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Raport  
z przebiegu I spotkania dyskusyjnego Zespołu Lokalnej Współpracy 

w ramach opracowania projektu planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000  
PLH160007 Góry Opawskie 

 

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbyło się formie ONLINE w dniu 25.05.2021 r. 
 

1. Cel spotkania: 

 spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w związku z opracowaniem Planu Zadao Ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLH160007 Góry Opawskie, 

 weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonych dotąd informacji na temat obszaru i znajdujących 

się na nim przedmiotów ochrony,  w tym oceny ich stanu ochrony i zidentyfikowanych 

zagrożeo, 

2. Program spotkania: 

 otwarcie spotkania, przedstawienie zespołu opracowującego plan zadao ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 PLH160007 Góry Opawskie, 

 prawne aspekty tworzenia planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000: co to jest 

projekt planu zadao ochronnych, cele oraz sposób w jaki będzie powstawał i jakie będzie 

wywoływał skutki, rola podmiotów gospodarujących na obszarze Natura 2000 w procesie 

planistycznym, 

 przedstawienie dotychczas zgromadzonych informacji o przedmiotach  ochrony, w tym 

oceny ich stanu ochrony i zidentyfikowanych zagrożeo oraz wskazanie zakresu prac 

uzupełniających tę wiedzę, 

 blok dyskusyjny, 

 podsumowanie i zamknięcie spotkania. 

 

 

3. Prowadzący, prelegenci i uczestnicy spotkania: 

Dariusz Łupicki – koordynator projektu, zoolog, 

Dmytro Iakushenko – ekspert botanik 

 

Uczestnicy spotkania: 

Andrzej Meryk - RDOŚ Opole 

Adam Kuoka - RDOŚ Opole 

Dmytro Iakushenko - Komag Consulting 

Magdalena Wieczorek - Komag Consulting 
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Sylwia Kowalcze-Magiera – Komag Consulting 

Aneta Samontus – Starostwo Powiatowe Prudnik 

Anna Kuśka – Ciba - RDLP w Katowicach 

Bartosz Jania – PGW Wody Polskie 

Elżbieta Pigulska – Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

Urszula Skibioska - Gmina Głuchołazy   

Joanna Krawczyk Gluch – Fundacja Benevolens 

Diana Gladysz-Mendruo – KOWR OT 

Marek Górecki – RZGW Wrocław 

Rafał Kasza – Nadleśnictwo Prudnik 

Tomasz Biwo - Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

 
 
 
4. Przebieg spotkania: 

   Spotkanie rozpoczął Pan Andrzej Meryk – RDOŚ Opole , który przywitał uczestników spotkania oraz  

przedstawił informacje o projekcie PZO. Następnie głos zabrał Pan Dariusz Łupicki – Koordynator 

projektu oraz ekspert zoolog z ramienia Komag Consulting, który zaprezentował zgromadzonym 

podstawowe informacje dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania i zarządzania obszarami 

Natura 2000 oraz tworzenia i wdrażania  planów zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

Podczas prezentacji omówione zostały założenia projektu, w ramach którego realizowane jest PZO, 

rola Zespołu Lokalnej Współpracy oraz sposób oceny stanu przedmiotów ochrony w obszarze. Pan 

Dariusz Łupicki przedstawił także ogólne dane o obszarze oraz wyniki prac terenowych z lat 

poprzednich odnośnie nocka dużego, podkowca małego, nocka orzęsionego oraz minoga 

strumieniowego.  Po prezentacji koordynatora projektu głos zabrał Pan Dmytro Iakushenko, który 

omówił siedlisko przyrodnicze 8220 oraz gatunek rośliny widłoząb zielony Dicranum viride, będące 

przedmiotami ochrony w obszarze wraz oceną ich stanu ochrony i zidentyfikowanymi zagrożeniami, 

celami działao ochronnych. 

5. Blok dyskusyjny 

       Pan Rafał Kasza,  Nadleśnictwo Prudnik, stwierdził, iż na prezentacji została podana zła lokalizacja  

jednego stanowiska dla widłozębu  zielonego Dicranum viride. Pan Dmytro Iakushenko, stwierdził, iż 

na prezentacji podana została stara lokalizacja i lokalizacja stanowiska zostanie jeszcze raz 

zweryfikowana i poprawiona. 
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      Pani Joanna Krawczyk Gluch (Fundacja Benevolens) odniosła się do informacji na temat  stanu 

dachu dawnego  domu wypoczynkowego w Parku Zdrojowym przy Górnym Stawie, iż w roku 2018 

została wyremontowana częśd dachu, gdzie występuje obecnie kolonia podkowca małego.  

       Pan Adam Kuoka (Rdoś Opole) stwierdził, iż jeśli przekazane dane odnośnie liczebności nietoperzy 

z któregoś z poprzednich sezonów będą znacząco odbiegad od pozostałych danych, można nie 

uwzględniad ich podczas analizy stanu ochrony, żeby nie wypaczyły obrazu sytuacji gatunku w 

obszarze. Ostatecznie decyzję o tym powinien podjąd ekspert. 

        Tomasz Biwo (Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych) zapytał, czy będzie uzupełnienie listy 

przedmiotów ochrony zawartych w Standardowym Formularzu Danych. Pan Adam Kuoka (Rdoś 

Opole) odpowiedział, iż zamówienie dotyczące sporządzenia  projektu planu zadao ochronnych 

dotyczy przedmiotów ochrony, które w dniu sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie 

ustanowienia tego planu będą przedmiotami ochrony. Jeśli w toku prac znajdą się nowe informacje 

na temat nowych gatunków zwierząt i roślin, bądź siedlisk przyrodniczych to rozpatrzenie zasadności 

wprowadzenia ich jako przedmioty ochrony, będzie odbywad się w odrębnej procedurze.  

 

 

6. Podsumowanie spotkania: 

       W trakcie spotkania zakreślono krąg podmiotów i instytucji zainteresowanych uczestnictwem w 

dalszych pracach Zespołu Lokalnej Współpracy. Podczas dyskusji zebrano od uczestników spotkania 

nowe informacje na temat obszaru Natura 2000 Góry Opawskie oraz objętych nim przedmiotów 

ochrony. Tym samym stwierdzid należy, że spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele 

wynikające z realizacji tego etapu projektu zostały osiągnięte. 

 
  
 
Przebieg spotkania protokołowała  Sylwia Kowalcze-Magiera. 

 

 


