
 

Załącznik 6 
 

Sprawozdanie ze spotkania końcowego w ramach prac nad PZO 
dla obszaru Natura 2000 PLH 120002 Czarna Orawa 

 
 
Ostatnie z cyklu spotkań dla obszaru Natura 2000 Czarna Orawa odbyło się dn. 15 listopada 
2012 roku w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce. W spotkaniu wzięło udział 8 osób 
(lista obecności w załączeniu).  
 
Spotkanie prowadziła p. Małgorzata Michna z RDOŚ Kraków (planista regionalny). Głównym 
celem spotkania było zaprezentowanie zapisów planu zadań ochronnych i dyskusja nad tymi 
zapisami. Stosowną prezentację przedstawiła Małgorzata Makomaska-Juchiewicz z Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN (koordynator planu). W prezentacji omówiono (1) stan ochrony 
gatunków i siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony w obszarze, 
wyjaśniając, na jakiej podstawie dokonano jego oceny, (2) stwierdzone i przewidywane 
oddziaływania na te gatunki i siedliska, (3) cele ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w 
obszarze, (4) działania, zaplanowane dla osiągnięcia tych celów i sposób monitoringu tych 
działań (5) zaplanowany sposób monitoringu stanu ochrony siedlisk i gatunków, (6) 
proponowane zmiany w dokumentacji obszaru. Przedstawione zostały również uwagi do 
zapisów planu przekazane przed spotkaniem przez Pawła Pawlaczyka z Klubu Przyrodników i 
sposób ich uwzględnienia w PZO. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego 
sprawozdania.  
 
Po prezentacjach nastąpiła krótka dyskusja. Przedstawiciel gminy Czarny Dunajec – Michał 
Jarończyk odniósł się do kwestii brodów, jako zagrożeń dla migracji ryb. Podkreślił, ze są one 
potrzebne miejscowej ludności. Ustalono, że w plan zostanie wpisane zalecenie przebadania 
brodów na ciekach w obszarze w celu ustalenia, czy stanowią rzeczywiście przeszkody 
migracyjne. Zapytał też, dlaczego podano gromadzenie stosów gałęzi jako zagrożenie dla 
łęgów. Była to słuszna uwaga; zapis usunięto. M. Jarończyk wnioskował również o 
zaznaczenie, że niektóre zalecenia (pozostawianie martwego drewna, nie podejmowanie 
działań w celu udrożnienia koryta, zaniechanie wycinki drzew i krzewów) kłócą się z 
prowadzoną dotychczasową gospodarką i użytkowaniem łęgów, jak również postulatami 
mieszkańców odnośnie zapewnienia drożności koryta. Mieszkańcy twierdzą, że w ostatnich 
latach rzeka zupełnie zarosła i przez to nadmiernie hamowany jest jej przepływ - to skutkuje 
większymi wylewami, postępującym zarastaniem. Pani Małgorzata Michna zaproponowała 
uzupełnienie listy zagrożeń dla łęgów o wprowadzanie obcych gatunków drzew. Koordynator 
planu zobowiązała się ustosunkować się do tych postulatów w dokumentacji PZO.   

 

Załączniki:  

• Prezentacja z informacją o wynikach wstępnego etapu prac nad planem zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czarna Orawa 

 
 

Sprawozdanie sporządziła: 



 

Małgorzata Makomaska-Juchiewicz 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 

 


