
 

 
Sprawozdanie z II spotkania konsultacyjnego 

dla obszaru Natura 2000 PLB120002 Puszcza Niepołomicka 
 

 

Drugie spotkanie w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Puszcza Niepołomicka PLB120002 (PIOŚ.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie 
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”) odbyło się dn. 18 
października 2012 roku w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. W 
spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, w tym: przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwa Niepołomice, Urzędu Gminy w Drwini, 
Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, Fundacji Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Urzędu Miasta i 
Gminy Niepołomice, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków, 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Niepołomicach, Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. 
 
Spotkanie prowadziła Pani Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie. 
Głównym celem spotkania było zaprezentowanie zakresu i wyników prac terenowych 
przeprowadzonych w roku 2012, stanu ochrony gatunków ptaków, będących przedmiotami 
ochrony w obszarze, stwierdzonych i przewidywanych oddziaływania na przedmioty 
ochrony, ustalonych celów ochrony,  proponowanych działań ochronnych, niezbędnych dla 
osiągnięcia postulowanych celów ochrony, monitoringu stanu ochrony gatunków ptaków 
oraz proponowane zmiany w dokumentacji obszaru dotyczących przedmiotów ochrony. 
Prezentację przedstawił Grzegorz Cierlik, koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru 
Puszcza Niepołomicka.  
 
W trakcie prezentacji odbywała się dyskusja nad prezentowanymi zagadnieniami. Zgłoszono 
następujące wnioski i postulaty: 

1. Została przedstawiona informacja, że w ramach aktualnie prowadzonej gospodarki 
leśnej zostawiane są wszystkie drzewa dziuplaste oraz zamierające. Posusz jest 
usuwany ze względów sanitarnych; 

2. Został złożony postulat, aby w PZO wyraźnie podkreślić, że większość wskazywanych 
zagrożeń, to zagrożenia potencjalne i aktualnie nie stwierdza się ich istotnego 
oddziaływania na przedmioty ochrony; 

3. Została przedstawiona informacja, że kwestie pozostawiania starych drzew w 
drzewostanach ujęte jest w PUL; 

4. Zgłoszono postulat, aby w dokumentacji PZO uwzględnić możliwość wykorzystywania 
przez puszczyka uralskiego także innych miejsc gniazdowania, takich jak ambony 
myśliwski, stosy gałęzi na ziemi – dodać inne możliwości gniazdowania;  

5. Zostało zadane pytanie, jaki jest wpływ puszczyka uralskiego na inne gatunki sów na 
terenie Puszczy Niepołomickiej, np. włochatkę; 



 

6. Została przedstawiona informacja, że w ramach aktualnie prowadzonej gospodarki 
leśnej zostawiane się wszystkie drzewa dziuplaste oraz drzewa z gniazdami ptaków 
drapieżnych; 

7. Została postawiano teza, że dla dzięciołów, w tym dzięcioła średniego, korzystne są 
występujące w drzewostanach domieszkowe gatunki drzew (np. osika, wierzba) – 
takie drzewa są pozostawiane w drzewostanach; 

8. Została przedstawiona informacja, że zgodnie z wytycznymi FSC należy zostawiać min. 
5% martwego drewna w drzewostanach; 

9. Została przedstawiona informacja, że został przygotowany i złożony projekt 
inwentaryzacji martwego drewna na terenie całej Puszczy Niepołomickiej. Jeśli 
projekt zyska akceptację będzie realizowany ze środków z funduszu leśnego; 

10. Została przedstawiona informacja, że istniejące zapisy nakazują pozostawianie 5% 
martwego drewna oraz 5% starodrzewu. 

11. Wskazano na problemy związane z ograniczaniem obszarów żerowiskowych 
puszczyka uralskiego w związku z zarastaniem terenów otwartych sąsiadujących z 
obszarem; 

12. Została przedstawiona informacja, że trwają prace nad opracowaniem projektu 
monitoringu po realizacyjnego dla odcinaka autostrady A4 sąsiadującego z obszarem 
Puszczy Niepołomickiej. Aktualnie trwają przygotowania do wdrożenia tego projektu, 
w ramach których przewidywane są uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Krakowie; 

13. Zgłoszono postulat o uzupełnienie Zespołu Lokalnej Współpracy o przedstawiciela 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej; 

14. Został zgłoszony postulat aby w PZO uszczegółowić zalecenia ochronne, zwłaszcza 
zapisy dotyczące ilości „martwego drewna”; 

15. Wskazano, że  PZO powinien w sposób istotny odnosić się do zapisów PUL. 
16. Została złożona deklaracja, że informację o wszystkich czynnych gniazdach puszczyka 

uralskiego, będą na bieżąco przekazywane do Nadleśnictwa Niepołomice; 
17. Został złożony wniosek, aby ochroną strefową były objęte wszystkie znane gniazda 

ptaków szponiastych; 
18. Została przedstawiona informacja, że prace leśne na każdy następy rok są planowane 

są do końca sierpnia roku poprzedniego; 
19. Przedstawiono wniosek o rezygnację z wyznaczania ze stref ochronnych wokół gniazd 

dzięcioła średniego.  
20. Przedstawiono informację, że pozyskanie drzew liściaste jest realizowane raczej w 

okresie bezlistnym; 
21. Przedstawiono informację, że jeśli w trakcie realizacji prac leśnych stwierdzane jest 

zajęte gniazdo (czynna dziupla) to takie drzewo jest pozostawiane wraz z grupą drzew 
otaczających;  

22. Przedstawiono postulat aby w PZO zapisy o ochronie strefowej znanych gniazd 
puszczyka uralskiego i wszystkich gniazd ptaków szponiastych dotyczył tylko 
drzewostanów rębnych. W pozostałych drzewostanach takie drzewa są 
pozostawiane, pozostawiane są także drzewa dziuplaste wraz z drzewami 
sąsiadującymi. 



 

23. Zostało postawione pytanie - Czy nie ma problemu ze zwiększonym ruchem 
turystycznym na terenie Puszczy Niepołomickiej? 

24. Została przekazana informacja, że tablice informujące o walorach przyrodniczych 
terenu Puszczy Niepołomickiej będą lokalizowane w sąsiedztwie obszarów o 
wzmożonym ruchu turystycznym (np. parkingi, miejsca wypoczynkowe); 

25. Przedstawiono informację, że masowy, niekontrolowany ruch turystyczny na terenie 
Puszczy Niepołomickiej ma miejsce jedynie w czerwcu, w okresie zbioru borówki 
czarnej; 

26. Została przedstawiona informacja, że zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego 
PUL na terenie Puszczy Niepołomickiej ilość martwego drewna nie będzie maleć; 

27. Została przedstawiona informacja, że istnieją możliwości pozyskania środków 
finansowych na projekty np.  związane z ograniczeniem niechcianej sukcesji; 

28. Wskazano, w uzasadnionych  przypadkach, na potrzebę korekty granicy obszaru i 
dopasowanie jej przebiegu do granicy działek ewidencyjnych. 

 
Na zakończenie spotkania, Pani Bożena Kotońska poinformowała zebranych, że najbliższym 
czasie otrzymają oni do konsultacji dokumentację PZO z prośbą o uwagi do zapisów planu.  
 

 
Sprawozdanie sporządził: 

Grzegorz Cierlik – Koordynator planu 
Anna Zięcik – przedstawiciel wykonawcy 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 

 


