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
2013-02-12, Bierutów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000
Bierutów PLH020065, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

W dniu 12 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Bierutowie odbyło się spotkanie
zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę
projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 „Bierutów” PLH020065
firmę URS Polska Sp. z o.o.
Celem spotkania było przypomnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru,
zidentyfikowanych zagrożeniach i problemach związanych z utrzymaniem lub poprawą stanu
ochrony oraz koniecznych działaniach ochronnych. Założono także omówienie granicy
obszaru i propozycji jej zmiany oraz przedstawienie wniosków z analizy istniejących
dokumentów planistycznych w obszarze i jego bezpośrednim otoczeniu.
Spotkanie rozpoczął zastępca burmistrza, Pan Andrzej Czechowski. Następnie Planista
Regionalny Pan Andrzej Ruszlewicz przedstawił harmonogram spotkania. Przedstawiciele
wykonawcy planu rozdali obecnym na sali mapy z zaznaczonymi przedmiotami ochrony i
działaniami
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charakterystykę obszaru i przedmiotów ochrony. Omówione zostały również zagrożenia i
działania ochronne. Ponieważ na sali byli obecni rolnicy użytkujący łąki, szczególny nacisk
położono na działania na siedliskach antropogenicznych. Najwięcej czasu poświęcono
wymaganiom ochrony głównego przedmiotu ochrony w obszarze – czerwończyka fioletka
zasiedlającego wilgotne łąki z rdestem wężownikiem. Pani Małgorzata Rudy wyjaśniła, że
działania zostaną podzielone na obligatoryjne, do których należy zachowanie powierzchni
łąkowej i ekstensywne jej użytkowanie oraz fakultatywne. Te drugie są już dokładnie
określone pod kątem użytkowania i jeżeli rolnik będzie chciał dostawać dopłaty za
utrzymanie siedliska, musi się do tych wymogów zastosować.
Kolejnym prelegentem był teriolog, Pan Wojciech Lewandowski, który omówił zagrożenia i
działania ochronne w odniesieniu do wydry zasiedlającej Widawę oraz pobliskie stawy. Dla
zachowania dobrego stanu populacji tego gatunku konieczne jest zachowanie roślinności
przybrzeżnej. Podkreślono, że nie jest to jednoznaczne z zakazem wycięcia jakiegokolwiek
drzewa.
Ostatnimi przedmiotami ochrony, które zostały omówione były ryby, o których opowiedział
Pan Jan Błachuta. Podkreślił, że Widawa jest bardzo ważną rzeką dla takich ryb jak koza,
różanka czy piskorz, natomiast obszar jest za mały, aby działania ochronne na nim podjęte
wpłynęły na całą populację. Konieczny jest jednak monitoring czystości wód, która jest
bardzo ważna dla tych gatunków. Spośród działań ochronnych wymieniono ponowne
napełnienie rowów melioracyjnych oraz użycie zastawek, co przywróciłoby siedliska dogodne
dla piskorza.
Po omówieniu wszystkich przedmiotów ochrony pod dyskusję poddano przebieg granicy.
Pan Andrzej Ruszlewicz jeszcze raz przypomniał, że plan robiony

jest dla obecnie

obowiązującej granicy, natomiast zatwierdzenie korekty granic jest procesem długim.
Wykonawcy planu przedstawili wypracowaną na pierwszym spotkaniu ZLW propozycję
korekty wraz z propozycjami ekspertów opracowujących poszczególne części planu.
Kontrowersje wzbudziła propozycja powiększenia obszaru w stronę Bierutowa, ze względu
populację czerwończyka fioletka. Obecna na spotkaniu Pani Agnieszka Sala, która w
ramach pracy magisterskiej bada tę populację potwierdziła, że takie powiększenie jest
zasadne. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego sprzeciwili się takiemu pomysłowi, ponieważ
teren ma zostać w przyszłości wykorzystany do zdeponowania na nim osadów z pobliskiej
oczyszczalni ścieków. Po krótkiej dyskusji postanowiono zobaczyć to miejsce na wizji
terenowej.

W przerwie prezentacje oraz elektroniczne wersje map zostały chętnym osobom przekazane
na nośniki elektroniczne.
Drugą częścią spotkania była wizja terenowa w pobliżu starej oczyszczalni ścieków. W teren
udali się przedstawiciele wykonawcy planu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Pani Agnieszka Sala –
entomolog.

W terenie wykonawcy planu pokazali najbardziej istotne miejsca dla ochrony motyli
będących przedmiotami ochrony oraz wyjaśnili dlaczego korzystne byłoby powiększenie
obszaru. Z kolei przedstawiciele Urzędu pokazali w które miejsce chcą przeznaczyć pod
osady z oczyszczalni. W wyniku dyskusji ustalono, że propozycja korekty granic obejmie
teren na południe od starej oczyszczalni ścieków, przylegający do łąki z dużym
zagęszczeniem czerwończyków fioletów. Pani Marta Łysiak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska podkreśliła, że działania gminy na terenie przyległym do obszaru również będą
podlegać procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Po omówieniu wszystkich
wątpliwości z tym związanych zakończono spotkanie.
Przebiegło ono zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu projektu
zostały osiągnięte.

