
 

 
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z III spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060 

Wola Radziszowska, 25.11.2021. 

 

 

Prowadzący: 

• Konrad Kata –  wykonawca ekspertyz przyrodniczych (firma Żbik), 

• Grzegorz Zygmunt – koordynator planu (RDOŚ). 

Cel spotkania: 

Przedstawienie członkom Zespołu Lokalnej Współpracy ekspertyz (malakologicznej, 

herpetologicznej, teriologicznej, ichtiologicznej i botanicznej) i omówienie uzyskanych 

wyników. Dyskusja nad proponowanymi zapisami w powstającej dokumentacji i omówienie 

proponowanych zmian granic obszaru.  

Uczestnicy spotkania (łącznie 25 osób): 

-Ekspert koordynator badań przyrodniczych wraz z wykonawcami poszczególnych 

inwentaryzacji, 

- Mieszkańcy Woli Radziszowskiej, Leńcz i Zarzyc Wielkich, 

- Przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, 

- Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Skawina, 

- Przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Cedronu, 

- Przedstawiciele PGW Wody Polskie RZGW Kraków, 

- Przedstawiciel Nadleśnictwa Myślenice, 

- Sołtys Zebrzydowic, 

- Przedstawiciel, Członek Zarządu Koła Wędkarskiego PZW Hutnik Skawina, 

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. 

 

 

Główne założenia spotkania:   

• Omówienie wyników poszczególnych ekspertyz przyrodniczych wraz z dyskusją 

dotyczącą przedstawianych informacji.  

• Dyskusja nad proponowanymi zapisami w powstającej dokumentacji, omówienie 

proponowanych zmian granic obszaru, przedstawienie potencjalnych zagrożeń i 

możliwych działań ochronnych oraz rozwiązań powstających lokalnie problemów. 

• Przedstawienie planu dalszych prac w obszarze wraz z informacją o ostatnim czwartym 

spotkaniu w ramach sporządzania PZO, planowanym wstępnie na pierwszy kwartał 2022 r. 

 



 

 

 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 powitaniem przybyłych uczestników  

i ekspertów. Każdy członek Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) przedstawił się, celem 

zapoznania się wszystkich interesariuszy. Następnie pierwszy ekspert p. Agata Futoma 

przedstawiła wyniki inwentaryzacji botanicznej. Po ciekawej dyskusji p. Konrad Kata 

przedstawił w zastępstwie eksperta wyniki inwentaryzacji malakologicznej. Następnie kolejny 

ekspert p. Bogdan Wziątek omówił rezultaty badań ichtiologicznych, herpetologicznych i 

teriologicznych. Po przerwie p. K. Kata przedstawił wyniki ekspertyzy entomologicznej. Po 

wysłuchaniu sprawozdań przyrodniczych, członkowie ZLW rozpoczęli dyskusję nad 

proponowanymi zapisami w powstającej dokumentacji dotyczącymi zmian granic obszaru, 

potencjalnych zagrożeń i możliwych działań ochronnych oraz nad możliwymi rozwiązaniami 

powstających lokalnie problemów. 

Podczas dyskusji pojawiły się następujące propozycje: 

- ustanowienia jako przedmiot ochrony w obszarze obok skójki gruboskorupowej, także 

brzanki. 

- wpisania w dokumentacji (Standardowy Formularz Danych – SDF) występowania siedlisk i 

innych gatunków naturowych jako niechronionych w obszarze, ale podnoszących jego walory 

przyrodnicze tj.: 

• 3220 – Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków,  

• 6430 – Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium), 

• 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

• 6510 – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion), 

• 9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-

Carpinetum), 

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

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

• 1355 - Bóbr (Castor fiber) 

• 1357 - Wydra (Lutra lutra) 

• 1060 – Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) 

• 6177 – Modraszek telejus (Phengaris teleius) 

• 6179 – Modraszek nausitous (Phengaris nausithous) 

- wpisania jako zagrożenie m.in. przegradzanie cieku poprzecznymi barierami utrudniającymi 

migrację organizmom wodnym (3 progi) – jeden w obecnych granicach Obszaru, pozostałe 

dwa w nowoprojektowanych granicach. 

- korekty granic Obszaru tj. wydłużenia go do ujścia potoku Cedron do Skawinki i 

ewentualnego wyłączenia działek ewidencyjnych niecennych przyrodniczo np. boiska 

piłkarskiego – m.in. działki o numerach: 1509/2 (podłużny budynek gospodarczy), 1536/1 

(teren wyrównany, obsiany trawą i otoczony żywopłotem z tui), 2651 (działka 

zagospodarowana z domem jednorodzinnym - granica Natura 2000 wyrównana do granic 

ewidencyjnych), 562/2 (dom jednorodzinny oraz budynek gospodarczy), 1584/2 (ogrodzona 

działka z ekspozycją nagrobków), 1583 (drewniany budynek – zabytkowy lamus). 

- zobligowania właściciela cieku (PGW Wody Polskie) do cyklicznego sprzątania brzegów 

Cedronu w Obszarze z napływających śmieci antropogenicznych. 

- określenia miejsc w których byłaby możliwa punktowa zabudowa antypowodziowa potoku 

przy użyciu materiałów naturalnych (wiklina) 



 

 

 

- pozyskania od PZW w Krakowie informacji na temat występowania w Cedronie któregoś z 

gatunków minogów, które również można by zamieścić w SDF jako gatunki naturowe jako 

niechronione w obszarze, ale podnoszące jego walory przyrodnicze.  

 

Na koniec spotkania p. Grzegorz Zygmunt podziękował przedstawicielom 

Stowarzyszenia Miłośników Cedronu za udostepnienie sali, a wszystkim zebranym za udział 

w spotkaniu i zakomunikował, że wszelkie 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 marzec/kwiecień 2022 r. Warsztaty ostatecznie zakończono 

około godziny 15.30. 

 

Fotorelacja ze spotkania: 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


