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ProtokÓł z natady terenowei

w dniu 1'I czerwca 20t2 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone tworzonym

projektom plan w zada ochronnych (PZO) dla Obszar w Natura 2000 OZr{/rl \Trzosowiska

Świętoszowsko-Ławszowskie PLHo2oo63 i oZvI wrzosowisko Przemkowskie PLHo2oo15

oraz ich powiązaniu z tworzonymi projektami plan 6w urządzenia lasu (PUL) dla nadleśnictw

Świętosz w i Przemk w. \r spotkaniu uczestni czy|i według załączonej listy obecności

przedstawiciele:

Generalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w \(arszawie

Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska we 
.s7roctawiu;

Regionalnej Dyrekcji Las6w Pairstwovrych we \7rocławiu.

Nadleśnictwa Świętosz w;

Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Zielonej G6rze;

ośrodka Szkolenia Poligonowego Vojsk Lądowych w Zaganiu;

Regionalnego Zar ządu Infrastruktury we \wrocławiu;

Uniwersytetu \Troctawskiego;

Klubu Przyrodnik w;

Biura Urządzania Lasu i Geodezf Leśne1 oddział' w Brzegu.

ft, ffin* Stawiamy na jakość.

Ę ffi' j System zaządzania jakoŚciąpracw BUL|GL spełnia standardy normy |so 9oo1 oraz ]So 14oo1
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\(/ pierwszej części spotkania, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
przedstawiciel BULiGL o/Brzeg om6wił charakterystykę obszaru Natura 2ooo zderzając
przedmioty ochrony przyrody wykazane w SDF z wstęPnymi wynikami prac
weryfik acyjnych. Nie mqąc jeszcze koricowych wynik w Prac mozna zauważyć, że
powierzchnia siedlisk przyrodniczych, szczegillnie suchych wrzosowisk God 4o3o) ulegnie
znaczącemu zmniejszeniu . Zmiany będą dotycz1,ty riwnież powierzchni innych siedlisk. lU7

dyskusji podjęto pr6bę zdefiniowania siedliska 4o3o i w trak cie wizjiterenowej wyPracowano
następujące wnioski ) vszczegltasriające zapisy protokołu z poprzedniego spotkania

Q7.oa.2olŁ):

\Xleryfik aĄa płat6w siedliska suchych wrzosowisk (kod 4o3o) na Potr zeby Pzo dla
ozvI lwrzosowiska Świętoszowsko.Ławszowskie PLHo2oo63 oraz PUL dla Nadleśnictwa
świętosz w nastąpi w drodze Prac kameralnych (, wykorzystaniem materiał6w
foto gram etry czny ch) uzupełn i o nych weryfik acj ą ter enową :

a. Pododdziały z ptatami najlepiej zachowanych wrzosowisk będą opisane w PUL jako
grunty leśne niezalesione do szczegi|nej ochro'y, z przypisaną informa cją o siedlisku 4o3o
bez zaplanowanych wsk aza gospoda rczych. opisane , przeciętne zadrzewtenie (stopie
pokrycia powierzchni drzewami), powstate w ramach naturalnej sukcesji nie moź:e
przekraczać 2Oo/o. \Ur Pzo i Programie ochrony przyrody zostanie opisany ich stan
zachowania jako właściwy (FV) i zostan ą zaprojektowan e dziaŁania ochronne mające na
celu zapobiegać naturalnej sukcesji.

b. Pododd ziaty z ptatami wrzosowisk z sukces ją bardziej zaa:wansowan ą (przeciętne pokrycie
powierzchni drzewami w przedzia|e 2Oo/o do 5O7d będą opisane w PUL jako *runty leśne
niezalesione do szczegi|nej ochrony, z przypisaną informacją o siedlisku bez
zaplanowanych wskazari gospoda rczych. \XI pZO i programie ochrony zosranie opisany
ich stan zachowania jako niezada:wa|ający (U1) i zostaną zaprojektowane dziatania
ochronne polegające na utrzymaniu pokrycia powierzchni drzewami do poziomu nie
pr zekr aczq ącego 4Oo/o .

c. Ze wzg|ędu na specyfikę siedlisk a 4O3O nie będzie opisywany stan siedliska zły (Uz).
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d. Pododdziały w kt rych naturalna sukcesja jest najbardziej zaa:warlsowana' a przeciętne

pokrycie powierzchni drzewami przekrocryĄo 5Oo/o i wiek gatunku panującego osiągnąt lub

przekro cĄ 20 lat będą kwalifikowane do grunt w leśnych zalesionych. lUr PUL dla

występuj ącego tam drzewostanu będą planowane wska zania gospoda r cze.

\I przypadku opisania w ramach powie rzchni leśnych zalesionych płat6w siedliska 4030,

zapisana będzie informacja o j.go fragmentarycznym wystęPowaniu w informacjach

r6żnych. Ptaty takich siedlisk o powie rzchni od ok. 2 ha będą wykazywane w postaci

PNS\7 (powierzchnie nie stanowiące wyt'ączenia). \r Pzo i Programie ochrony przyrody

zostat|ą dla tych ptat w powierzchni zaplanowane działania ochronne polegające na

ograniczeniu sukcesji naturalnej i nie planowaniu dolesieri.

f. \r Pzo zostanie podana właściwa powie rzchnia siedlisk przyrodniczych, będąca sumą

powierzchni pododdział w lub mniepzych powierzchni wykazanych jako płaty PNS\U7

danego siedliska.

g. Jako instytucje odpowie dzialne za wdrozenie dziatań ochronnych w Pzo zostaną

wskazane-RDośirp.

iJvre<tor ocldaiałl.
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