
 

 

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 

2013-10-08, Henryków, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

Dnia 8 października 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Henryków w Henrykowie odbyło się  

I spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

(RDOŚ) dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy.  

Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych, 

prezentacja projektu POIŚ, przekazanie ogólnych informacji o Sieci Natura 2000 w Polsce, 

przedstawienie wartości przyrodniczych obszaru, w tym zweryfikowanej w trakcie prac  

(na podstawie wizji terenowych i istniejących danych o obszarze) listy przedmiotów ochrony 

w obszarze, a także praca nad przygotowaniem projektu Planu, który będzie zawierał 

wypracowane wspólnie zapisy dotyczące określenia stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

wskazania zidentyfikowanych zagrożeń oraz celów działań ochronnych ich dotyczących  

– z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb Stron Zainteresowanych.  

Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu, który był dołączony do 

zaproszenia na spotkanie oraz został przedstawiony na początku spotkania jego uczestnikom. 

Przybyłych na spotkanie przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Henryków Pan Marian Białek - 

(gospodarz miejsca spotkania). 

Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz – Planista Regionalny, omówił cel i założenia spotkania 

oraz przedstawił prezentację nt. zasad funkcjonowania sieci Natura 2000 (w tym podstaw 

prawnych oraz zasad wyznaczania obszarów Natura 2000) oraz projektu POIS.05.03.00-00-

186/09. Przedstawił również merytoryczną zawartość planów zadań ochronnych obszarów 

Natura 2000 i rolę Zespołów Współpracy Lokalnej w tworzeniu dokumentu. Dyskusja, która 

miała miejsce w trakcie prezentacji dotyczyła planowania ochrony, opinii i poglądów nt. sieci 

Natura 2000, a także funkcjonowania  systemu ocen oddziaływania przedsięwzięć na 

środowisko, w szczególności w kontekście planowanych budowy elektrowni wiatrowych na 

obszarze gminy Ciepłowody (te zagadnienia poruszyli przedstawiciele Stowarzyszenia 

Bezpieczna Gmina Wolna od Wiatraków). 



 

 

W dalszej kolejności Pan Rafał Klodek – jako koordynator tworzenia projektu Planu – 

przedstawił w formie prezentacji informacje ogólne nt. obszaru (położenie, geologia i gleby, 

klimat, wody powierzchniowe, stan prawny) oraz listę przedmiotów ochrony obszaru. 

Szczegółowo omówiona  został stan zachowania, liczebność populacji bezkręgowców,  

tj. pachnicy dębowej Osmoderma eremita i przeplatki maturna Hypodryas maturna 

(specjaliści entomolodzy nie potwierdzają obecnie występowania osobników tego gatunku  

w Muszkowickim Lesie, wobec powyższego populacja tego gatunku została wskazana do 

uzupełnienia stanu wiedzy).  

Następnie Pani Marta Poprawska (botanik) z firmy Lemitor przedstawiła charakterystykę 

ogólną i wyniki badań terenowych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony 

Obszaru: 

 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati – 

zidentyfikowano dwa nowe stanowiska tego rzadkiego i cennego siedliska, 

 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) – po weryfikacji stwierdzono , że siedlisko 

należy powiększyć do 13 ha w granicach trzech oddziałów leśnych, 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio 

Carpinetum) – stwierdzono, że dobrze zachowane siedlisko o identycznym 

charakterze znajduje się poza granicami obszaru. Łącznie siedlisko grądu zajmuje 

powierzchnię ok. 250 ha, 

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – ich stan zachowania został 

oceniony jako doskonały. 

Pani Iwona Gotfried (chiropterolog) z firmy Ekoznawca przedstawiła charakterystykę obu 

gatunków nietoperzy stanowiących również przedmioty ochrony: 

 1308 mopek Barbastella barbastellus  

  1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteini. 

Przedstawiciele ww.  Stowarzyszenia zapytali czy planowana budowa elektrowni wiatrowych 

może wpłynąć negatywnie na ww. zwierzęta. Specjalista wyjaśnił, iż gatunki te są gatunkami 

leśnymi, w związku z czym nie są one zagrożone.  



 

 

Po przerwie podjęto dyskusję mającą na celu identyfikację problemów z właściwym stanem 

ochrony obszaru (w formie uproszczonej analizy SWOT), podczas której poruszono m.in. 

następujące zagadnienia: 

- przedstawiciele Lasów Państwowych zwrócili uwagę na fakt, że na terenie leśnictwa 

Muszkowice prowadzona jest uprawa nasienna modrzewia, w związku z czym wskazane jest 

wyłączenie terenów upraw z granic obszaru  Natura 2000; wyrażono jednocześnie wstępną 

akceptację planowane powiększenie Obszaru w miejscach, gdzie stwierdzono występowanie 

dobrze zachowanych łęgów i grądów; 

- konieczność dokładniejszego rozpoznania rodzaju ujęcia wodnego zlokalizowanego w lesie  

i jego  wpływu na źródliska i siedliska leśne; 

- problem wymierania jesionów, który może wpłynąć na stan populacji przelatki maturna; 

- ustalono, że potok Zameczy i inne cieki przepływające w granicach obszaru są pod zarządem 

Nadleśnictwa Henryków, które nie planuje ich regulacji, 

- zaproponowane działanie ochronne dla nietoperzy  w postaci wstrzymania wycinki dębu  

i buka w okresie rozrodu tych ssaków (czerwiec-lipiec) będzie mocno problematyczne dla 

Lasów Państwowych w związku z m.in. zawartymi kontraktami z odbiorcami drewna, 

- wskazano na problem zanieczyszczeń chemicznych spływających z pól uprawnych, które 

blisko sąsiadują z kompleksem leśnym i istotność pozostawiania stref ekotonowych. 

 

Na zakończenie spotkania Pan A. Ruszlewicz podsumował wszystkie wskazane „dobre” 

strony obszaru (w szczególności najważniejsze walory przyrodnicze) oraz „złe” strony, które 

stanowią o problematyce zarządzania Obszarem.  Następnie Pan A. Ruszlewicz zakończył 

dyskusję oraz podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu jednocześnie wyraził nadzieję, 

że współpraca przy tworzeniu projektu PZO będzie przebiegała sprawnie i z wzajemnym 

zrozumieniem.  

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

projektu zostały osiągnięte. 


