PROTOKÓŁ
z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy
przeprowadzonego w ramach opracowania Planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Osuwiska w Lipowicy PLH180044

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dukli. Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Miało na celu przedstawienie projektu 309/2014/Wn09/OP-XN02/D „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem
instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim”, w ramach
którego obecnie opracowywane są plany zadań ochronnych na obszarze województwa
podkarpackiego. Przedstawiono także metodyki oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru
wraz wynikami prac terenowych, zasady funkcjonowania Zespołu Lokalnej Współpracy, a także
charakterystykę obszaru.

PROGRAM SPOTKANIA:
- Prezentacja zespołu zaangażowanego w proces powstawania PZO (RDOŚ w Rzeszowie, wykonawca
projektu PZO);
- Podanie ogólnych założeń tworzenia PZO;
- Przedstawienie informacji o obszarze zebranych i wstępnie przeanalizowanych przez koordynatora
PZO,
- Identyfikacja grup interesu – utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy;
- Ustalenie zasad dalszej współpracy i sposobów komunikowania się, (spotkania dyskusyjne, strona
www, itd.);
- Ustalenie zakresu prac do wykonania między spotkaniami.

PROWADZĄCY I PRELEGENCI:
Barbara Antosyk – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
Dominik Wróbel – wykonawca Planu zadań ochronnych dla obszaru PLH 180044 Osuwiska w
Lipowicy,
Krzysztof Piksa - ekspert chiropterolog.

UCZESTNICY:
Halina Cycak - Gmina Dukla,
Ewa Kusaj - Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie,

Bronisław Matusik - Sołtys wsi Lipowica,
Horneta Romualda Popiela - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w
Jaśle,
Andrzej Skubisz - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Jaśle,
Anna Morczyńska - Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
Magdalena Radecka - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Andrzej Sokołowski - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie,
Lucyna Zymyn - Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego,
Katarzyna Ziemiańska - Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego,
Zofia Galik - Starostwo Powiatowe w Krośnie,
Stanisław Błasik - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
Rafał Szkudlarek - PTPP „pro Natura”,
Dariusz Fijałkowski - Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
Urszula Durał - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
Krzysztof Hajduk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
Maciej Ciuła – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

PRZEBIEG SPOTKANIA
Rozpoczęcie spotkania i prezentacje:
Spotkanie rozpoczęła pani Barbara Antosyk, która przywitała uczestników, przedstawiła
pracowników RDOŚ odpowiedzialnych za realizację projektu oraz wykonawców pzo. W trakcie
prezentacji omówiła założenia projektu, w ramach którego realizowane są pzo dla 17 obszarów
Natura 2000 w woj. podkarpackim, zasady tworzenia dokumentów, rolę Zespołu Lokalnej
Współpracy, formy przekazywania informacji oraz formy kontaktu z koordynatorem projektu pzo.
Następnie głos zabrał Pan Dominik Wróbel, który w trakcie prezentacji scharakteryzował obszar,
przedmioty ochrony, sposób oceny ich stanu oraz częściowe wyniki wykonanych prac. Przedstawił
również zakres prac jakie zostaną wykonane do następnego spotkania.
Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie
(http://rzeszow.rdos.gov.pl) w zakładce „Plany zadań ochronnych”.

Dyskusja
Pan Maciej Ciuła
Zapytał czy tylko jedna jaskinia (Słowiańska-Drwali) w obszarze jest ważna, czy inne również.
Pan Dominik Wróbel
Odpowiedział, że jedna kluczowa, jednak nietoperze pojawiają się także w innych. Z tego względu
pozostałe też są ważne.
Pan Maciej Ciuła
Zapytał czy wchodzenie do jaskini jest w jakiś sposób monitorowane.
Pan Dominik Wróbel
Wskazał, że krata zabezpieczająca Jaskinię Słowiańską–Drwali uległa zniszczeniu, w związku z tym
obecnie penetracji nie można kontrolować.
Pan Maciej Ciuła
Zapytał kto zamknął wejście kratą.
Pan Dominik Wróbel
Odparł, że kratę założono w ramach projektu realizowanego przez PTPP „pro Natura”.
Pani Ewa Kusaj
Wskazała, że nazwa jaskini pochodzi od jej odkrywców.
Pan Dominik Wróbel
Wyjaśnił, że w grupie byli Słowianie i Polacy.
Pani Ewa Kusaj
Wskazała, że drwale też byli w tej grupie. Wyjaśniła, że znalezienie wejść do jaskini było niezwykle
trudne, póki nie pojawiła się krata, którą można było oddać na złom.
Pan Dominik Wróbel
Wyjaśnił, że nikt nie zabrał tej kraty.
Pan Rafał Szkudlarek
Poinformował, że jaskinię odkryto w 2003 r.
Pan Dominik Wróbel
Dodał, że krata nie zabezpieczy jaskini przed ludźmi, których celem jest wejście do niej. Może
zabezpieczyć przed osobami, którzy się tam okazyjnie kręcą.

Pan Rafał Szkudlarek
Stwierdził, że celowe jest utrzymywanie kraty. Powinna być jednak zamykana tylko na zimę, na
wiosnę powinna zostać otwarta, bo ktoś może na niej stanąć i wpaść do środka.
Pan Dominik Wróbel
Potwierdził, że jest to wskazane.
Pan Rafał Szkudlarek
Dodał, że w planie zadań ochronnych dobrze byłoby wskazać osobę, która będzie odpowiedzialna za
otwieranie i zamykanie kraty.
Pan Dominik Wróbel
Stwierdził, że tego typu zadanie powinno być wykonywane we współpracy z lokalnymi speleologami i
mieszkańcami, by nie zdarzyło się, że ktoś przypadkowo zostanie zamknięty.
Pani Ewa Kusaj
Wskazała, że właściwsze jest by ta sprawa nie była nagłaśniana.
Pan Dominik Wróbel
Stwierdził, że zainteresowani i tak się dowiedzą.
Pani Halina Cycak
Zauważyła, że w informatorach turystycznych podaje się, że jaskinie nie są udostępnione do
zwiedzania, w związku z czym nie może być tu mowy o jakichkolwiek wycieczkach. Zauważyła jednak,
że nie powstrzyma to tych, którzy chcą je zobaczyć.
Pani Ewa Kusaj
Zauważyła, że najlepiej byłoby gdyby tam nikt nie wchodził. Mogłoby w tym pomóc ustawienie
odpowiednich tablic. Obecnie stoją tablice z zakazem wstępu.
Pan Dominik Wróbel
Wyraził wątpliwość, czy tego rodzaju rozwiązanie jest właściwe.
Pani Ewa Kusaj
Stwierdziła, że jest to szczególny teren i szczególnie powinien być chroniony.
Pan Maciej Ciuła
Zapytał czy ktoś kontaktował się ze Speleoklubem Beskidzkim.
Pan Dominik Wróbel
Odpowiedział, że w stałym kontakcie jest Krzysztof Piksa.

Pan Maciej Ciuła
Zaproponował, by to speleoklub trzymał pieczę nad kluczem do kraty.
Pan Dominik Wróbel
Potwierdził, że jest to możliwe.
Pan Maciej Ciuła
Wskazał, że w razie czego klucz powinien być łatwo dostępny.
Pani Ewa Kusaj
Zauważyła, że jeden z kluczy może być na kopalni i pracownicy na wiosnę mogą kratę otworzyć.
Problemem jest jednak zamykanie, bo trudno uzyskać pewność, że w środku nikogo nie ma.
Pan Rafał Szkudlarek
Zaproponował, by przy wejściu umieścić informację, że w razie kłopotów można dzwonić po podany
numer telefonu.
Pan Maciej Ciuła
Wskazał, by informacja mówiła o tym, by zgłaszać wejście pod podanym numerem telefonu.
Pani Ewa Kusaj
Zapytała czyj miałby być to numer.
Pan Rafał Szkudlarek
Wskazał, że ktoś musiałby wziąć za to odpowiedzialność.
Pani Ewa Kusaj
Wskazała, że tablice z zakazem wstępu jednoznacznie określają, że nikt tam chodzić nie powinien.
Pan Maciej Ciuła
Stwierdził, że nie rozwiązuje to problemu. Należy uświadomić ludziom , że wejście do jaskini jest
niebezpieczne.
Pan Dominik Wróbel
Stwierdził, że informacja o tym, że jest tam niebezpiecznie powinna się pojawić, ale niekoniecznie w
pobliżu obszaru.
Pani Ewa Kusaj
Zapytała gdzie należałoby ustawić taką tablicę.
Pan Dominik Wróbel

Odpowiedział, że nie powinno to być bezpośrednie sąsiedztwo obszaru, a na przykład miejsce przy
siedzibie dyrekcji Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych.
Pan Maciej Ciuła
Zauważył, że kluczyk powinien też posiadać GOPR. Mógłby być również po wewnętrznej stronie kraty
zabezpieczony szybką.
Pan Dominik Wróbel
Stwierdził, że to raczej nietrwałe rozwiązanie.
Pani Ewa Kusaj
Wskazała, że w sezonie, przy pełnym rozwoju roślinności wejścia do jaskiń są niewidoczne.
Ustawienie tablic czy jakiekolwiek oznaczenie sprawi, że staną się widoczne, a nie jest to potrzebne.
Pan Dominik Wróbel
Zauważył, że główne wejście do jaskini jest przy ścieżce, więc nie tak trudno tam trafić.
Pani Ewa Kusaj
Stwierdziła, że na wiosnę, owszem. W lecie nie jest to proste.
Pan Dominik Wróbel
Zaproponował by tabliczka była niewielka i słabo widoczna dla kogoś kto będzie szedł ścieżką.
Powinna być natomiast widoczna dla kogoś, kto został wewnątrz. Zapytał czy są dane o tym ile osób
wchodzi do jaskini.
Pan Bronisław Matusik
Poinformował, że w tym tygodniu było tam ok. 15 osób.
Pan Rafał Szkudlarek
Stwierdził, że przy jaskini należy umieścić informację, w jakim terminie krata jest otwarta i że w zimie
jest zamknięta ze względu na nietoperze.
Pan Maciej Ciuła
Dodał, że może należy również wyjaśnić powód zamknięcia kraty.
Pani Ewa Kusaj
Wskazała, że nie zapobiegnie to niszczeniu kraty.
Pan Dominik Wróbel
Poinformował, że krata została założona w 2010, on był w 2012 roku i już była przecięta.
Pan Bronisław Matusik

Dopowiedział, że rok po założeniu już była przecięta.
Pani Ewa Kusaj
Stwierdziła, że należy liczyć się z koniecznością corocznego naprawiania kraty.
Pan Maciej Ciuła
Zapytał komu należałoby przekazać kluczyk do kraty.
Pan Dominik Wróbel
Stwierdził, że kluczyk powinien być w parkach krajobrazowych w Krośnie, u leśniczego, GOPR, w
gminie, u sołtysa.
Pan Andrzej Sokołowicz
Zapytał czy okresy ochronne dla nietoperzy są określone w przepisach.
Pan Dominik Wróbel
Odpowiedział, że okresy, w których należy w sposób szczególny powstrzymać się przed
niepokojeniem nietoperzy wynikają z ich biologii i nie są opisane przepisami ochrony gatunkowej.
Pan Dominik Wróbel
Wyjaśnił, że rojenie odbywa się przed hibernacją w październiku, natomiast schronienie zimowe
opuszczają pod koniec marca. Od marca do października krata wiec mogłaby być otwarta.
Pan Andrzej Sokołowicz
Zapytał w jakiej odległości od istniejącej drogi znajduje się jaskinia.
Pan Dominik Wróbel
Odpowiedział, ze w odległości 150 metrów.
Pan Andrzej Sokołowicz
Nadmienił, że planowana trasa S19 będzie przebiegała po przeciwnej stronie doliny Jasiołki i zapytał,
jakie konsekwencje dla migracji nietoperzy może mieć droga o takim charakterze.
Pan Dominik Wróbel
Odpowiedział, że droga stanowi zawsze barierę migracyjną, jednak w przypadku nietoperzy można
rozważyć bardzo proste konstrukcje bramownic nad drogą, ułatwiające nietoperzom przelatywanie
na żerowiska.
Pan Maciej Ciuła
Zapytał jakie są możliwości zapewnienia bezpiecznego przelotu nad drogą S19.

Pan Dominik Wróbel
Wyjaśnił, że po określeniu tras migracyjnych można umieścić odpowiednie konstrukcje nad drogą.
Pan Maciej Ciuła
Zapytał czy tego rodzaju obserwacje są zaplanowane.
Pan Dominik Wróbel
Wyjaśnił, że tego rodzaju obserwacje najlepiej prowadzić w okresie rojenia.
Pani Barbara Antosyk
Wskazała, że droga przebiega poza granicami obszaru, a w pzo nie można ująć zadań zlokalizowanych
poza granicami obszaru.
Pan Maciej Ciuła
Zapytał czy budowa przejścia nad drogą jest kosztowna.
Pan Rafał Szkudlarek
Odparł, że jest to zależne od przyjętych rozwiązań.
Pan Dominik Wróbel
Podkreślił jak ważne jest powtarzanie badań liczebności nietoperzy w obrębie obszaru. W trakcie
ostatniego badania odnotowano wzrost liczby nietoperzy.
Pan Krzysztof Piksa
Wskazał, że może to być okresowa zmiana. Dodał, ze osuwisko cały czas pracuje, co skutkować może
pojawianiem się nowych jaskiń i zapadaniem starych.
Pan Dominik Wróbel
Dodał, że wskazanie zagrożeń dla stabilności jaskiń jest trudne, gdyż zapadanie starych i powstawanie
nowych jest wpisane w ich specyfikę.
Pani Barbara Antosyk
Zapytała czy będą działania zaplanowane pod kątem jaskiń jako siedliska przyrodniczego.
Pan Krzysztof Piksa
Wyjaśnił, że całoroczne zamknięcie kraty może skutkować jej niszczeniem. Naciekom i innym
elementom środowiska jaskiniowego lokalna penetracja w okresie letnim zaszkodzić nie powinna.
Pan Dominik Wróbel
Dodał, że kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem dyskusji.

Pani Barbara Antosyk
Zapytała czy są jeszcze jakieś pytania i wskazała jak należy zgłaszać uwagi i wnioski do
zaprezentowanych problemów. Poprosiła by w korespondencji elektronicznej wyraźnie zaznaczać
jakiego obszaru dotyczą uwagi.
Pan Maciej Ciuła
Poprosił przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie by się zorientował czy kluczyk
może znajdować się u nich.
Pani Barbara Antosyk
Wskazała na potrzebę zorganizowania akcji informacyjno-promocyjnej, po czym podziękowała
wszystkim i zakończyła spotkanie.

Protokół sporządził:
Dominik Wróbel

