Plany zadań dla obszarów Natura 2000 w województwie śląskim
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24 kwietnia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał cztery zarządzenia w
sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: trzech obszarów
siedliskowych - Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, Szachownica i Beskid Żywiecki oraz jednego obszaru
ptasiego Beski Żywiecki. Podstawowym celem ustanowienia obszarów jest możliwie najszybsze podjęcie
działań niezbędnych dla skutecznej ochrony czyli zapewnienie, że stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków dla ochrony których wyznaczono obszar, nie ulegnie pogorszeniu.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie
Obszar ten obejmuje system podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni powstałych po eksploatacji
kruszców metali ciężkich funkcjonujący jako zimowisko gatunków nietoperzy, dla których ochrony
wyznaczono ten obszar Natura 2000. Ostoja w całości zawiera w sobie rezerwat przyrody Segiet, a także
niemal w całości zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Doły Piekarskie, Suchogórski Labirynt Skalny, Park
w Reptach i dolina rzeki Dramy.
Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Beskid Żywiecki
Na bogactwo ornitofauny obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Żywiecki, obejmującego część Beskidu Zachodniego, wpłynęło duże zróżnicowanie wysokościowe
oraz zachowanie fragmentów o charakterze dawnej Puszczy Karpackiej. Lasy o charakterze puszczańskim zamieszkiwane są przez okazałego przedstawiciela kuraków głuszca, dzięcioły: trójpalczastego, białogrzbietego, czarnego oraz sowy leśne: włochatkę, sóweczkę i puszczyka uralskiego. Nieodłącznym elementem krajobrazu
Beskidu Żywieckiego są rozległe, śródleśne polany pasterskie wykorzystywane jako żerowiska przez duże ptaki drapieżne: orła przedniego, orlika krzykliwego,
trzmielojada oraz puchacza, a także ekstensywnie użytkowane tereny rolne - siedliska derkacza, jarzębatki i gąsiorka.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Beskid Żywiecki
Specjalny obszar ochrony siedlisk Beskid Żywiecki o powierzchni prawie 35 tysięcy hektarów obejmuje znaczną część Beskidu Żywieckiego oraz rejon Janikowej Grapy w
Beskidzie Makowskim i część Góry Grojec w Kotlinie Żywieckiej. Obszar wyróżnia się obecnością zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych (leśnych i nieleśnych), a
występujące na kopule szczytowej Pilska piętro subalpejskie (kosodrzewiny) w polskich Karpatach obecne jest jeszcze tylko na Babiej Górze i w Tatrach. Równie bogaty i
interesujący jest świat roślin i zwierząt, wśród których żyją przedstawiciele dużych, puszczańskich ssaków - niedźwiedź brunatny, wilk i ryś.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Szachownica
Ostoja Szachownica, położona w środkowej części Wyżyny Wieluńskiej, została zatwierdzona przez Komisję Europejską, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 13
listopada 2007 r. Obejmuje ona kompleks kilku jaskiń, których powstanie związane było z intensywnym odprowadzaniem wód roztopowych na przedpolu lodowca. Ten
wyjątkowy system jaskiniowy został odsłonięty w trakcie eksploatacji wapienia. Pozyskiwanie kamienia na tym terenie, spowodowało zniszczenie znacznej części
korytarzy i rozczłonkowanie pierwotnie jednolitego systemu jaskiniowego. Obecnie znajduje się tu pięć oddzielnych jaskiń, które dla łatwiejszego rozróżnienia oznaczono
kolejnymi numerami od I do V. Korytarze jaskiń rozgałęziają się i przecinają pod kątem prostym, tworząc charakterystyczną siatkę pól, przypominającą szachownicę.
Prowadzi do nich dwanaście otworów usytuowanych w ścianach kamieniołomu oraz pionowa studnia z wierzchowiny.
Ustanowione plany zadań ochronnych określają między innymi zidentyﬁkowane zagrożenia dla przedmiotów ochrony oraz działania mające na celu przede wszystkim
utrzymanie właściwego stanu ich ochrony. Są to cztery ostatnie plany zadań ochronnych zrealizowane w ramach projektu „Opracowywanie planów zadań ochronnych
dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" współﬁnansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V.
Ww. zarządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 29 oraz 30 kwietnia 2014 r.:
Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002,
Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003,
Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szachownica PLH240004,
zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006.
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