
Założenia do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019

Obszar Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019 o powierzchni 101,72 ha położony 
jest w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, na terenie gmin Gogolin
i Krapkowice.

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 
października 2015 r. ustanowiony został plan zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 
2000 (Dz. U. Woj. Op. poz. 2226). Realizując postanowienia planu zadań ochronnych, w 
2016 r. wykonano inwentaryzację obszaru Natura 2000 pod kątem występowania 
inwazyjnych gatunków roślin. Podczas prac terenowych prócz wcześniej wykazanego 
niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, stwierdzono występowanie w obszarze 
roślin z rodzaju rdestowiec Reynoutria sp. Wyniki inwentaryzacji wskazały, że rośliny 
inwazyjne występują w całym obszarze Natura 2000, głównie zaś w obszarze siedlisk 91E0 i 
91F0 będących przedmiotami ochrony. Ocena ekspansji gatunków inwazyjnych w obszarze 
wykazała, że ich obecność poza płatami siedlisk jest stosunkowo mała jednak miejsca te 
stanowią potencjalne mateczniki dla dyspersji tych roślin na obszar siedlisk przyrodniczych. 
Równocześnie uznano, że określone w planie zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 
2000 metody zwalczania roślin inwazyjnych  jest pracochłonna i nie gwarantuje pozytywnych 
efektów prac.

W związku z powyższym, kierując się potrzebą ochrony ww. przedmiotów ochrony, 
przyjęto następujące założenia do sporządzenia zmiany tego planu:
1. zmianę sposobu prowadzenia działań ochronnych z zakresu ochrony czynnej mających 

na celu zwalczanie niecierpka gruczołowatego,  tj. wprowadzenie odbiegających od 
obowiązującego zarządzenia zapisów stanowiących, że zwalczania gatunku należy 
dokonywać według najnowszych i najskuteczniejszych metod, w sposób 
niezagrażających środowisku przyrodniczemu (w tym szczególnie środowisku 
wodnemu),

2. poszerzenie zadań z zakresu ochrony czynnej o działania polegające na zwalczaniu 
inwazyjnych gatunków roślin z rodzaju rdestowiec Reynoutria sp., z zastosowaniem 
najnowszych i najskuteczniejszych metod, w tym z dopuszczeniem użycia środków 
chemicznych, w sposób niezagrażających środowisku przyrodniczemu (w tym 
szczególnie środowisku wodnemu),

3. zmianę obszaru wdrażania działań z zakresu ochrony czynnej, umożliwiającą 
zwalczanie gatunków inwazyjnych w granicach całego obszaru Natura 2000.

Sporządzający projekt zmiany planu zadań ochronnych umożliwi zainteresowanym 
osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach 
związanych ze sporządzaniem tego projektu (art. 28 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o  ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu zapewni również możliwość udziału społeczeństwa w procesie 
przygotowania niniejszego planu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz poinformuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu 
planu zadań ochronnych i o jego przedmiocie, możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, w tym projektem niniejszego zarządzenia, miejscu, w którym jest ona 



wyłożona do wglądu, a także o miejscu, sposobie i terminie wnoszenia uwag i wniosków do 
powyższego projektu oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia.
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