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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 

2013-02-26, Szczytna, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Dzika Orlica PLH020061, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 26 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szczytnej odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

Dzika Orlica PLH0200061 – firmę URS Polska Sp. z o.o. Celem spotkania było 

zaprezentowanie celów działań ochronnych i działań ochronnych zaproponowanych dla 

siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony w obszarze 

Dzika Orlica PLH0200061 oraz omówienie proponowanej korekty przebiegu granicy obszaru.  

Pan Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny – przywitał przybyłych na spotkanie, 

omówił jego cel i założenia.  

Pan Wojciech Lewandowski Koordynator planu – przekazał uczestnikom 

spotkania informację nt. aktualnego stanu prac nad projektem Planu oraz przypomniał jakie 

efekty Wykonawca projektu Planu chciałby osiągnąć w związku z odbywającym się 

spotkaniem.  

Następnie Pan Michał Smoczyk ekspert fitosocjolog przedstawił rozmieszczenie 

siedlisk przyrodniczych w obszarze, omówił ich stan oraz zagrożenia, a także działania 

ochronne polegające głównie na dostosowaniu gospodarki łąkowej i pastwiskowej do 

wymogów siedlisk. Zwrócono uwagę, na błędne wyznaczenie granic obszaru, tzn. nie ujęcie 

w obecnych granicach obszaru płatów siedliska 91D0* Bory i lasy bagienne, które stanowi 

przedmiot ochrony w obszarze. Pani Grażyna Góral przedstawicielka RDLP Wrocław w 

odniesieniu to tego siedliska zaproponowała usunięcie zapisu o wyłączeniu z produkcji leśnej 

płatów borów bagiennych. Całkowite wyłączenie z produkcji będzie trudną i długotrwałą 

procedurą, a identyczna ochrona siedliska zostanie zapewniona poprzez niewykonywanie 

zabiegów gospodarczych w ich obrębie. Pan Paweł Kmiecik chiropterolog przedstawił 

stosowaną metodykę badań oraz  omówił wyniki inwentaryzacji gatunków nietoperzy. 

Populacje mopka Barbastella barbastellus oraz nocka dużego Myotis myotis oceniono jako 

nieistotne (D), w związku z tym nie zaproponowano działań ochronnych. Ponadto ekspert 

chiropterolog zwrócił uwagę na bardzo liczną kolonię mroczka pozłocistego Eptesicus 

nilssonii znajdującą się w niedalekiej odległości od granicy obszaru Natura 2000. Następnie  
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P. Wojciech Lewandowski przedstawił rozmieszczenie ssaków w obszarze: wydry 

Lutra lutra oraz bobra Castor fiber. Dla populacji  wydry, której populacja została oceniona 

jako istotna (kat. C) zaproponowano cele i działania ochronne – polegające przede 

wszystkim na utrzymaniu istniejącego układu siedlisk wodnych i łęgowych oraz naturalnej 

morfologii koryta rzeki. Populacja bobra na terenie obszaru jest na tyle nieistotna, iż nadano 

jej kategorię D i nie stanowić ona będzie przedmiotu ochrony w obszarze. Następnie Pan 

Maciej Matraj entomolog przedstawił wyniki inwentaryzacji owadów w obszarze, zgodnie z 

którą jedynie populacja modraszka nausitousa Phengaris nausithous została oceniona jako 

istotna (kat. C). Omówiono także rozmieszczenie stanowisk przedmiotu ochrony w obszarze, 

stan ochrony populacji i jej siedlisk, zagrożenia dla gatunku oraz zaplanowane działania 

ochronne. P. M. Matraj zwrócił uwagę na pogorszenie się warunków siedliskowych 

modraszka nausitousa Phengaris nausithous na przestrzeni ostatnich kilku lat, które 

związane jest z nieodpowiednim terminem koszenia łąk i wiążącym się z tym spadkiem 

dostępności bazy pokarmowej gąsienic modraszka – krwiściąga lekarskiego Sanguisorba 

officinalis. Następnie pan Jan Błachuta ichtiolog omówił wyniki inwentaryzacji gatunków 

ryb i minogów. Przedstawił istniejące i potencjalne zagrożenia oraz działania ochronne dla 

minoga strumieniowego Lampetra planeri oraz głowacza białopłetwego Cottus gobio. 

Ponadto zanegował zagrożenie dla przedmiotów ochrony wynikające ze strony wydry. 

Pan Wojciech Lewandowski  przedstawił propozycje zmian granicy obszaru o 
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znaczeniu dla Wspólnoty Dzika Orlica oraz wyjaśnił przyczyny poszczególnych zmian. 

Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przekazanie ewentualnych innych uwag 

dotyczących korekty granicy.  

 

 

 

Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz podsumował spotkanie i podziękował zebranym 

za przybycie. Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego 

etapu projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 

 

 

 

 


