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„Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, 
monitoring, ochrona siedlisk i gatunków” korzysta z dofi nansowania do kwoty 773 500 PLN 

pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

jakie bĘdą eFekty 
UstanoWienia pzo?
ochrona przyrody prowadzona w ramach europejskiej sieci 
ekologicznej natura 2000 poprzez realizację zadań ochronnych 
oraz monitoring stanu zachowania przedmiotów ochrony, 
zharmonizowana z rozwojem gospodarczym danego obszaru, ma 
szansę stać się istotnym elementem jego rozwoju. identyfi kacja miejsc 
szczególnie cennych oraz zdefi niowanie zagrożeń dla poszczególnych 
elementów chronionej przyrody umożliwi planowanie strategii 
działań z poszanowaniem wartości przyrodniczych, ułatwi wybór 
lokalizacji przedsięwzięć i ocenę ich wpływu na obszary natura 2000. 
Walory tych obszarów (utrzymywane lub odtwarzane w ramach 
realizowanych zadań ochronnych) mogą być również wykorzystane 
w szeroko rozumianej promocji miejsc, usług i produktów 
regionalnych, rozwoju zrównoważonej turystyki i rekreacji, czy też 
rolnictwa ekologicznego. W krajach europy zachodniej jest to bardzo 
powszechny sposób wzmocnienia regionów, dla których istotną 
wartością są zasoby naturalne – lasy, rzeki, góry.
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aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej 
generalnej dyrekcji ochrony Środowiska, www.gdos.gov.pl 
oraz w serwisie: www.natura2000.gdos.gov.pl. 

serwis ten jest otwartym kompendium o sieci natura 2000 
i dostarcza wiedzy na temat różnorodności biologicznej 
(moduł WieM i moduł lUbiĘ), jest także bazą danych 
o obszarach natura 2000 w polsce (moduł rozUMieM), 
zawierającą m.in. mapy obszarów natura 2000 oraz stan-
dardowe Formularze danych każdego z nich. zamieszczona 
tu wyszukiwarka umożliwia odnalezienie konkretnego 
obszaru według podziału administracyjnego kraju, jak 
również po nazwie czy też kodzie. 

informacje przestrzenneo obszarach natura 2000 znajdują się 
ponadto w serwisie mapowym generalnej dyrekcji ochrony 
Środowiska: www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

skąd Czerpać WiedzĘ 
o obszaraCh natUra 2000?
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Co to jest plan zadań 
oChronnyCh i jak Wygląda 
proCes jego tWorzenia?

plan zadań ochronnych (pzo) dla obszaru natura 2000 jest prawnym 
narzędziem do zarządzania tym obszarem, pozwalającym na jego 
skuteczną ochronę. regionalny dyrektor ochrony środowiska 
ustanawia pzo dla każdego obszaru natura 2000, w drodze aktu  
prawa miejscowego w formie zarządzenia na okres 10 lat. 

pzo jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy o przedmiotach 
ochrony w danym obszarze, uzupełnionej o dane z przeprowadzonej 
weryfikacji terenowej. określa on przede wszystkim istniejące 
i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony, działania ochronne oraz ich cele.

plan tworzy również ramy systemu monitoringu przedmiotów  
ochrony, w obszarze pozwalającego ocenić skuteczność podej-
mowanych działań oraz określić stan ochrony przedmiotów ochrony 
w kolejnych latach. 

 
proces przygotowania projektu pzo dla 4 obszarów natura 2000  
objętych projektem będzie odbywał się z udziałem społeczności 
lokalnych, właścicieli i zarządców terenów obejmujących sied-
liska przyrodnicze, a także organizacji, instytucji i osób mogących 
swoją wiedzą lub zaangażowaniem wspomóc proces planowania, 
a docelowo także wdrażania planu, skupionych na czas przygo- 
towania projektu planu w tzw. zespole lokalnej Współpracy (zlW). 
raporty ze spotkań członków zlW zamieszczane będą na stronie 
internetowej regionalnej dyrekcji ochrony Środowiska w opolu. 

Członkowie zlW będą mogli zapoznać się z treścią ostatecznie wypra-
cowanych projektów pzo dla poszczególnych obszarów natura 2000 
i złożyć pisemne uwagi i sugestie. ponadto projekty pzo podda-
wane będą konsultacjom społecznym. 

Wypracowane projekty pzo przedłożone zostaną Wojewo-
dzie opolskiemu do uzgodnienia, a następnie po podpisaniu 
przez regionalnego dyrektora ochrony Środowiska w opolu opubli-
kowane w dzienniku Urzędowym Województwa opolskiego. Usta-
lenia pzo zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia  
ogłoszenia w ww. publikatorze.

niniejsza broszura powstała w ramach realizowanego przez  
regionalną dyrekcję ochrony Środowiska w opolu projektu pod  
nazwą “opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich 
obszarów natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków”, 
którego celem jest m.in. wsparcie i rozwój systemu zarządzania 
obszarami natura 2000 w województwie opolskim. projekt jest 
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy europejskiego obszaru 
gospodarczego na lata 2009 – 2014 w ramach programu operacyj-
nego pl02 „ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

W projekcie dużą rolę odgrywa udział społeczności lokalnych lub ich 
przedstawicieli i to głównie do tej grupy odbiorców kierowana jest 
niniejsza broszura, a jej zasadniczym celem jest przybliżenie założeń, 
celów i zasad ochrony na obszarach natura 2000, a w szczególności 
planowania i wykonywania tej ochrony.

natura 2000 to wspólna koncepcja państw Unii europejskiej dotycząca 
sposobu ochrony przyrody. podstawy prawne tej koncepcji wynikają 
z zapisów dwóch dyrektyw: tzw. dyrektywy ptasiej z 1979 r. oraz tzw. 
dyrektywy siedliskowej z 1992 r. W kolejnych latach powstał spójny 
system europejskiej sieci ekologicznej, składającej się z obszarów natura 
2000. Wyróżnia się wśród nich obszary specjalnej ochrony ptaków 
(zwane „obszarami ptasimi”), w których ochronie podlegają gatunki 
ptaków i ich siedliska, oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 
i specjalne obszary ochrony siedlisk (zwane „obszarami siedliskowymi”), 
w których chroni się siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i gatunki 
zwierząt, inne niż ptaki, wraz z ich siedliskami). W procesie wdrażania 
sieci natura 2000 na opolszczyźnie utworzono dotychczas 4 obszary 
ptasie i 18 obszarów siedliskowych. ponadto niewielkie powierzchnie 
województwa opolskiego zajmują obszary natura 2000: załęczański 
Łuk Warty oraz grądy w dolinie odry. Wszystkie obszary objęte 
siecią natura 2000 zajmują łącznie 4,4 % powierzchni województwa. 

Co to jest eUropejska sieć 
natUra 2000?

dla któryCh obszaróW natUra 
2000 przeWidziano W projekCie 
UstanoWienie pzo?

 › Łąki w okolicach Chrząstowic plh160010 – tj. obszaru obejmującego 
duży kompleks łąkowy, ok. 220 ha, po obu stronach drogi kra-
jowej nr 46 opole – Częstochowa. przedmiotami ochrony 
w obszarze są gatunki motyli: czerwończyk nieparek, modraszek 
nausithous oraz modraszek telejus.

 › Łąk i  w okol icach k ar łowic nad stobrawą plh160012 – 
tj. kilkusethektarowego obszaru położonego na prawym i lewym  
brzegu rzeki stobrawy oraz po obu stronach drogi kuźnica katowska - 
karłowice - popielów. przedmiotami ochrony w obszarze są gatunki  
motyli: czerwończyk nieparek, modraszek nausithous oraz 
modraszek telejus.

 › Łąki w okolicach kluczborka nad stobrawą plh160013 –
tj. obszaru położonego na zachód od kluczborka położonego 
w dolinie stobrawy. przedmiotami ochrony w obszarze są gatunki 
motyli: czerwończyk nieparek oraz modraszek nausithous.

 › teklusia plh160017 — tj. obszaru zlokalizowanego w obniżeniu 
dolinnym dopływu Wołczyńskiej strugi. przedmiotami ochrony 
w obszarze są siedliska przyrodnicze: zmiennowilgotne łąki  
trzęślicowe, ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, torfowi-
ska przejściowe i trzęsawiska, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe  
i jesionowe, olsy źródliskowe, grąd środkowoeuropejski i subkon-
tynentalny oraz gatunek: bóbr europejski.
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