RAPORT
z trzeciego spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy przeprowadzonego w ramach
opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 160020
Szumirad w dniu 28.07.2017 r. w „Karczmie Myśliwskie” w Szumiradzie

Spotkanie odbyło się w „Karczmie Myśliwskiej” w Szumiradzie. Jego organizatorem
był Klub Przyrodników oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Celem III
spotkania konsultacyjnego było przedstawienie działań ochronnych, wskazań do
dokumentów planistycznych oraz potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.
Program spotkania:
11.00 – 11.15 Powitanie uczestników i otwarcie spotkania
11.15 – 12.00 Przedstawienie działań ochronnych, wskazań do dokumentów planistycznych
oraz potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic – Magdalena Bregin
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 12.45 Dyskusja
12.45 – 13.30 Wizja terenowa
13.30 Zakończenie spotkania

PROWADZĄCY I PRELEGENCI


Magdalena Bregin – wykonawca projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
PLH160020 Szumirad, Klub Przyrodników

UCZESTNICY:










Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie
Wacław Wnętrzak – Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Tadeusz Błażejewski – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Oddział w Kluczborku
Tomasz Sosnowski – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Grzegorz Kaczmarczyk – PGL LP Nadleśnictwo Olesno
Anna Kuśka-Ciba – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Adam Kuńka – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Robert Stańko – Klub Przyrodników
Magdalena Bregin – Klub Przyrodników

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Bregin z Klubu Przyrodników, która przywitała
uczestników i przedstawiła zakres zagadnień, które będą poruszane na spotkaniu. W dalszej

kolejności spotkanie przebiegało według ustalonego harmonogramu. Pani Magdalena Bregin
zreferowała przebieg prac nad planem zadań ochronnych. Przedstawiła wykaz
zinwentaryzowanych siedlisk, faktycznie występujących na tym obszarze, omówiła ich stan
zachowania, a także zagrożenia. Na koniec przekazała cele oraz propozycje działań
ochronnych dla poszczególnych typów siedlisk, a także wskazania do dokumentów
planistycznych. Po tym wystąpieniu nastąpiła krótka przerwa kawowa. Po przerwie
członkowie ZLW zostali zaproszeni do dyskusji. Głos zabrała Pani Anna Kuśka-Ciba z RDLP
w Katowicach, wskazując na potrzebę uszczegółowienia zaleceń do planowanych działań
ochronnych dla siedliska łęgów olszowo-jesionowych 91E0, występujących na trenie
obszaru. Pni Anna Kuśka-Ciba zaproponowała, aby zapis dotyczący działań ochronnych,
jasno wskazywał na to, w jaki sposób osiągnąć cele ochrony i zachować siedlisko w stanie
niepogorszonym. Zaznaczyła, że jest to ważne dla podmiotu odpowiedzialnego za
wykonywanie działań ochronnych, aby zalecenia były dokładnie sprecyzowane. Pani
Magdalena Bregin z Klubu Przyrodników odpowiedziała, iż uwaga ta zostanie uwzględniona
przy tworzeniu projektu planu zadań ochronnych. Następnie głos zabrał Pan Tadeusz
Błażejewski wskazując, iż rzeka, która przepływa przez omawiany obszar nazywa się Dobra
w związku, z czym wskazanie do dokumentu: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie nie jest prawidłowe, gdyż
dotyczy ono rzeki Budkowiczanka. W dalszej kolejności Pan Grzegorz Kaczmarczyk z
nadleśnictwa Olesno wspomniał, że w chwili obecnej jest tworzony nowy plan urządzenia
lasu dla nadleśnictwa, który będzie uwzględniał również obszar Szumirad, gdyż w obecnie
obowiązującym planie obszar ten nie jest odnotowany. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
fakt, iż w trakcie tworzenia planu urządzenia dla nadleśnictwa, obszar Szumirad jeszcze nie
był powołany. Na tym zakończono część dyskusyjną spotkania i po upewnieniu się, że nie
ma więcej pytań, przystąpiono do część terenowa spotkania. Uczestnicy udali się na teren
obszaru gdzie dokonano wizji nowego typu siedliska odnotowanego na obszarze Szumirad,
czyli nizinnego torfowiska alkalicznego 7230. Pani Magdalena Bregin wskazała płat siedliska
oraz przedstawiła jego krótką charakterystykę, łącznie z prezentacją gatunków
charakterystycznych dla siedliska. Na tym spotkanie zakończono.

Przebieg spotkania protokołowała Magdalena Bregin.

