
PROTOKÓŁ 

ze spotkania dotyczacego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020,  które odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 roku w 

Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach 

 

Celem drugiego spotkania było przedstawienie interesariuszom informacji 
dotyczących przeprowadzonych  prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020.  

W spotkaniu udział wzięli: załącznik lista obecności 

Spotkanie rozpoczął Pan Paweł Kozioł – koordynator planu zadań ochronnych z 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, który przedstawił cel i przebieg 
spotkania.  

Po rozpoczeciu przedstawiona została prezentacja multimedialną, w której 
przypomniano podstawowe informacje o obszasze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Okolic 
Bukowca PLH120020.  

Nastepnie przeanalizowano arkusz dokumentacji planu zadań ochronych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na istniejące i potencjalne zagrożenia przediotów ochrony 
Obszaru oraz cele działań ochronnych i konkretne działania ochronne.  

Przedstawiona została również propozycja powiększenia obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020 o 2 enklawy: w Domosławicach i w Rożnowie.  

 

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania zadawali pytani i przedstawiali 
następujące wnioski: 

1. Pan Andrzej Węgiel (Wykoanawca PZO) zabrał głos w sprawie niekontrolowanej 
penetracji siedlisk leśnych stwierdzając, iż w przypadku siedlisk będących przedmiotem 
ochrony Obszaru (żyzna buczyny, kwaśne buczyny, grąd) niekontrolowana penetracja 
przez ludzi nie stanowi dla nich znaczącego zagrożenia. 

2. Pan Grzegorz Wojtanowski (Nadleśnictwo Gromnik) zadał pytanie dotyczące 
powierzchni na jakiej powinna być przeprowadzona w siedliskach leśnych trzebież 
późna. Odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Wegiel stwierdzając, iż głównym problemem 
przy działaniach ochreonnych jest ilość i jakość pozostawianego w lesie martwego 
drewna.  

3. Pani Małgorzata Michna (RDOŚ w Krakowie) odniosła się do przeprowadznych 
konsultacji z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych dotyczącą prowadzenia 
monitoringi drewna martwego w lasach. 



4. Pan Stanisław Trąd (Nadleśnictwo Stary Sącz) zadał pytanie, co jest przyczyną iż 
siadliska leśne mają ocenę U1? Odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Wegiel stwierdzając, iż 
ocena ta zależy od wskaźników martwego drewna.  

5. Pan Grzegorz Wojtanowski (Nadleśnictwo Gromnik) zadał pytanie czy podane w 
szablonie dokumewntacji wskaźniki dotyczące lasów odnoszą się tylko do siedlisk 
będących przedmiootami ochrony czy do całości lasów w Obszarze. Udzielono 
odpowiedzi, iż wskaźniki dotyczą tylko siedlisk będących przedmiotem ochrony, bez 
uwaględnienia lasów prywatynych występujacych w Obszarze.  

6. Pani Małgorzata Michna (RDOŚ w Krakowie) uzupełniła, iż w przedmiotowym Obszarze 
nie osiągniemy wskaźnika wyższego niż U1 ze wzdledu na małą powierzchnię siedlisk 
będących przedmiotem ochrony Obszaru.  

7. Pani Małgorzata Mordarska – Duda (Małopolski Urząd Wojewódzki) przedstawiła 
wątpliwości odnoszące się do kumaka górskiego i traszki grzebieniastej jako 
przedmiotów ochrony w „ostoi nietoperzowej”. 

8. Pan Grzegorz Wojtanowski (Nadleśnictwo Gromnik) wysunął wniosek aby w zadaniach 
ochronnych dla lasów prywatych wpisać konieczność wykonania uproszczonych planów 
urządzania lasów.  

9. Pan Andrzej Wolak (Urząd Gminy Gródek n/Dunajcem) wyraził opinię, iż gmina Gródek 
n/Dunajcem jest przeciwna poszerzeniu Obszaru o enklawę w Rożnowie. Zadał również 
pytanie dotyczące liczebności nietoperzy w beluardzie i granicy obszaru o ograniczenia w 
użytkowaniu. Opowiedzi udzielił Pan Andrzej Węgiel. 

 
10. Pan Stanisław Trąd (Nadleśnictwo Stary Sącz) wyraził wątpliwość czy jest konieczność 

poszerzania Obszaru skoro nietoperze czują się dobrze. Wyraził również opinię iż w 
przydaku poszerzenia Ostoi o enklawę w Rożnowie w zapisach PZO należy zawrzeć 
zapisy o cięciach takie same jak w planie urządzania lasu, podpierając swój wniosek 
cyctatem z dokumentu opinijacego PUL. 

 

Protokół przygotowała:  Dagmara Klimczak – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie. 
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