
Uzasadnienie 

 

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

z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), 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. 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 (art. 28 ust. 5 ustawy). Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 

lub jego części, pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu 

przyrody lub parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy). 

 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z 

późn. zm.), 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). 

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

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. 

zm.) oraz może być przedmiotem opinii regionalnej rady ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 

ustawy). 

 Obszar Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005 (zwany dalej „obszarem Natura 2000”) 

został uznany za obszar o znaczeniu dla Wspólnoty na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 

10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE. L. Nr 33, str. 146). 

 Zważywszy, że rezerwat przyrody Prądy oraz rezerwat przyrody Złote Bagna, położone w 

granicach obszaru Natura 2000, posiadają plany ochrony uwzględniające zakres, o którym mowa w 

art. 28 ust. 10 ustawy (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 

czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Złote Bagna” – Dz. 

Urz. Woj. Op. poz. 1485 oraz zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 

dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Prądy” – 

Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1882), plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 nie obejmuje ww. 

rezerwatów. 

 Granice obszaru Natura 2000 przedstawiono na załączniku mapowym (załącznik nr 1 do 

zarządzenia) oraz opisano w oparciu o punkty węzłowe, dla których podano współrzędne X i Y w 

układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL - 1992, o którym mowa w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz. U. poz. 1247). 

W toku prac nad planem zadań ochronnych zweryfikowano informacje o obszarze Natura 

2000 oraz zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony: 

1) torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji – 

kod siedliska 7120, 

2) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) – 

kod siedliska 7140, 

3) obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion – kod siedliska 

7150, 

4) kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) – kod siedliska 9110, 

5) grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – kod 

siedliska 9170, 

6) kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) – kod siedliska 9190, 

7) bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, 

Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne 

lasy borealne – kod siedliska 91D0, 

8) łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – kod siedliska 91E0, 

9) traszka grzebieniasta Triturus cristatus – kod gatunku 1166, 

10) kumak nizinny Bombina bombina – kod gatunku 1188, 

11) mopek Barbastella barbastellus – kod gatunku 1308, 

12) nocek duży Myotis myotis  - kod gatunku 1324, 

13) wydra Lutra lutra – kod gatunku 1355. 



W Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000 jako przedmioty ochrony 

wymienione są również: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - kod siedliska 6410, niżowe i 

górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) - kod siedliska 6510, 

torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) - kod siedliska 7110, łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) - kod siedliska 91F0 oraz nocek łydkowłosy Myotis 

dasycneme - kod gatunku 1318. W wyniku weryfikacji występowania ww. siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunku w obszarze Natura 2000 stwierdzono, że nie zachodzą przesłanki do uznania ich za 

przedmioty ochrony. Wniosek o aktualizację Standardowego Formularza Danych w ww. zakresie 

został przekazany do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ponieważ zgodnie z ustawą 

pierwszy projekt planu zadań ochronnych sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia 

obszaru przez Komisję Europejską, który to termin upływa 10 stycznia 2017 roku, nie jest możliwe 

oczekiwanie na rozstrzygnięcie w sprawie wyłączenia ww. siedlisk przyrodniczych i gatunków z listy 

przedmiotów ochrony. Tym samym w planie zadań ochronnych zostały one uwzględnione, jednak nie 

określono dla nich zagrożeń, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych. 

W trakcie badań prowadzonych w 2015 r. i 2016 r. w obszarze Natura 2000 nie stwierdzono 

siedlisk o kodach: 6410 i 6510, a obserwowane zespoły trawiaste nie posiadały ich cech. Wykonane 

zdjęcia fitosocjologiczne dokumentują brak gatunków charakterystycznych dla łąk świeżych 

i trzęślicowych (na części płatów obecny był jeden gatunek charakterystyczny dla siedliska 6510 - 

dzwonek rozpierzchły Campanula patula, na pozostałych płatach brak było gatunków 

charakterystycznych dla siedlisk o kodach: 6410 i 6510). Dominowały natomiast rośliny inwazyjne, 

przede wszystkim nawłocie Solidago spp. 

W przypadku analizowanych zatorfień zdjęcia fitosocjologiczne wykazały brak gatunków 

charakterystycznych dla siedliska 7110. Jedynym stwierdzonym gatunkiem charakterystycznym dla 

żywych torfowisk wysokich była rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, która nie osiągnęła 

dużego pokrycia. Na części płatów potencjalnych siedlisk torfowiskowych wyraźnie widoczne było 

przesuszenie – na tej podstawie siedliska z wciąż obecną rosiczką okrągłolistną zaklasyfikowano do 

torfowisk wysokich zdegradowanych, lecz zdolnych do naturalnej i stymulowanej regeneracji – kod 

siedliska 7120, pozostających przedmiotem ochrony i objętych zapisami niniejszego planu zadań 

ochronnych. 

Z kolei część wykazywanych wcześniej na badanym obszarze łęgów jesionowych (kod 

siedliska 91F0) najprawdopodobniej była nieprawidłowo zaklasyfikowana. W większości miejsc 

stwierdzono łęg olszowy (siedlisko 91E0), ponieważ w składzie drzewostanu nie było jesionu 

wyniosłego Fraxinus excelsior, a były to lasy budowane głównie przez olszę czarną Alnus glutinosa. 

O błędnej klasyfikacji siedliska świadczy także płat, w którym zamiast siedliska 91F0 stwierdzono 

siedlisko 9190 (kwaśna dąbrowa z rzędu Quercetalia roboris), a nie jest możliwe szybkie 

przekształcenie się lasu łęgowego w dąbrowę. 

W trakcie badań prowadzonych w 2015 r. i 2016 r., pomimo specjalnych poszukiwań nie 

potwierdzono występowania również nocka łydkowłosego w obszarze Natura 2000 (kod gatunku 

1318). Gatunek ten kolonie rozrodcze zakłada niemal wyłącznie w obiektach pochodzenia 

antropogenicznego (głównie na strychach budynków). Na obszarze Borów Niemodlińskich nigdy nie 

stwierdzono rozrodu tego gatunku. W skali kraju dobrze udokumentowane są tylko dwie kolonie 

rozrodcze nocka łydkowłosego – na Suwalszczyźnie i na Pomorzu. Znane są przypadki odławiania 

karmiących samic w okresie rozrodczym, także w innych miejscach kraju - jednakże w przypadku 

Borów Niemodlińskich rozród tego gatunku nigdy nie był sugerowany i jest mało prawdopodobny, 

także ze względu na bardzo małą liczbę obiektów nadających się na schronienia dla kolonii letnich. 

Gatunek ten zimuje w jaskiniach, sztolniach, obszernych bunkrach itp. Na terenie obszaru Natura 

2000, nie ma takich obiektów - zimowanie na terenie Borów Niemodlińskich nigdy nie było 

obserwowane, a znalezienie znaczących dla populacji miejsc zimowania jest mało prawdopodobne. 



W przypadku dwóch gatunków – traszki grzebieniastej (kod gatunku ) oraz nocka dużego 

nie udało się potwierdzi 

W trakcie badań prowadzonych w 2015 r. i 2016 r., pomimo specjalnych poszukiwań nie 

stwierdzono w obszarze Natura 2000 obecności żadnego ze stadiów rozwojowych traszki 

grzebieniastej (kod gatunku 1166). Nie wykluczono jednak jednoznacznie możliwości występowania 

tego gatunku w obszarze Natura 2000. Stąd przewidziano działanie ochronne mające na celu 

uzupełnienie stanu wiedzy o uwarunkowaniach ochrony traszki grzebieniastej, polegające na 

wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej weryfikującej jej występowanie w obszarze Natura 2000, 

określającej znaczenie obszaru Natura 2000 dla gatunku i dokonującej oceny jego stanu ochrony. 

W trakcie badań prowadzonych w 2015 r. i 2016 r. obserwowano tylko jednego żerującego 

osobnika nocka dużego (kod gatunku 1324). Zebrany materiał nie pozwolił jednoznacznie określić 

znaczenia obszaru Natura 2000 dla ww. gatunku oraz ocenić stan jego ochrony. Stąd przewidziano 

działanie ochronne mające na celu uzupełnienie stanu wiedzy o uwarunkowaniach jego ochrony, 

polegające na wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej weryfikującej występowanie nocka dużego w 

obszarze Natura 2000, określającej znaczenie obszaru Natura 2000 dla gatunku i dokonującej oceny 

jego stanu ochrony. 

Oceny stanu ochrony pozostałych przedmiotów ochrony dokonano na podstawie wyników 

ekspertyzy specjalistycznej, w przypadku siedlisk w oparciu o trzy parametry stanu: powierzchnia 

siedliska, struktura i funkcje oraz perspektywy ochrony, a w odniesieniu do gatunków zwierząt, w 

oparciu o następujące parametry: stan populacji, stan siedliska oraz perspektywy ochrony. Przy 

ocenie poszczególnych parametrów zastosowano zestawy wskaźników opisanych w metodyce 

przygotowanej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na potrzeby Państwowego Monitoringu 

Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Stan ochrony 

siedlisk o kodach: 7150, 9190, 91D0, 91E0 oraz mopka oceniono jako zły (U2). Stan ochrony 

pozostałych przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 oceniono jako niezadawalający (U1). 

 Na niezadowalającą ocenę stanu ochrony siedliska 7120 wpłynął stan parametru 

„powierzchnia siedliska” oraz stan następujących wskaźników parametru „struktura i funkcje”: 

„gatunki dominujące”, „pokrycie i struktura gatunkowa mszaków”, „obce gatunki inwazyjne”, „gatunki 

ekspansywne roślin zielnych”, „udział dobrze wykształconych płatów siedliska” i „melioracje 

odwadniające”. 

 Siedlisko 7140 występuje wyłącznie w rezerwacie przyrody Prądy i rezerwacie przyrody Złote 

Bagna, stąd w ramach prac nad planem zadań ochronnych nie dokonano oceny stanu ochrony 

przedmiotowego siedliska. W dokumentacji ww. rezerwatów przyrody stan jego ochrony oceniono 

jako zły. 

 Za zły stan ochrony siedliska 7150 odpowiada stan parametru „perspektywy ochrony” części 

płatów oraz stan następujących wskaźników parametru „struktura i funkcje”: „procent powierzchni 

zajęty na transekcie”,  „gatunki dominujące”, „odsłonięty torf” i  „melioracje odwadniające”. Ponadto 

jako niezadowalający oceniono stan wskaźników: „obce gatunki inwazyjne”, „gatunki ekspansywne 

roślin zielnych”, „obecność krzewów i podrostu drzew” oraz „pokrycie i struktura gatunkowa 

mszaków”. 

 Za niezadowalający stan ochrony siedliska 9110 odpowiada przede wszystkim stan 

następujących wskaźników parametru „struktura i funkcje”: „charakterystyczna kombinacja 

florystyczna”, „inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie”, „struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności”, „wiek drzewostanu”, „martwe drewno wielkowymiarowe”, „martwe drewno (łączne 

zasoby)” i „mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)”. 

 Ocena ogólna stanu ochrony siedliska 9170 wynika ze złego stanu wskaźników parametru 

„struktura i funkcje”: „struktura pionowa i przestrzenna roślinności”, „wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)”, „martwe drewno (łączne zasoby)”, „martwe drewno wielkowymiarowe”, „gatunki obce 



w drzewostanie”, „charakterystyczna kombinacja florystyczna”, „ekspansywne gatunki rodzime” oraz 

„inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie”. 

 Za zły stan ochrony siedliska 9190 odpowiada stan następujących wskaźników parametru 

„struktura i funkcje”: „martwe drewno (łączne zasoby)”, „martwe drewno leżące lub stojące >3 m 

długości i >50 cm grubości”, a w przypadku niektórych płatów także: „wiek drzewostanu”, 

„ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie”, „gatunki dominujące w poszczególnych warstwach 

fitocenozy”, „udział dębu w drzewostanie”, „udział sosny w drzewostanie” oraz „charakterystyczna 

kombinacja florystyczna runa”. 

 Za zły stan ochrony siedliska 91D0 odpowiada stan następujących wskaźników parametru 

„struktura i funkcje”: „rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych”, „występowanie mchów 

torfowców”, „występowanie charakterystycznych krzewinek”, „martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm grubości” oraz „wiek drzewostanu”. Ponieważ w płatach siedliska 91D0 nie jest 

pozyskiwane drewno i w planach urządzenia lasu brak jest dla nich wskazań gospodarczych, 

zasobność siedliska w martwe drewno powinna zwiększać się w wyniku naturalnych procesów wraz 

ze wzrostem wieku drzewostanów. 

 Zły stan ochrony siedliska 91E0 wynika przede wszystkim z niezadowalającego stanu 

następujących wskaźników parametru „struktura i funkcje”: „wiek drzewostanu”, „martwe drewno 

wielkowymiarowe”,  a w niektórych płatach siedliska także „naturalne odnowienie drzewostanu” oraz 

„martwe drewno (łączne zasoby)”. 

 Niezadowalający stan ochrony kumaka nizinnego wynika z faktu zasiedlania przez ten 

gatunek w przedmiotowym obszarze Natura 2000 głównie stawów rybnych, w przypadku których 

wskaźniki stanu ochrony siedliska: „obecność ryb”, „obecność płycizn”, „nachylenie brzegów 

zbiornika”, „bariery wokół brzegu zbiornika” nigdy nie osiągną właściwych wartości. Stan ten, który 

wynika z lokalnych uwarunkowań i na który nie można wpłynąć poprzez działania ochronne, obniża 

również perspektyw ochrony gatunku. 

 Niezadowalający stan ochrony wydry także wynika z lokalnych uwarunkowań, którymi są 

liczba cieków i zbiorników wodnych w obszarze Natura 2000 oraz obecność dróg i linii kolejowych.  

Stąd niezadowalający stan ochrony wskaźników stanu siedliska: „udział siedliska kluczowego dla 

gatunku” oraz „stopień antropopresji”, którego nie można poprawić. Zaznaczyć należy, że 

niezadawalający stan ochrony siedliska nie wpłynął na ocenę stanu ochrony populacji i perspektywy 

ochrony gatunku, które określono jako właściwe. 

 W trakcie badań prowadzonych w 2015 r. i 2016 r. nie stwierdzono rozrodu mopka i na tej 

podstawie oceniono stan ochrony gatunku. „Rozród gatunku” jest jednym z dwóch wskaźników stanu 

ochrony populacji, który w związku z powyższym został określony jako zły. 

 W oparciu o dokonaną ocenę stanu ochrony zidentyfikowano zagrożenia (istniejące i 

potencjalne) dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotami ochrony (załącznik nr 3 do zarządzenia). Nazwy i kody zagrożeń 

zaczerpnięto z przygotowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska „Instrukcji wypełniania 

Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000” - załącznik nr 5 pn. „Lista referencyjna 

zagrożeń, presji i działań, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Europejska Agencja Środowiska 

(EEA)”. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane zagrożenia istniejące określono cele działań ochronnych 

(załącznik nr 4 do zarządzenia). Realizacji ww. celów służą zaplanowane działania ochronne, 

wymienione w załączniku nr 5 do zarządzenia. 

 W przypadku siedlisk 7120 i 7150 jako zagrożenia istniejące zidentyfikowano: 

rozprzestrzenianie się tawuły kutnerowatej Spiraea tomentosa (kod zagrożenia I01 - obce gatunki 

inwazyjne), znaczny udział trzęślicy modrej Molinia caerulea (kod zagrożenia I02 - problematyczne 

gatunki rodzime) oraz odwodnienie powodujące niekorzystny dla torfowiska spadek retencji wody 

w siedlisku, w wyniku którego zanika roślinność budująca siedlisko (kod zagrożenia J02.01 - 

zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie). Dodatkowo w odniesieniu do siedliska 7150, 



jako zagrożenie istniejące, określono rozprzestrzenianie się podrostu drzew i krzewów (kod 

zagrożenia K02.01 - zmiana składu gatunkowego – sukcesja). Celem działań ochronnych w 

przypadku obu siedlisk jest poprawa stanu ochrony następujących wskaźników: „gatunki 

ekspansywne roślin zielnych”, „obce gatunki inwazyjne” i „melioracje odwadniające”. Realizacji ww. 

celów mają służyć działania ochronne polegające na dopuszczeniu do zarastania przylegających do 

płatów siedlisk rowów odwadniających oraz wycinaniu krzewów i podrostu drzew, w tym tawuły 

kutnerowatej. 

 W odniesieniu do siedliska 7140 zidentyfikowano zagrożenie dla płatów siedliska 

znajdujących się w  rezerwacie przyrody Prądy i rezerwacie przyrody Złote Bagna, istniejące na 

obszarze objętym niniejszym planem zadań ochronnych. Tawuła kutnerowata Spiraea tomentosa 

rosnąca w bezpośrednim sąsiedztwie ww. rezerwatów rozprzestrzeniania się na płaty siedliska 

znajdujące się w ich granicach (kod zagrożenia I01 - obce gatunki inwazyjne). Biorąc pod uwagę 

ocenę stanu ochrony siedliska 7140 przedstawioną w dokumentacji obu rezerwatów przyrody, 

określono cele działań ochronnych, którymi są: osiągnięcie właściwej oceny wskaźnika stanu 

ochrony „obce gatunki inwazyjne” oraz poprawę oceny wskaźnika stanu ochrony „gatunki 

ekspansywne roślin zielnych”. Na obszarze objętym zapisami planu zadań ochronnych cele będą 

realizowane poprzez działanie ochronne polegające na usuwaniu tawuły kutnerowatej. 

 W stosunku do siedlisk leśnych oznaczonych kodami: 9110, 9170, 9190 i 91E0 jako 

zagrożenie istniejące zidentyfikowano zbyt małą ilość martwego drewna (kod zagrożenia B02.04 - 

usuwanie martwych i umierających drzew). W odniesieniu do siedlisk 9190 dodatkowo 

zidentyfikowano jako zagrożenie wysoki udział sosny pospolitej Pinus sylvestris w niektórych płatach 

siedliska (kod zagrożenia J03.01 - zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska). Cele działań 

ochronnych dla ww. siedlisk zakładają poprawę wskaźników stanu ochrony związanych z zasobami 

martwego drewna, przy czym ich osiągnięcie wykracza poza dziesięcioletnie ramy czasowe 

planu zadań ochronnych. Realizowane będą poprzez działanie ochronne polegające na 

wyznaczeniu kęp starodrzewu (biogrup) i pozostawieniu do naturalnego rozkładu oraz poprzez 

pozostawienie drzew biocenotycznych w cięciach rębnych. Ponadto stosowanie przewidzianych w 

planie zadań ochronnych rębni oraz ustalenie składu gatunkowego drzewostanu pozwoli na poprawę 

struktury drzewostanu, a w dalszej perspektywie zabezpieczy przed ekspansją roślin inwazyjnych i 

problematycznych gatunków rodzimych. Tym samym ograniczy możliwość oddziaływania na 

siedliska zagrożeń potencjalnych. Zapisy odnośnie działań ochronnych przewidziano także do 

uwzględnienia w kolejnym planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tułowice, Nadleśnictwa Opole i 

Nadleśnictwa Prószków. 

 Na siedlisko 91D0 oddziałują następujące zagrożenia istniejące: intensywne 

rozprzestrzenianie się trzciny pospolitej Phragmites australis (kod zagrożenia I02 - problematyczne 

gatunki rodzime) i odwadnianie skutkujące przesuszeniem i degeneracją płatów siedliska (kod 

zagrożenia J02.01 - zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie). Cele działań ochronnych 

dla siedliska 91D0 zakładają osiągnięcie właściwego stanu ochrony wskaźników: „uwodnienie” oraz 

„rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych”. Realizowane będą poprzez dopuszczenie do 

zarastania przylegających do płatów siedliska rowów odwadniających.  

 W odniesieniu do mopka jako zagrożenie istniejące zidentyfikowano usuwanie drzew starych, 

uszkodzonych, dziuplastych i zamierających, powodujące zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc 

rozrodu (kod zagrożenia B02.04 - usuwanie martwych i umierających drzew). Cel działań ochronnych 

zakłada poprawę wskaźnika stanu ochrony populacji „rozród gatunku”. Cel ten będzie realizowany 

poprzez zwiększenie liczby drzew obumierających i martwych stanowiących schronienia gatunku, co 

doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc rozrodu. Działanie będzie wykonywane poprzez realizację 

działań ochronnych określonych w niniejszym zarządzeniu w stosunku do leśnych siedlisk 

przyrodniczych, oznaczonych kodami: 9110, 9170, 9190, 91D0 oraz 91E0, tj. poprzez wyznaczanie 

kęp starodrzewu (biogrup) i pozostawieniu do naturalnego rozkładu oraz poprzez pozostawienie 



drzew biocenotycznych w cięciach rębnych. Ponadto stosowanie przewidzianych w planie zadań 

ochronnych rębni zapewni pożądaną przez mopka strukturę wiekową i przestrzenną drzewostanu, co 

będzie zapobiegać oddziaływaniu ze strony zagrożenia potencjalnego, którym jest odmłodzenie 

drzewostanu. 

 W przypadku kumaka nizinnego i wydry nie zidentyfikowano zagrożeń istniejących. Stan 

ochrony tych gatunków wynika z lokalnych uwarunkowań, tj. niemożliwej do zwiększenia liczby 

cieków i zbiorników wodnych oraz z faktu zasiedlania przez kumaka nizinnego stawów hodowlanych. 

W związku z brakiem możliwości poprawy wskaźników obniżających ocenę stanu ochrony, w 

odniesieniu do ww. gatunków nie określono działań ochronnych związanych z ochroną czynną ich 

siedlisk. 

 W zarządzeniu uwzględniono także działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów 

ochrony (z wyjątkiem siedliska 7140, które nie występuje na terenie objętym planem zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000). Oparto je na metodyce opracowanej przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring 

realizacji celów działań ochronnych prowadzony będzie poprzez monitoringu stanu ochrony 

poszczególnych przedmiotów ochrony. Monitoring siedliska 7140 uwzględniony został w planie 

ochrony rezerwatu przyrody Złote Bagna oraz w planie ochrony rezerwatu przyrody Prądy. 

 Ponieważ prace badawcze i inwentaryzacje przyrodnicze przeprowadzone na 

potrzeby sporządzenia dokumentacji planu zadań ochronnych dostarczyły wystarczającej 

wiedzy potrzebnej do zweryfikowania występowania i statusu siedlisk przyrodniczych i 

gatunków oraz pozwoliły określić stan ochrony przedmiotów ochrony, nie zachodzi 

konieczność planowania działań ochronnych dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. 

  W ramach prac nad niniejszym planem zadań ochronnych nie zidentyfikowano potrzeby 

ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz określenia wskazań 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 

ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000. 

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia,  podał do 

publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu i 

możliwości zapoznania się z założeniami do sporządzenia tegoż projektu. Zawiadomienie ogłoszono 

w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszono w siedzibie organu właściwego w sprawie 

(wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Opolu od 19.05.2016 r. do 23.06.2016 r.), 

umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniu 18.05.2016 r. oraz opublikowano w dniu 

19.05.2016 r. w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, tj. opolskim wydaniu Gazety 

Wyborczej. 

 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 administracji, organizacji 

pozarządowych, a także podmiotów gospodarujących w obszarze Natura 2000. Podczas 

zorganizowanych trzech spotkań (w dniach: 30.05.2016 r., 07.07.2016 r., 11.08.2016 r.) członkowie 

Zespołu Lokalnej Współpracy omówili i wypracowali zakres niezbędnych do wykonania działań 

ochronnych. 



 Zgodnie zaś z art. 28 ust. 4 ustawy, 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 zmiany 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 od 23.11.2016 r. do 14.12.2016 r.), umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w 

dniu 23.11.2016 r. i opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym tj. w 

opolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 23.11.2016 r. 

 W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie złożono uwag i wniosków. 

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

która na posiedzeniu w dniu 25.11.2016 r. pozytywnie zaopiniowała niniejszy akt prawny.  

 Projekt zarządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Opolskiego (pismo nr 

IN.III.710.41.2016.JS z 11.01.2017 r.). 

 Realizacja działań ochronnych zawartych w niniejszym akcie prawnym będzie finansowana, 

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

obszarem Natura 2000. Nie wyklucza się możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania. 

Szacuje się, że koszt realizacji działań ochronnych określonych w niniejszym planie, w tym działań 

monitoringowych, w okresie 10 lat wyniesie łącznie około 98 tys. zł.  


