
PROTOKÓŁ 

z pierwszego spotkania dotyczacego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jadowniki Mokre PLH120068,  które odbyło się w dniu 19 września 2013 roku  

w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. 

 

Celem spotkania było przedstawienie interesariuszom podstawowych informacji o 

obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068, przebiegu prac nad planem zadań 

ochronnych dla tego obszaru, oraz wybór Zespołu Lokalnej Współpracy. 

W spotkaniu uczestniczyło 16 osób: załącznik lista obecności 

Spotkanie rozpoczęła i prowadziła Pani Dagmara Klimczak (RDOŚ w Krakowie WST 

w Tarnowie) – koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki 

Mokre PLH120068. Każdy z uczestników przedstawił się i powiedział kilka słów o sobie. 

Pani Małgorzata Michna przedstawiła prezentację dotyczącą obszarów Natura 2000 – 

informacje ogólne o Naturze 2000 (rozmieszczenie w Europie, w Polsce i w Małopolsce), 

informacje o Projekcie dotyczącym Planu Zadań Ochronnych (podstawy prawne i tryb 

sporządzania PZO). Nastepnie Pani Michna przedstawiła informacje o sposobie tworzenia 

Zespołu Lokalnej Współpracy oraz o Platformie Informacyjno – Konsultacyjnej.  

Koordynator PZO dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 przedstawiła 

prezentację dotyczącą ww. obszaru zawierającą podstawowe informacje o położeniu, innych 

formach ochrony przyrody, celach i przedmiotach ochrony. Przekazała informacje o biologii 

gatunków motyli będących przedmiotami ochrony, o zagrożeniach oraz warunkach 

zachowania tych gatunków oraz ich siedlisk. Wspomniała również o chronionym siedlisku 

łąkowym (Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie), którego występowanie 

zostało zweryfikowane podczas badań terenowych.   

 

 Po zakończeniu wystąpienia padło pytanie od Pana Jacka Korczyńskiego –

przedstawiciela Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie: czy 

powierzchnia obwałowań została zaliczona do chronionych siedlisk łąkowych? Odpowiedzi 

udzielił ekspert merytoryczny Pan Paweł Nejfeld informując, że nie została zaliczona. 

Ponadto Pan Nejfeld poinformował zgromadzonych o potwierdzonym występowaniu piskorza 

w Kisielinie – propozycja kolejnego przedmiotu ochrony.  

Po przerwie wystąpienie miał Pan Paweł Nejfeld, który przedstawił zdjęcia z prac 

terenowych w obszarze Natura 2000, z poszczególnych płatów siedlisk, odnosząc się do 

możliwości występowania modraszków. Wskazał również na konieczność zróżnicowania 

terminów koszenia.  

Pani Małgorzata Michna wskazała na konieczność powiązania założeń PROW-u przy 

łąkach trzęślicowych w odniesieniu do modraszków. 

Pani Dagmara Klimczak zwróciła uwagę na brak konkretnych zakazów w obszarze 

Natura 2000 – istnieją zapisy o zakazie podejmowania działań mogących, osobno lub w 

połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000. 



W kolejnej cześci swojego wystąpienia Koordynator PZO przedstawiła Szablon 

Dokumentacji PZO dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 – informując 

zebranych o jego budowie i sposobie uzupełniania.  

Pani Małgorzata Michna wskazała na możliwość składania wniosków w szczególności 

dotyczących zmiany granic obszaru. Składanie wniosków winno odbywać się w formie 

pisemnej. Ponadto Pani M. Michna poinformowała zebranych o dalszym przebiegu działań 

związanych z tworzeniem PZO.  

Pani Małgorzata Mordarska – Duda – Pełnomocnik Wojkeswody Małopolskiegi ds. 

Obszarów Natura 2000 zwróciła uwagę na konieczność zachęcenia do udziału w spotkaniach 

przedstawicieli gmin. 

Pani D. Klimczak i M. Michna zwróciły się z prośbą do obecnych na spotkaniu 

sołtysów o przekazanie informacji zainteresowanym mieszkańcom.  

Na tym spotkanie zakończono.   

 

Protokół sporządził: Paweł Kozioł   


