że w tym względzie trzeba pogodzić 

interesy. P. Paweł Kisiel powiedział, że w przypadku budowy nowych stawów traszki na takich 

stanowiskach nie będzie. P. Marian Słowik dodał, że stawy, gdzie zinwentaryzowano traszkę               

w granicach obszaru Natura 2000 są zbiornikami sztucznymi. P. Paweł Kisiel zauważył, że spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy mają właśnie na celu wypracowanie kompromisu i zaproponował, że 

można zorganizować spotkanie pomiędzy stronami zainteresowanym (np. właścicielem stawów           

a herpetologiem) i wspólnie ustalić sposób użytkowania.  

P. Andrzej Ruszlewicz zauważył, że zagrożenia dla traszki grzebieniastej są uznane za 

potencjalne i że w jego opinii dobrym rozwiązaniem w przypadku planowanej zmiany sposobu 

użytkowania stawów byłoby właśnie rozważenie czy odbudowę stawów można pogodzić                     

z zachowaniem stanowisk traszki grzebieniastej.  

P. Marian Słowik zaapelował, aby rozważyć zapisy w Planie, żeby przystosować stawy w taki 

sposób, aby można było hodować ryby i żeby stworzyć siedliska dla traszki w postaci np. przegrody.  

P. Andrzej Ruszlewicz stwierdził, jednak, że nie jest zwolennikiem wprowadzania tak 

szczegółowych rozwiązań, żeby jednak każde stanowisko traktować indywidualnie a nie narzucać 

odgórnie rozwiązań. 
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Fot. 2. P. Andrzej Ruszlewicz podczas dyskusji nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Ostoja nad Bobrem 

 

P. Tomasz Jankowski z Nadleśnictwa Lwówek Śląski zauważył, że na terenie Nadleśnictwa 

są budowane stawy retencji i nie są wykorzystywane jako zbiorniki hodowli ryb przez co zwiększa się 

przez szansa na nowe stanowiska traszki grzebieniastej w obszarze Natura 2000.  

P. Joanna Łaydanowicz omówiła występowanie, stan ochrony, oraz zagrożenia i działania 

ochronne dla głowacza białopłetwego który po weryfikacji terenowej został jedynym gatunkiem ryby na 

liście przedmiotów ochrony Ostoi nad Bobrem.  

P. Maciej Matraj – ekspert ds. entomologii omówił stan zachowania dwóch gatunków motyli, 

będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 oraz wskazał zidentyfikowane zagrożenia oraz 

proponowane działania ochronne dla modraszka nausitousa i modraszka telejusa. 

W dalszej części spotkania P. Tomasz Kokurewicz przedstawił uczestnikom stan 

zachowania, zagrożenia i działania ochronne dla mopka i nocka dużego, stanowiących przedmiotach 

ochrony obszaru Natura 2000.  

P. Joanna Kaszewska - Mejer – ekspert w zakresie botaniki, omówiła stan zachowania, 

zagrożenia oraz działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych. 
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Fot. 3. P. Maciej Matraj podczas prezentacji dotyczącej owadów stanowiących przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem 

 

 

Fot. 4. P. Tomasz Kokurewicz podczas prezentacji dotyczącej owadów stanowiących przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem. 
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W dalszej części spotkania P. Joanna Łaydanowicz przedstawiła mapę ze zidentyfikowanymi 

zagrożeniami dla przedmiotów ochrony wynikającymi z zapisów w Miejscowych Planach 

Zagospodarowania Przestrzennego i Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego.  

Następnie indywidualnie z przedstawicielami każdej z Gmin prowadzono negocjacje i dyskusję 

odnośnie zapisów w Planie Zadań Ochronnych w kwestii analizy dokumentów planistycznych. 

 

 

Fot. 5. P. Joanna Łaydanowicz podczas prezentowania mapy z zagrożeniami ze strony zapisów w 

dokumentach planistycznych 

 

 

Zaplanowana wizja terenowa nie odbyła się, ponieważ uczestnicy spotkania zrezygnowali 

względu na warunki pogodowe. 

P. Andrzej Ruszlewicz podsumował dyskusję oraz podziękował uczestnikom za udział  

w spotkaniu i wyraził nadzieję, że współpraca przy tworzeniu projektu PZO będzie przebiegała 

sprawnie i z wzajemnym zrozumieniem.  

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

zostały osiągnięte.  

 

 


