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W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu podsumowano wyniki pracy jednostki w zakresie
ochrony przyrody w 2011 r.
To był pracowity rok. W minionym roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podjął szereg
działań z zakresu czynnej ochrony siedlisk i gatunków niezbędnych dla zachowania i wzbogacania
różnorodności biologicznej Opolszczyzny. Prace obejmowały m.in.:
ochronę czynną muraw kserotermicznych w rezerwacie przyrody „Ligota Dolna", wykoszono
roślinność zielną muraw kserotermicznych, ręcznie usunięto gatunki niepożądane na
murawach naskalnych, wycięto odrosty drzew i krzewów zagłuszające i wypierające gatunki
murawowe, co pozwoliło na odtworzenie i zachowanie chronionych w ramach Dyrektywy
Siedliskowej siedlisk murawowych w rezerwacie przyrody oraz w obszarze Natura 2000 „Góra
Św. Anny",
realizację zadań ochronnych w rezerwatach przyrody „Jaśkowice", „Kokorycz", „Krzywiczny", „Przysiecz", „Prądy" i „Złote Bagna". Prace polegały m.in. na:
usuwaniu roślin inwazyjnych - rdestowiec, budowie zapór / zastawek na rowach melioracyjnych w celu ustabilizowania poziomu wód gruntowych w obrębie
ekosystemów torfowisk. Powyższe pozwoliło na eliminację bądź ograniczenie istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w
rezerwatach.

Poza tym wykonano inwentaryzację chronionych gatunków saproksylicznych chrząszczy Coleoptera, w tym jelonka rogacza Lucanus cervus, kozioroga dębosza
Cerambyx cerdo i pachnicy dębowej Osmoderma eremita na obszarze Natura 2000 „Lasy Barucickie", co przyczyniło się do poznania i wstępnej oceny populacji ww.
owadów w kontekście przygotowań do sporządzenia planu zadań ochronnych (PZO) dla ww. obszaru Natura 2000 oraz zadań ochronnych i planów ochrony dla
rezerwatów przyrody w Lasach Barucickich.
Powiększono również rezerwat stepowy „Ligota Dolna" o 1,66 ha. Do rezerwatu włączono przyległą działkę, na której stwierdzono zespół ciepłolubnych zarośli ligustru i
tarniny Pruno-Ligustretum oraz zbiorowisko lebiodki pospolitej i ciemiężyka białokwiatowego Origano-Vincetoxicetum hirundinariae, oraz stanowiska przetacznika
kłosowego Veronica spicata, gatunku charakterystycznego dla muraw kserotermicznych oraz żebrzycy rocznej Seseli annuum i ciemiężyka białokwiatowego
Vincetoxicum hirundinaria - gatunki z Czerwonej listy roślin naczyniowych województwa opolskiego o statusie NT - bliskie zagrożenia.
W najbliższych latach 2012 -2013 Regionalna Dyrekcja będzie realizowała nowe projekty, na które otrzymała doﬁnansowanie:
"Czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Opolszczyźnie" - ze środków WFOŚiGW w Opolu poprzez:
1. wydanie Czerwonej księgi roślin naczyniowych województwa opolskiego, zawierającej wszystkie znane lokalizacje stanowisk zagrożonych gatunków roślin w
regionie
2. czynnej ochronie najcenniejszych stanowisk ww. gatunków i siedlisk poprzez wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie roślinności zielnej, eliminację gatunków
inwazyjnych.
„Odbudowy zdegradowanych siedlisk muraw w rezerwacie przyrody "Ligota Dolna" i na działce ewid. nr 121/4, obręb Ligota Dolna, gm. Strzelce Opolskie"
(zabiegi czynnej ochrony muraw kserotermicznych w rezerwacie przyrody Ligota Dolna) - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego.
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