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                   Kraków, 02.10.2013 r. 
 

Protokół  
ze spotkania przeprowadzonego w dniu 26.09.2013 r. w Nadleśnictwie 

Limanowa dotyczącego II warsztatu dla obszaru Natura 2000 Uroczysko 
Łopień PLH120078, związanego z projektem pn: „Opracowanie planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”  
 
Obecni według załączonej listy obecności. 
 
 Warsztaty składały się z dwóch części; pierwsza odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa 
Limanowa podczas której omówiono zmiany wprowadzone w szablonie dokumentacji dla 
obszaru Natura 2000 PLH120078 Uroczysko Łopień oraz zgłaszano kolejne uwagi do 
prezentowanego szablonu dokumentacji, natomiast drugą część stanowiło wyjście 
uczestników spotkania w teren i zapoznanie się z problematyką ochrony torfowiska 
zlokalizowanego w granicach obszaru Natura 20000 Uroczysko Łopień. 
 

Spotkanie rozpoczął Pan mgr inż. Jan Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, 
który powitał zaproszonych gości, następnie głos zabrał Mariusz Skwara przedstawiciel 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, który przedstawił dokument i zakres 
tematyczny spotkania. Równocześnie zwrócił uwagę, że trwające warsztaty są ostatnimi, a 
przygotowany projekt dokumentu (z uwzględnieniem nowych uwag) zostanie przekazany 
uczestnikom spotkania drogą mailową. 
 

Pan Mariusz Skwara rozpoczął omawianie uwag od poruszenia kwestii sposobu 
wycinki wierzby, która wkracza na teren torfowiska – przedstawił propozycję 
przeprowadzenia pojedynczego, radykalnego wycięcie wierzby. Przedstawiona propozycja 
została poparta – przedstawiciel PGL LP Pana Jana Widełkę Naczelnika w RDLP Kraków. 
Przedstawił on również propozycję wprowadzenia do projektu PZO zapisu o konieczności 
przeprowadzenie badań hydrologicznych dotyczących poziomu wód gruntowych na 
torfowisku wraz z porównaniem otrzymanych wyników z danymi meteorologicznymi. Pan 
Mariusz Skwara potwierdził, że konieczność wykonania takich badań zostanie uwzględniona 
w dokumencie wraz z działaniami monitoringowymi (finansowanie RDOŚ). 

Następnie Pan Mariusz Skwara przystąpił do omówienia zmian wprowadzonych w 
szablonie dokumentacji wraz ze wskazaniem w jaki sposób uwagi z wcześniejszych spotkań 
zostały uwzględnione. 
OMÓWIENIE SZABLONU 

• Str. 27/28 kolumna II: bory – zmiana w kierunku dodania gospodarki leśnej w oparciu 
o PUL. 

• Str. 26 kolumna II: torfowiska wykonanie jednorazowego zabiegu wycięcia wierzby 
na całej powierzchni, a w przypadku obniżenia poziomu wód wykonanie zastawek. Po 
nowych uwagach Pana Naczelnika Widełki dopisane zostaną działania związane z 
badaniami hydrologicznymi i monitoringowymi. 

• Str. 25 zapis dotyczący zamkniętych otworów wlotowych do jaskiń: było wskazanie, 
że klucze będą w posiadaniu Nadleśnictwa Limanowa, natomiast nowa propozycja 
zapisu: RDOŚ w Krakowie we współpracy Nadleśnictwem Limanowa. Propozycja 
Nadleśnictwa Limanowa wprowadzenia do projektu PZO zapisu o dwóch 
kompletach kluczy: jednego w posiadaniu chiropterologa Pana Krzysztofa Piksy oraz 
drugiego w Nadleśnictwie (dostępnego w nagłych przypadkach). Pan Jakub 



 

 

2 
 

Zygarowicz zwrócił uwagę na fakt, że w szablonie mowa jest o Czarcim Dole, który 
jest dostępny dla osób postronnych. Wobec tej uwagi przedstawiciel RDOŚ 
zaproponował aby nie rozgraniczać Czarci Dół i Grota, natomiast kwestia kluczy wg. 
przedstawionej propozycji (dwa komplety). 

• Pan Jakub Zygarowicz zwrócił uwagę, że w szablonie są podane kwoty pieniężne 
związane z finansowaniem działań podejmowanych w ramach PZO, a nie podano 
źródeł finansowania – co należałoby uzupełnić. Propozycja wprowadzenia do 
projektu PZO zapisu o źródłach finansowania. 

• Pan Mariusz Skwara zwrócił uwagę na zapis dotyczący gospodarki leśnej wokół 
jaskiń – w szablonie wskazano, że prowadzona będzie ona w oparciu o PUL. 
Przedstawiciele PGL LP poinformowali, że w tych lokalizacjach są to lasy 
reprezentatywne, bez działań gospodarki leśnej Propozycja wprowadzenia zmiany 
ww. zapisu w projekcie PZO (utrzymanie drzewostanów reprezentatywnych 
zgodnie z FSC). 

• str. 25, wiersz 3: Pan Mariusz Skwara przedstawił zapis dotyczący ochrony 
zadrzewień liniowych prowadzących do masywu Łopienia, a zlokalizowanych poza 
terenem Nadleśnictwa, w którym wskazano organy odpowiedzialne tj. RDOŚ w 
Krakowie, Gminy, Starostwo Powiatowe co zostało zaakceptowane przez uczestników 
spotkania.  Ponadto pan Mariusz Skwara poinformował, iż RDOŚ zwróci się do gmin 
o ewentualna pomoc w sprawdzeniu zapisów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Pan Piotr Ociepka ze Starostwa Powiatowego w Limanowej zwrócił 
również uwagę, że omawiany teren znajduje się w Południowomałopolskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu, wobec czego należy przeanalizować czy zapis ten dotyczący 
zadrzewień „liniowych” nie koliduje z zapisami uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Przedstawiciel RDOŚ poinformował, że zapis dotyczy zachowania 
ciągłości zadrzewień tego rodzaju, nie zaś wycinki pojedynczych drzew. 

• Pan Mariusz Skwara poruszył kwestie infrastruktury turystycznej na torfowisku 
zlokalizowanych na terenie Uroczyska Łopień. Poinformował zgromadzonych, że na 
poprzednich warsztatach w wyniku dyskusji uznano, iż torfowisko to stanowi zbyt 
mały obiekt przyrodniczy żeby udostępniać go turystycznie. Ponadto przekazał 
informację, że pan Adam Kapturkiewicz (lokalny speleolog) pisemnie przedstawił 
również takie samo stanowisko. Pan Naczelnik Widełka zgłosił uwagę o ewentualnej 
konieczności ograniczenia rozpowszechniania informacji o Łopieniu (informację 
podane powinny być ogólne, bez szczegółowych danych dotyczących lokalizacji 
najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc), natomiast wskazał jako istotne 
zaangażowanie w ochronę tego obiektu środowisk miejscowych. Propozycja ta 
znalazła poparcie wśród zgromadzonych na spotkaniu – pan Stanisław Rząsa wskazał 
Szkołę Podstawową jako placówkę posiadającą już doświadczenie w przyrodniczych 
inicjatywach 

• Pan Naczelnik Widełka zgłosił uwagę do zapisu dotyczącego konserwacji otworów 
wlotowych do jaskiń, tzn. usuwania elementów ograniczających ich wielkość. 
Wskazał takie działania jako typowo speleologiczne prace. Propozycja 
wprowadzenia do projektu PZO zapisu wskazującego, że działania takie powinien 
wykonywać fachowiec. Przedstawiciel RDOŚ poinformował, że zapis ten zostanie 
doprecyzowany. 

• Pan Jakub Zygarowicz zwrócił uwagę, że na str. 5 podane zostały koordynaty 
otworów wejściowych do jaskiń, Propozycja aby nie wprowadzać do projektu 
PZO tak szczegółowych danych. Pan Mariusz Skwara poinformował, że nie 
wszystkie informacje z szablonu zostaną przeniesione do Planu. 
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• Pan Jakub Zygarowicz zwrócił również uwagę na nieścisłości w opisie dotyczące 
stanu zachowania buczyny, tzn. na str. 7 szablonu wskazano na stan dobry siedliska, a 
na str. 15 stan określono jako U1, podczas gdy na stronie str. 4 siedlisko oceniono jako 
C. Przedstawiciele PGL LP stan zachowania buczyny oceniają jako dobry (FV). 
Przedstawiciel RDOŚ poinformował, że kwestia ta poruszona zostanie ponownie 
przeanalizowana i omówiona z ekspertem w zakresie siedlisk Panem Markiem 
Kroczkiem. 

 
Przedstawiciele PGL LP poinformowali, że uwagi zostaną przekazane w formie pisemnej do 
RDOŚ w Krakowie. 
 
 Po zakończeniu dyskusji w siedzibie Nadleśnictwa, uczestnicy spotkania wzięli udział 
w części terenowej warsztatów. Podczas części terenowej obejrzano torfowisko wraz z 
wkraczającą w ramach sukcesji wierzbą iwą Salix caprea oraz miejsca gdzie w latach 
ubiegłych wykonane zostały zabiegi związane z usunięciem wierzby. Przedstawiciele PGL LP 
zgłosili również uwagi do powstającego dokumentu, m. in. błędnego przeniesienia zapisu 
dotyczącego ochrony torfowiska na sąsiadujący z tym siedliskiem bór świerkowy. 
Równocześnie potwierdzono, że uwagi zostaną przekazane w formie pisemnej. 
 
 
 
 
Protokół sporządzili 
Anna Matij  
Mariusz Skwara 
 
 
 


