
 

 
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z II spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.07.2021. 
 

Prowadzący: 

• Konrad Kata –  ekspert koordynator ekspertyz przyrodniczych, 

• Marta Potoczek-Plata – ekspert malakolog, 

• Grzegorz Zygmunt – koordynator planu (RDOŚ). 

Cel spotkania: 

Wizja terenowa z członkami Zespołu Lokalnej Współpracy w obszarze Natura 2000 Cedron 
PLH120060. Przedstawienie specyfiki obszaru, omówienie i pokazanie przedmiotów ochrony 
oraz postępów prac terenowych. 

Uczestnicy spotkania (łącznie 18 osób): 

- Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, 
- Ekspert koordynator badań przyrodniczych wraz z ekspertem malakologiem, 
- Przedstawiciele Urzędu Gminy Skawina, 
- Przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Cedronu, 
- Przedstawiciel Nadleśnictwa Andrychów, 
- Przedstawiciele PGW Wody Polskie RZGW Kraków. 
 
Przebieg wizyty w terenie:   

• Omówienie i pokazanie głównych walorów przyrodniczych obszaru z głównym 
naciskiem na omówienie biologii i ekologii skójki gruboskorupowej.  

• Omówienie stanu zachowania przedmiotów ochrony, zagrożeń i działań ochronnych. 

• Przedstawienie planu dalszych prac w obszarze oraz spotkań w ramach sporządzania 
PZO. 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00 na parkingu pod Sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Koordynator planu – Pan G. Zygmunt powitał przybyłych uczestników  
i ekspertów, przedstawił program warsztatów oraz rozdał przygotowany prowiant. 
Następnie wszyscy udali się do zapewnionego busa, którym zostali przewiezieni w pierwsze  
z zaplanowanych do pokazania miejsc w terenie. Po przybyciu na miejsce Pan K. Kata 
przedstawił granice obszaru, pokrótce omówił poszczególne ekspertyzy przyrodnicze i ich 
metodyki. Opisał także rzeczywiste i potencjalne przedmioty ochrony, które mogą  



 

 

 

się znajdować w obszarze. Następnie całą grupą udano się nad Cedron. Nad jego brzegiem 
Pani  M. Potoczek szczegółowo omówiła warunki bytowania, biologię i metodykę 
monitoringu skójki gruboskorupowej (Unio crassus), która jest głównym przedmiotem 
ochrony  
w obszarze Natura 2000 Cedron PLH120060.  

W trakcie wędrówki wzdłuż brzegów Cedronu omawiano zagadnienia dotyczące 
innych przedmiotów ochrony, określano też zakres zagrożeń i sposób prowadzenia 
ewentualnych działań ochronnych dla obszaru. Następnie busem uczestnicy przejechali  
w miejsce znajdujące się tuż poniżej obszaru Natura 2000 w celu zobaczenia progów budowli 
poprzecznych uniemożliwiających migracje zwierzętom wodnym. W trakcie dyskusji padło 
zapytanie czy dla skomunikowania obszaru nie powinno się ich udrożnić lub przebudować, 
tak aby umożliwić im swobodne przemieszczanie się wzdłuż cieku. Podczas wizji omawiano 
także inne zagadnienia, które dotyczyły możliwości budowy w obszarze Natura, wycinania 
drzew, jakości wody w potoku, a także usuwania obcych gatunków inwazyjnych czy realizacji 
zabiegów ochrony czynnej.  

Następnie uczestnicy spotkania zostali przewiezieni na parking pod Sanktuarium  
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pan G. Zygmunt podziękował za udział w spotkaniu  
i zakomunikował, że wszystkie materiały i informacje dotyczące prac nad planem zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060 oraz spotkań konsultacyjnych będą 
dostępne na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie, a kolejne spotkanie planowane jest  
na październik 2021 r. Warsztaty zakończono około godziny 14.00. 

 
Dokumentacja fotograficzna (J.Ślęzak): 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


