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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 
2013-03-26, Kompleks Osówka, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 26 marca 2013 r. w Kompleksie Osówka odbyło się spotkanie zorganizowane przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań 

Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 – 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 Nietoperzy Gór 

Sowich.  

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

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

ochrony. Ponadto zaplanowane zostało wyjście w teren do sztolni w Kompleksie Osówka w celu 

przedstawienia uczestnikom przedmiotów ochrony obszaru – nocka dużego i mopka.  

Następnie –Tomasz Kokurewicz - ekspert ds. chiropterologii przedstawił informacje na temat 

przeprowadzonych badań w zakresie nietoperzy oraz zagrożeniach i proponowanych działaniach 

ochronnych dla nocka dużego i mopka.  

 

Fot. 1. P. Tomasz Kokurewicz podczas prezentacji dotyczącej nietoperzy. 
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P. Andrzej Palmowski z Nadleśnictwa Jugów poprosił o przedstawienie dodatkowych informacji 

na temat biologii nietoperzy będących przedmiotami ochrony obszaru. P. Tomasz Kokurewicz 

wyczerpująco odpowiedział na zadane pytanie. 

P. Joanna Pomorska-Grochowska – ekspert ds. entomologii omówiła stan zachowania oraz 

zagrożenia i działania ochronne dla dwóch gatunków motyli – modraszka nausitousa i modraszka 

telejusa, które dotychczas nie były na liście przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich.  

P. Anna Mika z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu zapytała, czy siedliska 

modraszków pokrywają się z siedliskami przyrodniczymi i czy Wykonawca uwzględnił konieczność 

podziału działań ochronnych na obligatoryjne i fakultatywne w zakresie siedlisk łąkowych. P. Joanna 

Łaydanowicz poinformowała, że w opracowywanym PZO działania ochronne zostały podzielone na 

fakultatywne i obligatoryjne, zarówno dla siedlisk łąkowych, jak i siedlisk motyli.  

P. Joanna Kaszewska- Mejer - ekspert ds. botaniki przedstawiła wyniki badań w zakresie 

siedlisk przyrodniczych – omówiła stan ochrony, zagrożenia i działania ochronne. Poinformowała także, 

że na listę przedmiotów ochrony proponuje się włączenie gatunku rośliny – zanokcicy serpentynowej.  

 

Fot. 2. P. Joanna Kaszewska-Mejer podczas prezentacji w zakresie siedlisk przyrodniczych.  

 

P. Jacek Kuchciak z Nadleśnictwa Bardo Śląskie zapytał kiedy zostaną uruchomione 

konsultacje społeczne dla Ostoi Nietoperzy Gór Sowich na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej 

(PIK). P. Joanna Łaydanowicz poinformowała, że Wykonawca w najbliższym czasie przygotuje 

dokumentacje na PIK i wówczas członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy zostaną mailowo 

poinformowani o rozpoczęciu konsultacji.  
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P. Andrzej Palmowski – zgłosił uwagę do przebiegu zaproponowanej przez Wykonawcę PZO 

granicy – aby do Ostoi nie włączać działki, na której znajduje się pole uprawne. P. Joanna Łaydanowicz 

poinformowała, że przy drodze zostało zinwentaryzowane siedlisko modraszków i włączenie tej działki 

wynikało z zalecenia, aby granicę dociągnąć do działek ewidencyjnych. Ustalono, że do obszaru 

zostanie włączony tylko fragment terenu, gdzie występuje siedlisko modraszków, zamiast całej działki.  

Wywiązała się także dyskusja na temat zaproponowanych przez Wykonawcę działań 

ochronnych dla leśnych siedlisk przyrodniczych w postaci zwiększania ilości martwego drewna.  

W porozumieniu z przedstawicielami zainteresowanych Nadleśnictw ustalono, że w Planie Zadań 

Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich Wykonawca umieści zapis o 

pozostawianiu martwego drewna.  

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.  

Po zakończeniu spotkania P. Zdzisław Łazanowski – zarządca Kompleksu Osówka zaprosił  

i oprowadził zebranych po Sztolni Osówka. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia obydwu 

gatunków nietoperzy, stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich – mopka i nocka dużego. 

 

 

Fot. 3. Uczestnicy spotkania podczas wizyty terenowej w Kompleksie Osówka.  

 

 

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

zostały osiągnięte. 


