Załącznik 5
Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego
dla obszaru Natura 2000 PLH 120002 Czarna Orawa
Drugie z cyklu spotkań dla obszaru Natura 2000 Czarna Orawa odbyło się dn. 15 października
2012 roku w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce. W spotkaniu wzięło udział 11 osób,
w tym przedstawiciel samorządów lokalnych - Urszula Kubiak (UG Lipnica Wielka), Jan Łaciak
i Jan Budziński - przedstawiciele URBARU Chyżne, Krzysztof Bobek przedstawiciel
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (inspektorat w Nowym Targu – Zarząd Zlewni
Górnego Dunajca), Małgorzata Mordarska-Duda – przedstawiciel wojewody Małopolskiego
(delegatura w Nowym Sączu), Małgorzata Seidler - przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego (oddział Nowy Targ), Andrzej Przystał (firma Kabanos), Leszek
Augustyn - przedstawiciel PZW (Okręg w Nowym Sączu), Włodzimierz Cichocki przedstawiciel Muzeum Tatrzańskiego.
Spotkanie prowadziła p. Małgorzata Michna z RDOŚ Kraków (planista regionalny). Głównym
celem spotkania było zaprezentowanie (1) wyników prac terenowych przeprowadzonych w
2012 r. oraz propozycji zapisów planu zadań ochronnych. Stosowną prezentację przedstawiła
Małgorzata Makomaska-Juchiewicz z Instytutu Ochrony Przyrody PAN (koordynator planu).
Omówiła w niej (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) ustalone cele ochrony i (4)
działania, potrzebne dla osiągnięcia tych celów i sposób monitoringu tych działań (5)
monitoring stanu ochrony siedlisk i gatunków oraz (6) proponowane zmiany w dokumentacji
obszaru dot. przedmiotów ochrony. Prezentacja ta stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.
Po prezentacjach nastąpiła krótka dyskusja. Podobnie, jak na poprzednim spotkaniu były to
raczej ogólne refleksje, a nie konkretne problemy związane z gospodarowaniem w obszarze
Czarna Orawa. Przedstawiciel URBARu Chyżne zwrócił uwagę na odmienne podejście
Słowaków do sposobu gospodarowania w obszarach Natura 2000. Pani Małgorzata Michna
poinformowała zebranych, że najbliższym czasie otrzymają oni do konsultacji dokument PZO
z prośbą o uwagi do zapisów planu. Podana też została informacja o planowanym
poszerzeniu granic obszaru o starorzecze, usytuowane przy granicy obszaru (na odcinku m.
ujściem Piekielnika a ujściem Syhlca).
Załączniki:
•
•

Prezentacja z informacją o wynikach wstępnego etapu prac nad planem zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czarna Orawa
Dokumentacja dot. PZO dla obszaru Czarna Orawa
Sprawozdanie sporządziła:

Małgorzata Makomaska-Juchiewicz
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

