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OBSZARY NATURA 2000 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Opracowano w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych muraw, torfowisk i zimowisk nietoperzy w opolskich obszarach Natura 2000” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Opol ską sieć Na tu ra 2000 two rzą obec nie 22
ob sza ry, któ rych po ło że nie przed sta wio no na
za łącz ni ku ma po wym. Re gio nal ny Dy rek tor

Ochro ny Śro do wi ska w Opo lu, w ra mach spra wo wa -
ne go nad zo ru nad tą for mą ochro ny przy ro dy i re a li -
zu jąc za ło że nia pro jek tu pn. „Ochro na naj cen niej szych
mu raw, tor fo wisk i zi mo wisk nie to pe rzy w opol skich
ob sza rach Na tu ra 2000” współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu -
ra i Śro do wi sko, przy bli ża za gad nie nia zwią za ne

z za sa da mi ochro ny naj cen niej szych sie dlisk i ga tun -
ków zlo ka li zo wa nych w ich gra ni cach. Pod sta wo wym
ele men tem te go za da nia jest in for mo wa nie o ob ję ciu
kon kret nych te re nów ochro ną praw ną w for mie ob -
sza ru Na tu ra 2000, cze mu słu ży m.in. ozna ko wa nie
ich tab li ca mi. W 2014 r. dzia ła nia mi ta ki mi ob ję tych
zo sta nie osiem na ście z nich. Do ce lo wo pla nu je się
wy ko nać i po sa do wić 89 tab lic in for ma cyj nych, li cząc
przy tym na zro zu mie nie miesz kań ców re gio nu i ich
sza cu nek dla sta rań pod ję tych na rzecz re a li za cji za -
da nia oraz wy si łek wło żo ny w wy ko na nie tab lic.

NUMER NAZWA KOD

1 Kamień Śląski PLH160003

2 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014

3 Przyłęk nad  Białą Głuchołaską PLH160016

4 Teklusia PLH160017

5 Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010

6
Łąki w okolicach Kluczborka 
nad Stobrawą

PLH160013

7 Łęg Zdzieszowicki PLH160011

8 Żywocickie Łęgi PLH160019

9 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004

10 Góry Opawskie PLH160007

11 Forty Nyskie PLH160001

12 Rozumicki Las PLH160018

NUMER NAZWA KOD

13 Góra Swiętej Anny PLH160002

14 Lasy Barucickie PLH160009

15 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012

16 Bory Niemodlińskie PLH160005

17 Dolina Małej Panwi PLH160008

18 Załęczański Łuk Warty PLH100007

19 Grądy w Dolinie Odry PLH020017

20 Dolina Budkowiczanki (Szumirad) PLH160020

21 Zbiornik Turawa PLB160004

22 Zbiornik Otmuchowski PLB160003

23 Zbiornik Nyski PLB160002

24 Grądy Odrzańskie PLB020002


