
O pro jek cie słów kil ka…
Od 1 stycz nia 2013 r. Re gio nal ny Dy rek tor
Ochro ny Śro do wi ska w Opo lu re a li zu je pro -
jekt pn. „Ochro na naj cen niej szych mu raw,
tor fo wisk i zi mo wisk nie to pe rzy w opol skich
ob sza rach Na tu ra 2000”. Pro jekt jest
współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach V osi prio ry te to wej (Ochro na przy ro dy
i kształ to wa nie po staw eko lo gicz nych) Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko.
Ce lem re a li za cji pro jek tu jest ochro na sie -
dlisk kse ro ter micz nych i tor fo wi sko wych
oraz miejsc zi mo wa nia nie to pe rzy na ob sza -
rach chro nio nych w wo je wódz twie opol -
skim, tj. w gra ni cach trzech ob sza rów
Na tu ra 2000: „Gó ra Św. An ny”, „Bo ry Nie -
mo dliń skie” oraz „Gó ry Opaw skie”. Ter min
je go za koń cze nia za pla no wa no na 31 grud -
nia 2014 r. War tość re a li zo wa ne go przed -
sięw zię cia to 437 tys. zł.

Co chce my zro bić…
W ra mach pro jek tu za kła da się: 
• od bu do wę zde gra do wa nych frag men tów

mu raw kse ro ter micz nych w gra ni cach ob -
sza ru Na tu ra 2000 „Gó ra Św. An ny” po -
przez usu wa nie odro stów drzew
i krze wów, ko sze nie ro ślin no ści ziel nej
i roz sie wa nie na sion ga tun ków cha rak te -
ry stycz nych dla mu raw, a tak że usu wa nie
ga tun ków nie po żą da nych,

• od two rze nie wy bra nych frag men tów tor fo -
wisk w gra ni cach ob sza ru Na tu ra 2000
„Bo ry Nie mo dliń skie” po przez ogra ni cze nie
eks pan sji ga tun ków in wa zyj nych, tj. wy ry -
wa nie lub wy ko py wa nie krze wów ta wu ły
kut ne ro wa tej i ko sze nie trzci ny po spo li tej,

• utrzy ma nie zi mo wisk nie to pe rzy (pod kow -
ca ma łe go i noc ka du że go) w ob sza rze
Na tu ra 2000 „Gó ry Opaw skie” po przez
usu nię cie na mu lisk zmniej sza ją cych po -
wierz chnię sie dlisk wy ko rzy sty wa nych
przez te zwie rzę ta oraz za bez pie cze nie
otwo rów wej ścio wych do dwóch sztol ni
(mon taż krat).

Dla cze go to ta kie waż ne…
Opol szczyz na jest cen nym pod wzglę dem
przy rod ni czym re jo nem Pol ski, gdyż cha -
rak te ry zu je się du żym zróż ni co wa niem
wy stę pu ją cych tu sie dlisk. Na sku tek in -
ten sy fi ka cji dzia łal no ści gos po dar czej
czło wie ka ule ga ją one de gra da cji, co
skut ku je utra tą ko lej nych ga tun ków ro -
ślin, grzy bów i zwie rząt. Pla no wa ne w ra -
mach pro jek tu dzia ła nia ma ją
zmi ni ma li zo wać ne ga tyw ne skut ki dzia łal -
no ści czło wie ka i za po biec dal szej utra -
cie bio róż no rod no ści re gio nu, w tym
za ni ka niu ga tun ków i sie dlisk uzna nych

za naj bar dziej za gro żo ne w ska li kra ju
i Eu ro py. 

Co da lej…
Ni niej sza pu bli ka cja jest pier wszą z cy klu ar -
ty ku łów, któ re uka zy wać się bę dą na ła -
mach lo kal nych ga zet i przy bli żać
czy tel ni kom wa lo ry sie dlisk, któ re w ra mach
pro jek tu pla nu je się za cho wać. Ideą pu bli -
ka cji jest rów nież zy ska nie apro ba ty i zro zu -
mie nia dla dzia łań po dej mo wa nych przez
Re gio nal ną Dy rek cję Ochro ny Śro do wi ska
w Opo lu na rzecz ochro ny przy ro dy re gio nu,
ra to wa nia za gro żo nych sie dlisk i ga tun ków.
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Ciemiężyk drobnokwiatowy 
Vincetoxicum hirundinaria

Podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros

Rosiczka okrągłolistna 
Drosera rotundifolia


