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Protokół ze spotkania z Zespołem Lokalnej Współpracy powołanego w celu
opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000
Na Policy oraz Pasmo Policy

Dnia 22 marca 2013 roku odbyły się konsultacje z Zespołem Lokalnej Współpracy (dalej ZLW) w
celu przeanalizowania oraz zaopiniowania zapisów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów
Natura 2000 Na Policy PLH 120012 oraz Pasmo Policy PLB 120006. Spotkanie miało miejsce w
Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce. W spotkaniu ZLW brało udział 20 osób - lista
obecności znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.15, kiedy to głos zabrała Pani Agnieszka Homan przedstawicielka Firmy EKKOM Sp. z o.o. Ekspertka zaprezentowała Szablony Dokumentacji
Planów Zadań Ochronnych dla dwóch ww. obszarów Natura 2000 oraz przedstawiła analizę
przeprowadzonych prac terenowych, a także planowanych wyjść w teren. W czasie spotkania z
ZLW poszczególni jego członkowie mogli zabierać głos oraz prosić Ekspertkę Wykonawcy Planu o
dodatkowe wyjaśnienia. Po zaprezentowaniu wszystkich materiałów przygotowanych do
konsultacji rozpoczęto dyskusję, w czasie której można było przedstawić swoje uwagi do projektu
PZO dla obszaru Natura 2000 Na Policy oraz Pasmo Policy.
W czasie dyskusji podejmowano następujące tematy:
•

•

•
•

•

pierwsze uwagi merytoryczne były związane z występowaniem na analizowanym terenie
(Pasmo Policy) głuszca. Pan Bielański zasugerował, że liczebność kogutów waha się około
12 sztuk, natomiast liczebność kur - około 20. Podkreślił też, że w marcu koniecznie
powinna zostać rozpoczęta inwentaryzacja głuszca na terenie obszaru Natura 2000 Pasmo
Policy. W celu dokładniejszego opracowania PZO zebrani zalecili też zapoznanie się z
danymi zebranymi przez Pana Ciacha;
podkreślono, że w PZO powinno być uwzględnione opracowanie Pana A. Głodkiewicza nt.
inwentaryzacji głuszca na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ, wedle której na terenie Policy
obserwowano 60-70 osobników tego ptaka;
zasugerowano, aby dopisać zagrożenie utraty i zaniku siedlisk dla głuszca a dla jarząbka wielko powierzchniowy rozpad drzewostanów;
zasugerowano również, żeby w rozdziałach (dla obydwu szablonów) dotyczących analizy
zagrożeń, poszczególne oddziaływania istniejące i potencjalne były wyszczególnione w
kolejności od najpoważniejszych do najmniej znaczących;
zaproponowano, żeby kod zagrożenia (w stosunku do kronika) 954 - inwazja gatunków
został zamieniony na 990 - inne naturalne procesy;
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•

•
•
•

•

•
•

podkreślono, że na analizowanym terenie kosodrzewina nie zasiała się w sposób naturalny,
tylko w skutek działalności antropogenicznej. Dlatego też nie należy kosodrzewiny
wpisywać do przedmiotów ochrony oraz proponować dla niej działań ochronnych;
dla ziołorośli nie powinno się proponować działań ochronnych, za wyjątkiem monitoringu
uwilgotnienia terenu oraz rozprzestrzeniania się świerka;
rozważano, w jakim aspekcie należy chronić świerczyny - czy w odniesieniu do świerka,
głuszca, czy dzięcioła itp.;
podkreślono, że należy przekazać konkretne dane do Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Suchej Beskidzkiej oraz Myślenicach, występowania sichrawy karpackiej.
Dokładna lokalizacja przedmiotu ochrony oraz podniesienie wiedzy na ich temat, pozwoli
pracownikom RDLP skuteczniej je ochraniać;
poproszono o wykasowanie zapisów dotyczących strefowej ochrony wiciokrzewu i
zastąpienie ich koniecznością zaplanowania działań mających na celu stworzenie
dogodnych warunków do rozwoju wiciokrzewu - dbanie o prawidłowe oświetlenie i
zacienienie, uważną gospodarkę leśną w ich lokalizacji i sąsiedztwie;
kilkakrotnie podnoszono tematykę koniczności przeprowadzenia szkoleń z rozpoznawania
wiciokrzewu oraz tojadu morawskiego;
w opracowaniu PZO jako podstawa powinna być zastosowana analiza siedlisk leśnych na
podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne jednostki RDLP;

Po przeanalizowaniu wszystkich głosów w dyskusji konsultacje dobiegły końca. Zapowiedziano
też, że kolejne i ostatnie spotkanie ZLW odbędzie się w maju 2013 roku.
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