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Raport  
z przebiegu II 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 23.07.2021 r. 
 

1. Cel spotkania: 

 Przedstawienie wyników prac terenowych, 

 Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

 Identyfikacja zagrożeo dla stwierdzonych gatunków zwierząt, roślin  i siedlisk przyrodniczych 

w obszarze Natura 2000 

 

2. Program spotkania: 

 otwarcie spotkania i przedstawienie zespołu opracowującego plan zadao ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 PLH160007 Góry Opawskie,  

 prezentacja  wyników prac dotyczących oceny stanu ochrony gatunków zwierząt, roślin i  

siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000, 

 analiza zagrożeo istniejących i potencjalnych dla stwierdzonych gatunków zwierząt, roślin  i 

siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000,  

 blok dyskusyjny, 

 podsumowanie i zamknięcie spotkania. 

 

3. Prowadzący, prelegenci i uczestnicy spotkania: 

Dariusz Łupicki – koordynator projektu, ekspert zoolog,  

Dmytro Iakushenko – ekspert botanik 

Magdalena Wieczorek – ekspert herpetolog 

 

Uczestnicy spotkania: 

Andrzej Meryk - RDOŚ Opole 

Adam Kuoka - RDOŚ Opole 

Dmytro Iakushenko - Komag Consulting 

Magdalena Wieczorek - Komag Consulting 

Sylwia Kowalcze-Magiera – Komag Consulting 

Krzysztof Magiera – Komag Consulting 
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Grażyna Turczyoska - OUW 

Joanna Krawczyk Gluch – Fundacja Benevolens 

Kamil Nowak – Zespół Polityki Ekologicznej UMWO 

Marek Górecki – RZGW Wrocław 

Rafał Kasza – Nadleśnictwo Prudnik 

Tomasz Biwo - Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

 
 
 
4. Przebieg spotkania: 

   Spotkanie rozpoczął Dariusz Łupicki (Komag Consulting), który przywitał uczestników spotkania oraz  

otworzył blok prezentacji przedstawiając wyniki prac nad modraszkiem telejusem oraz modraszkiem 

nausitousem, będącymi przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLH160007 Góry Opawskie wraz 

oceną ich stanu ochrony, zidentyfikowanymi zagrożeniami.  Pan Dariusz Łupicki przedstawił także 

wyniki prac terenowych z lat poprzednich odnośnie nocka dużego, podkowca małego, nocka 

orzęsionego oraz minoga strumieniowego wraz oceną ich stanu ochrony oraz zidentyfikowanymi 

zagrożeniami.  Po prezentacji koordynatora projektu głos zabrała Pani Magdalena Wieczorek, która 

omówiła wyniki prac odnośnie kumaka górskiego przedstawiając jego oceną stanu ochrony wraz 

zidentyfikowanymi zagrożeniami. Następnie zabrał głos Pan Dmytro Iakushenko, który przedstawił 

wyniki prac terenowych odnośnie siedlisk przyrodniczych wraz  oceną ich stanu ochrony i 

zidentyfikowanymi zagrożeniami. Na koniec swojej prezentacji Pan Dmytro Iakushenko przedstawił 

wyniki prac terenowych z lat poprzednich odnośnie siedliska przyrodniczego 8220 oraz gatunku 

rośliny widłoząb zielony Dicranum viride, będącymi także przedmiotami ochrony w obszarze. 

Przedstawił ich ocenę stanu oraz zidentyfikowane zagrożenia. 

5.  Blok dyskusyjny 

 Do przedstawionych wyników prac terenowych oraz zagrożeo na tym etapie prac nad projektem PZO   

nie wniesiono uwag.      
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6. Podsumowanie spotkania: 

      

  Podczas spotkania przedstawiono cenne 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. 

 

 


