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Protokół 

z I spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Krzeszowice PLH120044 

Dnia 29 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach odbyło się I spotkanie 

konsultacyjne dotyczące opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Krzeszowice. Plany zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 przygotowywane są 

w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Organizatorem spotkania była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. Celem 

spotkania było omówienie metodyki i etapów prac przy sporządzaniu projektu PZO, 

przekazanie ogólnych informacji o Sieci Natura 2000 w Polsce, przedstawienie charakterystyki 

obszaru Krzeszowice, przedmiotów ochrony i ich zagrożeń, a także utworzenie Zespołu 

Lokalnej Współpracy.  

Uczestnicy spotkania: 

• Tomasz Pachowicz – koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru  

Krzeszowice PLH120044, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

• Radosław Koryga – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

• Justyna Ślęzak - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

• Mirosław Więcek – wykonawca ekspertyzy chiropterologicznej, firma BUFOR 

• Konrad Sachanowicz – ekspert chiropterolog, wykonawca ekspertyzy 

chiropterologicznej, firma BUFOR 

• Małgorzata Misielak - wykonawca ekspertyzy chiropterologicznej, firma BUFOR 

• Anna Wójs – Referat Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Krzeszowicach 

• Matylda Potocka – przedstawiciel Pałacu Potockich w Krzeszowicach 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczął Pan Tomasz Pachowicz, który powitał zgromadzonych gości oraz 

przedstawił zespół zaangażowany w opracowanie PZO dla obszaru Natura 2000 Krzeszowice 

PLH120044. Podczas prezentacji scharakteryzował sieć Natura 2000 w Polsce, przedstawił 

projekt POIS.02.04.00-00-0193/16, a następnie omówił założenia planu zadań ochronnych 
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dla przedmiotowego obszaru, status prawny tego dokumentu oraz harmonogram prac i zasady 

współpracy w toku prac nad planem.  

Następnie głos zabrał Pan Konrad Sachanowicz, który w trakcie swojej prezentacji omówił 

biologię, zagrożenia, podstawowe założenia ochrony nietoperzy, będących przedmiotem 

ochrony na obszarze oraz ich wymagania siedliskowe.  

W części dyskusyjnej spotkania, P. Matylda Potocka stwierdziła, że w Pałacu Potockich, oprócz 

letniej kolonii rozrodczej, obserwowane są nietoperze w sezonie zimowym. P. Konrad 

Sachanowicz wyjaśnił, że niektóre gatunki nietoperzy wykorzystują kryjówki w budynkach 

również zimą. P. Matylda Potocka zapytała o preferencje nietoperzy względem 

wykorzystywania kryjówek w drzewach. P. Konrad Sachanowicz wyjaśnił, że głównymi 

kryjówkami kolonii rozrodczej dla nocków orzęsionych są budynki, a zimą podziemne 

schronienia i jaskinie, natomiast inne gatunki nietoperzy tj. mopki, karliki, borowce chętnie 

zamieszkują dziuple i szczeliny drzew. P. Anna Wójs odniosła się do procedur  

w trakcie uzgodnień wycinki drzew oraz potrzebie nadzoru chiropterologicznego. Zapytała 

również o wielkość obszaru, który dla nietoperzy stanowi bazę żerową. P. Konrad Sachanowicz 

opisał środowiska stanowiące obszary żerowiskowe oraz dystanse, które nietoperze mogą 

pokonywać w ciągu nocy. P. Anna Wójs podkreśliła istotność trasy przelotowej wzdłuż cieków 

Krzeszówki i Filipówki. P. Matylda Potocka zwróciła uwagę na to, że polujące nietoperze 

obserwowane są też przy nieużytkowanych szklarniach na terenie parku. P. Anna Wójs zapytała 

o wpływ oświetlenia na aktywność nietoperzy. P. Konrad Sachanowicz omówił preferencje 

nietoperzy względem oświetlenia w zależności od gatunku. P. Justyna Ślęzak dodała, że 

odpowiednia barwa, osłonięcie i kierunek oświetlenia minimalizują negatywny wpływ na 

nietoperze, szczególnie istotne jest to przy otworach wlotowych w obiektach. Między 

uczestnikami spotkania nawiązała się dyskusja na temat podjęcia odpowiednich działań 

ochronnych dla przedmiotów ochrony w obszarze. Podjęto także problem niedostatecznej 

edukacji przyrodniczej wśród społeczeństwa. Na końcu P. Anna Wójs zwróciła uwagę 

na występowanie dużej liczby potencjalnych schronień dla nietoperzy w bliskiej okolicy 

Krzeszowic np. zamek Tenczyn, bunkry pobrowarowe. 

 

Po wyczerpaniu uwag, przedstawiono wzór projektu planu zadań ochronnych na przykładzie 

ustanowionego już dokumentu dla innego obszaru. Pan Tomasz Pachowicz podsumował 

spotkanie oraz podkreślił dużą rolę Zespołu Lokalnej Współpracy w pracach 

nad sporządzaniem PZO. Poinformował również, że wszystkie materiały i informacje 

dotyczące prac nad planem zadań ochronnych oraz spotkań konsultacyjnych będą przesyłane 
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uczestnikom na bieżąco. Następnie podziękował za przybycie i zaprosił do wzięcia udziału 

w kolejnym spotkaniu. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami. 

 

 

 

 

Wystąpienie Pana T. Pachowicza, I spotkanie konsultacyjne obszar Natura 2000  

Krzeszowice PLH120044 
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Wystąpienie Pana K. Sachanowicza, I spotkanie konsultacyjne obszar Natura 2000  

Krzeszowice PLH120044 


