
UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 627, poz. 628 i poz. 842 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002 i poz. 1101) zwanej dalej 

„ustawą”, dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań 

ochronnych na okres 10 lat. Pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru 

przez Komisję Europejską, jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru 

specjalnej ochrony ptaków. 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia, w drodze aktu 

prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się 

koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być 

zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zgodnie z art. 28 ust.10 ustawy zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;  

3) cele działań ochronnych;  

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie 

i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:  

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,  

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których mowa 

w pkt 3,  

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;  

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania 

przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 

morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych i zakres prac na potrzeby sporządzania projektu 

planu zadań ochronnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.), 

zwane dalej „rozporządzeniem”. 

Sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwia 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) oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, 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, w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest sporządzenie projektu (art. 28 ust. 4 ustawy). 

Projekty planów zadań ochronnych zamieszcza się także w publicznie dostępnych wykazach (art. 21  

ust. 2 pkt 24 lit. a ustawy 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.). 

Projekt planu wymaga także uzgodnienia z wojewodą (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) oraz może być 

przedmiotem opinii regionalnej rady ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy). 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004 (zwany dalej „obszarem Natura 2000”) 

został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, Poz. 1226). 

W ramach prac nad projektem planu zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz ustalono 

następujące przedmioty ochrony: 

a) gatunki migrujące: gęś zbożowa Anser fabalis (kod gatunku A039), krzyżówka Anas platyrhynchos  

(kod gatunku A053), biegus malutki Calidris minuta (kod gatunku A149), rybitwa czarna Chlidonias niger 



(kod gatunku A197); 

b) gatunki lęgowe: zausznik Podiceps nigricollis (kod gatunku A008), płaskonos Anas clypeata  

(kod gatunku A056) oraz rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida (kod gatunku A196). 

W toku weryfikacji przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 stwierdzono, że w obszarze występuje 

mniej niż 0,5% populacji krajowej płaskonosa. Nie spełnia ona zatem nie tylko kryteriów kwalifikowalności 

obszaru IBA (kryterium C6 określa minimalną liczebność gatunku na co najmniej 1% populacji krajowej),  

ale także kryterium ustalonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (liczebność wynosząca 0,5% 

lub więcej populacji krajowej). Z analizy literatury oraz pozostałych dostępnych danych wynika, że w latach 

osiemdziesiątych na zbiorniku Turawa obserwowano pojedyncze osobniki płaskonosa. W latach 1989 - 1990 

obserwowano lęgi tego gatunku. Natomiast w roku 1991 liczebność płaskonosa określono na 14 par.  

W późniejszych latach liczebność wahała się od 1 do 4 par. W trakcie prac terenowych poprzedzających 

sporządzenie dokumentacji planu stwierdzono, że mimo dość dużej koncentracji tego gatunku na zbiorniku  

na początku kwietnia 2014 r. (odnotowano 120 os.) w późniejszym czasie jego liczebność spadła  

do 4 osobników. Obecność tego gatunku w maju 2014 r. na zbiorniku może wskazywać na potencjalne lęgi  

w obszarze (liczebność nie większa niż 3 pary). Tym samym populację płaskonosa w obszarze należy ocenić 

jako nieistotną (D), co oznacza, że nie spełnia ona kryteriów pozwalających traktować płaskonosa w dalszym 

ciągu jako przedmiot ochrony. Biorąc powyższe pod uwagę, w projekcie planu nie określono dla płaskonosa 

zagrożeń, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych. 

Oceny stanu ochrony poszczególnych gatunków dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych 

kontroli terenowych oraz danych publikowanych i niepublikowanych, w oparciu o trzy parametry stanu: 

populacji, siedliska gatunku oraz perspektyw ochrony. Stan populacji oceniono w oparciu o jej liczebność, 

określoną dla ptaków lęgowych zgodnie z metodyką przygotowaną przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska (Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik 

metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa; GIOŚ. 2007. Monitoring 

Flagowych Gatunków Ptaków. Instrukcja dla obserwatorów.), a w odniesieniu do gatunków migrujących 

zgodnie z metodyką przygotowaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (Sikora A., Chylarecki P., 

Meissner W., Neubauer G. (red.) 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik 

metodyczny. GDOŚ, Warszawa). Oceny parametru siedliska gatunku dokonano w oparciu o pomiar 

powierzchni obszaru funkcjonalnego (tzn. spełniającego wymagania siedliskowe gatunku). Ocena parametru 

dotyczącego perspektyw ochrony została dokonana z uwzględnieniem możliwości osiągnięcia lub utrzymania 

właściwego stanu ochrony w okresie obowiązywania planu. 

W przypadku rybitwy białowąsej wskaźniki: liczebność oraz powierzchnia obszaru funkcjonalnego 

oceniono jako niezadawalające (U1), ze względu na zbyt niskie piętrzenie wody oraz znaczne i gwałtowne 

wahania poziomu wody w okresie lęgowym. Stwierdzono, iż jest to czynnik uniemożliwiający przystępowanie 

do lęgów ww. gatunku lub powodujący wyprowadzanie lęgów przez niewiele par. 

W przypadku zausznika stan wskaźnika „liczebność” określono jako zły (U2), ponieważ gatunek ten  

od kilku lat nie przystępował do lęgów w obszarze. Uznano, że przyczyną tej sytuacji było zbyt niskie 

piętrzenie wody oraz znaczne i gwałtowne wahania poziomu wody w okresie lęgowym. We wcześniejszych 

latach gwałtowne zmiany poziomu piętrzenia powodowały, że tylko niektóre z gniazdujących par były w stanie 

ukończyć legi. Z tego względu stan wskaźnika „powierzchnia obszaru funkcjonalnego” został określony  

jako niezadowalający (U1). 

Stan ochrony pozostałych przedmiotów ochrony oceniono jako właściwy (FV). 

W oparciu o dokonaną ocenę stanu ochrony zidentyfikowano zagrożenia, istniejące i potencjalne  

oraz określono cele działań ochronnych (załącznik nr 3 i 4). Z ustalonych celów działań ochronnych wynikają 

działania ochronne określone w załączniku nr 5. 

Cele określone dla rybitwy białowąsej i zausznika (poprawa parametru populacji) osiągnięte zostaną 

dzięki realizacji działania ochronnego polegającego na zapewnieniu odpowiedniej powierzchni funkcjonalnej 

siedliska, która umożliwi przystępowanie do lęgów liczbie par gwarantującej osiągnięcie założonego stanu 

ochrony populacji. Ww. działanie polegać będzie na dążeniu do utrzymania w okresie lęgowym, w normalnych 

warunkach użytkowania zbiornika, piętrzenia wody, na poziomie 175,00 m n.p.m., z dopuszczeniem wahań 

poziomu wody o 30 cm. 

W przypadku biegusa malutkiego zidentyfikowano zagrożenie potencjalne polegające na możliwości  

nie pojawiania się dogodnych miejsc żerowania jeżeli utrzymywany będzie zbyt wysoki poziom wód zbiornika 

w okresie jesiennej wędrówki tego gatunku, która rozpoczyna się w sierpniu. Ponieważ działanie ochronne 

przewidziane dla rybitwy białowąsej i zausznika określa utrzymywanie stałego piętrzenia do drugiej dekady 

sierpnia, uznano za konieczne w celu utrzymania właściwego stanu ochrony populacji biegusa małego, 

określenie działania ochronnego regulującego sposób piętrzenia wody (opróżniania zbiornika) w okresie 



wędrówki tego gatunku, przypadającej na sierpień i wrzesień. Działanie to ma zapobiec zaistnieniu zagrożenia, 

które obecnie identyfikuje się jedynie jako potencjalne. 

Natomiast w przypadku gęsi zbożowej oraz krzyżówki nie zachodzi konieczność określania działania 

ochronnego związanego ze sposobem gospodarowania wodami zbiornika, ponieważ w normalnych warunkach 

użytkowania zbiornika potencjalne zagrożenie polegające na nadmiernym jego opróżnianiu z wody od jesieni 

do wiosny, nie będzie pojawiać się. 

W zarządzeniu uwzględniono także działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony. Oparto 

je na metodyce opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (w przypadku gatunków 

lęgowych) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dla gatunków migrujących). Monitoring realizacji 

celów działań ochronnych oparty będzie na wynikach monitoringu stanu ochrony poszczególnych przedmiotów 

ochrony. 

Granice Obszaru Natura 2000 przedstawiono na załączniku mapowym oraz opisano w oparciu o punkty 

węzłowe, dla których podano długość i szerokość geograficzną w układzie PL - 1992. 

W trakcie prac nad planem nie zidentyfikowano potrzeby ustanowienia planu ochrony dla tego obszaru. 

Z kolei podczas analizy istniejących dokumentów planistycznych (m.in. studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

wsi: Dylaki, Szczedrzyk oraz Pustków), nie zidentyfikowano zapisów mogących wpływać na przedmioty 

ochrony obszaru. W związku z powyższym zapisy dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 nie są konieczne. 

Przystępując do prac nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000, Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podał, zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 ustawy, do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

określając założenia do projektu planu zadań ochronnych. Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo 

przyjęty, tj. wywieszono w siedzibie organu właściwego w sprawie (wywieszono na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie RDOŚ w Opolu) w dniach 21.02.2014 r. – 28.03.2014 r., umieszczono na stronie  

BIP RDOŚ w Opolu w dniu 21.02.2014 r, opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu 

regionalnym tj. opolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 22.02.2014 r. 

W ramach opracowywania projektu planu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zapewnił 

możliwość udziału wszystkim zainteresowanym w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.  

Do prac nad określeniem działań ochronnych (w zespole roboczym, zwanym Zespołem Lokalnej Współpracy) 

zostali zaproszeni przedstawiciele: gmin, starostwa, administracji publicznej, podmiotów gospodarujących  

w obszarze, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas zorganizowanych trzech spotkań 

członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy omówili i wypracowali zakres działań niezbędnych do wykonania  

w granicach obszaru. Projekt planu zadań ochronnych ujęto również w publicznie dostępnym wykazie danych 

(ekoportal).  

Zapewniając możliwość udziału społeczeństwa, 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 w procesie przygotowania niniejszego 

planu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował o przystąpieniu do sporządzenia 

projektu planu zadań ochronnych i o jego przedmiocie, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 

sprawy, w tym projektem niniejszego zarządzenia oraz o 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. Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu 

właściwego w sprawie (wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Opolu) w dniach  

od 03.10.2014 r. do 03.11.2014 r., umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniu 02.10.2014 r., 

opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym tj. opolskim wydaniu Gazety 

Wyborczej w dniu 03.10.2014 r.  

W trakcie opisanych powyżej konsultacji społecznych złożono następujące wnioski: 

1. Pan Waldemar Kampa, Wójt Gminy Turawa (pismo nr OŚ.II.6324.6.2014 z 17.10.2014 r.):  

w zapisach Załącznika Nr 5 projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004  

oraz ustaleniach działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

i obszarów ich wdrażania w projekcie Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa 

PLB160004 w województwie opolskim, dotyczących Biegusa malutkiego, będącego przedmiotem ochrony,  

w przedmiotowych dokumentach, został zmieniony zapis który wcześniej brzmiał: „W okresie od trzeciej dekady 



sierpnia, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika określonych w instrukcji corocznie, od pierwszego 

roku obowiązywania planu należy stopniowo zrzucać wodę by pod koniec września poziom piętrzenia 

kształtował się na poziomie minimum 173,20 m. n.p.m. do maksimum 174 m. n.p.m., z zachowaniem przepływu 

minimalnego utrzymywanego do końca marca, w celu odsłonięcia miejsc żerowania - w okresie od trzeciej 

dekady sierpnia do końca września dopuszczalne są duże wahania poziomu piętrzeń". Aktualny zapis brzmi: 

„W okresie od trzeciej dekady sierpnia, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika określonych  

w instrukcji, należy stopniowo zrzucać wodę i dążyć by pod koniec września poziom piętrzenia kształtował się 

na poziomie rzędnych od 173,20 m n.p.m. do 174,00 m n.p.m. w celu odsłonięcia miejsc żerowania."  

Informuję, iż  w treści aktualnie brzmiącego zapisu brakuje wcześniej ustalonych sformułowań:  

„minimum 173,20 m. n.p.m. do maksimum 174 m. n.p.m.". Proponuję w ostatecznej wersji Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opola w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004 i jego Załączników oraz Dokumentacji Planu Zadań 

Ochronnych obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004 utrzymać zapis: „należy stopniowo zrzucać 

wodę by pod koniec września poziom piętrzenia kształtował się na poziomie minimum 173,20 m. n.p.m.  

do maksimum 174 m n.p.m.". Powyższe zapisy zostały zaakceptowane w trakcie III spotkania Zespołu Lokalnej 

Współpracy w ramach opracowywania projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, które odbyło się 

w dniu 08.08.2014 r. 

Zapis w obecnym brzmieniu określa już minimalny i maksymalny poziom piętrzenia wód zbiornika,  

do którego należy dążyć pod koniec września w normalnych warunkach użytkowania zbiornika. Stąd uwaga 

nie mogła zostać uwzględniona. 

2. Pani Stanisława Brzozowska, sekretarz Gminy Turawa (pismo nr OŚ.II.6324.6.2014 z 17.10.2014 r.): 

w zapisach Załącznika Nr 5 projektu Zarządzenia (…), dotyczących Biegusa malutkiego, będącego 

przedmiotem ochrony, w przedmiotowych dokumentach, został zmieniony zapis który wcześniej brzmiał:  

„W okresie od trzeciej dekady sierpnia, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika określonych  

w instrukcji corocznie, od pierwszego roku obowiązywania planu należy stopniowo zrzucać wodę by pod koniec 

września poziom piętrzenia kształtował się na poziomie minimum 173,20 m. n.p.m. do maksimum 174 m. n.p.m., 

z zachowaniem przepływu minimalnego utrzymywanego do końca marca, w celu odsłonięcia miejsc żerowania 

- w okresie od trzeciej dekady sierpnia do końca września dopuszczalne są duże wahania poziomu piętrzeń". 

Aktualny zapis brzmi: „W okresie od trzeciej dekady sierpnia, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika 

określonych w instrukcji, należy stopniowo zrzucać wodę i dążyć by pod koniec września poziom piętrzenia 

kształtował się na poziomie rzędnych od 173,20 m n.p.m. do 174,00 m n.p.m. w celu odsłonięcia miejsc 

żerowania." Informuję, iż w treści aktualnie brzmiącego zapisu brakuje wcześniej ustalonych sformułowań: 

„minimum 173,20 m n.p.m. do maksimum 174 m n.p.m.”. Proponuję w ostatecznej wersji Zarządzenia (…)  

oraz Dokumentacji Planu Zadań Ochronnych (…) uzupełnić zapis: W zdaniu: cyt. „ W instrukcji 

gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego Turawa uwzględnić zapis: w okresie od trzeciej dekady sierpnia, 

w normalnych warunkach użytkowania zbiornika określonych w instrukcji corocznie, od pierwszego roku 

obowiązywania planu należy zrzucać wodę by pod koniec września poziom piętrzenia kształtował się  

na poziomie minimum 173,20 m n.p.m. do maksimum 174 m n.p.m. z zachowaniem przepływu minimalnego  

do końca marca, aby umożliwić napełnienie zbiornika do poziomu 175,00 m n.p.m. w miesiącu kwietniu 

każdego roku”. 

Zapis w obecnym brzmieniu określa już minimalny i maksymalny poziom piętrzenia wód zbiornika,  

do którego należy dążyć pod koniec września w normalnych warunkach użytkowania zbiornika. Natomiast 

konieczność piętrzenia wody od kwietnia na poziomie 175 m n.p.m. określają już zapisy odnoszące się  

do rybitwy białowąsej i zausznika. Ponadto sposób gospodarowania wodami zbiornika Turawa określa 

sporządzona dla niego instrukcja gospodarowania wodą. Plan zadań ochronnych może jedynie wskazać zapisy 

konieczne do uwzględnienia w ww. dokumencie. Stąd nie jest możliwe wprowadzenie zapisu dot. sposobu 

gospodarowania wodami zbiornika, z którego wynikałaby konieczność stosowania go przed jego 

uwzględnieniem w instrukcji gospodarowania wodami zbiornika. Stąd uwaga nie mogła zostać uwzględniona. 

3. Pani Stanisława Brzozowska, sekretarz Gminy Turawa (pismo nr OŚ.II.6324.6.2014 z 17.10.2014 r.): 

Ponadto proponuję, aby w zapisach dotyczących działań ochronnych dla rybitwy białowąsej i zausznika 

uzupełnić zapis o następującej treści: w zdaniu cyt. „ W instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika 

wodnego Turawa uwzględnić zapis: „W okresie od kwietnia do drugiej dekady sierpnia w normalnych 

warunkach użytkowania zbiornika określonych w instrukcji, corocznie od pierwszego roku obowiązywania 

planu, należy utrzymywać piętrzenie na poziomie 175,00 m n.p.m. (dopuszczalne są wahania poziomu wody  

+-30 cm)”. 

Uwaga nie została uwzględniona. Sposób gospodarowania wodami zbiornika Turawa określa 

sporządzona dla niego instrukcja gospodarowania wodą. Plan zadań ochronnych może jedynie wskazać zapisy 



konieczne do uwzględnienia w ww. dokumencie. Stąd nie jest możliwe wprowadzenie zapisu dot. sposobu 

gospodarowania wodami zbiornika, z którego wynikałaby konieczność stosowania go przed jego 

uwzględnieniem w instrukcji gospodarowania wodami zbiornika. 

4. Pani Stanisława Brzozowska, sekretarz Gminy Turawa (pismo nr OŚ.II.6324.6.2014 z 23.10.2014 r.): 

w zapisach Załącznika Nr 5 projektu Zarządzenia (…), dotyczących Biegusa malutkiego, będącego 

przedmiotem ochrony, w przedmiotowych dokumentach, został zmieniony zapis który wcześniej brzmiał:  

„W okresie od trzeciej dekady sierpnia, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika określonych  

w instrukcji corocznie, od pierwszego roku obowiązywania planu należy stopniowo zrzucać wodę by pod koniec 

września poziom piętrzenia kształtował się na poziomie minimum 173,20 m. n.p.m. do maksimum 174 m n.p.m., 

z zachowaniem przepływu minimalnego utrzymywanego do końca marca, w celu odsłonięcia miejsc żerowania 

- w okresie od trzeciej dekady sierpnia do końca września dopuszczalne są duże wahania poziomu piętrzeń". 

Aktualny zapis brzmi: „W okresie od trzeciej dekady sierpnia, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika 

określonych w instrukcji, należy stopniowo zrzucać wodę i dążyć by pod koniec września poziom piętrzenia 

kształtował się na poziomie rzędnych od 173,20 m n.p.m. do 174,00 m n.p.m. w celu odsłonięcia miejsc 

żerowania." Proponuję w ostatecznej wersji Zarządzenia (…) oraz Dokumentacji Planu Zadań Ochronnych 

(…) uzupełnić zapis: w zdaniu: cyt. „ W instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego Turawa 

uwzględnić zapis: w okresie od trzeciej dekady sierpnia, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika 

określonych w instrukcji corocznie, od pierwszego roku obowiązywania planu należy zrzucać wodę  

by pod koniec września poziom piętrzenia kształtował się na poziomie minimum 173,20m n.p.m.  

do maksimum 174 m n.p.m.” z zachowaniem przepływu minimalnego do końca marca, aby umożliwić 

napełnienie zbiornika do poziomu 175,00 m n.p.m. w miesiącu kwietniu każdego roku”. 

Zapis w obecnym brzmieniu określa już minimalny i maksymalny poziom piętrzenia wód zbiornika,  

do którego należy dążyć pod koniec września w normalnych warunkach użytkowania zbiornika. Natomiast 

konieczność piętrzenia wody od kwietnia na poziomie 175 m n.p.m. określają już zapisy odnoszące się  

do rybitwy białowąsej i zausznika. Ponadto sposób gospodarowania wodami zbiornika Turawa określa 

sporządzona dla niego instrukcja gospodarowania wodą. Plan zadań ochronnych może jedynie wskazać zapisy 

konieczne do uwzględnienia w ww. dokumencie. Stąd nie jest możliwe wprowadzenie zapisu dot. sposobu 

gospodarowania wodami zbiornika, z którego wynikałaby konieczność stosowania go przed jego 

uwzględnieniem w instrukcji gospodarowania wodami zbiornika. Stąd uwaga nie mogła zostać uwzględniona. 

5. Pani Stanisława Brzozowska, sekretarz Gminy Turawa (pismo nr OŚ.II.6324.6.2014 z 23.10.2014 r.): 

Ponadto proponuję, aby w zapisach dotyczących działań ochronnych dla rybitwy białowąsej i zausznika 

uzupełnić zapis o następującej treści: w zdaniu cyt. „W instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika 

wodnego Turawa uwzględnić zapis: „W okresie od kwietnia do drugiej dekady sierpnia w normalnych 

warunkach użytkowania zbiornika określonych w instrukcji, corocznie od pierwszego roku obowiązywania 

planu, należy utrzymywać piętrzenie na poziomie 175,00 m n.p.m. (dopuszczalne są wahania poziomu wody  

+-30 cm)”. 

Uwaga nie została uwzględniona. Sposób gospodarowania wodami zbiornika Turawa określa 

sporządzona dla niego instrukcja gospodarowania wodą. Plan zadań ochronnych może jedynie wskazać zapisy 

konieczne do uwzględnienia w ww. dokumencie. Stąd nie jest możliwe wprowadzenie zapisu dot. sposobu 

gospodarowania wodami zbiornika, z którego wynikałaby konieczność stosowania go przed jego 

uwzględnieniem w instrukcji gospodarowania wodami zbiornika. 

6. Pani Danuta Piwowarczyk, inspektor ds. ochrony środowiska, Urząd Gminy Turawa  

(email z 23.10.2014 r.): W nawiązaniu do przesłanych przez Urząd Gminy Turawa uwag w ramach 

prowadzonych rzez RDOŚ w Opolu konsultacji społecznych w przedmiocie zapisów działań ochronnych  

w projekcie Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004, wnoszę  

o doprecyzowanie konkretnego terminu wprowadzenia przez RZGW we Wrocławiu do instrukcji 

gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego Turawa zaleceń objętych treścią opracowanej dokumentacji,  

a dotyczących uwzględnienia w instrukcji zapisów utrzymywania wskazanego w Planie zadań ochronnych 

poziomu piętrzenia wody w celu ochrony gatunków, o których mowa w w/w Planie. Informuję,  

że we wcześniejszej wersji przesłanego do konsultacji Planu zadań ochronnych widniał zapis, iż w celu działań 

ochronnych dla biegusa malutkiego zaleca się wprowadzić do instrukcji gospodarowania wodą zapis: 

corocznie, od pierwszego roku obowiązywania planu. Zapis ten został wykreślony z aktualnego Projektu Planu. 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o wprowadzenie zapisu (w przypadku każdego gatunku, który został objęty 

działaniami ochronnymi), z treści którego będzie wynikało, do kiedy RZGW we Wrocławiu ma obowiązek 

wprowadzić do instrukcji gospodarowania wodą zapisy objęte treścią Planu. 

Uwaga nie została uwzględniona. Sposób gospodarowania wodami zbiornika Turawa określa 

sporządzona dla niego instrukcja gospodarowania wodą. Plan zadań ochronnych może jedynie wskazać zapisy 



konieczne do uwzględnienia w ww. dokumencie. Stąd nie jest możliwe wprowadzenie zapisu dot. sposobu 

gospodarowania wodami zbiornika, z którego wynikałaby konieczność stosowania go przed jego 

uwzględnieniem w instrukcji gospodarowania wodami zbiornika. Natomiast zapisy planu zostaną 

uwzględnione w kolejnej instrukcji gospodarowania wodą. W miejscu tym należy wskazać, że obecne 

pozwolenie wodno prawne na pobór i piętrzenie wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym Turawa 

obowiązuje do 31 grudnia 2015 r., stąd też termin wprowadzenia zapisów, o których mowa powyżej 

determinowany jest już ustaleniami innych dokumentów. 

7. Pan Piotr Dziedzic (email z 24.10.2014 r.): W nawiązaniu do przesłanych przez Urząd Gminy Turawa 

uwag w ramach prowadzonych rzez RDOŚ w Opolu konsultacji społecznych w przedmiocie zapisów działań 

ochronnych w projekcie Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004, 

wnoszę o doprecyzowanie konkretnego terminu wprowadzenia przez RZGW we Wrocławiu do instrukcji 

gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego Turawa zaleceń objętych treścią opracowanej dokumentacji,  

a dotyczących uwzględnienia w instrukcji zapisów utrzymywania wskazanego w Planie zadań ochronnych 

poziomu piętrzenia wody w celu ochrony gatunków, o których mowa w w/w Planie. Informuję,  

że we wcześniejszej wersji przesłanego do konsultacji Planu zadań ochronnych widniał zapis, iż w celu działań 

ochronnych dla biegusa malutkiego zaleca się wprowadzić do instrukcji gospodarowania wodą zapis: 

corocznie, od pierwszego roku obowiązywania planu. Zapis ten został wykreślony z aktualnego Projektu Planu. 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o wprowadzenie zapisu (w przypadku każdego gatunku, który został objęty 

działaniami ochronnymi), z treści którego będzie wynikało, do kiedy RZGW we Wrocławiu ma obowiązek 

wprowadzić do instrukcji gospodarowania wodą zapisy objęte treścią Planu. 

Uwaga nie została uwzględniona. Sposób gospodarowania wodami zbiornika Turawa określa 

sporządzona dla niego instrukcja gospodarowania wodą. Plan zadań ochronnych może jedynie wskazać zapisy 

konieczne do uwzględnienia w ww. dokumencie. Stąd nie jest możliwe wprowadzenie zapisu dot. sposobu 

gospodarowania wodami zbiornika, z którego wynikałaby konieczność stosowania go przed jego 

uwzględnieniem w instrukcji gospodarowania wodami zbiornika. Natomiast zapisy planu zostaną 

uwzględnione w kolejnej instrukcji gospodarowania wodą. W miejscu tym należy wskazać, że obecne 

pozwolenie wodno prawne na pobór i piętrzenie wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym Turawa 

obowiązuje do 31 grudnia 2015 r., stąd też termin wprowadzenia zapisów, o których mowa powyżej 

determinowany jest już ustaleniami innych dokumentów. 

8. Pan Jakub Roszuk, Dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu 

(pismo nr AP2703/2014 z 22.10.2014 r.): W związku z przesłaną w dniu 08.09.2014r. drogą elektroniczną 

dokumentacją w przedmiocie opracowywania przez firmę Komag Consulting projektu Planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu  

jako użytkownik rybacki Zbiornika Turawa wnioskuje o; zachowanie w decyzji zapisów zgodnych z ustaleniami 

jakie zostały zaakceptowane w trakcie III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach opracowywania 

projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, które odbyło się w dniu 08.08.2014 r. na temat piętrzeń 

utrzymać zapis: „należy stopniowo zrzucać wodę by pod koniec września poziom piętrzenia kształtował się  

na poziomie minimum 173,20 m. n.p.m. do maksimum 174 m. n.p.m.". Jak jest to możliwe określenie minimum 

na poziomie 173,50 m. n.p.m. i nie dopuszczenie do dużych wahań poziomu w miesiącu wrześniu.  

Duże wahania mogą spowodować pozostanie części ryb na płyciznach a wolne obniżanie poziomu pozwoli 

rybom cofnąć się do głębszych partii zbiornika. 

Zapis w obecnym brzmieniu określa już minimalny i maksymalny poziom piętrzenia wód zbiornika,  

do którego należy dążyć pod koniec września w normalnych warunkach użytkowania zbiornika. Ponadto 

minimalny poziom piętrzenia określono na 173,20 m n.p.m. biorąc pod uwagę wymagania siedliskowe biegusa 

malutkiego. Określenie minimalnego poziomu piętrzenia na 173,50 m n.p.m. może spowodować,  

że w końcowym okresie migracji nie będzie możliwości odsłonięcia kolejnych partii dna zbiornika. Stopniowe 

odsłanianie dna jest istotne dla zachowania właściwego stanu ochrony biegusa malutkiego, ponieważ gatunek 

ten żeruje i odpoczywa na świeżo odsłoniętym dnie zbiorników wodnych. Zapis w obecnym brzmieniu określa 

również, że zrzuty wody mają odbywać się stopniowo, co wyklucza możliwość dużych wahań poziomu wody. 

Stąd uwaga nie mogła zostać uwzględniona. 

9. Pan Wojciech Łoziński (pismo nr PU.641/2014 z 23.10.2014 r.): W odpowiedzi na Państwa 

korespondencję w sprawie „Plany zadań ochronnych” dotyczących ochrony niektórych gatunków ptaków  

i ich miejsc lęgowych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych nad Dużym Jeziorem Turawskim.  

Czy wzięliście Państwo pod uwagę, że spuszczanie wody ze zbiornika w miesiącu sierpniu spowoduje 

niemożność prowadzenia działalności gospodarczej opartej na turystyce. Dla mojego ośrodka średnie roczne 

straty mogą wynieść: Miejsca noclegowe 90 tyś złotych Wynajem sprzętu i inne 15 tyś złotych. W przypadku 

wprowadzenia w życie Planów ochrony gatunków, od 15-08-5015 nie będzie możliwości prowadzenia 



dotychczasowej działalności przez nasz ośrodek, ponieważ woda bezpośrednio przy „naszym” brzegu jest 

bardzo płytka i spuszczanie jej o podane przez Was wartości doprowadzi do cofnięcia się lustra wody  

o kilkadziesiąt metrów, co spowoduje odsłonięcie mułu i roślin, które w czasie ciepłej letniej pogody zaczynają 

gnić powodując przykry zapach skutecznie pozbawiając nas możliwości przyjmowania gości. 

Uwaga nie została uwzględniona. Działanie ochronne polegające na utrzymaniu powierzchni siedlisk 

biegusa malutkiego polega na stopniowych zrzutach wody, które mają zostać rozłożone na okres ok. 40 dni. 

Oznacza to, że nie dojdzie do gwałtownego, znacznego obniżenia poziomu wody. Zaznaczyć należy,  

że także w ramach obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego, poziom wody w zbiorniku Turawa 

był corocznie obniżany we wrześniu. Wprowadzenie do projektu planu działania ochronnego polegającego  

na utrzymaniu powierzchni siedliska biegusa malutkiego ma m. in. na celu wskazanie, że taki sposób 

gospodarowania wodami zbiornika Turawa jest niezbędny także ze względu na wymagania siedliskowe  

i biologię gatunku stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

10. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (c): Wnioskujemy o usunięcie obszaru obwodu łowieckiego  

z teren obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa oraz udostępnienie w dokumentacji PZO mapy  

na której zaznaczony jest dokładny przebieg obwodu łowieckiego. Z dostępnych aktów prawnych wynika,  

że żaden z sąsiadujących ze zbiornikiem obwodów nie obejmuje terenu zbiornika i obszaru Natura 2000. 

Wnioskujemy również o wprowadzenie zapisu o zakazie prowadzenia polowań na ptaki oraz inne zwierzęta  

na terenie obszaru Natura 2000. Północno-wschodnia część zbiornika, a zwłaszcza rejon ujścia rzeki Libawy 

jest bardzo cennym przyrodniczo terenem dla ptaków i jakiekolwiek płoszenie, które zostało w dokumentacji 

zidentyfikowane jako zagrożenie dla przedmiotów ochrony, a ponadto jest możliwe do zlikwidowania,  

nie powinno mieć miejsca. Jakiekolwiek rodzaju polowania powodują płoszenie ptaków lęgowych  

i migrujących. W załączeniu przesyłamy mapę z zaznaczonymi czarnym kolorem ambonami i niebieskim 

miejscami w których obserwowano w ostatnich latach osoby polujące na ptaki lub znaleziono łuski  

po myśliwskiej amunicji. Prosimy o uregulowanie tej sprawy w PZO, jeśli zapisy dotyczące  

obszarów Natura 2000 i międzynarodowe akty prawne są przez Państwa traktowane poważnie. 

Uwaga nie została uwzględniona. Obwody łowieckie nie są ustanawiane, ani likwidowane planem zadań 

ochronnych. Także regionalny dyrektor ochrony środowiska nie jest organem, który ustanawia i likwiduje 

obwody łowieckie. Niezależnie od powyższego, w trakcie prac nad sporządzaniem projektu planu  

nie zidentyfikowano jako zagrożenia zarówno zabijania osobników gatunków łownych (gęś zbożowa, 

krzyżówka), jak i powodowanego polowaniami płoszenia któregokolwiek z przedmiotów ochrony. Na brak 

takich zagrożeń wskazuje właściwy stan ochrony populacji gęsi zbożowej, krzyżówki, rybitwy czarnej  

oraz biegusa malutkiego. Z kolei czynnikiem obniżającym ocenę stanu populacji rybitwy białowąsej  

oraz zausznika nie są polowania tylko brak adekwatnych siedlisk do gniazdowania spowodowany zbyt niskim 

stanem wód zbiornika w okresie lęgowym. Stąd nie ma podstaw do ograniczania polowań  

w obszarze Natura 2000. 

11. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (pismo nr ŚTO-1/10/2014 z 22.10.2014 r.): Ponownie 

wnioskujemy o poprawienie nieścisłości na mapach. Gatunki migrujące: gęś zbożowa i krzyżówka podczas 

migracji odpoczywają i żerują na większym niż zaznaczono obszarze. Przypominamy, że dokumentacja do PZO 

w 2014 roku została sporządzona jedynie w okresie wiosennym i letnim, obserwacje jesienne zostały pozyskane 

z danych literaturowych, a żadna ze znanych nam i wymienionych w PZO pozycji, nie zawiera załączników 

mapowych i nie omawia również dokładnego rozmieszczenia powyższych gatunków. Z wieloletnich obserwacji, 

którymi dysponujemy wynika, iż największe koncentracje migrujących krzyżówek występują w środkowej, 

zachodniej i północno-zachodniej części zbiornika. Gęsi zbożowe zaś bardzo często nocują nie na wodzie  

ale na błotach we wschodniej części zbiornika, dlatego obszar ich występowania należy poszerzyć o obszar 

występowania biegusa malutkiego. 

Uwaga została uwzględniona. Zasięgi siedlisk krzyżówki oraz gęsi zbożowej zostały zmienione zgodnie 

z wnioskiem przekazanym przez Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne. 

12. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (pismo nr ŚTO-1/10/2014 z 22.10.2014 r.): Wnioskujemy  

o wprowadzenie całorocznego zakazu wyprowadzania psów na teren zbiornika i umieszczenie tablic 

informujących o obszarze objętym zakazem wyprowadzania psów. Jest to szczególnie istotne w części 

wschodniej zbiornika (rejon rzeki Libawy i Małej Panwi), gdyż tam obserwowane są największe koncentracje 

migrujących ptaków wodno-błotnych oraz występują największe zagęszczenia ptaków lęgowych. Jest to 

szczególnie istotne dla zabezpieczenia lęgów rzadkich ptaków siewkowatych (czajki, kszyka, krwawodzioba 

oraz jednego z najrzadszych ptaków lęgowych w Polsce - łęczaka). Z najnowszych danych literaturowych 

wynika, że powyższe gatunki wykazują wyraźne tendencje spadkowe na obszarze Unii Europejskiej. 

Uwaga nie została uwzględniona. W trakcie prac nad sporządzaniem projektu planu nie zidentyfikowano 

obecności psów w granicach obszaru Natura 2000 jako zagrożenia dla przedmiotów ochrony. Wskazuje na to 



m. in. właściwy stan ochrony populacji większości z nich. Z kolei czynnikiem obniżającym ocenę stanu 

populacji rybitwy białowąsej oraz zausznika jest brak adekwatnych siedlisk do gniazdowania spowodowany 

zbyt niskim stanem wód zbiornika w okresie lęgowym. Poza tym gatunki te gniazdują w miejscach 

niedostępnych dla psów. Stąd nie ma podstaw do ograniczania obecności psów w obszarze Natura 2000. 

Ponadto należy zauważyć, że plan zadań ochronnych służy określeniu zagrożeń, celów działań ochronnych 

oraz działań ochronnych w odniesieniu do gatunków będących przedmiotami ochrony. W swoim wniosku 

Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne odnosi się do gatunków nie będących przedmiotami ochrony (czajka, 

kszyk, krwawodziób i łęczak). 

13. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (pismo nr ŚTO-1/10/2014 z 22.10.2014 r.): Wnioskujemy  

o wprowadzenie zapisu o ochronie siedlisk lęgowych rybitwy białowąsej, w ostatnich latach ma miejsce 

sukcesja trzciny, która może zagrozić istnieniu kolonii tego przedmiotu ochrony. W celu pozbycia się trzciny 

trzeba ją kosić na przełomie lipca i sierpnia, co należy czynić z wielką starannością z uwagi trwający jeszcze  

w tym okresie sezon lęgowy, ewentualnie usuwać wszystkie pędy w okresie zimowym. 

Uwaga nie została uwzględniona. Plan zadań ochronnych odnośnie rybitwy białowąsej wprowadza 

działanie ochronne mające na celu zapewnienie stabilnych warunków do odbywania lęgów podczas większości 

sezonów lęgowych (tzn. tych, w trakcie których będą panować normalne warunki użytkowania zbiornika). 

Ustabilizowana sytuacja związana z piętrzeniami ma również zapewnić optymalne warunki do rozwoju  

i utrzymania siedliska lęgowego przedmiotowego gatunku. Stąd w latach obowiązywania planu sukcesja 

roślinności nie powinna stanowić zagrożenia dla rybitwy białowąsej. Ponadto zgodnie z zapisami planu będzie 

prowadzony monitoring stanu ochrony gatunku, mający na celu weryfikacje ww. założeń. Natomiast 

propozycja Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego polegająca na koszeniu trzcinowisk w okresie lęgowym 

(przełom lipca i sierpnia) może prowadzić do niszczenia siedlisk gatunków chronionych gniazdujących  

w trzcinowiskach, jak również może prowadzić do niszczenia ich gniazd oraz powodować straty w lęgach  

w wyniku płoszenia (w tym również rybitwy białowąsej), a tym samym naruszać przepisy o ochronie 

gatunkowej zwierząt. 

14. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (pismo nr ŚTO-1/10/2014 z 22.10.2014 r.): Zmiany w SDF. 

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji o nowy przedmiot ochrony: Łęczaka Tringa glareola, którego lęgi 

zostały stwierdzone w ostatnich latach na zbiorniku w ilości 3-6 par. Informujemy również, że zachowanie 

odpowiednich siedlisk lęgowych łęczaka jest powiązane z zachowaniem odpowiedniego biotopu rybitwy 

białowąsej, więc uwzględnienie tego gatunku w PZO nie spowoduje zmian w najważniejszych zadaniach 

ochronnych.  

 Sporządzenie wniosku o zmianę standardowego formularza danych dla obszaru Natura 2000 (SDF) 

odbywa się w procedurze odrębnej od sporządzania projektu planu zadań ochronnych. Weryfikacja zasadności 

uznania łęczaka za przedmiot ochrony obszaru zostanie przeprowadzona przed sporządzeniem wniosku  

o zmianę SDF. 

15. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (pismo nr ŚTO-1/10/2014 z 22.10.2014 r.): Ponadto zwracamy 

uwagę, że w dokumentacji PZO zostały wykorzystane dane pochodzące z Kartoteki Awifauny Śląska, nastąpiło 

to bez pisemnej zgody Zarządu Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, który jest administratorem kartoteki. 

Zwracamy się więc z prośbą za pośrednictwem Zamawiającego usługę o ich usunięcie z dokumentacji  

lub uregulowanie prawne tej sprawy. Wyrażamy nadzieję, że bezprawne wykorzystanie danych wynika  

z niedopatrzenia a nie jest umyślnym zachowaniem. 

 Uwaga nie dotyczy zapisów projektu zarządzenia, w związku z tym zostanie rozpatrzona w odrębnym 

trybie. 

Ponadto Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazała w trybie roboczym następujące uwagi: 

1. W zał. 3 brak kodów zagrożeń (w dokumentacji PZO - są). 

Uwaga została uwzględniona. 

2. W zał. 3 kolejność przedmiotów ochrony jest przypadkowa - warto wprowadzić jakiś porządek 

(alfabetyczny, taksonomiczny albo wynikający z numeracji kodów gatunków).  

Uwaga została uwzględniona. 

3. W zał. 4 oprócz kodu literowego stanu zachowania należy wprowadzić określenie: właściwy, 

niezadowalający, zły. Tam, gdzie celem jest poprawa stanu proszę wskazać jakich wskaźników będzie dotyczyć 

(wraz ze wskazaniem ich wartości docelowej). 

Uwaga została uwzględniona. 

4. Niejasne są intencje dotyczące statusu płaskonosa. Z jednej strony w zał. 4 pojawia się informacja  

o przyszłej zmianie statusu (w dokumentacji doprecyzowano, że chodzi o zmniejszenie oceny do D, ale w części 

dotyczącej proponowanych zmian brak informacji o zmianie statusu płaskonosa, tj. zmian dot. zapisów  

w pkt 3.2 SDF - jest tylko postulat zmiany w części opisowej 4.2, oraz nagłówku do tabeli; także w danych 



zweryfikowanych brak informacji, iż gatunek ten powinien zostać usunięty z listy przedmiotów ochrony), 

jednocześnie wskazywane są dla tego gatunku potencjalne zagrożenia, a jego stan zachowania określa się  

jako właściwy (FV). Jeśli płaskonos nie powinien być przedmiotem ochrony, należy w zał. 3 wskazać,  

iż nie określa się dla niego zagrożeń z uwagi na nieznaczącą obecność w obszarze, podobnie - w zał. 4 i 5.  

Uwaga została uwzględniona. 

5. W przypadku biegusa malutkiego w zał. 5 wskazano na konieczność prowadzenia działań 

ochronnych, pomimo iż zestaw zagrożeń potencjalnych i istniejących jest taki sam jak dla gatunków,  

dla których żadnych działań się nie planuje. 

Wyjaśnić należy, że zagrożenie potencjalne o kodzie J02.04 (zalewanie – modyfikacje) w przypadku 

biegusa malutkiego dot. nie pojawiania się dogodnych miejsc żerowania jeżeli utrzymywany będzie zbyt 

wysoki poziom wód zbiornika w okresie jesiennej wędrówki tego gatunku, która rozpoczyna się w sierpniu. 

Ponieważ działanie ochronne przewidziane dla rybitwy białowąsej i zausznika określa utrzymywanie stałego 

piętrzenia do drugiej dekady sierpnia, uznano za konieczne w celu utrzymania właściwego stanu ochrony 

populacji biegusa małego, określenie działania ochronnego regulującego sposób piętrzenia wody (opróżniania 

zbiornika) w okresie wędrówki tego gatunku, przypadającej na sierpień i wrzesień. Działanie to ma zapobiec 

zaistnieniu zagrożenia, które obecnie identyfikuje się jedynie jako potencjalne. Natomiast w przypadku gęsi 

zbożowej oraz krzyżówki zagrożenie potencjalne o kodzie J02.04 (zalewanie – modyfikacje) dotyczy 

nadmiernego opróżniania zbiornika z wody od jesieni do wiosny, skutkującego brakiem bezpiecznych miejsc 

odpoczynku i noclegu. Ponieważ w normalnych warunkach użytkowania zbiornika nie będzie dochodzić  

do jego nadmiernego opróżniania, nie zachodzi konieczność określania dla gęsi zbożowej i krzyżówki działania 

ochronnego związanego ze sposobem gospodarowania wodami zbiornika. 

Projekt niniejszego zarządzenia był przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu, 

która 14.11.2014 r. zaopiniowała pozytywnie ten akt prawa miejscowego. 

Projekt zarządzenia uzgodnił Wojewoda Opolski (pismo nr IN.III.710.25.2014 z 27.11.2014 r.). 

Realizacja działań ochronnych zawartych w niniejszym akcie prawnym będzie finansowana,  

m. in. ze środków budżetu państwa w tym w części, której dysponentem jest sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004. Nie wyklucza się możliwości wykorzystania innych źródeł 

finansowania. Szacuje się, że koszt realizacji działań ochronnych zawartych w niniejszym planie,  

w tym działań monitoringowych, w okresie 10 lat wyniesie łącznie około 26,4 tys. zł. 


