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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 
2013-08-02, Bardo Śląskie, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Góry Bardzkie PLH020062 
 

 Dnia 2 sierpnia 2013r. w siedzibie Nadleśnictwa Bardo Śląskie odbyło się III spotkanie, 
dotyczące sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  
Góry Bardzkie PLH020062. Celem spotkania była dyskusja i uzgodnienie zapisów 
postanowień projektu planu, zawartych w przedłożonym projekcie zarządzenia. 
 Spotkanie rozpoczął przywitaniem uczestników Pan Andrzej Ruszlewicz, planista 
regionalny. Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Cichocki, koordynator zespołu autorskiego 
projektu planu, który przedstawił program i cel spotkania oraz poinformował, iż analiza 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego nie wykazała potencjalnych konfliktów z celami  
i przedmiotami ochrony obszaru. 
 W kolejnej części spotkania Pani Monika Brońska, ekspert przyrodniczy, 
poinformowała o stanie ochrony siedlisk oraz proponowanej zmianie SDF - wyłączeniu jako 
przedmiotów ochrony obszaru siedlisk 3260 zbiorowiska włosieniczników, 6210 murawy 
kserotermiczne oraz 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, a także o propozycji zmiany 
granic obszaru, wynikającej z potrzeby włączenia siedliska łąkowego – ma ono stanowić 
„kompensację” utraconego w wyniku zalesienia siedliska łąkowego w granicach obszaru. 
 Pani Grażyna Góral, reprezentująca RDLP we Wrocławiu, odniosła się do zapisów 
dotyczących wskaźników zostawiania martwego drewna w siedliskach leśnych – stwierdziła, 
że w projekcie PZO należy ograniczyć się do ogólnie sformułowanego zalecenia o potrzebie 
zachowania odpowiedniej ilości martwego drewna. Uwaga ta została zaakceptowana przez 
pozostałych uczestników spotkania. Zaproponowała ponadto, aby wśród wykonawców 
zadań ochrony czynnej dla siedlisk nieleśnych, będących w zarządzie nadleśnictw, nie 
wskazywać nadleśnictw na pierwszym miejscu.  
 Odnośnie zadania polegającego na przebudowie struktury gatunkowej drzewostanu 
w siedliskach, pani Grażyna Góral zaproponowała zapis: "zapewnienie odpowiedniego 
udziału określonych gatunków drzew w składzie gatunkowym drzewostanu". 
 Pani Monika Brońska zaproponowała wyłączenie z działań gospodarczych oraz 
objęcie monitoringiem siedlisk łęgowych, zajmujących bardzo małe areały na rozpatrywanym 
obszarze, jaworzyn oraz siedliska 6190 murawy naskalne z kostrzewą bladą na podłożach 
bezwapiennych. Dopiero w oparciu o obserwację siedlisk powinno się podejmować 
odpowiednie działania ochronne – nierozważna likwidacja zacienienia siedliska 6190 może 
spowodować niepożądane procesy erozyjne. 
 Na zakończenie spotkania autorzy projektu PZO przekazali uczestnikom aktualne 
zapisy projektu planu, z prośbą do nadleśnictw o weryfikację rozmieszczenia i przypisanej 
typologii poszczególnych siedlisk. 


