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Raport z I spotkania ZLW dla projektu Planu Zadań Ochronnych  

dla Obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH 160002 

 

I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbyło się  18 czerwca 2021 r. w formie zdalnej, za 

pośrednictwem platformy MS Teams. Wzięły w nim udział następujące osoby: 

1. Andrzej Meryk  RDOŚ w Opolu 

2. Adam Kuńka   RDOŚ w Opolu 

3. Kamil Kulpiński  Wykonawca – koordynator projektu, ekspert botanik 

4. Anna Tyc   Wykonawca – ekspert botanik 

5. Agnieszka Polowczyk PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 

6. Anna Kuśka-Ciba  RDLP w Katowicach 

7. Beata Wielgosik  Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

8. Elżbieta Witosza  Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

9. Martyna Obajtek  Urząd Miejski w Ujeździe 

10. Kamil Nowak   Opolski Urząd Marszałkowski 

11. Bogusław Kowalczyk BULiGL Oddział w Brzegu 

12. Urszula Franczak  BULiGL Oddział w Brzegu 

13. Paweł Stelter   BULiGL Oddział w Brzegu 

14. Grażyna Turczyńska  Opolski Urząd Wojewódzki 

 

1. Cel spotkania 

Zapoznanie członków ZLW z harmonogramem prac nad projektem PZO dla obszaru Natura 

2000 Góra Świętej Anny PLH 160002. Przedstawienie listy przedmiotów ochrony obszaru, 

dostępnych źródeł wiedzy na ich temat oraz dotychczas przeprowadzonych prac terenowych. 

2. Prezentacja uwarunkowań i dotychczasowych prac nad projektem PZO 

Spotkanie rozpoczął Pan Andrzej Meryk, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i 

obszarów Natura 2000 RDOŚ w Opolu. Przedstawił podstawy funkcjonowania i 

zarządzania obszarami Natura 2000, w tym konieczność sporządzenia Planu Zadań 

Ochronnych obszaru. Wskazał równocześnie na kończący się wkrótce okres 

obowiązywania poprzedniego PZO, uchwalonego w 2012 r. Wyjaśnił również rolę 

Zespołu Lokalnej Współpracy. 
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Koordynator projektu Planu Kamil Kulpiński omówił elementy składające się na Plan 

Zadań Ochronnych. Przedstawił następnie granice obszaru Natura 2000 Góra Świętej 

Anny PLH 160002 na tle granic rezerwatów przyrody i Parku Krajobrazowego Góra Św. 

Anny. Wskazał równocześnie na rozbieżność pomiędzy granicami obszaru a obszarem 

objętym PZO w związku z wyłączeniem z niego rezerwatu przyrody Ligota Dolna. 

Kolejnym elementem było omówienie wykazu przedmiotów ochrony Obszaru Natura 

2000 wykazanych w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych obszaru. 

Następnie omówione zostały źródła danych dotyczących przedmiotów ochrony – przede 

wszystkim poprzednia dokumentacja PZO, plany ochrony rezerwatów przyrody 

położonych w granicach obszaru Natura 2000, wyniki monitoringów przedmiotów 

ochrony obszaru, a także wstępne wyniki inwentaryzacji terenowej w 2021 r. Kolejna 

część polegała na krótkim omówieniu wszystkich siedlisk przyrodniczych stanowiących 

przedmioty ochrony obszaru. Wskazane zostały ich podstawowe cechy diagnostyczne, 

uwarunkowania przyrodnicze ich występowania oraz rozmieszczenie w obszarze 

(częściowo na tle rozmieszczenia w Polsce). Na zakończenie tej części spotkania 

zaprezentowano plan najbliższych prac terenowych oraz harmonogram kolejnych spotkań 

ZLW. 

3. Blok dyskusyjny 

Dyskusję otworzyła Pani Anna Kuśka-Ciba z RDLP w Katowicach, zadając pytanie 

dotyczące wykazu przedmiotów ochrony występujących na gruntach w zarządzie PGL 

LP, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 

(Cephalanthero-Fagenion) i 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach 

i zboczach Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani. Kwestia ta została wyjaśniona 

poprzez przedstawienie rozmieszczenia siedlisk na tle mapy wydzieleń leśnych. Następnie 

Pan Bogusław Kowalczyk z BULiGL Oddział w Brzegu zwrócił uwagę na zaawansowane 

prace nad PUL dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie i konieczność uzgodnienia zapisów 

(dotyczących m.in. rozmieszczenia leśnych siedlisk przyrodniczych) pomiędzy PUL i 

PZO. Ustalono, że harmonogram prac nad PZO pozwala na przedstawienie koniecznych 

informacji przed zakończeniem prac nad PUL, co umożliwia uzgodnienie treści obu 

dokumentów. Pan Paweł Stelter z BULiGL Oddział w Brzegu zwrócił następnie uwagę na 

problematyczność klasyfikacji lasów bukowo-grabowych jako grądów, a także rolę 

sztucznych odnowień dębowych w gospodarce leśnej w grądach. Kamil Kulpiński 

wskazał na cechy drzewostanów bukowo-grabowych (m.in. dominację buka w 

drzewostanie i obfite naturalne odnowienie bukowe) jako argumenty przemawiające za 

ich klasyfikacją jako buczyn, jednak potwierdzając, że zbiorowiska te mają częściowo 

charakter przejściowy. Potwierdził również zasadność sztucznych odnowień dębowych 
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przynajmniej w części płatów grądów, jednak z dopuszczeniem następnie rozwoju grabu i 

lipy drobnolistnej w celu ukształtowania dolnej warstwy drzewostanu – a przez to 

zapewnienia odpowiedniego stanu runa i podszytu. Następnie Pani Beata Wielgosik z  

Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zwróciła uwagę, że siedliska na gruntach 

publicznych (np. w rezerwatach przyrody, w zarządzie PGL LP lub nad ciekami) nie 

stanowią problemu w inwentaryzacji, natomiast mogą się one pojawić w przypadku 

gruntów prywatnych – zarówno na etapie inwentaryzacji, jak i formułowania i 

prowadzenia działań ochronnych. Dotyczy to przede wszystkim siedlisk nieleśnych, 

zwłaszcza muraw. Kamil Kulpiński potwierdził, że realizacja działań ochronnych na 

gruntach prywatnych może stanowić problem. Pan Andrzej Meryk potwierdził, że nie ma 

możliwości narzucenia realizacji tych działań, natomiast istnieje szansa na uzgodnienie 

ich z właścicielami. Zwrócił jednocześnie uwagę, że wszystkie wykazane dotychczas 

płaty muraw zlokalizowane są poza gruntami prywatnymi. Do prac ZLW zapraszane były 

jedynie osoby i instytucje, które związane są z zarządzaniem terenami, na których 

dotychczas stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych. Jednak w przypadku 

stwierdzenia płatów siedlisk na terenach prywatnych właściciele terenu zostaną 

zaproszeni do prac w ramach ZLW. 

4. Podsumowanie spotkania 

Podczas spotkania przedstawiono aktualną wiedzę na temat przedmiotów ochrony 

Obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH 160002 oraz plan dalszych prac. 

Zasygnalizowano konieczność koordynacji prac nad przygotowaniem PZO dla obszaru i 

PUL dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Zwrócono też uwagę na możliwe utrudnienia w 

przypadku gruntów prywatnych. Wykonawcy projektu Planu Zadań Ochronnych i 

przedstawiciele RDOŚ w Opolu zachęcili ponadto członków ZLW do kontaktu i 

aktywnego uczestniczenia w pracach nad przygotowaniem projektu PZO. 

 

Prowadzenie spotkania: Kamil Kulpiński 

Protokołowanie: Anna Tyc, Kamil Kulpiński 

 

 


