
UCHWAŁA NR XIX/139/16
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie wystąpienia do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina - Polska Nowa Wieś

Na podstawie art. 23ust.1 oraz ust.3d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. 
poz.1651 ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wystąpić do  Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Chróścina - Polska Nowa Wieś, w granicach gminy Dąbrowa.

§ 2. Zakres przestrzenny projektowanego obszaru chronionego krajobrazu oraz propozycje ustaleń dla uchwały 
Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego przedstawia załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/139/16

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 7 lipca 2016 r.

Charakterystyka przyrodnicza planowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa 
Wieś

Proponuje się następujące kluczowe i niezbędne rozstrzygnięcia uchwały sejmiku w zakresie określonym
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1) Nazwa – Obszar Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa Wieś.

2) Położenie – administracyjne: gmina Dąbrowa – obręb Chróścina, gmina Komprachcice -  obręb Polska Nowa 
Wieś, fizyczno-geograficzne – Równina Niemodlińska.

3) Obszar – 130,22 ha,

4) Sprawujący nadzór – w granicach administracyjnych gminy Dąbrowa – Wójt Gminy Dąbrowa, w granicach 
administracyjnych gminy Komprachcice – Wójt Gminy Komprachcice,

5) Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów

a) wspieranie powstawania śródpolnych zadrzewień i zakrzewień, w szczególności wzdłuż dróg,

b) ekstensywne użytkowanie łąk.

6) Zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu, wybrane spośród zakazów wymienionych
w art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, wynikające z potrzeb jego ochrony:

a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz 
tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 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;

b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

c) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

f) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno—błotnych.
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MAPA PLANOWANEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Charakterystyka przyrodnicza planowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa 
Wieś

1. Wprowadzenie i uwagi metodyczne

Przedstawiona dokumentacja jest wynikiem badań terenowych zrealizowanych w okresie od maja do lipca 
2016 r. na terenie dwóch kompleksów niewielkich lasów, parków i zadrzewień z wodami powierzchniowymi
w obrębie wsi Chróścina (Gm. Dąbrowa) i Polska Nowa Wieś (Gm. Komprachcice), a także na terenach 
gruntów rolnych i zabudowanych zlokalizowanych między tymi miejscowościami.

Celem dokumentacji jest wskazanie na przyrodnicze uwarunkowania ustanowienia na analizowanym 
obszarze formy ochrony przyrody jaką jest Obszar Chronionego Krajobrazu Chróścina – Polska Nowa Wieś).

Ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię terenu badania terenowe prowadzono w 2016 r. 
metodą powierzchniową, ze szczegółową oceną wszystkich typów biocenoz. Analizy faunistyczne prowadzono 
metodami nasłuchowymi i obserwacji bezpośredniej, badania florystyczne i szaty roślinnej metodami 
obserwacji.

Badania terenowe przeprowadzono czterokrotnie, mniej więcej w odstępach co 2 tygodnie. Badania 
faunistyczne prowadzono w okresie największej aktywności zwierząt, wczesnym rankiem, co ma szczególne 
znaczenie dla ptaków i popołudniami, co ma istotne znaczenie dla np. płazów i bezkręgowców.

Obszary inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej nie są zlokalizowane w obrębie istniejących form 
ochrony przyrody i krajobrazu. Proponowana forma ochrony w postaci obszaru chronionego krajobrazu ma być 
zrealizowana dla ochrony korytarza ekologicznego łączącego dwa zróżnicowane biocenotycznie kompleksy 
lasów, zadrzewień, parków ze zbiornikami wodnymi i murawami.
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2.1. Inwentaryzacja florystyczna i szaty roślinnej

Planowany do ochrony obszar obejmuje zróżnicowane typy ekosystemów:

- park w Chróścinie – wielogatunkowy drzewostan z przewagą gatunków rodzimych jak dęby szypułkowe, lipy 
szerokolistne, klony zwyczajne, grab, a w miejscach wilgotnych olsze czarne. Ze względu na stary wiek drzew 
oraz ich zróżnicowanie gatunkowe drzewostan parkowy stanowi siedlisko licznych gatunków ptaków,

- lasy – zwarte drzewostany leśne występują na terenie przy ogródkach działkowych w gminie Komprachcice 
oraz na południe od parku w Chróścinie. Są to wielogatunkowe lasy powstałe głównie na skutek naturalnej 
sukcesji ekologicznej. W związku z dosyć wilgotnym siedliskiem nawiązują do niskich postaci grądów,
a miejscami również łęgów. W drzewostanie występują dęby szypułkowe, brzozy, klony zwyczajne, jawory, lipa 
szerokolistna, czeremcha, klon polny, brzoza brodawkowata, topole, rzadko sosna zwyczajna, wzdłuż potoku 
Chróścina większy udział osiąga olsza czarna. W podszycie występuje licznie obok podrostów gatunków 
dominujących w drzewostanie również bez czarny. Wielogatunkowe obszary leśne są siedliskami bardzo 
zróżnicowanych ekologicznie grup gatunków kręgowców i bezkręgowców.

- inicjalne formy zadrzewień olszowych o trudnej ze względu na młody wiek do ustalenia randze 
taksonomicznej. Występują głównie w dolinie Chróścinki na południe od parku. Nie są to olsy, na co wskazuje 
charakter siedliska, które jest zbyt suche. Nie mają wykształconego runa i podszytu właściwego dla olsów, jest 
ono właściwe dla zdegenerowanych form łąk zmiennowilgotnych z cechami nitrofilnych zbiorowisk 
ruderalnych, typowych dla terenów porębowych. Nie mogą być zaliczone do siedlisk przyrodniczych 
chronionych 91E0 – łęgu wierzbowego, topolowego, olszowego i jesionowego. Nie mają dużych walorów 
florystycznych ze względu na młody wiek, nie występują tu chronione gatunki roślin,

- szuwary właściwe i wielkoturzycowe Phragmition i Magnocaricion – na stałe występują na obrzeżach 
zbiornika wodnego oraz wzdłuż cieków. Ponadto te ekspansywne zbiorowiska rozbudowują się łąkach 
nieużytkowanych przez kilka lat oraz na skrajach lasu. Reprezentowane są przez szuwar trzcinowy, mozgi 
trzcinowatej, manny mielec, turzycy ostrej, kosaćca żółtego, lokalnie pałki szerokolistnej. Często występują też 
sity oraz zbiorowiska przechodzące do form ziołorośli. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków 
roślin ale szuwary reprezentują bardzo zróżnicowane formy i są przy tym cennymi schronieniami dla zwierząt. 
Ich cechą charakterystyczną jest pełna reprezentacja faz przejściowych między łąkami wilgotnymi
i zmiennowilgotnymi oraz łęgami,

- inicjalne formy ziołorośli nadrzecznych – występują na skarpach cieku i rowów, gdzie przemieszane są ze 
zbiorowiskami szuwarów, a także na skrajach wilgotnych lasów. Występują najczęściej w zubożonej postaci 
welonowych ziołorośli kielisznikowych, z kielisznikiem zwyczajnym i pokrzywą zwyczajną. Są wykształcone
w bardzo kadłubowych postaciach siedliska 6430 i ze względu na silną degradację nie mogą być zaliczane do 
siedliska chronionego 6430. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin.

- zbiorowiska wodne – występują w parku w Chróścinie, a także w kompleksie leśnym koło ogródków 
działkowych oraz w ciekach Wel i Chróścina i w rowach. Stwierdzono zbiorowiska rzęsy wodnej, żabiścieku 
oraz pływających makrofitów, takich jak strzałka wodna oraz rdestmice. W obrębie tych zbiorowisk nie 
stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych chronionych
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- łąki zmiennowilgotne Molinio-Arrhenetheretalia – zajmują istotne powierzchnie w Solinie Chróścinki i przy 
ujściowym odcinbku potoku Wel. Rozpoznanie dokonane podczas inwentaryzacji przyrodniczej,
a w szczególności występowanie większości gatunków charakterystycznych dla klasy (Cl) Molinio - 
Arrhenatheretea : wyczyniec łąkowy, chaber łąkowy, rzeżucha łąkowa, kostrzewa łąkowa, rogownica pospolita, 
kłosówka wełnista, groszek łąkowy, tymotka łąkowa, babka lancetowata, wiechlina łąkowa, wiechlina 
zwyczajna, jaskier ostry, szelężnik większy, szczaw zwyczajny, wyka ptasia, koniczyna łąkowa, wskazuje na 
przynależność występujących łąk głównie do tego typu zbiorowiska. Jedynie ich część położona w najniższych 
terenach należy do zbiorowisk Calthion, łąk wilgotnych. Czynnikiem wpływającym na bardzo dużą jakość 
występującej fitocenozy jest jej ekstensywne użytkowanie kośne i brak widocznych objawów przenawożenia. 
Klasa ta obejmuje m.in. łąki trzęślicowe Molinion, będące siedliskami przyrodniczymi chronionymi, a także łąki 
świeże, w tym ze związku Arrhenatherion, które również mogą być siedliskami. Okresowe zwiększenie 
wilgotności siedliska na terenie obniżenia dolinnego jest uwarunkowane występowaniem Chróścinki i potoku 
Wel. W efekcie w niektórych okresach zwiększa się wilgotność siedliska, a winnych zmniejsza. Głębokość 
zalegania wód gruntowych na przedmiotowym terenie jest dosyć płytka i uwarunkowana stanami wód
w pobliskich ciekach. Charakterystyczna jest również duża zmienność w wahaniu poziomu wód gruntowych, co 
jest uwarunkowane powiązaniem ze stanami wody w cieku głównym będącym osią dolinki. Możliwe jest 
występowanie okresów z dłużej utrzymującymi się bardzo płytkimi wodami gruntowymi, które mogą generować 
okresową zmienność składu gatunkowego fitocenozy. Również warunki glebowe nie rozstrzygają jednoznacznie 
możliwości występowania łąk trzęślicowych. W większości opracowań wskazuje się na powinowactwo łąki do 
gleb organiczno-mineralnych lub organicznych, niemniej może ona również występować na glebach typowo 
mineralnych. W okresie badań stwierdzono sporadyczne występowanie na łące trzęślicy modrej, ale 
występowanie lub brak tego gatunku nie jest wskazywany jako cecha wykluczająca przynależność łąki do rzędu 
Molinion. Również wskazania z przewodnika monitoringu siedlisk III z 2012 r. siedliska 6410 dopuszczają 
możliwość występowania tego typu siedliska na glebach mineralnych, a takie występują na części 
analizowanych łąk. Zgodnie z przewodnikiem monitoringu siedliska 6410 z 2012 r. za typowe dla siedliska łąki 
trzęślicowej uznano przede wszystkim gatunki charakterystyczne dla związku Molinion w ujęciu 
Matuszkiewicza (2008). Są to: bukwica zwyczajna Betonica officinalis, czarcikęs łąkowy Succisa pratensis, 
goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, goździk pyszny Dianthus superbus, komonica 
skrzydlastostrąkowa Tetragonolobus maritimus, koniopłoch łąkowy Silaum silaus, kosaciec syberyjski Iris 
sibirica, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, okrzyn 
łąkowy Laserpitium prutenicum, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, oman wierzbolistny Inulasalicina, 
przytulia północna Galium boreale, trzęlica modra Molinia caerulea i turzyca filcowata Carex tomentosa. Na 
badanych łąkach stwierdzano sporadycznie trzęślicę modrą oraz czarcikęs łąkowy. Poza gatunkami 
charakterystycznymi dla związku Molinion za typowe dla siedliska 6410 uznano również dwa gatunki 
charakterystyczne rzędu Molinietalia, szczególnie mocno przywiązane do zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych 
- sierpik barwierski Serratula tinctoria i krwiściąg pospolity Sanguisorba officinali s. Krwiściąg został 
stwierdzony na pojedynczych stanowiskach. Za typowe dla siedliska należy uznać także gatunki roślin 
naczyniowych wyróżniające związek Molinion (Matuszkiewicz 2008). Są to: biedrzeniec mniejszy Pimpinella 
saxifrag a, drżączka pośrednia Briza medi a, dziewięciornik błotny Parnassia palustri s, goryczuszka gorzkawa 
Gentianella amarell a, goryczuszka błotna Gentianella uliginos a, len przeczyszczający Linum catharticu m, 
pięciornik kurze ziele Potentilla erect a, turzyca żółta Carex flava i wierzba rokita Salix rosmarinifoli a. Dla 
ubogich gatunkowo łąk sitowo - trzęlicowych (podtyp 6410-2) za typowe przyjęto także gatunki wyróżniające 
tego zespołu, to jest: sit ostrokwiatowy Juncus acutiflorus (lokalnie w zachodniej Polsce), sit skupiony Juncus 
conglomeratus i sit rozpierzchły Juncuseffussu s. Sity oraz dziewięciornik błotny i pięciornik kurze ziele zostały 
stwierdzone podczas badań na łące. Łącznie spośród wymienionych wyżej gatunków typowych dla siedliska 
6410 na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie jedynie kilku i to w bardzo słabej reprezentacji. 
Kwalifikacja ww. łąki do siedliska nie powinna być pozytywna. Łąki występujące na tym terenie są co najwyżej 
silnie zdegenerowanymi lub kadłubowo wykształconymi formami siedliska 6410.

Zbiorowiska łąkowe z rzędu Arrhenatherion są to łąki świeże należące do klasy Molinio-Arrhenatheretea 
zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych, półnaturalnych i antropogeniczne darniowych na mezotroficznych
i eutroficznych, niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych, lub na zmineralizowanych
i podsuszonych murszach z torfu niskiego. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia elatioris są najczęściej 
spotykanymi zbiorowiskami łąkowymi. Są to zbiorowiska ubogie florystycznie. Użytkowane są jako łąki 
kośne lub pastwiskowe. Gatunkami charakterystycznymi dla łąk świeżych są: kupkówka pospolita , kminek 
zwyczajny , marchew zwyczajna , wyczyniec łąkowy , dzwonek rozpierzchły , złocień właściwy , mniszek 
pospolity , barszcz syberyjski , barszcz zwyczajny typowy, jastrun wczesny , biedrzeniec wielki , jaskier 
rdzawy , szelężnik włochaty , skalnica ziarenkowata, koniczyna drobnogłówkowa , konietlica 
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łąkowa , stokłosa miękka . Przeważają na nich trawy: rajgras wyniosły , tymotka łąkowa , tomka 
wonna , kłosówka wełnista oraz byliny : krwawnik pospolity , chaber łąkowy , komonica zwyczajna . 
Spośród innych zbiorowisk łąkowych, zbiorowisko dobrze wyodrębnia charakterystyczna fizjonomia, 
zwłaszcza podczas kwitnienia mniszka . Poniżej przedstawiono gatunki charakterystyczne dla fitocenoz 
zbiorowisk ze związku Arhenatherion elatiors, który uznawany jest za siedliska przyrodnicze chronione 
6510. Zgodnie z przewodnikiem metodycznym monitoringu siedlisk III
z 2012 r. do gatunków reprezentatywnych dla siedliska 6510 należą przede wszystkim taksony diagnostyczne 
dla zespołu Arrhenatheretum elatioris i związku Arrhenatherio n, czyli rajgras wyniosły Arrhenatherum 
elatiu s, bodziszek łąkowy Geranium pratens e, szczaw rozpierzchły Rumex thyrsifloru s, dzwonek 
rozpierzchły Campanula patul a, pępawa dwuletnia Crepis bienni s, przytulia pospolita Galium mollug o, 
wierzbnica polna Knautia arvensi s, pasternak zwyczajny Pastinaca sativ a, kozibród wschodni Tragopogon 
orientali s, kozibród łąkowy Tragopogon pratensi s. Na terenie łąk stwierdzono rzadko rajgras wyniosły oraz 
dzwonek rozpierzchły. Stałymi komponentami fitocenoz łąk świeżych łąk niżowych wg przewodnika są 
gatunki przywiązane do rzędu Arrhenatheretalia i klasy Molinio-Arrhenatherete a. Najczęściej notowane 
spośród traw to: stokłosa miękka Bromus hordaceu s, kupkówka pospolita Dactylis glomerat a, konietlica 
łąkowa Trisetum flavescens, tymotka łąkowa Phleum pratens e, wiechlina łąkowa Poa pratensis i zwyczajna 
P. trivialis oraz wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensi s. Większość tych gatunków traw występuje w 
obrębie badanych łąk. Natomiast z roślin dwuliściennych z największe udziały osiągają: rogownica pospolita 
Cerastium holosteoide s, kminek zwyczajny Carum carv i, marchew zwyczajna Daucus carot a, barszcze: 
zwyczajny i syberyjski Heracleum sphondylium i H. sibiricu m, krwawnik pospolity Achillea millefoliu m, 
jastrun właściwy Leucanthemum vulgar e, chaber łąkowy Centaurea jace a, brodawnik zwyczajny Leontodon 
hispidu s, mniszek pospolity Taraxacum officinal e, motylkowe: komonica zwyczajna Lotus corniculatu s, 
groszek łąkowy Lathyrus pratensis oraz koniczyny: łąkowa Trifolium pratense i drobnogłówkowa T. dubiu 
m. Z łąkami niżowymi związana jest także skalnica ziarenkowata Saxifraga granulat a, rozproszona głównie 
w zachodniej i centralnej części kraju. W płatach siedliska reprezentowanych przez nieposiadające swoich 
gatunków charakterystycznych zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubr a, za diagnostyczne można uznać 
wiechlinę łąkową Poa pratensis i kostrzewę czerwoną Festuca rubr a, które zazwyczaj dominują w runi. 
Znaczna część tych gatunków, w szczególności traw występuje na łąkach w dolinie Chróścinki w parku.

Zgodnie ze wskazaniami z przewodnika monitoringu siedliska 6510 do siedliska 6510 nie można zaliczyć 
ubogich w gatunki łąk uprawnych, charakteryzujących się dominacją traw o znacznej wartości pastewnej 
(m.in. wyczyńca łąkowego Alopecurus pratensi s, kupkówki pospolitej Dactylis glomerat a, kostrzewy 
łąkowej Festuca pratensi s, życicy wielokwiatowej Lolium multifloru m, owsicy omszonej Avenula pubescen 
s, tymotki łąkowej Phleum pratens e. Ocena składu florystycznego łąki z doliny Chróścinki wskazuje na 
zdecydowaną dominację ww. traw oraz stosunkowo niewielki udział roślin dwuliściennych.

Analiza ogólnych warunków siedliskowych wskazuje na występowanie podłoża mineralno-organicznego, 
typowego raczej dla łąki wilgotnej, a mniej świeżej. Warunki edaficzne są charakterystyczne raczej dla łąki 
trzęslicowej, która preferuje grunty organiczne i organiczno-mineralne.

Ocena występujących gatunków, w tym zestawienie z gatunkami charakterystycznymi dla łąk 
trzęślicowych Molinion i łąk świeżych Arrhenatherion elatioris wskazuje na niemal zupełny brak gatunków 
charakterystycznych dla łąk trzęślicowych i występowania kilku gatunków typowych dla łąk świeżych 
(charakterystycznych dla rzędu, nie związku, którego zbiorowiska przynależą do siedliska 6510), przy 
zdecydowanej dominacji traw o dużym znaczeniu gospodarczym. Zestawienie ogólnych warunków 
siedliskowych (gleby organiczno-mineralne) oraz potwierdzone występowanie kilku gatunków typowych dla 
łąki świeżej pozwala na jednoznaczne wykluczenie przynależności badanej fitocenozy do łąki trzęślicowej
i siedliska przyrodniczego 6410.

Na podstawie przesłanek wskazywanych w przewodniku metodycznym, związanych ze zdecydowaną 
dominacją ubogich w gatunki łąk uprawnych, charakteryzujących się dominacją traw o znacznej wartości 
pastewnej (m.in. wyczyńca łąkowego Alopecurus pratensi s, kupkówki pospolitej Dactylis glomerat a, 
kostrzewy łąkowej Festuca pratensi s, życicy wielokwiatowej Lolium multifloru m, owsicy omszonej Avenula 
pubescen s, tymotki łąkowej Phleum pratens e, należy również wykluczyć przynależność ww. łąki do siedliska 
6510. Potwierdza to ogólna ocena stanu siedliska z wykorzystaniem tabeli cech diagnostycznych jakości 
siedliska z przewodnika monitoringu siedliska 6510 zamieszczonego w III części Monitoringu siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny pod red. Mroza z 2012 r. (BMŚ). Stwierdzono, m.in. że jednym
z niewielu gatunków spośród charakterystycznych dla siedliska jest rajgras wyniosły. Stwierdzono 
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występowanie dwu gatunków roślin zielnych ekspansywnych - bylicy pospolitej i perzu właściwego 
degradujących siedlisko.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje na występowanie w obrębie łąki w dolinie Chróścinki 
użytkowanej łąki gospodarczej nie wykazującej cech diagnostycznych uprawniających do zaliczenia do 
siedliska przyrodniczego chronionego 6510, a tym bardziej 6410.

Badania prowadzone w 2016 r. wskazują również na klasyfikację ww. łąk do łąk wilgotnych,
w szczególności ostrożeniowych Cirsietum rivulvaris. Nie są one siedliskami przyrodniczymi chronionymi.

Na terenie łąk nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin.

Reasumując badany kompleks łąk obejmuje cenne zbiorowiska o zróżnicowanym charakterze z gatunkami 
typowymi zarówno dla łąk świeżych, zmiennowilgotnych i wilgotnych. Nie są to jednak siedliska przyrodnicze 
chronione.

2.2. Walory faunistyczne

Inwentaryzacja prowadzona na terenie opracowania metodami obserwacji bezpośredniej, nasłuchowymi, 
inwentaryzacją innych śladów zwierząt, a także wcześniejsze badania inwentaryzacyjne prowadzone w ramach 
inwentaryzacji przyrodniczej gminy, wykazała występowanie dosyć licznych, ale też dosyć pospolicie 
występujących gatunków chronionych. Najliczniej występowały chronione gatunki ptaków, dosyć licznie 
występowały płazy ze względu na występujące zbiorniki wodne i cieki. Inwentaryzacja i wcześniejsze badania 
wykazały występowanie następujących gatunków chronionych:

Bezkręgowce:

Z gatunków podlegających ochronie prawnej stwierdzono:

- trzmiel ziemny – pojedyncze stwierdzenie w parku w Chróścinie,

- szczeżuja wielka – występuje w obu zbiornikach wodnych w liczebności szacowanej na kilkaset osobników
w parku w Chróścinie i co najmniej kilkadziesiąt w zbiorniku wodnym przy ogrodach działkowych w Polskiej 
Nowej Wsi. Gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt w kategorii EN – gatunki silnie zagrożone, 
wysokiego ryzyka.

Płazy:

- ropucha szara – populacja rozrodcza na zbiornikach wodnych, w ciekach i rowach oceniana na kilkadziesiąt 
osobników,

- ropucha zielona – populacja rozrodcza szacowana na kilkanaście osobników, w zbiornikach wodnych, rowach
i ciekach,

- żaba trawna – populacja liczna, rzędu kilkaset osobników, występująca wzdłuż rowów i cieków, a także na 
skraju lasów oraz zbiorników wodnych,

- żaba śmieszka – populacja rozrodcza oceniana na kilkadziesiąt osobników na zbi0ornikach wodnych, wzdłuż 
cieków,

- żaba wodna – populacja rozrodcza oceniana na kilkaset osobników na zbiornikach wodnych, w ciekach
i w rowach,

- rzekotka drzewna – populacja rozrodcza szacowana na kilkanaście osobników, wzdłuż zbiorników wodnych
z zadrzewieniami,

- traszka zwyczajna – populacja kilkudziesięciu osobników w zbiornikach wodnych,

- grzebiuszka ziemna – populacja kilku osobników na brzegach zbiornika wodnego przy ogródkach działkowych.

Gady:

- zaskroniec – stwierdzony przy zadrzewieniu olszowym, przy zbiornikach wodnych i wzdłuż cieków – 
szacowana populacja kilkadziesiąt osobników,

- żmija zygzakowata – stwierdzana w obrębie i na skraju lasów – szacowana populacja kilkanaście osobników,

- jaszczurka zwinka – stwierdzana często w parku oraz rzadziej wzdłuż cieków i śródpolnych dróg – szacowana 
populacja kilkaset osobników,
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- padalec – stwierdzono na pojedynczym stanowisku przy zbiorniku wodnym koło ogródków działkowych oraz
w parku w Chróścinie.

Ptaki:

Tabela. 1. Gatunki ptaków lęgowe i prawdopodobnie lęgowe.

Nazwa polska nazwa naukowa status w 
Polsce

Dyrektywa Ptasia
(z Załącznika 1)

SPEC (BirdLife 
2004)

Bażant Phasianus colchicus Ł
Przepiórka Coturnix coturnix OS
Bogatka Parus major OS
Dzięciołek Dendrocopos minor OS
Dzięcioł czarny Dryocupus martius OS
Dzięcioł duży Dendrocopos major OS
Dzięcioł średni Dendrocopos medius OS +
Dzwoniec Carduelis chloris OS
Ortolan Emberiza hortulata OS + 3
Kopciuszek Phoenicurus ochruros OS
Kos Turdus merula OS
Krzyżówka Anas platyrhynchos Ł
Kulczyk Serinus serinus OS
Łozówka Acrocephalus palustris OS
Derkacz Crex crex OS +
Makolągwa Carduelis cannabina OS 2
Muchołówka 
białoszyja

Ficedula albicolis OS +

Pliszka siwa Motacilla alba OS
Pliszka żółta Motacilla flava OS
Potrzeszcz Emberiza calandra OS
Potrzos Emberiza schoeniclus OS
Remiz Remiz pendulinus OS
Sierpówka Streptopelia decaocto OS
Skowronek Alauda arvensis OS 3
Sroka Pica pica OC
Śpiewak Turdus philomelos OS
Szczygieł Carduelis carduelis OS
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus OS
Trznadel Emberiza citrinella OS
Wrona Corvus cornix OC
Wróbel Passer domesticus OS 3
Zięba Fringilla coelebs OS
Myszołów Buteo buteo OS

Objaśnienie skrótów: OS – ochrona ścisła, OC – ochrona częściowa, Ł – gatunek łowny.

Ssaki

Reprezentowane są głównie przez ssaki łowne, dla których teren jest bardzo ważnym miejscem żerowania
i rozmnażania, a także przemieszczania się miedzy kompleksami leśnymi. Występują:

- dzik,

- sarna,

- jenot,

- lis,

- borsuk,

- zając.

Chronione gatunki niełowne reprezentuje wydra.
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2.3. Waloryzacja

Przeprowadzone badania przyrodnicze wskazują, że analizowany obszar charakteryzuje się, za 
sprawą występowania dwóch wielogatunkowych kompleksów leśnych i wodnych, a także łąkowych, 
bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi. Obejmuje dwie izolowane gruntami rolnymi enklawy leśno-
parkowo-wodno-łąkowe w ekstensywnym użytkowaniu. Obszarom tym towarzyszą biocenozy młodych 
zadrzewień olszy czarnej i kompleks biocenoz wodnych i szuwarowych związanych z ciekami i rowami. Na 
obszarze tym bardzo słabo zaznacza się antropopresja, a także występuje bardzo duże zróżnicowanie 
biocenoz. Można tu obserwować pełną zmienność fitocenoz leśnych i łąkowych. Wszystkie postacie są słabo 
zdegradowane przez człowieka za sprawą korzystnego ekstensywnego użytkowania. Łąki i zbiorowiska 
szuwarowo-wodne zlokalizowane są w otoczeniu leśnym co zwiększa ich walory przyrodnicze za sprawą 
efektu ekotonowego. Są one wykorzystywane jako baza żerowa dla zwierzyny leśnej. Również bardzo 
korzystne jest otoczenie zbiorników wodnych lasem i starodrzewiem parkowym.

Na obszarze nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych chronionych. Nie stwierdzono 
także występowania chronionych gatunków roślin. Stwierdzono występowanie bardzo licznych jak na strefę 
przekształconego krajobrazu suburbanizacji chronionych gatunków zwierząt, w tym szczególne znaczenie 
analizowany obszar ma dla szczeżui wielkiej, płazów, derkacza, dzięciołów, muchołówki białoszyjej, 
ortolana.

W drzewostanie zarówno parku, jak i w Polskiej Nowej Wsi występują liczne stare egzemplarze 
drzew o charakterze pomników przyrody.

Obszar zlokalizowany jest w obrębie zanikającego w strefie suburbanizacji Opola ekstensywnie 
użytkowanego krajobrazu rolniczego.

Między obiema enklawami o wysokiej bioróżnorodności występuje strefa migracji fauny obejmująca 
grunty rolne z rzadkimi zadrzewieniami wzdłuż drogi gruntowej. Łącznie między biocentrami w 
Chróścinie i Polskiej Nowej Wsi migruje ok. 50 gatunków chronionych i łownych gatunków zwierząt.  
Strefa ta wraz z biocentrami leśno-parkowo-wodno-łąkowymi w Chróścinie i przy ogródkach 
działkowych zasługuje na ochronę w postaci obszaru chronionego krajobrazu, który ustanawia się dla 
ochrony korytarzy ekologicznych. Zabudowa tego obszaru spowoduje wzrost izolacyjności lokalnych 
populacji, co może prowadzić do ich zaniku.

W związku z bardzo wysokimi walorami obu ostoi i występowaniem korytarza ekologicznego między 
nimi obszar powinien zostać objęty ochroną w postaci obszaru chronionego krajobrazu.

2.4. Wskazania i zalecenia

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651) i jej 
Art. 23. 1. obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 
turystyką i wypoczynkiem lubpełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która 
określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów 
oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów 
wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru 
chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu bezpowrotnej 
utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa wyżej, wymagają uzgodnienia z właściwą 
miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Uzgodnień dokonuje się 
w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem 
że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za 
uzgodnienie projektu.

Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej 
uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić.
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Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały w przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest 
konsekwencją rekomendacji dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu zawartej 
w audycie krajobrazowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu lub jego powiększenie może nastąpić również na wniosek 
rady gminy, na obszarze której obszar chronionego krajobrazu miałby być utworzony lub powiększony.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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