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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 
2012-11-16, Kromnów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem PLH020054, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

Dnia 16 listopada 2012 r. w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie, w gminie Stara 

Kamienica 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. 

Celem spotkania było zaangażowanie różnych podmiotów – lokalnych grup interesu 

(właścicieli, rolników, przedsiębiorców lub zarządców działających w granicach obszaru), 

przedstawicieli nadleśnictw, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli organów zainteresowanych 

obszarem w prace przy tworzeniu projektu Planu Zadań Ochronnych.  

P. Wojciech Poczynek  - Wójt Gminy Stara Kamienica przywitał uczestników spotkania  

i zaprosił do prezentacji przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  

P. Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny rozpoczął spotkanie witając jego uczestników  

i poprosił ich o przedstawienie się oraz podanie nazwy reprezentowanej jednostki. Przedstawił sposób 

funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Polsce, podstawę prawną, strukturę i zakres dokumentów 

związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci Natura 2000, ograniczenia w użytkowaniu terenów 

w granicach obszarów Natura 2000. Omówił również strukturę Planu Zadań Ochronnych, stan 

zaawansowania prac nad PZO w województwie dolnośląskim oraz zasady pracy nad tworzeniem 

projektu PZO, podkreślając że podstawą jest praca w Zespole Lokalnej Współpracy na warsztatach 

specjalnie w tym celu organizowanych.  



 

 
 
 

Fot. 1 . P. Andrzej Ruszlewicz podczas prezentacji zało

 

 

P. Zbigniew Bogacki  – 

jest przedstawicielem Stowarzyszenia obejmuj

obecność na spotkaniu związana jest z uzyskaniem informacji na temat 

że dużym problemem są dla 

przestrzennego (mpzp), które nie odzwierciedlaj

dzierżawione przez stowarzyszenie tereny pokopalniane w mpzp widniej

można ich w inny sposób zagospodarowa

działalnością stowarzyszenia, a tak

środowiska. Powiedział, że stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi grupami działania i 

w związku z obecnością niezagospodarowanych terenów pokopalnianych uda si

zaplanować sposób ich wykorzystania.
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. P. Andrzej Ruszlewicz podczas prezentacji zało żeń do sporz ądzenia PZO

 z Polskiego Związku Wędkarskiego (ZO Jelenia Góra) 

jest przedstawicielem Stowarzyszenia obejmującego siedem powiatów. Wytłumaczył, 

ązana jest z uzyskaniem informacji na temat sieci Natura 2000

ą dla stowarzyszenia uchwalone miejscowe plany zagospodarowania 

, które nie odzwierciedlają sytuacji obecnej, przez co od

towarzyszenie tereny pokopalniane w mpzp widnieją nadal jako kopalnie i nie 

na ich w inny sposób zagospodarować. Podkreślił wartość przyrodniczą

towarzyszenia, a także wyjaśnił, że podejmują oni działania mają

towarzyszenie współpracuje z lokalnymi grupami działania i 

ś ą niezagospodarowanych terenów pokopalnianych uda si

 sposób ich wykorzystania. 

  

.  

 

ądzenia PZO  

dkarskiego (ZO Jelenia Góra) – wyjaśnił, że 

ytłumaczył, że jego 

Natura 2000. Powiedział, 

scowe plany zagospodarowania 

 sytuacji obecnej, przez co odkupione lub 

ą nadal jako kopalnie i nie 

 przyrodniczą terenów objętych 

działania mające na celu ochronę 

towarzyszenie współpracuje z lokalnymi grupami działania i że być może 

 niezagospodarowanych terenów pokopalnianych uda się wspólnie 



 

 
 
 

Fot. 2 . P. Zbigniew Bogacki podczas wy

 

Następnie głos zabrał P. Tomasz Kokurewicz

obecnie siecią Natura 2000 w ramach obszarów siedliskowych i ptasich obj

kraju, co w jego opinii jest ochron

istniejące walory przyrodnicze, zamiast 

filozofią sieci Natura 2000 są działania ochronne prowadzone w skali kontynentu dotycz

ochrony korytarzy migracyjnych. Poinformował, 

Ochronnych, na 825 obszarów siedliskowych i 147 obszarów ptasich i 

Europejskiej Polska miała obowią

Wyjaśnił, że Plany Ochrony mają

wymagają kompleksowych badań

Zadań Ochronnych, które są ustanawiane na 10 la

Regionalnych Dyrektorów Ochrony 

procesem a nie projektem i że wiedza o Naturze 2000 w Polsce b

i precyzowana. Dodał także, że obecnie 

kar przez Komisję Europejską za uchybienia w stosunku do sieci Natura 2000 dla Polski wska

wzrósł z 0,6 do 0,8, co związane jest z dobr
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. P. Zbigniew Bogacki podczas wy powiedzi w trakcie spotkania

P. Tomasz Kokurewicz , ze strony wykonawcy PZO. Przypomniał, 

 Natura 2000 w ramach obszarów siedliskowych i ptasich objęte jest 19,8

, co w jego opinii jest ochroną zrównoważoną. Podkreślił, że ważne jest

ce walory przyrodnicze, zamiast później odtwarzać te, które zostały znis

ą działania ochronne prowadzone w skali kontynentu dotycz

korytarzy migracyjnych. Poinformował, że obecnie wykonywanych jest 405 Planów Zada

Ochronnych, na 825 obszarów siedliskowych i 147 obszarów ptasich i że po przyst

Europejskiej Polska miała obowiązek opracowania Planów Ochrony dla obszarów Natura 2000. 

e Plany Ochrony mają znacznie większy zakres niż Plany Zadań Ochronnych, poniewa

 kompleksowych badań terenowych. Stąd w Polsce znaleziono krótszą

ą ustanawiane na 10 lat i zatwierdzane na szczeblu regionalnym przez 

Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Zauważył, że praca nad siecią

że wiedza o Naturze 2000 w Polsce będzie cały czas udoskonalana 

że obecnie zgodnie z najnowszymi informacjami w przypadku naliczania 

ą za uchybienia w stosunku do sieci Natura 2000 dla Polski wska

ązane jest z dobrą sytuacją gospodarczą w naszym kraju. 

  

.  

 
powiedzi w trakcie spotkania  ZLW 

, ze strony wykonawcy PZO. Przypomniał, że 

e jest 19,8% powierzchni 

żne jest, aby ochroną objąć 

które zostały zniszczone. Wyjaśnił, że 

 działania ochronne prowadzone w skali kontynentu dotyczące m. in. 

e obecnie wykonywanych jest 405 Planów Zadań 

że po przystąpieniu do Unii 

bszarów Natura 2000. 

ń Ochronnych, ponieważ 

d w Polsce znaleziono krótszą formułę, czyli Plany 

t i zatwierdzane na szczeblu regionalnym przez 

iecią Natura 2000 jest 

dzie cały czas udoskonalana  

w przypadku naliczania 

 za uchybienia w stosunku do sieci Natura 2000 dla Polski wskaźnik 

 w naszym kraju.  



 

 
 
 

P. Mirosław Kaszko  z 

ludziom, a nie odwrotnie i że w granicach obszarów chronionych ludzie musz

mieszkać i gospodarować. Dodał, wypowiadaj

uzyskaniem wiedzy na temat dokładnego przebiegu granicy obszaru Natura 2000

precyzyjnych informacji na temat 

Zauważył, że istotna jest spójna ochrona 

ochroniarskie skierowane w stronę

nie powinno być tak, że z Naturą

dochody. Zauważył, że obecnie obserwuje si

potem usuwają siano do rowów

Według P. M. Kaszko  ideą jest, ż

spożywczych, a nie na odwrót. 

związanych z m. in. z klimatem, urbanizacj

działania ochroniarskie i tak nie 

sposób przystosowuje się do tych zmian, a za przykład 

kiedyś nie obserwował bażantów, a obecnie si

gospodarki obecnie stosowane środki nie stanowi

 

 

Fot. 3 . P. Mirosław Kaszko podczas wypowiedzi w trakcie sp otkania ZLW
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 Dolnośląskiej Izby Rolniczej stwierdził, że natura powinna słu

że w granicach obszarów chronionych ludzie muszą

ć. Dodał, wypowiadając się w imieniu rolników, że są

na temat dokładnego przebiegu granicy obszaru Natura 2000

precyzyjnych informacji na temat rozmieszczenia cennych walorów środowiska przyrodniczego. 

e istotna jest spójna ochrona środowiska przyrodniczego, tak żeby podejmowane decyzje 

ochroniarskie skierowane w stronę jednych gatunków nie eliminowały innych. Dodał, 

że z Naturą 2000 wiążą się tylko ograniczenia uprawy roli i zmniejszone 

e obecnie obserwuje się sytuacje, gdzie rolnicy koszą traw

rowów, z czego nie ma dla konsumenta 

ą jest, żeby dotacje dawały rezultaty w postaci obniż

a nie na odwrót. Dodał także, że obecnie na świecie nastę

zanych z m. in. z klimatem, urbanizacją, które mogą mieć taki wpływ na środowisko, 

działania ochroniarskie i tak nie przyniosą pożądanych skutków. Natomiast przyroda i tak w pewien 

ę do tych zmian, a za przykład podał swoje gospodarstwo, w pobli

żantów, a obecnie się pojawiły. Pomimo intensywnie prowadzonej 

gospodarki obecnie stosowane środki nie stanowią już zagrożenia dla środowiska 

. P. Mirosław Kaszko podczas wypowiedzi w trakcie sp otkania ZLW

  

.  

że natura powinna służyć 

e w granicach obszarów chronionych ludzie muszą funkcjonować, żyć, 

że są oni zainteresowani 

na temat dokładnego przebiegu granicy obszaru Natura 2000, a także bardziej 

środowiska przyrodniczego. 

żeby podejmowane decyzje 

 jednych gatunków nie eliminowały innych. Dodał, że według niego 

 tylko ograniczenia uprawy roli i zmniejszone 

ą trawę na łąkach, ale 

, z czego nie ma dla konsumenta żadnych zysków.  

eby dotacje dawały rezultaty w postaci obniżki cen produktów 

wiecie następuje szereg zmian 

środowisko, że podjęte 

Natomiast przyroda i tak w pewien 

dał swoje gospodarstwo, w pobliżu którego 

Pomimo intensywnie prowadzonej 

rodowiska  

 
. P. Mirosław Kaszko podczas wypowiedzi w trakcie sp otkania ZLW  



 

 
 
 

P. Marek Malinowski  z Fundacji AGROENERGIA i

ziemię w obszarze Natura 2000 w celu wybudowania kopalni, ale 

przedsięwzięcia, ponieważ na tym terenie istnieje rezerwat

w m. Podgórki. Będąc właścicielem 

środowiskowymi. Uzyskał też informacje, 

Obecnie pobiera ok. 2000 zł dopłat od 1 ha gruntu. 

Następnie P. Joanna Łaydanowicz

wiedzy o obszarze, położeniu, walorach przyrodniczych i głównych zagro

gatunki zwierząt będące przedmiotami ochrony w 

terenowych i weryfikacji istniejącyc

ochrony w porównaniu z danymi zawartymi w SDF. 

 

Fot. 4 . P. Joanna Łaydanowicz podczas prezentacji zebranyc h informacji 

o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000

P. Joanna Kaszewska -

zachowania, zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych stanowi

2000 Ostoja nad Bobrem. 

P. Mirosław Kaszko zapytał co to oznacza, 

P. Joanna Kaszewska-Mejer wyjaś

rozwijają się na siedliskach śwież

intensywna gospodarka łąkarska obejmuje koszenie zbyt cz

pierwszy pokos.  
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z Fundacji AGROENERGIA i właściciel gruntów

 w obszarze Natura 2000 w celu wybudowania kopalni, ale nie mógł zrealizowa

ż na tym terenie istnieje rezerwat Buczyna Storczykowa na Białych Skałkach

ścicielem ok. 60 ha gruntów, m. in. łąk jest zainteresowany

ż informacje, że na jego terenie występują cenne i rzadkie gatunki. 

Obecnie pobiera ok. 2000 zł dopłat od 1 ha gruntu.  

P. Joanna Łaydanowicz  – Koordynator Projektu PZO przedstawiła obecny stan 

żeniu, walorach przyrodniczych i głównych zagrożeniach. Zaprezentowała 

ce przedmiotami ochrony w świetle wyników przeprowadzonych bada

terenowych i weryfikacji istniejących materiałów. Omówiła też różnice dotyczące stanu przedmiotów 

ochrony w porównaniu z danymi zawartymi w SDF.  

. P. Joanna Łaydanowicz podczas prezentacji zebranyc h informacji 

o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000  

 

-Mejer  – specjalista ds. botaniki w projekcie PZO, przedstawiła stan 

enia dla siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura

zapytał co to oznacza, że łąki są świeże i zbyt intensywnie

wyjaśniła, że chodzi tutaj o warunki siedliskowe, czyli 

świeżych, to znaczy ani wilgotnych ani suchych. 

ąkarska obejmuje koszenie zbyt częste (2-3 razy w roku) i/lub 

  

.  

ciciel gruntów wyjaśnił, że zakupił 

nie mógł zrealizować 

Buczyna Storczykowa na Białych Skałkach 

k jest zainteresowany pakietami rolno-

ą cenne i rzadkie gatunki. 

r Projektu PZO przedstawiła obecny stan 

żeniach. Zaprezentowała 

wietle wyników przeprowadzonych badań 

ące stanu przedmiotów 

 
. P. Joanna Łaydanowicz podczas prezentacji zebranyc h informacji  

specjalista ds. botaniki w projekcie PZO, przedstawiła stan 

cych przedmioty ochrony obszaru Natura 

intensywnie użytkowane. 

e chodzi tutaj o warunki siedliskowe, czyli że tego typu łąki 

uchych. Dodała, że zbyt 

3 razy w roku) i/lub zbyt wczesny 
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P. Tomasz Jankowski zapytał, czy prowadzona była pełna inwentaryzacja siedlisk na całym 

obszarze. P. Joanna Kaszewska-Mejer  wyjaśniła, że podczas prac terenowych została 

przeprowadzona punktowa inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych. Natomiast P. Joanna 

Łaydanowicz  dodała, że Ostoja nad Bobrem zajmuje dużą powierzchnię i trudno byłoby wykonać 

pełną inwentaryzację na tak dużym obszarze. Ponadto założeniem PZO jest weryfikacja istniejących 

danych w terenie, w mniejszym zakresie uzupełnienie ich o nową wiedzę, co już wymagało od 

wykonawcy dużo pracy w terenie. Ponadto podczas inwentaryzacji starano się wyciągać wnioski o 

sąsiednich siedliskach na podstawie obserwowanych płatów, zakładając podobny sposób 

prowadzenia gospodarki leśnej w tych samych typach siedlisk przyrodniczych. P. J. Łaydanowicz  

wyjaśniła także, że badania terenowe koncentrowały się w południowej części obszaru, z tego 

względu, że teren jest bardziej cenny pod względem występujących siedlisk przyrodniczych  

i jednocześnie stamtąd wykonawca PZO dysponował największą ilością danych. P. Tomasz 

Jankowski  spytał czy w takim razie w PZO znajdą się lokalizacje siedlisk i jaka jest precyzja 

nanoszenia danych na mapę. P. Joanna Kaszewska-Mejer  wyjaśniła, że zostały przygotowane mapy  

z rozmieszczeniem stanowisk gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony 

tego obszaru Natura 2000 i że zostaną one przekazane członkom Zespołu Lokalnej Współpracy w 

wersji graficznej, ale także wykonawca dysponuje plikami shp, dzięki czemu będzie możliwość 

porównania ich z danymi będącymi w posiadaniu poszczególnych Nadleśnictw. P. Andrzej 

Ruszlewicz  zaproponował, żeby zorganizować spotkanie wykonawcy PZO z Nadleśnictwami w celu 

porównania tych danych.  

P. Tomasz Kokurewicz  – specjalista ds. chiropterologii w Projekcie PZO omówił stan ochrony 

gatunków nietoperzy będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem, ze 

szczególnym uwzględnieniem kolonii rozrodczej nocka dużego we Wleniu oraz wymagań 

siedliskowych tego gatunku nietoperza. 
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Fot. 5. P. Tomasz Kokurewicz podczas omawiania stanu  ochrony nietoperzy b ędących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja nad Bobrem 

 

P. Tomasz Jankowski z Nadleśnictwa Lwówek Śląski zapytał jak duże jest siedlisko 

stanowiące żerowisko nocka dużego. P. Kokurewicz  wyjaśnił, że przyjmuje się to za iloczyn 35 ha  

i liczby samic. P. Jankowski  zauważył, że w Nadleśnictwie Lwówek Śląski powierzchnia 

drzewostanów bukowych zwiększyła się w ciągu 10 lat o 1000 ha. W nawiązaniu do wypowiedzi P. T. 

Kokurewicza dotyczącej zagrożeń dla nocka dużego w postaci wycinki drzew P. T. Jankowski  wyraził 

opinię, iż takie sformułowanie jest poniekąd nadużyciem, ponieważ, obecnie gospodarka leśna jest 

prowadzona w sposób racjonalny, nie wykonuje się już rębni zupełniej w buczynach, tylko złożoną, 

której okres wykonywania trwa ok. 20 lat. P. Grażyna Góral  z RDLP we Wrocławiu dodała także, że 

taki typ gospodarki leśnej prowadzony jest już od kilkudziesięciu lat i skoro nie obserwuje się 

negatywnych zjawisk w populacji nietoperzy, to nie powinno to być uznane jako zagrożenie. P. T. 

Kokurewicz  nadmienił, że nocek duży może żerować także w starszych drzewostanach sosnowych, 

pozbawionych podszytu. Takim potencjalnym żerowiskiem nocków dużych mogą być także 

drzewostany świerkowe. P. T. Jankowski  spytał, czy cała kolonia żeruje w jednym miejscu czy się 

rozdziela. P. T. Kokurewicz  wyjaśnił, że kolonia nocka dużego we Wleniu jest zbyt duża i z 

pewnością podczas żerowania rozdziela się i że jest to sieć żerowisk. Następnie uzupełnił informacje 

na temat nocka dużego na podstawie wyników różnych badań prowadzonych w Polsce. Przekazał 

także zalecenia dotyczące prowadzania remontów w budynkach, gdzie zlokalizowane są kolonie 

rozrodcze nietoperzy. 

 

 



 

 
 
 

 

Fot. 6 . Obrady podczas I spotkania Zespołu Lokalnej Współ pracy

 

 

Następnie P. Joanna Łaydanowicz

2000, przygotowana została na podstawie zebranych informacji przyrodniczych, propozycji zmian 

granic przesłanych przez Gminy i Nadle

do działek ewidencyjnych. P. Joanna Kaszewska

obszaru Natura 2000.  

P. Joanna Łaydanowicz

obecnym etapie dysponuje wykonawca i kt

P. Andrzej Ruszlewicz

w spotkaniu i wyraził nadzieję ż

sprawnie i z wzajemnym zrozumieni

Spotkanie przebiegło zgodnie z zało

zostały osiągnięte.  
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. Obrady podczas I spotkania Zespołu Lokalnej Współ pracy

pnie P. Joanna Łaydanowicz  wyjaśniła, że propozycja zmiany granicy obszaru Natura 

2000, przygotowana została na podstawie zebranych informacji przyrodniczych, propozycji zmian 

Gminy i Nadleśnictwa oraz uwzględniając konieczność 

P. Joanna Kaszewska -Mejer  omówiła przebieg proponowanej granicy 

P. Joanna Łaydanowicz  przedstawiła także listę dokumentów planistycznych jakimi na 

obecnym etapie dysponuje wykonawca i które będą analizowane podczas opracowywania PZO. 

P. Andrzej Ruszlewicz  podsumował dyskusję oraz podziękował uczestnikom

nadzieję że współpraca przy tworzeniu projektu PZO

sprawnie i z wzajemnym zrozumieniem.  

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

  

.  

 
. Obrady podczas I spotkania Zespołu Lokalnej Współ pracy  

e propozycja zmiany granicy obszaru Natura 

2000, przygotowana została na podstawie zebranych informacji przyrodniczych, propozycji zmian 

 dociągnięcia granicy 

omówiła przebieg proponowanej granicy 

 dokumentów planistycznych jakimi na 

 analizowane podczas opracowywania PZO.  

uczestnikom za udział  

PZO będzie przebiegała 

ce z realizacji tego etapu projektu 


