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Protokół 

 
2013-06-18, Oława, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 i Grądy w Dolinie Odry PLH020017 
 

Dnia 18 czerwca 2013r. o godzinie 10.00 w Oławie przy ul. Bażantowej rozpoczęło 

się spotkanie terenowe dla obszaru Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie PLB020002 – 

część dolnośląska oraz OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017, zorganizowane przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań 

Ochronnych (PZO) dla w/w obszarów - firmę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

oddział w Brzegu. 

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie na gruncie członkom Zespołu 

Lokalnej Współpracy przykładów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony obu omawianych obszarów Natura 2000 i wskazanie 

przykładów zagrożeń. Wizja terenowa odbyła się w bezpośrednim sąsiedztwie obwałowań 

Odry w Oławie przy rezerwacie przyrody „Zwierzyniec” i na przyległych do wałów łąkach. 

 



W odniesieniu do obszaru Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie we wskazanej 

lokalizacji Pan Marek Stajszczyk – ekspert ornitolog z ramienia Wykonawcy - omówił 

zagadnienia związane przede wszystkim ze starymi drzewostanami na terenie ostoi  

i prowadzoną w nich gospodarką leśną, w odniesieniu do gatunków ptaków, stanowiących 

przedmioty ochrony tego obszaru, tj. głównie dzięcioła średniego i zielonosiwego  

oraz muchołówki białoszyjej. Poruszony został problem wprowadzenia ograniczeń 

czasowych w terminach wykonywanych zadań gospodarczych na powierzchniach leśnych, 

stanowiących siedliska wymienionych gatunków. Zauważono, że problem ten jest 

szczególnie widoczny w opolskiej części ostoi, gdzie kompleksy leśne są małe i mocno 

rozproszone.  

W odniesieniu do siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 OZW Grądy w Dolinie Odry Pan Michał Śliwiński – ekspert fitosocjolog  

z ramienia Wykonawcy - wskazał w terenie i omówił problemy związane z czterema 

przykładami siedlisk przyrodniczych: 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe,  

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie oraz 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne. Przy okazji 

omawiania siedlisk poruszony został problem wycinki zakrzaczeń na powierzchni terasy 

zalewowej Odry w kontekście ochrony przedmiotów ochrony obszarów oraz naturalności 

rzeki. Poruszone w terenie zagadnienia zdecydowano rozwinąć na spotkaniu kameralnym 

następnego dnia.  

 

  



Na koniec Pan Dariusz Rosiński – koordynator planu podziękował uczestnikom  

za udział w spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obu obszarów i zaprosił  

do aktywnego udziału w spotkaniu kameralnym. W spotkaniu wzięło udział 19 osób. Byli to 

reprezentanci następujących instytucji i podmiotów: 

 

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe w Oławie 

Urząd Miasta Wrocławia 

Urząd Miejski Siechnice 

Urząd Gminy Oława 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Insp. Oława 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu  

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Kogeneracja S.A. 

Hydrokrusz Sp. Z o.o. 

Nadleśnictwo Oleśnica 

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu 

projektu zostały osiągnięte. 


