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Raport

z pierwszego spotkania dyskusyjnego w sprawie projektu planu zadań

ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLII 140026 Dzwonecznik w

Kisielanach

Spotkanie dyslorsyjne odbyło się w dniu 7 pźttziemika 20ll r. w siędzibie Nadleśnictwa

Siedtcę przy rrl. Kazimierzowskiej 17' 08-110 Siędlcę. W obradąch uczestniczyĘ 32 osoby,

zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. o spotkaniu

zostało powiadomionych 17 zainteręsowanych podmiotów (osób fizyczttych i inś1'tucji).

spotkanie lozpoczął p' dr Michał Falkowski _ wykonawca pĄektu planu zadań

ocbronnych dla obszaru Natura 2000 PLH140026 Dzwonecznik w KisielanacĄ nastglnie

głos zabrał p. dr Mieczysław stachowiak _ koordynatol merytoryczny projekhr

reprezenfująoy Uniwers}'tet Technologiczno-Prryrodniczy w Bydgoszczy. Po przyłritaniu

uczestników udzielone zostały informacje wyjaśniające cel spotkania i zaproponowany został

nastpująpy porządek obrad:

1' ',obszary Natwa 2000 - ideą płzewodnią' podstawy prawne, funkcjonowąnie i
sposoby zarządzania " _ prezentacja multimedialna

Dyskusja

,tlany zadań ochromych dlą obsŻa|ów Natura 2000 ' czyn są w ja6 sposób i na

jąlcięj podstawie są sporząllzane, proceduła ich usta owiania, jahie powodują skutlci''

- prezentacja multimediaha

Przerwa kawowa

,,Zespół Lokalnej WspóĘncy - podstawa utworzeńą skład osobowy, w jaki sposob

działt'

Dyskusja i ukons!łrrowanie Zespołu Lokalnej WspóĘracy

Przerwa kawowa

,'obszaf NafuIa 2000 PLH140026 Dzwonecanik w Kisięlanach - przedmioty ocbrcny

omz projekt planu zadari ochronnych" - prezentacja multimedialna

2.

3.

4.

6.

7.

8.



9. Dyskusja i wnioski

l0. Podsumowanie i zamknięcie spotkania

11. Obiad

Prcz€ntrcja p. dr Mieczysłrwa Strchowirka dotycząc. sieci Nrturr 2000 pL obEury
Natura 2000 - uea pzepodnia, podstawy pławne,Jułkcjonowcnie i sposoĘt zarządzania,

W wysĘlieniu zostaĘ przedstawione w sposób przejrzysty i syntętyczny cele, zasady
ustanawianią wdrażania i firnkcjonowania europęjskiej sieci Natura 2000. omówione zostaĘ
dyrektywy siedliskowa i Ptaśia, a takze przedstawiona zostałą Ęłuacja naszego kaju na tle
innych państw wĘó|noty, w tym błęd' jakię popehfła Polska w pocąlkowej fazie
zgłaszania i tworzenia obsza.ów NafuĘ 2ooo i ich dzisiejsze konsekwencje. Podlqqślona
została słaba lub niekompletna więdza społeczeństwa na temat programu Natura 2000.

Ęskusja: uczestnicy przyjęli powyższe informacje bez uwag

Pf€zentlcj! p. dr Mieczyslawa Stachowiaka dołcząc. pmjektu ,Pląrrr zaduń
ochłonnych dla obEząfów Nątura 2000 - cą1tttt s4 w jąki sposób i na jakieJ podstawie s4
spolądzane, prucedr4lą ich uE anawiąr.ia' jakie porl,odują skurki,
w wysą)ieniu wyjaśnione zosało czym jeś plan zadaii ochronnych dla obszalu Natura 2ooo,
jaką ma podstawę prawną jakie ą cele jego ustanowienią w jaki sposob Ędzie powstawał i
jakie będzie powodował sku&i. Szczególay nacisk położono ła obowią4rłanie zasady
przezomości. W odniesieniu do obszaru Natura 2000 PLHl4o026 Dzwoneczrrik w
Kisielanach poinformowano, ż€ p.ace nad planem zadali będą przebiegały w trŻęch etapach:

. l etap, którcgo c€lem jest ustalenię terenu i przedmiotów ochrony objętych projektem

planu zadań ochronnych oraz określenie zasad upowszechniania informacji o
postępach prac' komunikacji z intelesariuszami i utworzeniem Zespołu Lokalnej
WspóĘracy;

. II etap, złożorry z tr7.pęh rnodrrłów obejmuje m.in.: kwerendę dostępnych danych o
obsurz€ Natura 2000 PLHl40o26 Dzwonęcanik w Kisielanach i przdmiotach
ochrony, weryfrkacje tercnowa zebranych informacji, wykonanie cyfrowego opisu
granic, ocenę stanu zachowania przedmiotów ochrony' identyf1kację rzeczywistycb i
potencjalnych zagrozeń zewnętraych i wewnętrznych oraz ich rłpływu na przedmioty

ochrony w perspektywie l0 laĄ ustalenie celów dżałań i listy zadan ochronnyc[



t- sporządzęnię map tematycznych, ustaleniu zakresu i sposobu wykonania (w q.rn

haxmonogamu) rcalŁĄi zadń i działań ochronnych;

. III etap, dotyczy prccesu planistycznego i obowiąku uśosunkowania się do

zgłosŻonych uwag i postulatów.

Na koniec wystą)ięńa ptzekazurc zostały sposoby komunikowania sĘ ze: sporz@zając1mt

plan zadań ochrcnnych, opraco'wującym pĄekt p1anu zadań ochronnych oraz z wykonawcą

projektu planu zadań ocfuonnych.

',z€śpól 
Loknlnej WspóĘracy - podsl$wa utworzenia, Śklad ośobowy' w jaki sposób

dziala"

Po przerwie kawowej dr Mieczysław stachowiak zwrócił uwagę na kluczowy ęlęmęnt

procesu planistycznego jakim są konsultacje społęczne i ich umocowanie pTawnę.

Poinfomrował, że w rarrrach procedury opracowania projektu planu zadań ocfuormych dla

obszarrr Natwa 2000 PLHI40026 Dzwonecznik w Kisięlanach przewidziano powołanię

z€społu Loka]nej współpracy. Jednocześnie zaryączył, że uczestnictwo w nim jęst

dobrowolne i prz''ponniał, że zgodnile z wymogami prawa dotyczącymi ochrony danych

osobowych należy złożyć oświadczeoia o zgodzie na udostąnianie danych personalnych na

potrzeby planu zadań ochrcnnych dla obszaru Nahrra 2000 PLH140026 Dzwonęcznik w

Kisięlanach

Dyskusja: uczestnicy przyjęli powyższe infomacje bez uwag

UkonsĘ'tuowani€ się Zespolu Lokalnej Wspólpracy

Na podstawię zgłoszeń uozestników spotkania utworzono Zespół Lokalnej Współpracy w

następującym składzie:

Koordynator projektu:

1) Mieczysław stachowiak - Katędra Kształtowania i ochrony Środowiską Uniwers}'tet

Technologiczno-Pr4rodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

wykonawca projektu planu zadań ocbronnych olaz ękspęrt w zakresie siedlisk

p4,rodniczych:

2) Michał Falkowski Biuro Badarr, Monitońngu i ocbrony Prąłody,,EcoFalk" Michał

Falkowski

Przedstawicielę zaintercsowanych osób i podmiotów:

3) Emilia Mariańska-Bukład RDoŚ w Warszawie

4) Ireneusz Kaługa _ EcoBocian



5) Krystyna Nowicka_Falkowska _ adiunkt Zakład Botarriki, Uniwersytet PrąTodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach

6) Ewa Ębska Urząd Gminy w Mokobodach

7) Stanisław Kawe _ Nadl€śnictwo siedlce

',obszar 
Natfułą 2000 PLE110026 Dzwoaecznik w Kisielanach - przedmiog ochtony ołaz

prcjeht planu zadąń ochronrrych''

w wystĄ)ieńu dr Michał Falkowski scharakteryzował przedmioty ochrony w obszarze

Natua 2000 PLHI40026 Dzvtolecznjk w Kisielanach. Z'qoznał zrbruych z metodykąjaka

została wykorzystana w badaniach t€renowych. Omówione zostaĘ wskaźniki struktury i
funkcji służące do oceny stanu zachowania. W dalszej części przędstawił celę PZo, opisał

dz|dańa jakje naleĄ podjąć by utr4łnać lub poprawić stan zachowania świedistej Ąbroty
i dzwonecznika wonnego. omówił planowane dzialana z zakresu czynnej ochrony,

monitońngowe oraz uzupełniające wiedzę o p[przedmiotąch obszaru.

Dyskusja

p. dr hab. Marek cios€k (Zakład Botaniki UPH) - omówił swoje spostrzężenia dotycŻące

populacji dzwonecznika Ędące efektem kilkuletnich badań naukowych. Wyraził aprobatę

utrzymania dotychczasowych ganic Obszaru. Zwńcił uwagę na zagrożeńa jakie niesie

proces $ądowienia oraz obecność pokzywy zwyczajnej. W przypadku tej ostatniej

zaproponował jako rnetodę koszenie- Ponadto zazpelował o rotzr1'zelie drzewostanu i

podszltu.

p' Michał Falkowski - poddał w wątpliwość czy koszenie pokrzywy przyniesie poządany

ęf€kt. Jest to roślina odpoma na męchaniczn€ niszczenie o cz}m świadczy fakt, że

skamriano niąjeszcze w lI połowie xx wieku trzodę chlewną w małych gospodarst$?ch

indywidualnych. Koszenie mogłoby przynieść odwrotny skutek i zamiaś osłabić

wzmocniłoby rcśliny. wyjaśnił, że Foblem pokzywy dotyczy skajów lasu. Składowano

tu obomiŁ który następnie słuzyl do uzyzniania pól. Pewnajego część jednak nie została

wykorzystana czego świadectwem są w różnym stanie rozkładu pryzmy. Na nich to

pojawia się pokrzywą kk'ra kolonizuje najbliższe otoczenie. Jako alternatywne metody

usunięcia pokzywy zaploponował mechaniczne lwrywanie pokrzpły z kłączami lub

Żastosowanie środka chemicrrrego. w kwestii doświetlenia dna lasu zwTócił uwagę, że

populacja dzwoneczrrik jest bardzo lican i nic na razie nie świadczy by była w regresie.

ocz}.wiście wzrast'jące zacienienie nma będzie powodowało ńekorzystne zmiany w

populacji. Jednak przesrzEfl. ż:e na tych samych powierzcturiach nie możla w ciągu



jednej dekady obowiąz}'rłania PZo przerzed:ać zarówno zwarcie koron drzew jak i

podsz't. Zb'ź duży i nagły, jeśli uwzględni się trwałość fitocenoz leśnych, wzrost

naĘżpnia światła może stymulować bujny rozwój niępożądanych z punkhr wi&enia

ocbrony dzwonecznika gatwków roślin, m.in. taw lub orlĘ pospolitej.

p. dr hab. Marek Ciosek (Zakład Botaniki UPĘ _ zwrócił uwagę, że dzwonecznik nie

kżdego roku kwitnie w poszczególnych miejscachjego wystwowania w obszarz€.

p. Michał Falkowski _ kont''nuując temat dodał, że być może jest to ęfękt długości zalegania

śniegu w poszczególnych częściach lasu. Z własnych obserwacji wynika, że po śniqżnych

z.łtach, z ńrzrięte br/ły śniep długo jeszoze zalegają w lesie od strony połnocnej i

połnocno-wschodniej pomimo' że w pozostałej części bujnie rozwija sĘ aspękt wiosermy.

Być może, osobniki dzwonecznika w wyniku zalęgania śniegu' są znacznie opóźnione w

rozrłoiu w porównaniu z innFni rcślinami tego gatunku, którę wcześniej rczpocz:ylają

wegętącję.

p. Emilia Mariańska-Bukład (RDoŚ w Warszawie) _ poinformowała zebranycĘ że RDoŚ

negatywnie zaopińowała Uproszczony Plan Urządzania Lasu, w któryłn ńe zawarto

informacji o obszarze Natura 2000 i jego przedmiotach ochrony.

p. Jerzy osiak (Nadleśńctwo Siedlce) _ dodał, żp na terenie obszalu Natura 2000

zaplanowano aęby. JednocŻęśnie poinforrnował, że należT skontaktować się z firmą

opmcowującą Uproszczony Plan lJtządzuia Lasu celem korekt i wprotadzeńa

odpowiednich zapisów.

p. Ewa Dębska (Gmina Mokobody) ' zauwaźryła, że poważnyn problemem, który może być

prz€szkoą dla podjęcia skutecznych dzialań jest znaczne rozdrobnienie gruntów i duża

liczba właścicieli.

p. keneusŻ Kaługa (EcoBocian) _ podzielił obawy i stwierdził, Źe rrajlepĘ byłoby wykupić

źele!\ Ia fzecz skarbu Państwa. Naśępnje prz'Ąo)zył 
^ńne 

mu przykłady takich działń

w Polsce.

zakończenie śpotkrnil

Po zakończeniu dyskusji p. dr Mieczysław Stachowiak przypomniał wszys&im, ze wszęlki

bformacje dotyczącę prac nad projektem planu zadń dla PLH140026 Dzwonecznik w

Kisielanach a zawańe są na publicznie dostępnej Platfomie Infomacyjno-Komunikacyjnej i

podał strony WWW.

Michał F


