
 

 

Sprawozdanie z II spotkania konsultacyjnego 

dla obszaru Natura 2000 PLB120005 Dolina Dolnej Skawy 
 
 
 
Spotkanie odbyło się 16 października w Restauracji Myśliwskiej w Zatorze. Wzięło w nim 
udział 15 osób z Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru PLB120005 Dolina Dolnej Skawy, 
w tym przedstawiciele Urzędu Gminy Przeciszów, Urzędu Gminy Spytkowice, Urzędu Gminy 
Tomice, Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgowy w Krakowie, Krakowskich 
Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., Urzędu Miasta Zator, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Kraków, Stowarzyszenia Dolina Karpia, Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze oraz Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska i Instytutu Ochrony Przyrody PAN – wykonawcy planu zadań 
ochronnych dla tego obszaru. 
 
Celem spotkanie było zaprezentowanie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy, w szczególności wyników tegorocznych prac 
terenowych, wyznaczonych celów ochronnych, zidentyfikowanych zagrożeń oraz propozycji 
rodzaju i zakresu działań ochronnych.  
Spotkanie otworzył krótkim wstępem Pan Tomasz Ciepły z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie. Następnie Panie ze Stowarzyszenia Dolina Karpia przedstawiły 
prezentację na temat możliwości uzyskania dofinansowania na wnioski w ramach osi 
priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
Główną część spotkania poprowadził Pan Grzegorz Cierlik z Instytutu Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie, prezentując projekt PZO i czuwając nad rozwijającą się dyskusją. 
 
W trakcie tej prezentacji zgłoszono następujące uwagi i wnioski: 

1. (Pani Barbara Latoń, KZEK S.A.) Propozycja wprowadzenia do planu zadań ochronnych 
zapisu o dosadzaniu nowych drzew i krzewów na stanowiskach występowania 
ślepowronów (Smolice, Palczowice), jako że roślinność drzewiasta i krzewiasta jest 
niszczona przez ptasie odchody, usycha i obsuwa się do wody. 

2. (Pani Barbara Latoń, KZEK S.A.) Obowiązująca nazwa Zakola A to Smolice, a nie 
Jankowice – używanie tej nazwy w obowiązującej dokumentacji. 

3. (prof. Zbigniew Bonczar, UR Kraków) Większe wyeksponowanie głównego problemu 
obszaru Doliny Dolnej Skawy, którym jest zaniechanie gospodarki stawowej. 

4. (prof. Zbigniew Bonczar, UR Kraków) Używanie terminu gospodarstwa rybackie lub 
stawy hodowlane i rezygnacja z terminu  stawy rybne. 

5. (Pan Janusz Malawski, PZŁ Kraków) Pytanie czy na obszarze istnieje problem ze 
ściekami i czystością wody. 

6. (prof. Zbigniew Bonczar, UR Kraków) Informacja o odpowiedzi Ministra Środowiska 
na interpelację posła Johna Godsona w sprawie polowań na ptaki – do 2015 roku 
przewidziane jest m.in. zaprzestanie stosowania amunicji ołowianej na terenach 
podmokłych. 



 

7. Na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy przewiduje się prowadzenie 
szkoleń z rozpoznawania gatunków ptaków dla polujących tam myśliwych. Ponadto 
kontrole myśliwych są możliwe na każdym etapie, także w momencie trwania 
polowania. 

8. W kwestii drapieżnictwa należy uwzględnić także szopa pracza, który pojawił się 
ostatnio na terenie ostoi oraz dziki, które również powodują straty w lęgach ptaków 
wodnych. 

9. Pytanie czy w obszarze PLB120005 pojawił się już problem obcych gatunków 
inwazyjnych ptaków środowiska wodnego (sterniczka jamajska, bernikla kanadyjska). 

10. Pytanie czy w Dolinie Dolnej Skawy nie ma problemu z niszczeniem grobli przez 
bobry. 

11. Zwrócenie uwagi na problem fotografów przyrody, który staje się coraz bardziej 
aktualny. Propozycje rozwiązań, które miałyby zmniejszyć ingerencję tej grupy osób 
w przyrodę Doliny Dolnej Skawy: budowa platform obserwacyjnych lub konieczność 
uzyskiwania imiennych zezwoleń na fotografowanie ptaków w obszarze. 

12. Kolejnym aktualnym zagrożeniem dla lęgnących się ptaków są motolotniarze oraz 
spacerowicze z psami. Propozycja odpowiednich zapisów popartych aktami prawnymi 
nakazujących na terenie ostoi prowadzenie psów wyłącznie na smyczy. 

13. Kolonie ślepowronów mają wyraźne tendencje rozwojowe. Przewiduje się że za 5-10 
lat ptaki pojawią się w nowych miejscach – w Jankowicach i na Zakolu B. 

14. (prof. Zbigniew Bonczar, UR Kraków) Pytanie, czy na terenie Doliny Dolnej Skawy nie 
ma problemu z hybrydyzacją podgorzałki i czernicy i czy nie należałoby ograniczyć 
liczebności czernic. 

15. Propozycje myśliwych dotyczące zagrożeń powodowanych przez gospodarkę 
łowiecką na ternie obszaru PLB120005: 

− Kontrola w czasie polowań 

− Szkolenia dla myśliwych z rozpoznawania gatunków 
16. Propozycja przesunięcia terminu polowań na ptaki o miesiąc (od 15 września), 

spotkała się z poparciem dyrektora Jerzego Adamka z RZD Zator. Podobnie uważają 
pozostali hodowcy ryb w regionie. 

17. (dyrektor Jerzy Adamek, RZD Zator) Przez najbliższe 5 lat nie ma możliwości ingerencji 
w środowisko kompleksu stawowego Przeręb, gdyż przyznane tam zostały 
rekompensaty wodno-środowiskowe. 

18. (dyrektor Jerzy Adamek, RZD Zator) Byłoby dobrze, gdyby istniał zapis umożliwiający 
rekompensaty dla właścicieli stawów za prowadzoną przez nich retencję wody. 

19. Kolejne zagrożenie potencjalne to planowana w Przeciszowie kopalnia węgla 
kamiennego (Kopex Katowice). Plany przewidują jej uruchomienie na 2015 rok, 
chociaż poszukiwania i odwierty prowadzone są dopiero od sierpnia tego roku. 

20. Pytanie od przedstawicieli Urzędów Gmin o możliwość korekty granic – na tym etapie 
jest to jeszcze możliwe, po odpowiednim uzasadnieniu zmian. 

 
Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali poinformowani, że w najbliższym czasie zostanie 
im przekazany do konsultacji projekt Planu Zadań Ochronnych dla Doliny Dolnej Skawy. 
 
 



 

Sprawozdanie sporządziła: 

Anna Zięcik – koordynator planu 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 

 


