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1. PODSTAWA PRAWNA 

 

 Podstawę prawną do wykonania niniejszego opracowania ekofizjograficznego 

stanowią:  

 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2006r.  

Nr 129, poz.  902 z późn. zm.),  

 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298),  

 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.). 

 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 Obowiązujący zakres opracowania ekofizjograficznego obejmuje zgodnie z 

definicją z art. 72. pkt. 5 Prawa ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 

902) charakterystykę poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego na 

obszarze objętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego lub planem miejscowym i ich wzajemnych powiązań. Pośrednio 

bardziej szczegółowy zakres ustalają przepisy art. 72., pkt. 1-3, w których wskazuje 

się, że ww. dokumentach  planistycznych zapewnia się warunki utrzymania 

równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska oraz 

wyszczególnia się główne czynniki odpowiedzialne za ich zapewnienie. Wymagania 

dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów pod tym względem ustala się zgodnie z art. 72, pkt. 4 na 

podstawie opracowań ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju dokumentu, cech 

poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań. Zapis 

przedstawionego powyżej pkt. 4 pośrednio nakazuje więc przyjęcie takiego 

optymalnego zakresu opracowania ekofizjograficznego, który umożliwi uzyskanie 

wystarczającej informacji niezbędnej do zapewnienia w procesie planistycznym 

równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.  

 Zgodnie z delegacją z art. 72, pkt. 6 minister właściwy do spraw ochrony 

środowiska określił w drodze rozporządzenia rodzaje i zakres opracowań 

ekofizjograficznych. Rozporządzenie to ukazało się w dniu 9 września 2002r. (Dz. U. 

Nr 155, poz. 1298) i określa szczegółowo zakres oraz częściowo również ogólną 

formę opracowań. Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z zapisami 

rozporządzenia. 

 W rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia niniejsze opracowanie 

ekofizjograficzne zalicza się do opracowań podstawowych. Składa się z części 

opisowej oraz kartograficznej, której skala odpowiada przedmiotowi i szczegółowości 
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opracowania ekofizjograficznego. Opracowanie powiązane jest z miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego z terenu gminy oraz ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Powiązane jest 

również z opracowaniami branżowymi, w szczególności programem ochrony 

środowiska z 2004 r., inwentaryzacjami przyrodniczymi terenu OChK Bory 

Niemodlińskie, a także z lokalnymi strategiami rozwoju. 

Zakres opracowania obejmuje: charakterystykę stanu i funkcjonowania 

środowiska przyrodniczego, w szczególności charakterystykę takich jego elementów 

jak: budowa geologiczna i hydrogeologia, rzeźba terenu, warunki klimatyczne, 

warunki hydrograficzne, gleby, florę i szatę roślinną, fauna, w tym ostoje 

faunistyczne. Następnie scharakteryzowano wzajemne powiązania między 

elementami środowiska, dotychczasowe zmiany w środowisku, strukturę 

przyrodniczą z uwzględnieniem bioróżnorodności, powiązania przyrodnicze obszaru, 

ochronę prawną zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zagrożenia dla 

środowiska przyrodniczego. Dokonano diagnozy stanu funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego, w szczególności oceny odporności środowiska na degradację oraz 

zdolność do regeneracji, oceny stanu ochrony i użytkowania zasobów 

przyrodniczych, oceny stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości 

ich kształtowania, oceny zgodności dotychczasowego użytkowania terenu z 

uwarunkowaniami przyrodniczymi, oceny możliwości ograniczenia zagrożeń 

środowiska. Dokonano również wstępnej prognozy dalszych zmian zachodzących w 

środowisku, określono uwarunkowania ekofizjograficzne, formułując wnioski do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Załączniki kartograficzne 

przedstawiają opisane powyżej zagadnienia w formie graficznej.  

 

3. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA  

     PRZYRODNICZEGO 

 

3.1. Elementy systemu przyrodniczego  

 

3.1.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

 

 Gmina Dąbrowa w granicach administracyjnych zlokalizowana jest w 

centralnej części województwa opolskiego. Jej powierzchnia wynosi ok. 131 km2, a 

liczba ludności ok. 9,4 tys. os. Średnia gęstość zaludnienia wynosząca ok. 72 

os./km2 jest niższa o połowę od średniej gęstości zaludnienia województwa, co nie 

pozostaje bez wpływu na charakter zagospodarowania i stan środowiska 

przyrodniczego. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 15 sołectw i 17 miejscowości. 

 Ponadlokalnymi uwarunkowaniami rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego terenu gminy są: 
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 autostrada A-4 z węzłem w Prądach oraz drogi krajowe 46 Nysa – 

Opole i 94 – Wrocław – Brzeg – Karczów – stanowią podstawowe 

uwarunkowania komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym i 

krajowym. Są szansą rozwoju gminy, ale również zagrożeniem dla 

przyległych terenów (hałas, zanieczyszczenie powietrza), 

 

 

 
 

 

Fot. 1. Autostrada A-4 na wysokości Prądów – w tle węzeł autostradowy Prądy, 

bardzo ważne uwarunkowanie rozwojowe gminy. 

 

 

 bliskie położenie w stosunku do Opola decydujące o procesach 

semiurbanizacji typowo rolniczej kiedyś gminy,  

 

 linia kolejowa Wrocław – Gliwice – stanowi szlak kolejowy o 

znaczeniu międzynarodowym, 

 

 Odrzańska Droga Wodna – ma mniejsze znaczenie jako czynnik 

rozwojowy, 

 

 Specjalny Obszar Ochrony Ptaków OSO Grądy Odrzańskie 

chroniony w sieci Natura 2000 – zlokalizowany w dolinie Odry w 

północnej części gminy, 
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Ryc. 1. Strefy krajobrazowe gminy Dąbrowa ze względu na dominujący sposób 

pokrycia. Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy użytkowania ziemi 

województwa opolskiego 1:100000. 
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Fot. 2. Nowa zabudowa będąca efektem przenoszenia się mieszkańców Opola na 

przyległe tereny gmin – wieś Siedliska. Efektem wzrastającej zabudowy 

mieszkaniowej będą pasma semiurbanizacji zmieniające dotychczasowy charakter 

gminy. 

 

 Stobrawski Park Krajobrazowy zlokalizowany na niewielkim obszarze 

koło Ostrowa Narockiego, 

 

 OChK Bory Niemodlińskie w zachodniej części gminy, 

 

 liczne linie energetyczne wysokich napięć rozprowadzające energię 

z Elektrowni Opole, 

 

 położenie gminy w dwu strefach ochrony krajobrazu kulturowego 

Dolina Odry i Bory Niemodlińskie. 

 

Gmina charakteryzuje się znacznym rozczłonkowaniem terenów 

zurbanizowanych, na co wpływ ma fizjografia oraz uwarunkowania historyczno-

kulturowe. Wyróżnić można tu 3 strefy krajobrazowe związane z odmiennym 

charakterem zagospodarowania (ryc. 1): 

 

 zachodnią leśną i leśno-rolniczą – obejmującą tereny wsi Lipowa, Nowa 

Jamka, Prądy i Siedliska – charakteryzującą się dużymi walorami 

przyrodniczymi, generalnie niską antropopresją (pomijając autostradę i drogę 

krajową). W strefie tej polityka przestrzenna silnie uwarunkowana jest 

koniecznością zachowania walorów przyrodniczych. Dominującą funkcją jest 
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leśnictwo, któremu towarzyszy rolnictwo, a także postępujące osadnictwo, w 

szczególności widoczne w okolicach Siedlisk. Na terenie przyległym do węzła 

autostradowego  zaprojektowano strefę inwestycyjną, 

 

 

 
 

Fot. 3. Bardzo liczne linie energetyczne biegnące przez obszar gminy są efektem 

bliskiego położenia Elektrowni Opole. Są głównymi elementami dewastacji walorów 

krajobrazowych gminy. Linia biegnąca koło Chróściny. 

 

 

 centralną rolno-osadniczą – obejmującą wsie Dąbrowa, Ciepielowice, 

Chróścina, Mechnice, Wrzoski, Karczów i Skarbiszów. Jest to największa 

strefa na terenie gminy. Charakteryzuje się dominującym rolniczym 

użytkowaniem z silniej rozbudowującą się funkcją osadniczą mieszkaniową, w 

szczególności na terenach wsi Dąbrowa, Mechnice, Chróścina i Wrzoski. 

Walory przyrodnicze tej strefy są niskie, zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego umiarkowane i związane głównie z rozwojem rolnictwa i 

wzrostem antropopresji wzdłuż dróg krajowych. W rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego na osi Wrzoski – Mechnice – Chróścina – Dąbrowa należy się 

liczyć ze wzrostem rozwoju zabudowy mieszkaniowej i postępującą 

semiurbanizacją typową dla terenów przedmieść Opola, 

 

 północno-wschodnią rolną mozaikową – obejmującą tereny wsi Sławice, 

Żelazna, Niewodniki, Narok. Charakterystyczną cechą strefy jest duża 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY DĄBROWA 

 10 

mozaikowatość seminaturalnych i naturalnych ekosystemów związanych z 

doliną Odry. Walory przyrodnicze w dolinie są dosyć duże i generalnie 

wzrastające wraz z biegiem rzeki. Strefa w znacznej części pozostaje w 

zagrożeniu powodziowym, co uwarunkowuje ekstensywny charakter 

zagospodarowania, w szczególności rozwój osadnictwa. W południowej części 

strefy w miejscowościach leżących najbliżej Opola zaznaczają się procesy 

semiurbanizacji ze znacznym udziałem usług i produkcji. Prognozuje się 

wielofunkcyjny rozwój zagospodarowania przestrzennego z dominacją 

rolnictwa i ekstensyfikacją zagospodarowania w dolinie Odry. 

 

W strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy Dąbrowa dominują użytki 

rolne, na wysoczyznach orne, w obniżeniach dolin rzecznych trwałe użytki zielone. 

Obecnie większa część łąk i pastwisk na terenie gminy jest zaorana, część stanowi 

nieużytki ze znacznym udziałem zbiorowisk szuwarowych i turzycowych oraz 

zadrzewieniami łęgowymi. Część łąk w dolinach rzecznych została najpierw 

zamieniona na grunty orne, a następnie porzucona – występują tam zbiorowiska 

pośrednie łąkowo-synantropijne. 
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Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów gminy Dąbrowa.  

 

 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego 

(1998) gmina zlokalizowana jest w obrębie Niziny Śląskiej i jej dwu mezoregionów – 

Pradoliny Wrocławskiej (Narok, Niewodniki, Żelazna, Sławice) oraz Równiny 

Niemodlińskiej (pozostałe wsie). Charakter fizjografii gminy, a w szczególności 

bardzo czytelna krawędź morfologiczna dawnej doliny Odry wskazuje jednak, że 

granica zaproponowana przez Kondrackiego oraz w Atlasie Dolnego Śląska i Śląska 
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Opolskiego przebiega dalej na południe i zachód, co wskazuje, że w granicach 

Pradoliny znalazły się jeszcze Wrzoski i Karczów.  

 

 

 

 
Ryc. 2. Przebieg granicy między Równiną Niemodlińską i Pradoliną Wrocławską. 

Źródło: Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego (1997) zmienione. 

  

 

Pradolina Wrocławska charakteryzuje się małym zróżnicowaniem warunków 

geologiczno-geomorfologicznych. Są to płaskie powierzchni teras nadzalewowych i 

zalewowych oddzielone od siebie dosyć słabo wyróżniającymi się krawędziami 

morfologicznymi.  

Obszar Równiny Niemodlińskiej jest pod tym względem bardziej dynamiczny. 

Wyróżnia się tu szereg falistych i pagórkowatych wzniesień poprzedzielanych 

niewielkimi obniżeniami. Ważniejsze wzniesienia zlokalizowane są w Chróścinie 

Osiedlu, koło Skarbiszowa, a nade wszystko między Dąbrową i Ciepielowicami na 

wschodzie, a Prądami i Rzędziwojowicami na zachodzie (Wał Dąbrowy).  

Terytorialnie większość obszaru gminy położona jest w obrębie Pradoliny 

Wrocławskiej.  

Podział przestrzeni gminy na strefy fizjograficzne przedstawiono w części 

kartograficznej. 
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Fot. 4. Widok ze skarpy pradoliny Odry koło Sokolnik na centralną rolniczą część 

gminy. Skarpa dzieli teren gminy na dwie główne strefy fizjograficzne (A i B w części 

kartograficznej). 

 

3.1.2. Budowa geologiczna i hydrogeologia 

 

3.1.2.1. Geologia 

  

W powierzchniowych i płytko podpowierzchniowych utworach geologicznych 

terenu gminy występują zarówno formacje kenozoiczne jak i mezozoiczne. 

Mezozoik reprezentowany jest przez osady ilasto-margliste górnej kredy, natomiast 

na kenozoik składają się iły mioceńskie i plioceńskie, piaski i żwiry plioceńskie oraz 

liczna grupa osadów glacjalnych, fluwioglacjalnych, eolicznych i fluwialnych 

czwartorzędu. Pod względem najistotniejszego z przyrodniczego punktu widzenia 

zasięgu rozprzestrzenienia powierzchniowych warstw geologicznych zdecydowanie 

dominuje czwartorzęd, w mniejszym stopniu trzeciorzęd i w znikomym stopniu utwory 

starsze. Przy czym miąższość pokrywy czwartorzędowej jest bardzo zróżnicowana, 

od kilkudziesięciu metrów w dolinach kopalnych, poprzez kilka metrów na większości 

terenów gminy do kilkudziesięciu centymetrów na wychodniach starszego podłoża, 

głównie trzeciorzędowego.   

Obszar gminy położony jest w obrębie dwu dużych jednostek geologicznych 

obszaru Śląska Opolskiego: 

 

 Monokliny Przdesudeckiej  
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 Depresji Śląsko-Opolskiej.  

 

 Budowę geologiczną obu jednostek charakteryzuje jeden z głębszych na 

Opolszczyźnie odwiertów wykonany we Wrzoskach. Spąg Monokliny Przedsudeckiej 

zalega tu na metamorficznych utworach proterozoicznych na głębokości ok. 600 m 

ppt. Wyżej zalega seria 65 m osadów permu, w większości piaskowców i 

zlepieńców. Stanowią one spąg Monokliny. Nad nimi występuje 75 m osadów 

dolnego triasu, następnie ok. 130 m wapienia muszlowego, 90 m górnego triasu, 

który kończy serie osadowe Monokliny.  

Nad nią występuje ok. 100 m warstwa osadów Depresji  (górna kreda).  

Osady trzeciorzędowe zalegają na zróżnicowanej głębokości, miejscami 

występują na powierzchni. Ich miąższość dochodzi do 80 m.  

 

 

 

 
 

Ryc. 3. Osady starsze od trzeciorzędu na terenie gminy Dąbrowa. Źródło: jw. 
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Depresja Śląska Opolska zalega częściowo na osadach Monokliny. 

Wschodnia granica wyklinowujących się utworów Depresji przebiega południkowo w 

okolicach wschodnich granic Opola. Stąd w kierunku zachodnim miąższość utworów 

Depresji wzrasta. Wypełnieniem litologicznym tej jednostki są osady węglanowe 

górnej kredy: koniaku w stropie, pod nimi turonu, a następnie w spągu cenomanu. 

Na terenie gminy Dąbrowa na powierzchni występują jedynie osady koniaku 

(niewielka wychodnia na granicy z gminą Komprachcice oraz erozyjne odsłonięcia na 

skarpach doliny Odry koło Sokolnik), nie występuje natomiast głębiej położony turon i 

cenoman. Osady te choć w budowie wgłębnej gminy typowe na jej powierzchni nie 

zostały stwierdzone. Łączna miąższość górnej kredy na terenie gminy wzrasta ze 

wschodu na zachód od kilkudziesięciu do kilkuset metrów.  

Osady górnokredowe udokumentowane są licznymi skamielinami 

przewodnimi. Na podstawie zawartości CaO Aleksandrowicz (1973, 1974) wydzielił w 

górnej kredzie następujące ogniwa litostratygraficzne: 

1. piaski i piaskowce, 

2. margle ilaste dolne, 

3. margle dolne, 

4. wapienie margliste, 

5. margle górne, 

6. margle ilaste górne. 

Ogniwo 1 należy do cenomanu (tzw. warstwy z Gosławic), natomiast 2-6 do turonu 

(warstwy Prószkowskie). Nieco później wydzielono jeszcze warstwy niemodlińskie 

składające się na 7 ogniwo (iły margliste) należące do koniaku, które odsłania się na 

powierzchni gminy lokalnie, a ciągłą pokrywę osiąga na wysokości Niemodlina.  

 Spągowa część Depresji w postaci piaskowców glaukonitowych, zlepieńców i 

piasków ze żwirami cenomanu odsłania się na powierzchni terenu kilka kilometrów 

od wschodniej granicy gminy w Opolu w okolicach Gosławic i Nowej Wsi Królewskiej. 

W sztucznych odkrywkach stwierdza się tu obecność wapieni piaszczystych i gez z 

glaukonitem i konkrecjami żelazisto-manganowymi. Rzadko występuje również 

cenomańska fauna małży. Średnia miąższość utworów wynosi kilkanaście metrów; w 

części północno-wschodniej miasta maleje, a w części południowo-zachodniej 

wzrasta. 

 Pierwsze ogniwo turonu – margle ilaste dolne - odsłania się najbliżej w 

Gosławicach. Na terenie gminy występuje na głębokości kilkudziesięciu metrów ppt. 

Utwory zawierają ok. 45-65 % CaCO3, i dzielą się na 2 warstwy: dolną, z marglami 

piaszczystymi z glaukonitem i muskowitem oraz górną z biotytem. W skałach 

znajduje się nieliczną faunę cienkoskorupowych małży. Drugie ogniwo turonu - 

margle dolne z zawartością CaCO3 dochodzącą do 80% - odsłania się w licznych 

kamieniołomach w Opolu, na terenie gminy zalega na głębokości 40-60 m. Skały 

charakteryzują się dużą twardością, równoległym warstwowaniem i oddzielnością. 

Dolna część profilu zawiera nieliczną faunę inoceramową, amonitową i gąbek, 

natomiast w części górnej licznie występują gąbki, inoceramy, jeżowce, ramienionogi 

i amonity. Trzecie ogniwo turonu, a czwarte górnej kredy – wapienie margliste o 
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najwyższej w całym profilu zawartości CaCO3 (80-88%) – jest najbardziej 

charakterystycznym ogniwem kredy opolskiej (Badura, Bobiński, Przybylski 1996). 

Stanowią go ławice białych i białoszarych, laminowanych wapieni i wapieni 

marglistych z przeławiceniami margli. Z fauny kopalnej spotyka się liczne 

ramienionogi, gąbki, małże, amonity oraz jeżowce. Piąte ogniwo kredy opolskiej – 

margle górne o zawartości CaCO3 do 65% - występuje w postaci utworów dosyć 

twardych, szarych i jasnoszarych, miejscami przeławicowanych marglami ilastymi. 

Zawierają one konkrecje pirytowe i glaukonit, natomiast wśród fauny nieliczne 

jeżowce, ramienionogi, gąbki, a także szczątki ryb. Odsłaniają się one na południowy 

wschód od gminy Dąbrowa w kamieniołomie Folwark. Ostatnie ogniwo – margle 

ilaste górne o zawartości CaCO3 do 48% - występuje w postaci szarych i 

ciemnoszarych osadów o równoległym warstwowaniu. Margle ilaste są 

przewarstwione marglami piaszczystymi, których udział wzrasta ku stropowi. Można 

tu zlokalizować spirytyzowane szczątki małży, bogato ornamentowanych ślimaków, 

ryby i szczątki roślin. Ogniwo to najlepiej odsłania się na południowy wschód od 

terenu gminy w kamieniołomie Folwark. W okolicach Dąbrowy może występować 

kilkanaście metrów ppt.  

 Podłoże Depresji stanowią kolejno następujące osady: 

 

 Iły margliste z wkładkami piaskowców kajpru, 

 

 wapienie i dolomity wapienia muszlowego, 

 

 dolomity i wapienie pstrego piaskowca, 

 

 piaskowce i zlepieńce czerwonego spągowca - perm. 

 

 Łączna miąższość utworów triasu zalegających pod Depresją Śląsko-Opolską 

wynosi ok. 350 m.  

Z nastaniem ery kenozoicznej część starszych utworów litologicznych została 

przykryta osadami neogenu. Na terenie gminy osadzały się w płytkich zbiornikach 

słodkowodnych Basenu Środkowopolskiego warstwy iłów poznańskich, 

przewarstwione piaskami, z lokalnymi soczewami węgli brunatnych. Odsłaniają się 

one lokalnie na powierzchni m.in. w okolicach Prądów. Mają bardzo ważne 

znaczenie hydrogeologiczne. 

U schyłku trzeciorzędu, na przełomie miocenu i pliocenu zaczął się formować 

dzisiejszy system hydrograficzny Odry. W wyniku podniesienia terenu w czasie 

wypiętrzenia Sudetów znacznie zwiększyła się zdolność erozyjna i transportowa sieci 

rzecznej. Rzeki niosły dużą ilość materiału wietrzeniowego, a do biegu wykorzystały 

południkowe strefy uskoków plioceńskiej orogenezy alpejskiej. Ówczesna Odra 

płynęła na zachód od dzisiejszej doliny, omijając ostańcowy Garb Opolski. 

Pozostałościami eoplejstoceńskiej pradoliny Odry są wyniesione żwiry rzeczne 

tarasu wysokiego w okolicach Chróścic, Skarbiszowa i na zachód od Dąbrowy.   
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Ryc. 4. Osady starsze od czwartorzędowych – w porównaniu do poprzedniej ryciny 

widoczne przykrycie w centralnej i zachodniej części gminy starszego podłoża 

osadami miocenu lądowego. 

 

 

W plejstocenie na terenie gminy doszło do sukcesywnego zasypywania i 

odnawiania doliny Odry, aż ostatecznie w stadiale Warty zlodowacenia 

środkowopolskiego dolina uległa całkowitemu zasypaniu. W interglacjale eemskim 

odnowiła się strefa uskoków trzeciorzędowych środkowej Odry, w wyniku czego 

dolina przesunęła się na wschód, a następnie przełamała się subsekwentnie przez 

Garb Opola w okolicach Groszowic (Przełom Groszowicki). Na terenie gminy 

pozostała jedynie fragmentarycznie zachowana krawędź erozyjna pradoliny oraz w 

okolicach Mechnic, Chróściny, Dąbrowy i Skarbiszowa strome zbocza tej pradoliny.  
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Dyskusja: na przedstawionej wyżej mapie geologicznej występują pewne nieścisłości, co może być 
uwarunkowane generalizacją treści. Najważniejsze z nich dotyczą błędnego zaklasyfikowania 
zalesionych wzniesień na zachód od Dąbrowy i Karczowa do piasków i żwirów wodnolodowcowych - 
fgŚ1. Są to wzniesienia zbudowane z piasków i żwirów plioceńskich. Wątpliwość budzi liczna 
reprezentacja wydm – w w północnej części gminy. Na mapie wskazano zasięgi wychodni górnej 
kredy (cenomanu) – Kcn, wydaje się, że są to osady koniaku. Również zasięg wychodni iłów 
mioceńskich iN1 wydaje się być większy i nieco inny niż na rysunku. Generalnie jednak widoczne jest 
zróżnicowanie powierzchniowych osadów na 3 strefy: północną i wschodnią z madami rzecznymi 
doliny Odry mH, centralną i wschodnią z dominującymi piaskami i żwirami teras nadzalewowych fB, 
fŚ1 oraz południową i zachodnią wysoczyzny polodowcowej z piaskami i żwirami plioceńskimi i 
wodnolodowcowymi.  

 

Ryc. 5. Powierzchniowe osady geologiczne gminy Dąbrowa na podstawie mapy 

geologicznej Polski 1:200000.  
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Ze zlodowaceniami, oprócz powstania pradoliny Odry, wiąże się również 

występowanie na terenie gminy osadów wodnolodowcowych, a lokalnie także glin 

zwałowych. Wszystkie występujące płatowo na powierzchni osady polodowcowe 

związane są z ostatnim zlodowaceniem, które sięgnęło tego obszaru – 

zlodowaceniem środkowopolskim (stadiał maksymalny). Występują tu piaski, żwiry i 

mułki rzeczne i wodnolodowcowe. Gliny zwałowe zlokalizowano jedynie w dolinach 

kopalnych. Miąższość czwartorzędu lodowcowego na obszarze gminy jest bardzo 

zróżnicowana. W dolinach kopalnych sięga ok. 40-60 m, na pozostałym obszarze 

zaledwie kilka metrów. Pokrywa ta nie jest zresztą ciągła.  

Osady holoceńskie (postglacjalne) terenu gminy to głównie osady rzeczne 

związane z akumulacją Odry, Prószkowskiego Potoku, Krzywuły, Wytoki i 

Borkowickiego Potoku, a także innych mniejszych cieków. Pod względem 

litologicznym stanowią je mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne, rzadziej płytkie torfy i 

namuły. Ich łączna miąższość nie przekracza zwykle 2-3 m. Wierzchnią warstwę 

stanowią zróżnicowane w miąższości mady. Lokalnie na małych powierzchniach w 

obniżeniach paleomeandrów występują również namuły i namuły z torfami.  

 Stosunkowo mało zróżnicowana budowa geologiczna gminy ma kluczowe 

znaczenie dla zróżnicowania przyrodniczego obszaru. Nie zapewnia możliwości 

występowania dużej mozaikowatości siedlisk zmniejszając potencjalną 

bioróżnorodność.  

Przydatność poszczególnych osadów geologicznych do zabudowy 

przedstawiona została w kartograficznej części opracowania. 

 

3.1.2.2. Surowce mineralne 

 

 Zróżnicowana budowa geologiczna gminy, oprócz dużego znaczenia 

przyrodniczego dla powstawania różnorodnych siedlisk, ma duże znaczenie 

gospodarcze. Na badanym terenie występują 3 złoża surowców mineralnych.  

 

 

Tabela 1. Zasoby złóż surowców geologicznych położonych na terenie gminy 

Dąbrowa. 

 

 

Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Powierzchnia 

pierwotna 

złoża 

[ha] 

Zasoby bilansowe udokumentowane 

[tys. t.] 

Komprachcice  Iły ceramiki 

budowlanej  

27 C1 – 1905 tys. m3 

C2 – 1480 tys. m3 

Zasoby w filarze ochronnym 1480 tys. 

m3 

Zasoby piasków schudzających 322 
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tys m3 

Dąbrowa 

Niemodlińska  

Iły ceramiki 

budowlanej  

6,5 B – 405 tys m3 

C1 – 266 tys. m3 

 Filar ochronny – 51 tys. m3 

Sławice  Kruszywo 

naturalne  

20,1 B + C1 – 1690 tys. t.  

C2 – 546 tys. t. 

 

 

 Złoża nie są eksploatowane. Nie wyznaczono dla nich obszarów i terenów 

górniczych. Ostatnia koncesja na wydobycie w złożu w Komprachcicach wygasła w 

2003 r.  

 Na terenie gminy lokalnie występują niewielkie obszary poeksploatacyjne nie 

związane z występującymi i przedstawionymi powyżej złożami. Największy z nich 

obejmuje teren w Naroku. Obszary te po zakończeniu eksploatacji charakteryzują się 

wysokimi walorami przyrodniczymi. 

 

 

 

 
 

Fot. 5. Obszar po eksploatacji kruszywa na zachód od Naroka. 

 

3.1.2.3. Czynne procesy geologiczne 

 

 Na terenie gminy Dąbrowa czynnymi procesami geologicznymi są: 
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 denudacja stromych stoków użytkowanych ornie na drodze erozji 

wodnej – procesy erozyjne w ramach erozji wodnej zachodzą w 

szczególności na stokach o spadkach >10%. Ich intensywność oceniana jest 

jako niewielka. Na terenie gminy procesy denudacji zachodzą na zboczach 

pradoliny Odry koło miejscowości Chróścina, Mechnice, Dąbrowa i 

Skarbiszów. Najbardziej zagrożone tereny zlokalizowane na zachód od 

Dąbrowy są zalesione, co chroni je przed erozją. Na całym obszarze gminy 

nie stwierdzono występowania ruchów masowych ziemi. Szczególna uwaga w 

procesach lokalizacji zabudowy powinna dotyczyć stromych skarp starej 

doliny Odry.  

 

 erozja wietrzna – występuje na obszarach gminy w obrębie dużych obszarów 

gruntów ornych na wysoczyznach i na terasach rzecznych. Najsilniej 

zagrożone są wielkopowierzchniowe obszary gruntów ornych w okolicach 

Mechnic, Chróściny, Ciepielowic, Skarbiszowa, Karczowa, Żelaznej, 

Niewodnik i Naroka. Proces jest intensywny w szczególności wczesną wiosną, 

zimą i późną jesienią.  

 

 
 

Fot. 6. Wielkopwierzchniowe tereny gruntów ornych koło Skarbiszowa – przykład 

obszarów bardzo narażonych na degradację gleb na skutek erozji wietrznej.  
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 akumulacja pokryw torfowych – występuje w obniżeniach w obrębie 

wysoczyzny i w dolinkach rzecznych. Najintensywniejsza jest w obniżeniach 

paleomeandrów Odry, na nieużytkowanych łąkach, w znacznym stopniu 

porośniętych szuwarami i turzycowiskami, 

 

 akumulacja mad rzecznych – ograniczona jest do terenów międzywale Odry, 

bardzo sporadycznie występuje na terenach poza wałami, 

 

Wyszczególnione powyżej procesy geologicznie nie stanowią przeszkód w 

zabudowie terenu, jednakże na terenach skarp doliny Odry w planach 

zagospodarowania przestrzennego powinno się wprowadzać zakazy usuwania 

roślinności drzewiastej i krzewistej oraz nakazy stosowania pasów takiej zieleni. 

Dotyczy to w szczególności obszarów najsilniej urzeźbionych oraz 

wielkoprzestrzennych gruntów ornych. Aktywna ochrona przeciwerozyjna na 

niektórych terenach gminy jest niezbędna. 

Obszary ze spadkami terenu zagrażającymi erozji wodnej, tereny z pokrywami 

torfowymi, a także tereny z potrzebami zadrzewień przeciw erozji wietrznej 

przedstawione zostały w kartograficznej części opracowania. 

 

3.1.2.4. Hydrogeologia 

 

 Tereny gminy charakteryzują się zróżnicowaną głębokością zalegania 

pierwszego poziomu wodonośnego. Jest to związane ze zróżnicowaną rzeźbą terenu 

i budową geologiczną powierzchniowych warstw litologicznych. W ogólnym zarysie 

zwierciadło tych wód położone jest na głębokości 0-1 m na najniżej położonych 

obszarach dolin rzecznych i w obniżeniach bezodpływowych na terasach rzecznych 

(na części obszarów woda stagnuje przez znaczną część roku na powierzchni, a 

przez większość roku na głębokości < 0,5 m ppt.), 1-2 m ppt w wyższych terenach 

dolin rzecznych i w obrębie lokalnych obniżeń na terenach wysoczyzny, 2-5 m ppt na 

terenach wysoczyznowych opadających skłonami do dolin rzecznych oraz na 

wysokich terasach nadzalewowych i 5-10 m ppt i więcej na obszarach kulminacji 

terenowych, powyżej zbocza starej doliny Odry w miejscowościach Chróścina, 

Mechnice, Dąbrowa, Ciepielowice i Skarbiszów.  

 Na terenie gminy wody użytkowe występują w czterech poziomach 

wodonośnych: 

 

 czwartorzędowym – są to głównie wody płytkie zalegające od 0,5 do 5 m ppt 

w obrębie osadów plejstoceńskich i holoceńskich. Znaczenie mają jedynie w 

dolinie Odry, a przede wszystkim w kopalnych dolinach rzecznych 

przebiegających przez gminę z południowego wschodu na północny zachód, 

gdzie miąższość osadów wodonośnych wzrasta do kilkudziesięciu metrów. 

Poza dolinami kopalnymi ze względu na niewielką miąższość pokrywy 

plejstocenu wody te nie występują lub nie mają znaczenia. Przez teren gminy 
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przebiegają 2 istotne struktury dolin kopalnych. Jedna występuje w okolicach 

Prądów i Siedlisk (Dolina kopalna rzeki Odry Jaśkowice – Prądy – 

Przylesie), pozostałe są odgałęzieniami pierwszej (rynna Naroku i Poręby) i 

biegną koło Chróściny, Mechnic i Wrzosek. Na południe od terenów gminy 

duża wydajność wód z kopalnej doliny czwartorzędowej spowodowała 

wyznaczenie obszaru GZWP 337. W dolinach kopalnych występują często 2 

warstwy wodonośne przedzielone wkładką glin zwałowych. Wody dolnej 

warstwy występują pod ciśnieniem hydrostatycznym i są lepiej izolowane niż 

warstwy wierzchniej. Łącznie ocenia się miąższość warstw wodonośnych na 

ok. 40-60 m. Rynny głęboko rozcinają podłoże geologiczne, w tym osady 

kredy i trzeciorzędu. Stanowią dla tych osadów dren. Kontakt hydrauliczny 

między poziomami jest więc bardzo istotny, możliwe jest bowiem 

przedostawanie się zanieczyszczeń między tymi poziomami wodonośnymi. 

 

 

 
 

Ryc. 6. Gmina Dąbrowa na tle GZWP. Źródło: Plan zagospodarowania województwa 

opolskiego. 

 

 

 

 trzeciorzędowym – są to wody zalegające od kilkunastu do kilkudziesięciu 

metrów ppt  w piaszczysto-żwirowych przewarstwieniach w kompleksach iłów 

poznańskich. Poziomy wodonośne w trzeciorzędzie są pod względem 
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głębokości zalegania i wydajności zróżnicowane, na co wpływ ma charakter 

budowy geologicznej (grubość i rozprzestrzenienie przewarstwień i soczew 

osadów wodonośnych w izolujących iłach).  Na wysokości terenu gminy w 

południowo-zachodniej jej części wody te są bardzo wydajne, co 

spowodowało wyznaczenie tu GZWP 338, 

 

 kredowym – na niewielkim obszarze koło Sławic i na przygranicznych, 

wschodnich obszarach gminy z Opolem zaznacza się poziom w osadach 

kredowych budujący GZWP 336. Wody występują tu w ośrodku porowym na 

głębokości ok. 100 m w osadach cenomanu. Zbiornik cenomański jest 

kontynuowany na terenie miasta Opole i ma kontakt hydrauliczny z 

najważniejszym zbiornikiem GZWP 333 w wapieniu muszlowym.   

 

 dolnotriasowym – poziom ten o bardzo dużej wydajności zalega na 

głębokości przekraczającej 300 m. nie jest użytkowany. Wody występują w 

ośrodku porowym w piaskowcach i szczelinowym w wapieniach. GZWP 335 w 

osadach dolnotriasowych występuje pod powierzchnią całej gminy. Jest tu 

jednak dobrze izolowany, w przeciwieństwie do poziomów w kopalnych 

dolinach czwartorzędowych i trzeciorzędowego. 

 

Dokładny przebieg granicy GZWP ze względu na charakter materii, którą 

rozgranicza jest nie do przedstawienia z dokładnością do kilkuset metrów, a nawet 

czasem kilometrów. Z wyjątkiem zbiornika w dolnym triasie, którego zasięg jest 

najmniej precyzyjnie określony, pozostałe występują w peryferyjnych strefach gminy.   

 

 

Tabela 2. Charakterystyka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych występujących 

pod obszarami terenu opracowania.  

 

 

 

Nazwa zbiornika:                     Subzb. (Tr) Paczków – Niemodlin 

Numer:                                    338 

Stratygrafia:                            Tr 

Region hydrogeologiczny:       Pps (SNWr) 

Powierzchnia GZWP (km2):    735 

Powierzchnia OWO (km2):      735 

Wiek utworów wodonośnych: Tr - trzeciorzędowe 

Typ zbiornika:                          porowy 

Klasa jakości wód:           Ic - b nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia 

Średnia głębokość ujęć (m):     80 - 150 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   60 
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Nazwa zbiornika:                    Zbiornik T1 Krapkowice – Strzelce Opolskie  

Numer:                                    335 

Stratygrafia:                            T 

Region hydrogeologiczny:       MK-S  

Powierzchnia GZWP (km2):    2050 

Powierzchnia OWO (km2):      1000 

Wiek utworów wodonośnych: trias dolny  

Typ zbiornika:                          szczelinowo-porowy 

Klasa jakości wód:                 Ic nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia 

Średnia głębokość ujęć (m):     100-600 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   50 

 

Nazwa zbiornika:                     Niecka Opolska  

Numer:                                     336 

Stratygrafia:                             Kreda górna 

Region hydrogeologiczny:       NO 

Powierzchnia GZWP (km2):    138 

Powierzchnia OWO (km2):      58 

Wiek utworów wodonośnych: kreda górna  

Typ zbiornika:                          szczelinowo-porowy 

Klasa jakości wód:        Ic, II nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia, 

częściowo nie przeznaczone dla ludności do picia 

Średnia głębokość ujęć (m):    50-80 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   20 

 

Źródło: Kleczkowski AS. (red.) 1990   oprac. własne 

 

 

 Wody podziemne w zbiornikach charakteryzują się wysoką jakością i 

przydatnością dla potrzeb spożywczych i gospodarczych. Dobry stan wód 

podziemnych jest konsekwencją izolacji większości zbiorników przed 

zanieczyszczeniami powierzchniowymi. Ocenia się, iż najbardziej zagrożone są 

struktury kopalne dolin rzecznych, które są najsłabiej izolowane. Największe 

zanieczyszczenie dotyczyć może najpłytszego - czwartorzędowego poziomu wód 

ujmowanych lokalnie w studniach. 

 Na terenie gminy zlokalizowane jest jedno ujęcie wód – w Dąbrowie. Woda 

pobierana jest z poziomu czwartorzędowego w granicznej strefie 

czwartorzędowej struktury kopalnej.  

Ujęcie ma uregulowany stan prawny.  

Wody ujmowane są dwiema studniami. W stanie surowym nie nadają się do 

spożycie ze względu na podwyższoną zawartość związków żelaza i manganu. 

Wymagają uzdatnienia. Dla ujęcia wyznaczono projektowane strefy ochronne: 

 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY DĄBROWA 

 25 

 strefę ochrony bezpośredniej obejmującą działkę nr 416 o wymiarach 

35x65 m, na której zlokalizowane są studnie, stacja uzdatniania i zbiornik 

wyrównawczy, 

 

 strefę ochrony sanitarnej pośredniej obejmującą teren przyległy do 

ww. działki w zasięgu 300-500 m.  

 

Na terenie strefy ochronnej bezpośredniej należy zapewnić: 

 

 odprowadzenie wód opadowych, aby nie mogły dostawać się do 

urządzeń poboru wody, 

 

 ogrodzenie i zagospodarowanie zielenią, 

 

 ograniczenie do niezbędnych potrzeb ilości osób przebywających na 

terenie strefy nie związanych z urządzeniami poboru wody, umieszczenie 

odpowiednich tablic informacyjnych.  

 

Uwarunkowania hydrogeologiczne zabudowy, a także zasięg GZWP oraz 

strefy ochronne ujęć wód przedstawione zostały w kartograficznej części 

opracowania. 

 

3.1.3. Rzeźba terenu 

 

Współczesna rzeźba terenu gminy Dąbrowa jest wynikiem zachodzących tu 

niegdyś zjawisk tektonicznych i neotektonicznych oraz procesów akumulacji i 

denudacji, zachodzących w różnych środowiskach od okresu górnej kredy, poprzez 

trzeciorzęd, następnie epokę lodowcową (plejstocen) i w końcu holocen.  

Szczególne znaczenie dla ukształtowania się dzisiejszej geomorfologii 

terenów gminy miały procesy neotektoniczne, glacjalne, fluwioglacjalne, 

peryglacjalne, erozji oraz akumulacji rzecznej, a także działalności człowieka.  

Procesy, które w sposób dominujący uwarunkowały rzeźbę terenu gminy 

związane były z trzeciorzędową orogenezą, w czasie której doszło do ponownego 

wypiętrzania Sudetów oraz utworzenia się na przedpolu gór szeregu uskoków 

tektonicznych.  

W konsekwencji wypiętrzenia gór i ruchów tektonicznych na ich przedpolu 

zarysowała się plioceńska sieć rzeczna praOdry i praMałej Panwi okalająca przed 

zlodowaceniami dzisiejszy Garb Opola. Okres schyłku trzeciorzędu zadecydował, że 

teren Garbu Opolskiego został do dziś wyniesiony i otoczony szerokimi, płaskimi 

dolinami. Ostaniec Garbu był omijany przez praOdrę od wschodu i zachodu. 

Współczesna rzeźba terenu gminy jest w dużej części konsekwencją ominięcia 

terenu ostańca przez rzekę po stronie zachodniej.  
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W czwartorzędzie, a przede wszystkim w odleglejszej czasowo części tej 

epoki – plejstocenie (200 000 – 10 000 lat temu) badany obszar podlegał procesom 

związanym z dwukrotnym nasuwaniem się i regresją lodowca, a także procesom 

peryglacjalnym, które rozgrywały się na jego przedpolu. W interglacjale eemskim 

doszło do odnowienia się zjawisk tektonicznych, w wyniku których Odra została 

przerzucona na wschód do swojego obecnego koryta, a następnie wyerodowała 

subsekwentny przełom. W najmłodszej epoce – holocenie następowała denudacja 

wyniesień i akumulacja w dolinach. Ogólnie można stwierdzić, iż większość form 

naturalnych współczesnej rzeźby terenu gminy ukształtowała się ostatecznie w 

czwartorzędzie (zwłaszcza plejstocenie), natomiast ukształtowanie się tych form 

zostało uwarunkowane przez starsze formy, związane głównie z górnokredowym 

Garbem Opola i systemem plioceńskiej sieci rzecznej. Występujące z silnym 

natężeniem procesy rzeźbotwórcze doprowadziły pierwotnie do powstania 

zróżnicowanego rysu geomorfologicznego. Jednakże na skutek denudacji najbardziej 

wyraziste cechy rzeźby zostały zrównane.  

Zróżnicowanie rzeźby rzutuje na zróżnicowanie pozostałych komponentów 

środowiska przyrodniczego, w tym walorów florystycznych i faunistycznych. 

Najwyżej położone obszary gminy zlokalizowane są w jej południowo-

zachodniej części, na zalesionych falistych obszarach Równiny Niemodlińskiej. Jest 

to teren, na którym występują powierzchniowe wychodnie osadów trzeciorzędowych 

przykryte najczęściej niewielką warstwą czwartorzędu, a często tylko glebą. 

Wysokości bezwzględne osiągają tu lokalnie 190 m npm (na zachód od Dąbrowy i 

175 m npm. (okolice Siedlisk), w większości oscylują wokół wartości 170-175 m npm. 

Najniżej położone obszary gminy znajdują się na terenach dolinnych Odry w 

północnej części gminy na wysokości Naroka. W dnie doliny osiągają one tu 145 m 

npm od najwyżej położonych obszarów na zachodzie i południowym zachodzie teren 

początkowo dynamicznie, a następnie od krawędzi erozyjnej starej doliny Odry 

łagodnie opada w kierunku północnym i wschodnim.   

Biorąc pod uwagę najwyżej i najniżej położone tereny analizowanego obszaru 

należy stwierdzić, iż jest on słabo zróżnicowany pod względem hipsometrycznym. 

Różnica wzniesień wynosi ok. 55 m i należy do małych w grupie gmin nizinnych 

Śląska Opolskiego. To niewielkie zróżnicowanie wynika z dynamicznych, silnych i 

długotrwałych procesów denudacyjnych, którym poddane były równiny polodowcowe 

oraz znacznej akumulacji i zasypań w obniżeniach starych i współczesnych dolin 

rzecznych.  

Pod względem kierunków spadków terenu gmina Dąbrowa charakteryzuje 

się małym zróżnicowaniem. Najniżej położone tereny występują na północy. W 

kierunku południowym i południowo-zachodnim odnotowuje się wznoszenie obszaru. 

Dominujące kierunki spadków uwarunkowane są doliną Odry, która stanowi główną 

wklęsłą oś geomorfologiczną regionu. W kierunku doliny teren opada symetrycznie z 

zachodnich i wschodnich obszarów centralnych, które są wyniesione i stanowią 

często wododziały rzeki i jej dopływów.  
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Fot. 7. Lekko faliste obszary wysoczyzny polodowcowej w okolicach Lipowej – 

obszar ukształtowany na skutek procesów wodnolodowcowych w środkowym 

plejstocenie. W tle zalesione obszary obniżenia Ścinawy Niemodlińskiej. 

 

 

Charakterystyczną cechą rzeźby terenu zaburzającą jednostajność 

dominujących spadków terenu w kierunku północnym jest występowanie dolinek 

rzecznych. Różnice wysokości między wysoczyznami i dolinami osiągają lokalnie 20 

m, najczęściej ok. 10 m.   

 Obszary o najwyższych wysokościach względnych (naturalnych 

deniwelacjach) w gminie Dąbrowa związane są ze skarpami dolin i pradolin oraz z 

ostańcowymi wzniesieniami zbudowanymi z różnych osadów. Największe lokalne 

deniwelacje występują między Dąbrową, a wzniesieniami zlokalizowanymi na zachód 

od wsi. Występujące tu przewyższenia sięgają 40 m, przy czym najbardziej strome 

zbocza krawędziowej strefy dolin Odry sięgają 20 m. Również znaczne są 

deniwelacje występujące na pozostałym przebiegu granicy doliny Odry w okolicach 

Mechnic, Chróściny, Sokolnik i Skarbiszowa.   

 Na większości terenów gminy deniwelacje nie przekraczają wartości 5 m, a w 

dnach dolin rzecznych nie przekraczają 2 m. Skarpom doliny i teras towarzyszą 

miejscami silne spadki terenu dochodzące do 400 (Dąbrowa, Mechnice). W 

położeniach poza dolinnych występują nieliczne formy związane z działalnością 

glacjalną i fluwioglacjalną, zdenudowane w okresie polodowcowym, a także ostańce 

erozyjne zbudowane z osadów trzeciorzędowych i górnokredowych (jedynie na 

pograniczu z gminą Komprachcice).  
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Fot. 8. Płaskie obszary nadzalewowych teras Odry w centralnej części gminy. 

Obszar silnie narażony na erozję wietrzną. 

 

 

 W strukturze typologicznej współczesnej rzeźby terenu gminy wyróżniamy 

formy denudacji i akumulacji wodno-lodowcowej i rzecznej (Atlas...1997). Wyróżnić 

można: 

 

 Holoceńskie dna dolin rzecznych - jest to rzeźba typowa dla przykorytowej 

części doliny Odry, Prószkowskiego Potoku i innych mniejszych cieków. Ze 

względu na swój specyficzny, płaski charakter podkreśla wyniesienia osadów 

trzecio- i czwartorzędowych, a lokalnie również górnokredowych położone 

powyżej krawędzi erozyjnej doliny Odry. W tym typie rzeźby najbardziej 

charakterystyczna jest dolina Odry. Jest to szeroka, płaska dolina zalewowa o 

niewielkich deniwelacjach terenu w dnie i miejscami dużych na skarpach 

(zwłaszcza w kontakcie teras holoceńskich z terasą bałtycką) odgraniczających 

obszary zalewowe doliny od obszarów o innej morfogenezie. Szerokość doliny 

waha się od ok. 2 km do 4 km. Dolina częściowo wykorzystuje pradolinę Odry, 

która została zasypana podczas zlodowaceń. Stosunkowo dużą dolinę ma 

również Prószkowski Potok. 

 

 Równiny teras niskich, miejscami plejstoceńskie – występują głównie w 

centralnej i wschodniej, a także północnej części gminy i są fragmentami wyżej 

położonej terasy nadzalewowej. Są to tereny płaskie wzniesione 3-5 m nprz. 
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Fot. 9. Płaskie równiny teras zalewowych Odry z madami. Okolice Ostrowa 

Narockiego.  

 

 

 

 Równiny teras akumulacyjnych i erozyjno-denudacyjnych – występują w 

okolicach Mechnic, Chróściny, Dąbrowy, Skarbiszowa, Nowej Jamki i Lipowej. 

Powstały przez zasypanie w okresie zlodowacenia środkowopolskiego lokalnych 

obniżeń na wychodniach starszych utworów trzeciorzędu i kredy. Teren, na 

którym występuje ten typ rzeźby jest w większości lekko falisty i charakteryzuje 

się miejscami znacznymi deniwelacjami. Maskując krawędzie denudacyjne 

stanowi często końcową, przejściową strefę bardziej zróżnicowanych typów 

rzeźby. 

 

 Do najciekawszych form geomorfologicznych reprezentowanych na terenie 

gminy i stanowiących jej dużą atrakcję przyrodniczą zaliczyć można: 

 

 skarpę pradoliny Odry na wysokości Chróściny, Mechnic, Dąbrowy i 

Skarbiszowa,   

 

 dolinę Prószkowskiego Potoku, 
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 ostańcowe wzniesienia na zachód od Dąbrowy, z niewielkimi, ale głębokimi 

rozcięciami erozyjnymi stoku, 

 

 starorzecza Odry wzdłuż jej koryta, głównie w obrębie międzywala,  

 

 wydmy na północny zachód od Naroka, 

 

 torfowisko koło Prądów. 

 

 

 

 
 

Fot. 10. Torfowisko koło Prądów – największe obniżenie torfowiskowe na obszarze 

gminy. 

 

 

Uzupełnieniem naturalnych form geomorfologicznych gminy i dodatkowym 

czynnikiem różnicującym rzeźbę są wytwory działalności człowieka, a zwłaszcza 

górnictwa odkrywkowego. Na terenie gminy zlokalizowano kilkanaście dużych i 

małych odkrywek iłów, glin, piasków i żwirów.  

 

Innymi antropogenicznymi formami geomorfologicznymi, które wyraźnie 

wyróżniają się w krajobrazie są hałdy, nasypy kolejowe i inne budowle ziemne. 

Nasycenie tymi formami na 1 km2 terenu należy do niewielkich w skali regionu. 
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Fot. 11. Fragment skarpy pradoliny Odry w okolicach Sokolnik – na środkowym 

planie linia energetyczna wysokich napięć degradująca walory krajobrazowe. 

 

 
 

Fot. 12. Widok z krawędzi erozyjnej skarpy pradoliny Odry w okolicach Dąbrowy na 

pradolinę – krajobrazy rolnicze centralnej części gminy. 
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 Pod względem typów krajobrazu naturalnego Polski (Kondracki 1988, 1994) 

na terenie gminy wyróżniono 3 gatunki krajobrazu. Ich charakterystykę przedstawia 

tabela 3.  

 

 

Tabela 3. Gatunki krajobrazu naturalnego gminy Dąbrowa wg Kondrackiego 1988. 

 

 

Nr Typologia i charakterystyka Lokalizacja 

1. Klasa: Krajobrazy nizinne 

Typ: dolin i równin akumulacyjnych 

Gatunek: tarasów nadzalewowych  

Gleby: bielicowe i brunatne 

Roślinność potencjalna: lasy, bory  

W centralnej, wschodniej i 

północnej części gminy  

2. Klasa: Krajobrazy nizinne 

Typ: dolin i równin akumulacyjnych 

Gatunek: den dolinnych 

Gleby: mady 

Roślinność potencjalna: łęgi, olsy 

Zalewowe doliny Odry, 

Prószkowskiego Potoku, 

Krzywuli i innych cieków, w 

szczególności w międzywału 

Odry 

3.  Klasa: Krajobrazy nizinne 

Typ: dolin i równin akumulacyjnych 

Gatunek: równin fluwioglacjalnych 

Gleby: pseudobielicowe 

Roślinność potencjalna: bory, grądy  

Południowa i zachodnie część w 

granicach Równiny 

Niemodlińskiej 

Źródło: oprac. własne na podstawie Kondracki 1988, 1994 

 

 Analizując przestrzenne rozmieszczenie głównych gatunków krajobrazu 

naturalnego na obszarze gminy na tle terenów przyległych daje się zauważyć ich 

typowy charakter. Na terenie gminy występują typowe dla nizinnej części regionu 

krajobrazy dolin rzecznych, otoczone przez krajobrazy staroglacjalne równin 

peryglacjalnych.  

 

Tabela 3. Charakterystyka stref geomorfologicznych gminy Dąbrowa.   

 

         Strefa 

geomorfologiczna 

Dominujący 

typ 

morfogenezy 

 

Charakterystyka rzeźby Dominują-

ce 

wysokości 

bezwzglę-

dne 

(m. npm) 

Dominują-

ce 

wysokości 

względne 

(m) 

Wał Dąbrowy  Peryglacjalny Pagórkowata i falista o 

znacznych lokalnych  

170 – 195 do 40 
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zróżnicowaniach wysokości 

Obniżenie Doliny 

Odry  

Fluwialny Płaska równina w dnie doliny, 

lokalnie silne deniwelacje na 

jej skrzydłach 

145 –155 do 3 

Wysoczyzna 

Niemodlińska 

Fluwio-

glacjalny 

Falista równina o nieznacznie 

zróżnicowanych 

wysokościach 

155–170 do 10 

 

 

 

Przydatność poszczególnych obszarów o różnym typie rzeźby do zabudowy 

przedstawiona została w kartograficznej części opracowania. 

 

3.1.4. Warunki klimatyczne 

 

 Teren gminy Dąbrowa charakteryzuje się łagodnymi warunkami 

klimatycznymi. Jest to wynik położenia jego obszaru w centralnej części Niziny 

Śląskiej, która należy do najłagodniejszych pod tym względem obszarów Polski. 

Klimat rejonu badań charakteryzuje się przewagą wpływu oceanicznego (Martyn 

1985) nad kontynentalnym. 

Średnia temperatura roczna na badanym terenie wynosi ok. 8,5 oC (Klimat... 

1986). Średnia temperatura stycznia wynosi –1,5--2 oC, kwietnia 7,5-8,0 oC, 

października 8,5-9 oC, zaś lipca 17,5-18 oC. Odnotowywane tu średnie okresowe 

temperatury są charakterystyczne dla najcieplejszych terenów Opolszczyzny 

ciągnących się szerokim pasem wzdłuż Odry. 

 Roczne sumy usłonecznienia faktycznego dla analizowanego terenu wynoszą 

1450-1500 h w części południowej i 1500-1550 w części północnej. Na półrocze 

ciepłe przypada ok. 2/3 łącznej sumy promieniowania, natomiast na półrocze zimne 

pozostałe 1/3. Roczne sumy promieniowania całkowitego wynoszą 3700-3800 

MJ/m2, na półrocze ciepłe przypada 2800-2900 MJ/m2, zaś chłodne 825-850 MJ/m2. 

 Termiczne pory roku rozpoczynają się na analizowanym obszarze 

odpowiednio: wiosna – 25.III-01.IV, lato – 01.-05.VI, jesień – 05.-10.X, zima 15-20.XII 

na wschodzie i 20-25.XII na zachodzie. Są to dla wiosny i lata wartości 

najwcześniejsze w regionie, zaś dla jesieni i zimy najpóźniejsze (zwłaszcza w części 

zachodniej). Wczesne rozpoczęcie wiosny i późne nadejście zimy powoduje, że 

obszar badań charakteryzuje się długim okresem wegetacyjnym, korzystnym dla np. 

migrujących i zatrzymujących się na stawach gatunków ptaków. 

 Średnia roczna wilgotność względna powietrza dla badanego obszaru wynosi 

78-79%. Jest to, w stosunku do wartości panujących w regionie, wartość przeciętna. 

Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą dla posterunku Szydłowiec 

Śl. 617 mm, Szydłów 641 mm, Prószków 651 mm. Największe opady miesięczne 

notowane są w czerwcu, lipcu i sierpniu. Sumy opadów w suchych latach dla 

poszczególnych posterunków wynoszą odpowiednio: 412 mm, 501 mm, 414 mm, zaś 
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odnotowane sumy opadów w latach wilgotnych odpowiednio: 836 mm, 949 mm, 840 

mm. Wskazuje to na duże zróżnicowanie warunków opadowych w poszczególnych 

latach.  

 

 

 

Wykres 2. Miesięczne sumy opadów na posterunkach opadowych z terenu Równiny 

Niemodlińskiej Źródło: opracowanie własne na podstawie Map 

hydrologicznych...1998. 

 

 

Pokrywa śnieżna trwa tu ok. 55 dni; zanika ona ok. 30.III. Średnia 

maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wynosi od ok. 10 cm w części północno-

wschodniej do ok. 15 cm w części południowej. Maksymalna grubość pokrywy 

śnieżnej wynosi ok. 50 cm. 

 Średnia liczba dni z burzami atmosferycznymi wynosi ok. 23 dni, z opadem 

gradu – 1,1 dnia. Obszar położony jest w pobliżu drugorzędnego szlaku gradowego. 

Średnia liczba dni z mgłą na terenie miasta jest wysoka i wynosi 40-50. Średnia 

liczba dni z rosą również w skali regionu jest wysoka – 100-120 dni. Ma na to wpływ 

dolina Odry. 

 Dominującymi kierunkami wiatru są kierunki południowy i zachodni. Średnia 

roczna prędkość wiatru dochodzi do 3 m/s. Udział cisz atmosferycznych wynosi ok. 

10%.  

 Obszar gminy charakteryzuje się zmiennymi warunkami mikroklimatycznymi. 

Wyróżnia się trzy strefy o różnych warunkach do zabudowy: 

 

 Strefę północno-wschodnią dolinną – obejmuje dno doliny Odry oraz dolin 

ujściowych odcinków rzek do Odry. Występują tu najmniej korzystne warunki 

do zabudowy. Niższa jest temperatura powietrza, lokalnie tworzą się zastoiska 
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mas zimnego powietrza spływającego z wysoczyzn. Większa jest wilgotność 

powietrza, częstotliwość mgieł i radiacyjnych przymrozków. Mniejsza jest 

insolacja, 

 

 

 
 

Fot. 13. Obszar terasy zalewowej Odry – strefa o najmniej korzystnych warunkach 

mikroklimatycznych. Charakterystyczne zadrzewienia łęgowe wzdłuż koryta Odry o 

bardzo wysokich walorach przyrodniczych. 

 

 

 Strefę zachodnią i południową wysoczyznową – obejmuje wschodnie 

skłony Wału Dąbrowy oraz wzniesienia zlokalizowane w okolicach Prądów, 

Lipowej oraz Nowej Jamki wzniesione do 40 m ponad poziom teras 

nadzalewowych doliny Odry. Jest to strefa o najkorzystniejszych warunkach 

do zabudowy z wyjątkiem stoków o wystawie północnej. Występuje tu 

korzystne nasłonecznienie (z wyjątkiem stoków północnych), nie tworzą się 

zastoiska zimnych mas powietrza, mniej jest mgieł i przymrozków, 

korzystniejsze są warunki termiczne i wilgotnościowe, 

 

 Centralną strefę przydolinną – obejmuje obszary między zalewową doliną 

Odry i wysoczyzną z zachodniej i południowej części gminy (wsie Wrzoski, 

Karczów, część Dąbrowy). Występują tu pośrednie warunki do zabudowy 

zależne od oddalenia od osi doliny, lokalnej konfiguracji rzeźby, wyniesienia 

ponad dno doliny. 
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Fot. 14. Strefa graniczna wysoczyzn o najkorzystniejszych warunkach 

mikroklimatycznych (na pierwszym planie) i doliny Odry o mniej korzystnych 

warunkach (na drugim planie). Okolice Dąbrowy. 

 

  

Przydatność poszczególnych terenów o różnym typie warunków 

mikroklimatycznych do zabudowy przedstawiona została w kartograficznej części 

opracowania. 

 

3.1.5. Warunki hydrograficzne 

 

 Gmina Dąbrowa charakteryzuje się średnio bogatym systemem wód 

powierzchniowych przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu przestrzennym ich 

rozmieszczenia. Składają się na niego: 

 

 Odra – główna rzeka gminy, 

 

 Prószkowski Potok – największy dopływ Odry, 

 

 Chróścicka Struga i Krzywula (Dożyna), 

 

 Wel – lewobrzeżny dopływ Prószkowskiego Potoku, 
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Fot. 15. Odra – główna rzeka gminy w okolicach Naroka. 

 

 

 Potok Wytoka i Borkowicki odwadniający południowo-zachodnią część gminy 

do Ścinawy Niemodlińskiej, 

 

 liczne mniejsze cieki i rowy melioracyjne, 

 

 kilkanaście większych zbiorników wodnych występujących jako starorzecza w 

dolinie Odry (koło Naroka, Żelaznej, Sławic), zbiorniki poeksploatacyjne (na 

granicy z gminą Komprachcice, koło Slawic, Dąbrowy) oraz stawy (przy drodze w 

kierunku Nysy na zachód od Prądów, w Karczowie i Ciepielowicach), 

 

 duże torfowisko koło Prądów, 

 

 mniejsze obszary torfowisk i namulisk, głownie w dolinie Odry i na terenach 

obniżeń bezodpływowych, 

 

 stałe podtopienia, wśród których największe zlokalizowano na północ od 

Lipowej, 

 

 tereny zalewowe. 
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Fot. 16. Stałe podtopienia terenu na północ od Lipowej. 

 

 

Rzeki badanego obszaru należą do rzek typowo nizinnych o niwalno-

fluwialnym reżimie zasilania. Pod względem gęstości sieci rzecznej obszar 

charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Największą gęstością systemu 

hydrograficznego charakteryzuje się przyrzecze Odry oraz tereny na zachód od 

wododzielnego wzniesienia Wału Dąbrowy. Gęstość sieci rzecznej dochodzi tu do 

1,75 km/km2 (Komar 1968). Najniższą gęstością sieci charakteryzuje się 

wierzchołkowa część Wału Dąbrowy, a także inne wododzielne wzniesienia na 

południu i zachodzie gminy. Gęstość sieci rzecznej osiąga tu wielkość 0,5 – 0,75 

km/km2. Na znacznym obszarze najwyższych wzniesień i wypłaszczeń cieki nie 

występują. 

 Gmina Dąbrowa położona jest w dorzeczu Odry. Na jej terenie występują 3 

główne zlewiska dopływów Odry:  

 

 Nysy Kłodzkiej reprezentowanej przez dorzecze Ścinawy Niemodlińskiej 

(zlewnie Potoku Borkowickiego i Wytoki) – na zachód od wododzielnych 

wzniesień zlokalizowanych na zachód od Dąbrowy, 

 

 Krzywuli (Dożyny) – odwadniającej centralną część gminy, 

 

 Prószkowskiego Potoku – odwadniającego wschodnią część gminy.  
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Ryc. 7. Główne rzeki gminy Dąbrowa z zaznaczonym głównym wododziałem 

dorzecza Krzywuły i Nysy Kłodzkiej. 

 

 

 

Charakterystyczną cechą sieci rzecznej jest jej południkowy przebieg. 

Odprowadza ona wody z południa na północ. Przebieg ten jest typowy dla 

południowej części Opolszczyzny (Komar 1968). Dosyć częstym zjawiskiem, które 

utrudnia rozdział poszczególnych dorzeczy w północnej, wschodniej i częściowo 

centralnej części gminy jest bifurkacja. Zjawisku sprzyjają niewielkie zróżnicowanie 

wysokości względnych oraz gęsta sieć rowów i kanałów melioracyjnych. Terenami o 

największym nasileniu tego zjawiska są obszary przyległe do Odry.  

Najpewniejsze wododziały zlokalizowane są na zachodzie i południu w 

obrębie Wału Dąbrowy i Wysoczyzny Niemodlińskiej.  
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 Średni wysoki odpływ rzeczny z terenów gminy sięga 50 l/skm2, średni niski 

odpływ  od 0,5 do 1,0 l/skm2 (Atlas...1997). Są to wartości typowe dla nizinnej części 

regionu opolskiego.  

Średni roczny odpływ rzeczny kształtuje się na wysokości do 5 l/skm2. 

Maksymalny 1% odpływ pojawiający się raz na 100 lat dochodzi do 350 l/skm2.  

Okresy występowania wezbrań przypadają na sezon wiosenny i letni. 

Pierwsze z nich występują w okresie III-V drugie VII-VIII. Okresy występowania 

niżówek przypadają na lato (VI-VIII) (Atlas ...1997). 

Znaczna część wschodnich i północnych terenów gminy zlokalizowana jest na 

obszarach zalewowych. Wyróżnia się tu: 

 

 nie chronione przed zalewami międzywale Odry ograniczone do strefy 

najczęściej 100-200 m od koryta rzeki wałami przeciwpowodziowymi, 

 

 chroniony przed niskimi zalewami naturalny obszar zalewowy zalewany 

podczas bardziej ekstremalnych stanów powodziowych. 

 

Oba obszary powinny pozostać wolne od zabudowy. 

 

 
 

Fot. 17. Odcinek wału przeciwpowodziowego Odry na wysokości Naroka. 

 

  

W dolinie Odry na wysokości wsi Żelazna wybudowano polder zalewowy o 

powierzchni 200 ha i objętości 1,7 mln m3. Polder zaczyna się na wysokości 154 km 
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biegu rzeki, kończy na wysokości 158 km. Należy do mniejszych polderów w dolinie 

Odry w regionie. Obok projektowany jest większy polder Żelazna II. 

Na terenie gminy Dąbrowa występują warunki do wyznaczenia obszarów 

zagrożenia powodziowego w rozumieniu ustawy Prawo wodne (art. 82, ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)), tj. 

 

 obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

 

 obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią. 

 

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmuje tereny między linią 

brzegową Odry, a wałem przeciwpowodziowym, a także strefę przepływu wezbrań 

powodziowych określoną w planie miejscowym na podstawie studium. Postuluje się 

wprowadzenie takiej strefy w granicach wyznaczonego zasięgu naturalnych 

przepływów powodziowych wskazanych na załączniku kartograficznym. Obszar 

bezpośredniego zagrożenia powodziowego obejmuje zalewową dolinę Odry. 

Pozostałe rzeki z terenu gminy nie mają wystarczającego potencjału wezbraniowego 

do wprowadzania technicznej ochrony przeciwpowodziowej w postaci obwałowań 

międzywala i innych urządzeń hydrotechnicznych z wyjątkiem ujściowych odcinków 

Prószkowskiego Potoku i Krzywuli, które na skutek cofki mogą stanowić zagrożenie 

powodziowe.   

 Zgodnie z Prawem wodnym na obszarze bezpośredniego zagrożenia 

powodziowego zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić 

ochronę przed powodzią, a w szczególności: 

 

a) wykonywania urządzeń wodnych oraz innych obiektów budowlanych, 

 

b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej 

dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub 

odsypisk,  

 

c) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania 

innych robót z wyjątkiem robót regulacji i utrzymania wód, a także robót 

modernizacyjno-pielęgnujących wały przeciwpowodziowe.  

 

Do studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego postuluje się wprowadzenie następujących zapisów regulujących 

ochronę sieci rzecznej w powyższych strefach jej występowania: 

 

 regulacje koryta Odry oraz ujściowych odcinków Prószkowskiego Potoku i 

Krzywuli związane z funkcją przeciwpowodziową prowadzi się z 

maksymalnym ograniczaniem strat przyrodniczych, w szczególności w obrębie 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY DĄBROWA 

 42 

siedlisk chronionych – łęgów wierzbowo-topolowych oraz nadrzecznych 

szuwarów i olsów, 

 

 modernizacje i odtwarzanie sprawności systemu melioracyjnego prowadzi się 

z maksymalnym ograniczaniem strat przyrodniczych, w szczególności w 

roślinności biologicznej zabudowy dolin rzecznych, roślinności 

turzycowiskowej i szuwarowej, 

 

 chroni się wszystkie starorzecza Odry i Prószkowskiego Potoku, jako siedliska 

chronione w oparciu o dyrektywę UE Habitatową,  

 

 chroni się występujące wzdłuż cieków oraz wokół zbiorników strefy 

zadrzewień, turzycowisk i szuwarów stanowiących naturalną zabudowę 

biologiczną dolin rzecznych oraz bariery biogeochemiczne przeciwdziałające 

spływom zanieczyszczeń z przyległych gruntów rolnych - dopuszcza się 

uzupełnianie ww. barier, dopuszcza się ich usuwanie jedynie w przypadku 

konieczności przeprowadzenia zabiegów ochrony przeciwpowodziowej, 

 

 zaleca się łączenie obszarów występowania naturalnych i seminaturalnych 

ekosystemów usprawniające funkcjonowanie korytarzy ekologicznych, 

 

 wprowadza się zakaz zabudowy we wszystkich strefach zalewów 

powodziowych, 

 

 chroni się przed intensywnym zagospodarowaniem rolniczym, w 

szczególności na gruntach ornych nie chroniony przed zalewami 

powodziowymi obszar międzywala Odry i ujściowych docinków 

Prószkowskiego Potoku i Krzywuły, jako teren o szczególnie wysokich 

walorach przyrodniczo-krajobrazowych i wyjątkowo niekorzystnych warunkach 

rozwoju produkcji rolnej na gruntach ornych, 

 

 chroni się przed zanieczyszczeniem wody Odry. 

 

Na terenach gminy poza wyszczególnionymi powyżej strefami występowania 

wód nie istnieją szczególne przeciwwskazania do zabudowy związane z obecnością 

sieci rzecznej.  

 

3.1.6. Gleby 

 

 Pokrywa glebowa gminy jest głównie konsekwencją uwarunkowań  

geologicznych i hydrograficznych. Dominują w niej gleby gliniaste wytworzone na 

stanowiących większość obszarową rezyduach polodowcowych, iłach poznańskich 

lub madach rzecznych (Mapa glebowo-rolnicza... 1987). 
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Spośród podstawowych jednostek typologicznych gleb Polski (Dobrzański, 

Zawadzki red. 1995) na terenie gminy wyróżnia się występowanie następujących 

typów (Atlas... 1997):  

 

 Gleby litogeniczne - reprezentowane są w obrębie pokryw piasków eolicznych w 

postaci gleb inicjalnych luźnych wykształconych z piasków eolicznych. Są to 

gleby zalesione, występują lokalnie w zachodniej części gminy, 
 

 Gleby autogeniczne - są najliczniej reprezentowanymi typami gleb badanego 

terenu. W grupie tej wyróżnia się: 
 

- Gleby czarnoziemne i czarnoziemy zdegradowane - reprezentowane przez 

gleby szarobrunatne i czarnoziemy zdegradowane. Występują one na 

niewielkich obszarach wyżej położonych teras nadzalewowych we Wrzoskach 

i Chróścinie. 

 

- Gleby brunatnoziemne – reprezentowane przez gleby brunatne właściwe i 

wyługowane, występują w szerokim pasie z południowego wschodu na 

północny zachód od wsi Mechnice, poprzez Wrzoski, Karczów, Dąbrowę i 

Ciepielowice, do południowej części wsi Narok.  

 

- Gleby bielicoziemne – reprezentowane są przez gleby rdzawe i gleby 

bielicowe zajmujące część wsi Prądy, Siedliska Nowa Jamka, Lipowa, część 

sołectwa Dąbrowa i Narok oraz Niewodniki.   

 

 Gleby semihydrogeniczne – reprezentowane są lokalnie, w małych 

powierzchniach na całym badanym obszarze przez gleby opadowo-glejowe i 

gruntowo-glejowe. Występują zazwyczaj w nieckach bezodpływowych lub o 

utrudnionym odpływie. 

 

 Gleby hydrogeniczne - reprezentowane są przez 2 rzędy: 

 

- Gleby bagienne – mułowe i torfowe, występują w obrębie torfowisk niskich i 

przejściowych, w większym zasięgu na zalesionych terenach koło Prądów, na 

północ od Lipowej i w okolicach stawów. 

 

- Gleby pobagienne – murszowe i murszowate, obejmują tereny 

zmeliorowanych i odwodnionych torfowisk, występują w podobnych 

położeniach co torfowe i mułowe. Większa strefa ich występowania 

zlokalizowana jest między Karczowem i Wrzoskami oraz koło Dąbrowy. Z 

punktu widzenia walorów przyrodniczych są one konsekwencją degradacji 

jednych z najwartościowszych i zagrożonych ekosystemów. 

 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY DĄBROWA 

 44 

 Gleby napływowe - reprezentowane są przez rząd gleb aluwialnych, typ mad 

rzecznych. Występują w zwartych zasięgach w dolinie Odry, Prószkowskiego 

Potoku w sołectwach Sławice, Żelazna, Niewodniki i Narok.  Na mniejszych 

obszarach występują również w innych dolinach rzecznych. 

 

 Gleby antropogeniczne - reprezentowane są głównie przez gleby industrio- i 

urbanoziemne stref zabudowanych. 

 

Obszar gminy Dąbrowa charakteryzuje się zróżnicowanymi, ale generalnie 

średnimi, a w części zachodniej słabymi glebami dla produkcji rolnej.  

Użytki rolne zajmują 64% powierzchni gminy, co jest średnią wartością tego 

wskaźnika na Opolszczyźnie. Grunty orne w użytkach rolnych zajmują ok. 88%, 

trwale użytki zielone ok. 11%, sady ok. 0,4%.  

Pod względem wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmina 

ma nieco niższe walory niż średnio w regionie. Zajmuje 43 miejsce.  

 Analiza wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazuje, że 

najwyższe wartości osiągają wsie z wschodniej części gminy Żelazna i Sławice. 

Kolejne dwie wsi zlokalizowane są na zachodzie – Skarbiszów i południu – 

Chróścina. Część z nich wysokie walory zawdzięcza lokalizacji na zalewowych 

madach doliny Odry, część zaś na wysoczyźnie polodowcowej z glinami. Najgorsze 

uwarunkowania mają wsie Siedliska, Lipowa i Nowa Jamka zlokalizowane w 

obrębie w większości zalesionych terenów zachodniej i południowo-zachodniej 

części gminy na wysoczyźnie piasków i żwirów wodnolodowcowych płytko 

podścielonych żwirami plioceńskiej sieci rzecznej.  
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Wykres 3. Wskaźnik bonitacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej sołectw gminy 

Dąbrowa. Źródło: Flaczyk red. (1987). 
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Generalnie najlepsze warunki panują w zalewowej dolinie Odry, gdzie 

znaczy udział osiągają żyzne mady oraz w części zachodniej i południowej na 

wysoczyznach glin, gdzie na gliniastych pokrywach peryglacjalnych wykształciły się 

gleby brunatne. Najmniej korzystne warunki panują na wysoczyznach piasków i 

żwirów wodnolodowcowych oraz na piaszczysto-żwirowych terasach nadzalewowych 

rzecznych. 

Na terenie gminy nie występują gleby klasy I, a gleby chronione klasy II i IIIa i 

b  zajmują ok. 12% gruntów ornych. Najwięcej jest gleb klas IV a i b. Obejmują one 

ok. 46% GO. W trwałych użytkach zielonych sytuacja przedstawia się następująco: 

 

 gleby klasy I nie występują,  

 

 klasy II zajmują 3,3%,  

 

 III – 27,9%,  

 

 IV – 51,8%,  

 

 V – 15,4%,  

 

 VI – 1,6%.    
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Wykres 4. Procentowy udział klas gruntów ornych w strukturze użytkowania gruntów 

gminy Dąbrowa. Źródło: na podstawie Flaczyk… (1987). 
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W kompleksach bonitacji gleb gruntów ornych na terenie gminy niemal równy 

udział mają pszenny dobry i żytni dobry. Pozostałe kompleksy uzyskują mniejsze 

udziały. Sumarycznie najwięcej jest gleb kompleksów żytnich i ich przewaga nad 

pszennymi jest znaczna. Kompleksy słabsze zajmują większe powierzchnie, głównie 

w sołectwach w zachodniej części gminy – Siedliska, Nowa Jamka, Lipowa.   

 

 

 

Wykres 5. Kompleksy bonitacji gleb gruntów ornych gminy Dąbrowa. Źródło: 

opracowanie własne na podstawie T. Witka red. (1976). 

 

 

 

 Wśród typów gleb na terenie gminy dominują gleby brunatne wykształcone 

na glinach. Znaczny udział zajmują mady rzeczne reprezentowane głównie w części 

wschodniej i północnej. Gleby pseudobielicowe i czarne ziemie osiągają podobne 

udziały. Mało jest chronionych gleb organicznych mułowo-torfowych, które wśród 

gruntów ornych nie występują, a w trwałych użytkach zielonych występują na 46 ha.    
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Wykres 6. Typologia gleb gruntów rolnych gminy Dąbrowa. Źródło: Flaczyk red. 

(1987). 

 

 

 Pod względem właściwości mechanicznych utworów glebowych na terenie 

gminy znacznie dominują gleby średnie. Mały jest udział gleb ciężkich na glinach 

napływowych lub zwałowych. Koncentrują się one głównie w południowej i 

zachodniej części gminy. Gleby bardzo lekkie – piaszczyste zajmują podobną 

powierzchnię, co ciężkie.   
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Wykres 7. Gleby gminy Dąbrowa ze względu na właściwości mechaniczne. Źródło: 

Flaczyk red. (1987). 
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 Wśród utworów glebowych na terenie gminy występują jedynie gleby na 

piaskach, glinach i w niewielkim udziale osadach organicznych. Nie występują 

gleby żwirowe oraz lessowe i ilaste. Nieznacznie dominują utwory gliniaste 

reprezentowane przez mady rzeczne i gliny polodowcowe oraz mioceńskie. Znaczny 

udział osiągają też gleby piaskowe, co związane jest z glacjalną i fluwioglacjalną 

przeszłością znacznej części terenu. Te ostatnie występują głównie w części 

zachodniej. 
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Wykres 8. Utwory glebowe gruntów rolnych gminy Dąbrowa.  Źródło: Flaczyk red. 

(1987). 

 

 

 Największym zagrożeniem dla gleb na obszarze gminy jest erozja wietrzna, 

która stanowi istotne zagrożenie w szczególności w centralnej części gminy. Sprzyja 

jej wielkopowierzchniowy charakter gruntów oraz niewielki udział zadrzewień 

przeciwerozyjnych. 

  

           Procentowy udział próbek gleb o zawartości metali ciężkich wyższej niż 

naturalna na terenie gminy według badań prowadzonych w 2001 r. wynosił dla 

kadmu – 0%, miedzi – 0%, niklu – 4,5%, ołowiu – 0% i cynku – 9% (na 22 

przebadane próby) (Stan środowiska…, 2002). Są to wartości znacząco odbiegające 

in plus od uzyskiwanych w gminach sąsiednich. Ilość badanych próbek nie pozwala 

na zbytnią generalizację, ale należy stwierdzić, że gleby gminy charakteryzują się 

wysokimi walorami dla produkcji nie zagrożonej zanieczyszczeniem. Wyjątek 

stanowią gleby w pasie do 200 od autostrady i 150 m od dróg krajowych, które mogą 
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charakteryzować się podwyższonymi zawartościami zanieczyszczeń węglowodorami 

i metalami ciężkimi.  

Gleby kwaśne zajmują ok. 52% powierzchni UR, lekko kwaśne – 36%, 

zasadowe – 12%. Są to wartości zbliżone do średniej w regionie.  

Właściwości fizyko-chemiczne gleb badanego obszaru są typowe dla 

większości terenów Opolszczyzny (Warunki...1986). Udział gleb o niskiej i bardzo 

niskiej zawartości podstawowych makro- i mikroelementów wynosi dla potasu K – 

30-50%, fosforu P – 50-60%, magnezu Mg – 40-50%, boru B – 70-80%, miedzi Cu – 

30-40%, manganu Mn – 20-30%, cynku Zn – 0-10%. 

 Obszary najcenniejszych gleb dla produkcji rolnej na obszarze gminy 

obejmują tereny nadodrzańskie w rejonie Sławic, Naroka, Żelaznej i Niewodnik, 

a także na obszarach Chróściny i Skarbiszowa. Strefy najlepszych gleb powinny 

podlegać ochronie przed żywiołową zabudową, z ograniczeniem procesów 

odrolnienia.  

 

3.1.7. Szata roślinna 

 

3.1.7.1. Roślinność potencjalna 

 

Potencjalną roślinność naturalną gminy, czyli taką, która występowałaby, 

gdyby nie antropopresja stanowią: 

 

 w dolinie Odry łęgi jesionowo-wiązowe Ficario-Ulmetum typicum,  

 

 w dolinie potoku Krzywula (Dożyna) łęgowe lasy wiązowe Ficario-Ulmetum 

chrysosplenietosum, 

 

 na wschód od potoku Krzywula grądy środkowo-europejskie Galio Carpinetum 

odmiana śląsko-wielkopolska, forma niżowa, seria żyzna częściowo również 

grądy subkontynentalne Tilio Carpinetum 

 

 na zachód od potoku Krzywula grądy środkowoeuropejskie odmiany śląsko-

wielkopolskiej, formy niżowej, serii ubogiej 

 

 obszary wysoczyznowe – kontynentalne bory mieszane Querco Pinetum oraz 

niżowo-środkowoeuropejskie dąbrowy acidofilne Calamagrostic-Quercetum). 

 

Potencjalna roślinność naturalna gminy to zróżnicowane gatunkowo lasy z 

dominacją borów na najwyżej położonych terenach Wału Dąbrowy i lasów liściastych 

na pozostałym terenie. 
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3.1.7.2. Roślinność rzeczywista 

 

Na terenie gminy Dąbrowa podczas badań w granicach OChK Bory 

Niemodlińskie, a także badań prowadzonych w późniejszym okresie stwierdzono 

występowanie około 90 zespołów i zbiorowisk roślinnych. Najcenniejsze i 

najbogatsze pod względem florystycznym są zbiorowiska łąkowe i leśne.  

Bogata roślinność łąkowa i leśna gminy powinna być przedmiotem 

szczególnej troski. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty łąk i lasów 

liściastych powinny zostać objęte ochroną. Wszelkie zmiany w stosunkach wodnych 

podmokłych łąk mogą spowodować nieodwracalne zmiany w ich składzie 

gatunkowym. Zaniechanie ich koszenia powoduje natomiast zarastanie roślinnością 

krzewiastą i zanik interesujących zbiorowisk roślinnych i co za tym idzie zmniejszenie 

wysokich walorów florystycznych.  

Zbiorowiska leśne wydają się być zagrożone głównie przez zmianę warunków 

hydrologicznych siedlisk. Wynikiem tego jest proces zanikania lasów łęgowych i 

grądowych, który obserwuje się na coraz większej powierzchni leśnej. Bardzo 

niekorzystne, niestety nadal praktykowane, są intensywne zręby oraz nasadzenia 

sosny na siedliskach lasów liściastych. 

Bogata roślinność wodna i szuwarowa gminy, w szczególności w dolinie 

Odry oraz przy zbiornikach wodnych powinna być przedmiotem szczególnej troski. 

Wszelkie zmiany chemizmu wód mogą spowodować drastyczne zmiany w szacie 

roślinnej. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na zbiorniki stanowiące siedliska 

cennych gatunków, jak np.: grzybienie białe Nymphaea alba.   

Zagrożeniem dla zbiorowisk murawowych jest ich zarastanie na drodze 

naturalnej sukcesji roślinnej.  

Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami gminy Dąbrowa są zespoły roślinne 

chwastów użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Ale nawet 

wśród tych antropogenicznych zbiorowisk możemy spotkać ciekawe i zanikające 

zespoły roślin, których zachowanie leży w interesie ochrony przyrody i harmonijnego 

krajobrazu kulturowego.  

Występuje tu również wiele zbiorowisk objętych ochroną oraz rzadkich 

i zanikających w skali kraju. Część z nich zostały wymienione w załączniku 

Dyrektywy Habitatowej (DH) Unii Europejskiej o ochronie naturalnych siedlisk oraz 

dziko żyjącej fauny i flory. 

 

Wykaz zespołów i zbiorowisk roślinnych 

Na terenie gminy Dąbrowa stwierdzono występowanie kilkudziesięciu 

zbiorowisk roślinnych. Cześć z nich znalazła się na regionalnej Czerwonej liście 

zbiorowisk Górnego Śląska (Celiński i in. red. 1997), których 

kategorie zagrożenia podano w nawiasach obok zbiorowiska. 

Systematykę i nazewnictwo klasy Isoeto-Nanojuncetea przyjęto według 

Popieli (1997], a klas Artemisieteu vulgaris i Trifolio-Geranietea sanguinei 
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za Brzegiem (1989). Systematykę pozostałych klas przyjęto według 

Matuszkiewicza (1982]. 

Zbiorowiska leśne i zaroślowe 

Klasa: Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

Rząd: Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 

Związek: Alnion glutinosae (Maić. 1929) Meijer Drees 1936 

- Canci elongatae-Alnetum (Koch 1926) R. Tx. et Bodeaux 

1955 (V) 

- Salicetum. pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961 

Klasa: Vaccimo-Piceetea Br.-Bl. 1939 

Rząd: Vaccnio-Piceetalia Br.-Bl. 1939 

Związek: Dicrano-Pinion Libb. 1933 

- Molinio-Pinetum prov. 

- Leucobryo-Pinetum Mat. (1962) 1973 

- Calamagrostio villosae-Pinetum Staszk. 1958 (R) 

- Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929 (V) 

- Pino-Quercetum (Kozł. 1925) em. Mat. et Polakowska 1955 

Klasa: Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. 1943 

Rząd: Quercetalia robori-petraeae R. Tx. 1931 

Związek: Quercion robori-petraeae Br.-B1.1932 

- Calamagrostio-Quercetum petraeae Hartm. 1934, Scarn. 1959 (I) 

 

Klasa: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 

Rząd: Fagetalia sylvaticae Pawł. 1928 

Związek: Alno-Padion Knapp. 1942 em. Medw.-Kor. ap. Mat. et Bór. 1957 

- Ficario-Ulmetum campestris Knapp. 1942 em. J. Mat. 1976 (V) 

- Circaeo-Alnetum Oberd. 1953 (V) 

Związek: Carpinion betuli Oberd. 1953 

 - Galio syluatici-Carpinetum Oberd. 1957 

Klasa: Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961 

Rząd: Prunetalia spinosae R. Tx. 1952 

Związek: Rubion subatlanticum R. Tx. 1952 

- Pruno-Crataegetum Hueck 1931 

Zbiorowiska wodne 

Klasa: Lemnetea R. Tx. 1955 

Rząd: Lemnetalia R. Tx. 1955 

Związek: Lemnion minoris R. Tx. 1955 

- Riccietum fluitantis Slavnić 1956 (E) 
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- Lemno-Spirodeletum polyrrhizae Koch 1954 em. Muller et Gors 1960 

- Lemno-Utricularietum uulgaris Soó (1928) 1938 

Klasa: Potamogetonetea R. Tx. et Prsg. 1924 

Rząd: Potamogetonetalia Koch 1926 

Związek: Potamogetonion Koch 1926 em. Oberd. 1957 

- Potamogetonetum lucentis Hueck 1931 (I) 

- Elodeetum canadensis (Pign. 1953) Pass. 1964 

- Ranunculetum circinati (Bennema et West. 1934) Segal 1965 (V) 

- Mynophylletum spicati Soó 1927 (I) 

- Ceratophylletum demersi Hild. 1956 (R) 

Związek: Glycerio-Spargamon emersi Br.-Bl. et Siss. 1942 

- Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925 

Związek: Scirpion maritimi Dahl et Had. 1941 

- Scirpetum maritimi van Had. 1941 (V) 

- Eleocharitetum uniglumis Almq. 1929 

Związek: Magnocaricion Koch 1926 

- Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Siss. in Boer 1942 (V) 

- Iridetum pseudacori Eggier 1933 n.n. 

- Caricetum acutiformis Sauer 1937 

- Caricetum gracilis (Graebn. et Hueck 1931) R. Tx. 1937 

- Caricetum elatae Koch 1926 (R) 

- Caricetum uesicariae Br.-Bl. et Denis 1926 (R) 

- Phalaridetum arundmaceae Libb. 1931 

Zbiorowiska terofitów mulistych brzegów wód i okresowo zalewanych 

zagłębień 

Klasa: Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

Rząd: Cyperetalia fusci (Klika 1935) Muller-Stoll et Pietsch 1961 

Związek: Elatim-Eleocharition ouatae Pietsch 1965 

- Eleocharetum ouatae (Hay.) Moor 1936 (V) 

 

Klasa: Bidentetea tripariiti R. Tx. Lohm. Et Prsg. 1950 

Rząd: Bidentalia tripariiti Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

Związek: Bidention tripariiti Nordh. 1940 

- Polygono-Bidentetum (Koch 1926) Lohm. 1950 

- Rumicetum maritimi Siss. 1946 (R) 

 

Klasa: Plantaginetea majoris R. Tx. et Prsg. 1950 

Rząd: Plantaginetalia majoris R. Tx. (1947) 1950 

Związek: Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY DĄBROWA 

 53 

- Rumici-Alopecuretum R. Tx. (1937) 1950 

Zbiorowiska trwałych użytków zielonych, muraw, wrzosowisk i 

torfowisk 

Klasa: Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. 1970 

Rząd: Molinietalia Koch 1926 

Związek: Calthion R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957 

- Scirpetum syluatici Knapp 1946 

- Cirsietum ńuulans Raiski 1931 (I) 

- Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957 

Związek: Pilipendulion ulmariae (Br.-Bl. 1947) Lohm. Ap. Oberd. 1967 

- Filipendulo-Gerametum Koch 1926 (R) 

Związek: Molinion Koch 1926 

- Junco-Molinietum Prsg. 1951 

Związek: Alopecurion pratensis Pass. 1964 

- Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steff. 1931 

Rząd: Arrhenatheretalia Pawł. 1928 

Związek: Arrhenatherion elatiońs (Br.-Bl. 1925) Koch 1926 

- Holcetum lanati Issier 1936 

Związek: Cynosurion R. Tx. 1947 

- Lolio-Cynosuretum R. Tx. 1937 

 

Klasą: Sedo-Sderanthetea Br.-Bl. 1955 ein. Muli. 1961 

Rząd: Corynephoretalia canescentis R. Tx. 1937 em. Krausch 1962 

Związek: Corynephorion canescentis Klika 1931 

- Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis R. Tx. ex K. Czyżewska 

1992 (R) 

 

Klasa: Scheuchzerio-Cańcetea fasecie (Nordh. 1937) R. Tx. 1937 

Rząd: Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1937 

Związek: Rhynchosporion albae Koch 1926 

- Rhynchosporetum albae Koch 1926 (E) 

- Eńophoro angustifoliae-Sphagnetum recurui M. Jasn., J. Jasn. et S.  

Mark.1968 (V) 

Związek: Caricion lasiocarpae Vanden Bergh. a in. Lebrun et al. 1949 

- Cańcetum lasiocarpae Koch 1926 (V) 

Rząd: Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordh. 1936 

Związek: Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934 

- Carici-Agrostietum caninae R. Tx. 1937 (I) 
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Zbiorowiska pól uprawnych, zrębów, okrajków, terenów wydeptywanych i 

ruderalnych 

Klasa: Chenopodietea Br.-Bl. in Br. et al. 1952 

Rząd: Polygono-Chenopodietalia (R. Tx. et Lohm. 1950) J. Tx. In Lohm. et al. 1962 

Związek: Panico-Setanon Siss. 1946 

- Digitarietum ischaemi R. Tx. et Prsg. (1942) in Tx. 1950 (V) 

- Echinochloo-Setarietum Krusem. et Vlieg. (1939) 1940 

Rząd: Sisymbrietalia J. Tx. in Lohin. et al. 1962 

Związek: Sisymbrion R. Tx. et al. in R. Tx. 1950 

- Urtico-Maluetum Lohm. in R. Tx. 1950 

- Conyzo-Lactucetum serriolae Lohin. in Oberd. 1957 

- Descurainietum sophiae Kreh. 1953 

 

Klasa: Secalietea Br.-Bl. 1951 

Rząd: Aperetalia spicae-uenti R. Tx. et J. Tx. 1960 

Związek: Aphanion R. Tx. et J. Tx. 1960 

- Papaueretum argemones (Libb. 1932) Krus. et Vlieg. 1929 

- Aphano-Matricarietum R. Tx. 1937 (R) 

Związek: Arnoseridion minimae Malato-Beliz, J. Tx., R. Tx. 1960 

- Amoserido-ScIeranthetum R. Tx. 1937 

 

Klasa: Epilobietea angustifolii R. Tx. et Prsg. 1950 

Rząd: Epilobietalia angustifolii R. Tx. 1950 

Związek: Sambuco-Salicion R. Tx. et Neum. 1950 

- Rubo-Salicetum capreae Oberd (1938) 1957 

 

Klasa: Plantaginetea majoris R. Tx. et Prsg. 1950 

Rząd: Plantaginetalia majońs R. Tx. et Prsg. (1947) 1950 

Związek: Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 

- Juncetum macri (Diem., Siss. et Westh. 1940) Schwick. 1944 em. R. Tx. 

1950 

Związek: Polygomon amcularis Br.-Bl. 1931 

- Lolio-Plantaginetum (Lincola 1921) Beger 1930 

- Sagino-Bryetum Diem., Siss. et Westh. 1940 

- Prunello-Plantaginetum Faliński 1963 

 

Klasa: Artemisietea uulgaris Lohm., Prsg. et R. Tx. 1950 

Rząd: Galio-Calystegietalia sepium (Tx. 1950) Oberd. 1967 

Związek: Aegopodion podagrariae Tx. 1967 
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- Urtico-Aegopodietum (Tx. 1947) 1967 

- Anthrisetum syluestris Hadać 1978 

- Aegopodio-Geranietum pratensis Hadać 1978 

- Agropyro-Urticetum dioicae Hadać 1978 

Związek: Convolvulion sepium Tx. (1947) 1950 

- Rudbeckio-Solidaginetum R. Tx. et Raabe 1950 

- Fallopio-Humuletum lupuli (Pass. 1967) comb. nova 

- Eupatonetum cannabini Tx. 1937 

Związek: Lapsuno-Geramon robertiani (Tx. 1967) Siss. 1973 

- Galeopsido-Chelidonietum Balcerk. et Brzeg 1986 

- Imputientetum pa.rvifl.orae (Fal. 1966b, Rostański, Gutte 

1971) ass. nova prov. 

- Tonlidetum japonicae Luhm. ap. Oberd. 1967 

 

Klasa: Tri folio-Geranietea sanguinei Th. Muli. 1961 

Rząd: Origanetalia Th. Muli. 1961 

Związek: TnfoHon medii Th. Muli. 1961 

- Trifolio-Agnmonietum Th. Muli. 1961 

  

 
 

Fot. 18. Dominujące na terenie gminy zbiorowiska segetalnych chwastów, bez 

większego znaczenia waloryzacyjnego – okolice Sokolnik. 
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3.1.7.3. Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie 

 

 Na terenie gminy Dąbrowa stwierdzono występowanie następujących siedlisk 

chronionych: 

 

 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion 

i Potamogetonion), 

 

 zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti), fluitantis), 

 

 pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-Scleranthetea), 

 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 

 mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum, Cirsietum 

rivularis), 

 

 szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi), 

 

 grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), 

 

 łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum=Circaeo-Alnetum), 

 

 łęg wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum campestris), 

 

 łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum), 

 

 olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae), 

 

 żyzna buczyna niżowa (Melico-Fagetum). 

 

Typy siedlisk (z kodami) wymienione w załączniku II Dyrektywy Habitatowej 

 

Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli 

34.31 do 34.34 – półnaturalne odmiany muraw i zarośli na podłożach wapiennych 

(Festuco-Brometalia) 

  Na obszarze gminy Dąbrowa spotykane na niewielkich powierzchniach i są 

zubożałe pod względem florystycznym. Zagrożeniem dla ich istnienia jest naturalna 

sukcesja roślinna. Występują miejscami na skarpach doliny Odry. 
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Fot. 19. Grądy między Ciepielowicami i Nową Jamką – siedliska leśne chronione w 

UE. 

 
 

Fot. 20. Dobrze wykształcony płat olsu na północ od Lipowej – siedlisko chronione w 

UE. 
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Półnaturalne podmokłe łąki ziołoroślowe 

37.31 – łąki z Molinia na glinie (Eu-Molinion) 

 Zbiorowiska jednokośnych i nienawożonych łąk zmiennowilgotnych występują 

dosyć rzadko w dolinie Odry i Krzywuli oraz jej dopływów, a także w okolicach 

Ciepielowic i na północ od Lipowej. Najczęściej są to zbiorowiska fragmentarycznie 

wykształcone i zubożałe pod względem florystycznym. Dobrze wykształcone, bogate 

florystycznie fitocenozy spotykane są bardzo rzadko. Zagrożeniem dla ich istnienia 

jest melioracja, intensyfikacja i chemizacja rolnictwa oraz zaprzestanie wykaszania 

podmokłych łąk. 

 

Mezofilne murawy 

38.2 – nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 Występują dosyć rzadko w dolinie Odry dolinach jej dopływów. Najczęściej są 

to zbiorowiska zubożałe pod względem florystycznym. Zagrożeniem dla istnienia tych 

fitocenoz jest intensyfikacja i chemizacja rolnictwa oraz zaprzestanie ich wykaszania. 

 

Lasy strefy umiarkowanej Europy 

44. 4 – lasy mieszane dębowo-wiązowo-jesionowe (łęgi) nad dużymi rzekami 

 Występują w jednym dużym kompleksie w dolinie Odry koło Ostrowa 

Narockiego.  

 

Typy siedlisk proponowane do włączenia do załącznika II Dyrektywy 

Habitatowej przez stronę polską    

 

Olsy i zarośla łozowe Alnetea glutinosae 

 Występują w lokalnych zagłębieniach terenu na rozproszonych stanowiskach 

w większych dolinach rzecznych. Zbiorowiska te tworzą zazwyczaj niewielkie 

powierzchniowo płaty. Większy ich kompleks występuje koło Sławic w obrębie 

wyrobisk poeksploatacyjnych.  

 

Podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne ze związku Calthion 

 Antropogeniczne zbiorowiska meliorowanych i dobrze nawożonych dwu- 

i wielokośnych wilgotnych łąk występują dosyć rzadko na całym obszarze gminy. 

Najczęściej są to zbiorowiska fragmentarycznie wykształcone i zubożałe pod 

względem florystycznym. Dobrze wykształcone, bogate florystycznie fitocenozy 

spotykane są bardzo rzadko, m.in. w dolinie Odry i Krzywuli. Zagrożeniem dla ich 

istnienia jest melioracja, intensyfikacja i chemizacja rolnictwa oraz zaprzestanie 

wykaszania podmokłych łąk. 

 

Szuwary wielkoturzycowe Magnocaricion 

 Naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, 

najczęściej wielkich turzyc, zajmujące zwykle miejsca wyższe od zespołów szuwaru 
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właściwego występują dosyć rzadko na całym obszarze gminy. Zagrożeniem dla ich 

istnienia jest melioracja podtorfionych łąk i osuszanie lub pogłębianie zbiorników 

wodnych. 

 

Las lipowo-dębowo-grabowy, grąd wschodnioeuropejski Tilio-Carpinetum 

 Lasy należące do tego zespołu występują rzadko i tworzą niewielkie 

powierzchnie. Fitocenozy Tilio-Carpinetum są zazwyczaj mocno zniekształcone 

i zubożałe pod względem florystycznym. W wielu przypadkach, gdyby nie fakt, 

że znajdują się w zasięgu zespołu, trudno byłoby je zaklasyfikować do zespołu. 

W wyniku niewłaściwie prowadzonej gospodarki leśnej, skład florystyczny grądów 

uległ tak znacznym przekształceniom, że przypomina lasy mieszane lub bory 

mieszane. W silnie zdegenerowanych płatach tego zespołu dominuje w runie 

najczęściej Carex brizoides. Lasy tego typu występują w dużym kompleksie leśnym 

od Lipowej do Odry.  

 

Na terenie gminy najważniejszymi pod względem rozprzestrzenienia 

siedliskami przyrodniczymi podlegającymi ochronie są zbiorowiska łęgów 

wierzbowo-topolowych zlokalizowane w dolinie Odry, grądów w kompleksie 

leśnym koło Ostrowa Narockiego oraz zdegenerowane siedliska wilgotnych łąk i 

szuwarów wielkoturzycowiskowych, a także łozowisk i olsów w położeniach 

dolinnych (największe płaty na północ od Lipowej i koło Ostrowa Narockiego).  

Stan siedlisk przyrodniczych chronionych jest zły z wyjątkiem kompleksu 

leśnego koło Ostrowa Narockiego, na co wpływa głównie ich drobnopowierzchniowy 

charakter.  

Po zaprzestaniu użytkowania terenów podmokłych w dolinie Odry i dolinkach 

jej dopływów występują tu dynamiczne procesy sukcesji ekologicznej, które mogą 

doprowadzić do wykształcenia się nowych siedlisk kosztem tych, których 

występowanie związane jest z użytkowaniem kośnym i pastwiskowym.  

Główne obszary występowania siedlisk przyrodniczych przedstawiono w 

kartograficznej części opracowania.  

 

3.1.7.4. Rośliny chronione i rzadkie 

 

 Główne rozpoznanie walorów florystycznych gminy nastąpiło na etapie 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

a także podczas prac inwentaryzacyjnych na obszarze OChK Bory Niemodlińskie. 
Na terenie gminy Dąbrowa mimo niekorzystnych i trwałych przekształceń środowiska 

przyrodniczego stwierdzono występowanie kilkunastu gatunków roślin chronionych i 

rzadkich. Koncentrują się one na obrzeżach gminy w dolinie Odry i w kompleksach 

leśnych oraz w zbiornikach wodnych.  

Część z gatunków chronionych i rzadkich znalazła się na „Czerwonej liście 

roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce” (Zarzycki, Szeląg 1992) - [skrót LP], 

regionalnej „Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska” (Parusel i in. red. 
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1996) - [skrót LR], a także wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin zagrożonych w 

województwie opolskim” (Spałek 1997) - [skrót LW]. Na liście krajowej i regionalnej 

rośliny podzielono w zależności od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: Ex - wymarłe i 

prawdopodobnie wymarłe, E - wymierające, V - narażone, R - rzadkie, I - o 

nieokreślonym zagrożeniu. Gatunki niezagrożone oznaczono skrótem nt. Na liście 

wojewódzkiej natomiast stopnie zagrożenia gatunków podano w postaci nowych 

symboli literowych, wyróżniając w ten sposób 7 kategorii zagrożenia: EX - wymarłe, 

EW - wymarłe w wolnej przyrodzie, CE - krytycznie zagrożone, EN - zagrożone, VU - 

narażone, LR - niższego ryzyka, DD - o danych niedostatecznych.  

 Na badanym terenie występuje 10 gatunków roślin prawnie chronionych: 

 

 chronione ściśle 

 

 Podkolan biały Platanthera bifolia 

 

 Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum 

 

 Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 

 

 Grążel żółty Nuphar lutea 

 

 Bluszcz pospolity Hedera helix 

 

 chronione częściowo 

 

 Kruszyna pospolita Frangula alnus 

 

 Bagno zwyczajne Ledum palustre 

 

Konwalia majowa Convallaria majalis 

 

Kalina koralowa Viburnum opulus 

 

Na uwagę zasługują również gatunki rzadkie w skali województwa i regionu tj.: 

 

 Żurawina błotna Oxycoccus palustris 

 

 Przygiełka biała Rhynchospora alba 

 

 Dzięgiel litwor nadbrzeżny Angelica archangelica subsp. litoralis - (Reg - V) 

 

 Wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium 
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Podkolan biały Platanthera bifolia (LR - V, LW -VU) - Gatunek z rodziny 

storczykowatych Orchidaceae spotykany najczęściej w widnych lasach, w zaroślach, 

na polanach, łąkach i wrzosowiskach. Charakteryzuje się 2 prawie naprzeciwległymi, 

jajowatymi liśćmi odziomkowymi oraz białymi, pachnącymi kwiatami zebranymi w 

gęste lub luźne, cylindryczne kwiatostany. Na terenie gminy Dąbrowa stwierdzono 

kilkadziesiąt osobników  (ok. 50) na niewielkiej powierzchni w kompleksie leśnym na 

zachód od Naroka w oddziale 24. 

  

Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum (LR - I, LW - CE) - 

Gatunek z rodziny liliowatych Liliaceae. Jest to bylina cebulowa o równowąskich 

liściach z białym paskiem na górnej powierzchni, wzdłuż kanału środkowego, o 

białych kwiatach zebranych w baldachogrono. Gatunek ten spotkać można w 

zaroślach, w rowach, na trawiastych zboczach. Na obszarze badanej gminy 

znaleziono 2 okazy śniedka baldaszkowatego w zaroślach wzdłuż drogi leśnej na 

zachód od Wawelna. 

  

Rosiczka okrągłolistna Drosera rotungifolia (LP - R, LR - V, LW - VU) - 

Gatunek owadożerny z rodziny rosiczkowatych Droseraceae występujący w 

miejscach wilgotnych, na torfowiskach wysokich i przejściowych. Charakteryzuje się 

długoogonkowymi, okrągłymi liśćmi ułożonymi w rozetkę, pokrytymi włoskami 

gruczołowymi, wydzielającymi lepką ciecz przypominającą rosę - stąd polska nazwa 

rośliny. Na obszarze gminy Dąbrowa gatunek ten znajduje się w rezerwacie przyrody 

Prądy, występując nielicznie we wschodniej części rezerwatu. 

  

Grążel żółty Nuphar lutea (LR - R, LW - LR) - Gatunek z rodziny 

grzybieniowatych Nymphaeaceae. Jest to wieloletnia roślina wodna z grubym, 

pełzającym po dnie kłączem, z którego wyrastają długoogonkowe, duże, skórzaste, 

sercowato-jajowate liście pływające. Kwiaty żółte, pachnące pojawiają się stopniowo 

od maja do września. Grążel żółty jest składnikiem jezior, stawów i starorzeczy. Kilka 

do kilkudziesięciu okazów tego gatunku zaobserwowano na kilku stanowiskach w 

starorzeczach na N od Żelaznej (Jezioro Czarne) oraz u ujścia Prószkowianki. 

  

Bluszcz pospolity Hedera helix (nt) - Gatunek z rodziny araliowatych 

Araliaceae jest jednym z niewielu naszych rodzimych pnączy. Białozielone, skupione 

w baldachach kwiaty pojawiają się od września do października, a niebiesko-czarne 

owoce dojrzewają wiosną następnego roku. Hedera helix antropogenicznego 

pochodzenia znajduje się na terenie parku w Skarbiszowie, Karczowie i Dąbrowie. 

  

Kruszyna pospolita Frangula alnus (nt) - Gatunek reprezentujący rodzinę 

szakłakowatych Rhamnaceae charakteryzuje się owalnymi, jajowatymi liśćmi oraz 

drobnymi kwiatami osadzonymi zazwyczaj pojedynczo w kątach liści. Gatunek ten 

spotykany jest dość często w lasach i zaroślach na całym obszarze gminy Dąbrowa. 
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Bagno zwyczajne Ledum palustre (LR - V, LW - LR) z rodziny wrzosowatych 

Ericaceae -  To zimozielony krzew, aromatycznie pachnący, dorastający do 1 m. 

Posiada skórzaste, równowąskie liście oraz białe kwiaty zebrane w długoszypułkowe, 

szczytowe grona. Gatunek ten jest składnikiem runa borów bagiennych oraz 

torfowisk wysokich. Na terenie badanej gminy występuje nielicznie (kilka okazów) w 

rezerwacie Prądy w środkowej jego części.  

  

Konwalia majowa Convallaria majalis (nt) - Gatunek z rodziny liliowatych 

Liliaceae o podziemnym, czołgającym się kłączu, dużych, eliptycznojajowatych 

liściach  oraz białych, wonnych i dzwonkowatych kwiatach. Jest to roślina spotykana 

w lasach liściastych, mieszanych i różnego rodzaju zaroślach. Na obszarze gminy 

Dąbrowa zaobserwowano dość liczne występowanie konwalii majowej w kompleksie 

leśnym na południe od Naroka (oddział 46 i 48), w dąbrowie na północny-zachód od 

Naroka oraz w projektowanym kiedyś rezerwacie przyrody Szakłak. 

  

Kalina koralowa Viburnum opulus (nt) - Jest to krzew z rodziny 

przewiertniowatych Caprifoliaceae o pojedynczych, dłoniasto 3-5 klapowych liściach i 

białych kwiatach zebranych w baldachokształtny kwiatostan. Kalina koralowa rośnie 

przeważnie w wilgotnych lasach olszowych i łęgowych, nad rzekami i rowami. Na 

terenie gminy Dąbrowa zanotowano 1 stanowisko tego gatunku na zachodnim skraju 

kompleksu leśnego na południe od Naroka. 

 

Żurawina błotna Oxycoccus palustris (LR - V, LW - LR) - Jest to zimozielona 

krzewinka z rodziny wrzosowatych Ericaceae o liściach skrętoległych, 

ciemnozielonych na górze, a na brzegu podwiniętych, posiadająca charakterystyczne 

kwiaty na długich, omszonych szypułkach. Gatunek ten spotykany jest na 

torfowiskach wysokich i w borach bagiennych. Na terenie badanej gminy stwierdzono 

dość liczne występowanie żurawiny błotnej na całym obszarze rezerwatu Prądy. 

  

Przygiełka biała Rhynchospora alba (LR - E, LW - EN) z rodziny 

turzycowatych Cyperaceae - Jest to wieloletnia roślina luźnodarniowa o wysokości 

od 15 do 40 cm. Rośnie na torfowiskach, zwłaszcza wysokich, gdzie tworzy odrębne 

skupiska. Na badanym terenie występuje dość licznie w rezerwacie Prądy (głównie 

we wschodniej jego części). 

  

Dzięgiel litwor nadbrzeżny Angelica archangelica subsp. litoralis - (Reg - V) 

gatunek ten występuje nad Odrą na północ od byłego PGR Nad Odrą. Na 3 

stanowiskach  występuje po kilkanaście egzemplarzy tego gatunku. 

  

Wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium (nt) z rodziny 

turzycowatych Cyperaceae - Jest to roślina wieloletnia tworząca luźne darnie. 
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Spotkać ją można na mokrych łąkach i torfowiskach. Na terenie gminy Dąbrowa 

stwierdzono liczne występowanie tego Gatunku na całym obszarze rezerwatu Prądy. 

 

3.1.7.5. Ostoje florystyczne 

 

 Ostojami florystycznymi na terenie gminy są: 

 

 Rezerwat przyrody Prądy - jest to torfowisko otoczone bagiennym i wilgotnym 

borem sosnowym. Torfowisko Prądy posiada mezotroficzny charakter, a 

panujące tu warunki siedliskowe umożliwiają współistnienie obok siebie 

elementów zarówno roślinności torfowisk niskich, jak i torfowisk wysokich. 

Wyróżniono tu 8 zespołów roślinnych i 1 zbiorowisko. Ze względu na naturalny 

charakter lub siedlisko rzadkich gatunków torfowiskowych najbardziej 

interesującymi asocjacjami są: mszar minerotroficzny Eriophoro angustifolii-

Sphagnetum recurvi oraz zespół przygiełki białej Rhynchosporetum albae. Na 

terenie rezerwatu znajdują się ciekawe gatunki roślin chronionych i rzadkich tj.: 

rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, bagno zwyczajne Ledum palustre, 

kruszyna pospolita Frangula alnus, żurawina błotna Oxycoccus palustris, 

przygiełka biała Rhynchospora alba oraz wełnianka wąskolistna Eriophorum 

angustifolium. Zespoły i zbiorowisko roślinne występujące na torfowisku Prądy 

są przykładem pierwotnej i wtórnej sukcesji roślinności torfowisk przejściowych.  

 

 
 

Fot. 21. Ostoja florystyczna - rezerwat Prądy – najcenniejsze torfowisko w gminie i 

jedno z cenniejszych w województwie.  
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 Projektowany rezerwat przyrody Odra wraz z pozostałymi oddziałami 2, 3, 

4, w granicach całego kompleksu leśnego koło Ostrowa Narockiego – 

głównym walorem obszaru jest występowanie siedlisk przyrodniczych 

podlegających ochronie, w tym starorzeczy, buczyn, grądów i olsów.    

 

 

 

 
 

Fot. 22. Ostoja florystyczna w projektowanym rezerwacie Odra koło Ostrowa 

Narockiego. Najcenniejszy przyrodniczo obszar gminy. 

 

 

 Fragment acidofilnej dąbrowy we wnętrzu kompleksu leśnego na zachód 

od Naroka – fragment kwaśnej dąbrowy Calamagrosti-Quercetum petraeae jest 

interesującym miejscem ze względu na jedyne stanowisko podkolana białego 

Platanthera bifolia w obrębie całej gminy Dąbrowa. W runie obok chronionego 

storczyka, zaznacza się udział konwalii majowej Convallaria majalis oraz 

kruszyny pospolitej Frangula alnus. 

 

 

 Ols przy linii kolejowej na północ od Lipowej – występują tu płaty bardzo 

dobrze zachowanych olsów z typową dla tego zbiorowiska roślinnością wodną i 

lądową. 
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Fot. 23. Dobrze wykształcony duży płat olsu koło linii kolejowej na północ od Lipowej 

– ostoja florystyczna. 

 

3.1.8. Fauna 

 

3.1.8.1. Charakterystyka ogólna 

 

 Obszar gminy Dąbrowa charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami 

faunistycznymi, co związane jest ze zróżnicowanymi warunkami fizjograficznymi i 

różną intensywnością antropopresji. Występują tu następujące przenikające się 

zgrupowania fauny: 

 

- 1). zgrupowanie fauny terenów upraw rolnych gruntów ornych z lokalnymi 

zadrzewieniami – występuje na całym obszarze gminy z wyjątkiem 

wielkoprzestrzennych kompleksów leśnych Borów Niemodlińskich oraz większych 

kompleksów leśnych między Karczowem i Żelazną. Na terasach zalewowych 

Odry i jej dopływów zespół ten przenika się z zespołami faunistycznymi typowymi 

dla obszarów wodnobłotnych, a na obszarach wsi z zespołami typowymi dla 

terenów zabudowanych. Do gatunków stwierdzanych w tej strefie należą m.in.: 

skowronek Alauda arvensis, przepiórka Coturnix coturnix, kuropatwa Pedrix 

pedrix, bażant Phasianus colchicus, zając Lepus caeusis, ropucha szara Bufo 

bufo, nornik zwyczajny Microtus arvalis, mysz domowa Mus musculus, kret Talpa 

europaea. Zgrupowanie nie ma wysokich walorów przyrodniczych godnych 

szczególnej ochrony. Pod względem rozprzestrzenienia zdecydowanie dominuje, 
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w szczególności w centralnej części gminy na gruntach sołectw Skarbiszów, 

Karczów, Dąbrowa, Mechnice, Chróścina i Wrzoski,  

 

- 2). zgrupowanie fauny terenów strefy ekotonowej kompleksów leśnych – 

występuje w strefie granicy las – pole, w największym natężeniu na zachodzie 

przy kompleksie leśnym Borów Niemodlińskich oraz przy mniejszych 

kompleksach leśnych występujących głównie na wschodzie, również na terenach 

zalewowych Odry. Do gatunków stwierdzanych w tej strefie należą potrzeszcz 

Miliaria calandra, myszołów Buteo buteo, jastrząb Accipiter gentilis, świergotek 

drzewny Anthus trivialis, słowik rdzawy Luscinia megarynchos, kos Turdus 

merula, drozd śpiewak Turdus philomelos, cierniówka Sylvia communis, dzięcioł 

duży Dendrocopos major, piecuszek Phylloscopus trochilus, ropucha paskówka 

Bufo calamita, jeleń Cervus elaphus, sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa, 

lis Vulpes vulpes. Zgrupowanie to ma duże znaczenie dla zachowania 

różnorodności przyrodniczej gminy i powinno być w studium i planach chronione, 

w szczególności ważne jest zachowanie odpowiedniego rozwinięcia granicy las 

– trwałe użytki zielone. Na tej granicy występują najcenniejsze gatunki. Dobrze 

zachowane sąsiedztwo występuje np. w okolicach Ciepielowic i na północ od 

Lipowej.   

 

 

 
 

Fot. 24. Dobrze wykształcony ekoton – las – trwałe użytki zielone w dolince cieku 

koło Ciepielowic. 
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- 3) zgrupowanie fauny terenów zurbanizowanych – występuje na 

zabudowanych obszarach wsi – jest to zgrupowanie gatunków podobnych do 

strefy gruntów ornych, tyle, że bardziej zubożone pod względem 

bioróżnorodności występujących taksonów. Nie ma znaczenia waloryzacyjnego i 

nie musi podlegać szczególnej ochronie, 

 

- 4) zgrupowanie fauny naturalnych łąkowych, szuwarowych i leśnych 

obszarów wodno-błotnych – występuje na terenie międzywala Odry, lokalnie 

również za wałami, a także w dolinach dopływów Odry i podmokłych 

kompleksach leśnych koło Prądów. Lokalnie spotykane również na terenach 

zadrzewionych wyrobisk poeksploatacyjnych koło Dąbrowy i Sławic i w 

bezodpływowych, podmokłych obniżeniach. Sporadycznie także na terenach 

leśnych wysoczyzny. Do gatunków, które można stwierdzić na tych terenach 

należą m.in.: derkacz Crex crex, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, 

muchołówka szara Ficedula parva, dzięcioł średni Dendrocopos medius i 

zielonosiwy Picus viridis, kanie Milvus sp., większość krajowych gatunków płazów 

i wiele innych gatunków. Fauna obszarów wodno-błotnych charakteryzuje się 

najwyższymi walorami przyrodniczymi. Naturalne leśne i otwarte siedliska dla 

tego zgrupowania fauny powinny w studium i planie podlegać bezwarunkowej 

ochronie. Dotyczy to w szczególności najcenniejszych obszarów występujących w 

obrębie zalewowych teras rzecznych Odry. W najpełniejszym zestawie gatunków 

wodno-błotnych leśnych zgrupowanie to występuje w kompleksie leśnym koło 

Ostrowa Narockiego. Najważniejszymi gatunkami zgrupowania podlegającymi 

ochronie w ostoi ptasiej OSO Grądy Odrzańskie (wzdłuż doliny Odry) są: bączek, 

błotniak stawowy, błotniak łąkowy, zielonka, kropiatka, żuraw, derkacz 

gąsiorek i ortolan, jarzębatka, bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, kania 

czarna i ruda, zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, średni i czarny, muchołówka 

białoszyja, muchołówka mała, czapla miała, nur białoszyi, łabędź krzykliwy. 

Gatunki te są chronione w UE. Wyznaczając ostoję Grądy Odrzańskie strona 

Polska zobowiązała się do zachowania siedlisk tych gatunków, pod rygorem kar. 

 

- 5) zgrupowanie fauny typowej dla wnętrz dużych kompleksów leśnych – 

występuje w obrębie kompleksu Borów Niemodlińskich na zachód od Dąbrowy, 

Ciepielowic, koło Lipowej, Nowej Jamki i na północ od Skarbiszowa. W 

mniejszym zasięgu przestrzennym zgrupowanie jest typowe dla kompleksów 

leśnych między Karczowem i Żelazną. W porównaniu do innych stref 

charakteryzuje się występowaniem dużych ssaków łownych, w szczególności 

jelenia i dzika. Generalnie różnorodność faunistyczna w tej grupie jest bardzo 

duża i obejmuje zarówno bezkręgowce, jak i kręgowce. Występujące tu gatunki 

najmniej ulegają synatropizacji. Zgrupowanie ma bardzo duże znaczenie 

waloryzacyjne. 
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 Zważywszy na proporcje udziału powierzchniowego krajobrazów typowych dla 

opisanych powyżej zgrupowań fauny można stwierdzić, że obszar gminy 

charakteryzuje się poza niewielkimi terenami w dolinie Odry i dopływów oraz dużymi 

kompleksami leśnymi, niewielkimi walorami faunistycznymi. Występujące tu gatunki 

są w większości pospolite w całym regionie.  

Dolina Odry poza potencjałem w zakresie możliwości osiedlania się rzadkich i 

chronionych gatunków zwierząt ma również ogromne znaczenie migracyjne w 

szczególności  w zakresie migracji ptactwa wodno-błotnego, ryb i płazów. Dolina 

Odry na wysokości gminy jest częścią korytarza ekologicznego o randze 

międzynarodowej. Pozostałości naturalnych ekosystemów pozostających w strefie 

zalewów powodziowych w dolinie powinny podlegać ochronie w planach 

zagospodarowania przestrzennego również jako miejsca przemieszczania się 

gatunków. 

Podobne znaczenie tyle, że w skali lokalnej mają dolinki Prószkowskiego 

Potoku, Krzywuli i innych mniejszych cieków, a także ciąg kompleksów leśnych od 

Siedlisk do Ostrowa Narockiego będący korytarzem łączącym wielkopowierzchniowe 

Bory Niemodlińskie z doliną Odry. 

Liczebność zwierzyny łownej na terenie gminy oceniana jest następująco: 

 

- jeleń – 40 szt, 

 

- sarna – 450 szt, 

 

- dzik – 70 szt., 

 

- zając – obecnie kilkadziesiąt szt. dawniej ok. 500. 

 

- lis – 50 szt.  

 

3.1.8.2. Ostoje fauny 

 

Teren gminy Dąbrowa to obszar w znacznym stopniu przekształcony przez 

człowieka, z małą ilością lasów, terenów podmokłych i innych obszarów przyrodniczo 

cennych. Uwarunkowuje to skład fauny, który jest uboższy od fauny sąsiednich gmin 

Niemodlin, czy Tułowice.  

Nie mniej jednak na obszarze gminy Dąbrowa występuje kilka gatunków 

bardzo wartościowych np. 2 rewiry bielika Haliaetus albicilla, 1 bociana czarnego 

Ciconia nigra, charakterystyczne dla starych lasów z dziuplastymi drzewami - 

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, muchołówka mała Ficedula parva, czy 

dzięcioły średnie Dendrocopos medius.  

Nad Odrą występuje kilka gatunków charakterystycznych dla dolin rzecznych, 

np. świerszczak Locustella naevia, strumieniówka Locustella fluviatilis, zimorodek 
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Alcedo atthis,  kokoszka wodna Gallinula chloropus i błotniak stawowy Circus 

aeruginosus.  

  

Na podstawie rozpoznania lokalnego, podczas badań na terenach gminy do 

obszarów będących ostojami fauny na terenie gminy Dąbrowa zalicza się: 

 

 Kompleks leśny w pobliżu miejscowości Lipowa - Dąbrowa - Prądy z 

przyległymi drobnopowierzchniowymi ekosystemami łąkowymi - do 

najciekawszych gatunków kompleksu należą: 

a) płazy -  traszka zwyczajna Triturus vulgaris, ropucha szara Bufo bufo, 

ropucha zielona Bufo viridis, żaba wodna Rana esculenta, żaba 

jeziorkowa Rana lessonae, żaba trawna Rana temporaria, rzekotka 

drzewna Hyla arborea, 

b) gady - jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta 

vivipara, padalec Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix, żmija 

zygzakowata Vipera berus, 

c) ptaki - bielik Haliaetus albicilla, bocian czarny Ciconia nigra 

(obserwowany podczas żerowania), dzięcioł zielonosiwy Picus canus, 

dzięcioł zielony Picus viridis, dzięcioł średni Dendrocopos medius, 

muchołówka mała Ficedula parva, myszołów zwyczajny Buteo buteo,  

d) ssaki - jeleń Cervus elaphus, sarna Capreolus capreolus, dzik Sus 

scrofa, wiewiórka Sciurus vulgaris, lis Vulpes vulpes, borsuk Meles 

meles 

 

 Kompleks leśny pomiędzy miejscowościami: Golczowice, Narok, Borkowice 

- jest to najwartościowszy pod względem faunistycznym obszar gminy, 

stanowiący część korytarza ekologicznego dla fauny przemieszczającej się 

pomiędzy Lasami Stobrawsko-Turawskimi, a Borami Niemodlińskimi. Do 

najważniejszych gatunków na tym obszarze należą: 

a) płazy - traszka zwyczajna Triturus vulgaris, ropucha szara Bufo bufo, 

żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba 

trawna Rana temporaria, rzekotka drzewna Hyla arborea, 

b) gady – jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta 

vivipara, padalec Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix, żmija 

zygzakowata Vipera berus, 

c) ptaki - bielik Haliaeetus albicilla, bocian czarny Ciconia nigra, 

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, dzięcioł średni Dendrocopos 

medius,  dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięciołek Dendrocopos 

minor, myszołów Buteo buteo, strumieniówka Locustella fluviatilis, 

świerszczak Locustella naevia, dudek Upupa epops, siniak Columba 

oenas. 
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d) Ssaki – jeleń Cervus elaphus, sarna Capreolus capreolus, dzik Sus 

scrofa, wiewiórka Sciurus vulgaris, lis Vulpes vulpes, borsuk Meles 

meles 

 

 Pas łąk nad Odrą, z licznymi łozowiskami, zadrzewieniami, zakrzaczeniami, 

oczkami wodnymi najlepiej zachowanymi w rejonie międzywala. Do 

najciekawszych gatunków na tym obszarze należą: 

 

a) płazy - traszka zwyczajna Triturus vulgaris, ropucha szara Bufo bufo, 

żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba 

trawna Rana temporaria,  

b) gady - jaszczurka zwinka Lacerta agilis,  padalec Anguis fragilis, 

zaskroniec Natrix natrix, żmija zygzakowata Vipera berus, 

c) ptaki - świerszczak Locustella naevia, strumieniówka Locustella 

fluviatilis, trzciniak Acrocephalus arundinaceus, zimorodek Alcedo 

atthis, świergotek łąkowy Anthus pratensis, kokoszka wodna Gallinula 

chloropus 

 

 Obszar z łozowiskami, podmokłymi terenami, oczkami wodnymi na północ 

od drogi ze Sławic do mostu we Wróblinie - do najciekawszych gatunków 

zaliczają się: 

a) płazy - traszka zwyczajna Triturus vulgaris, ropucha szara Bufo bufo, 

żaba wodna Rana esculenta,  żaba trawna Rana temporaria,  

b) gady - padalec Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix, 

c) ptaki - świerszczak Locustella fluviatilis, strumieniówka Locustella 

naevia, błotniak stawowy Circus aeruginosus, słowik rdzawy Luscinia 

megarhynchos 

 

 Niewielkie lasy na północny-wschód od Karczowa - ze względu na bogaty 

skład gatunkowy drzewostanu, wilgotność siedliska jest to cenna ostoja m.in. 

ptaków śpiewających, np. słowika rdzawego Luscinia megarhynchos. Na północy, 

w obrębie przyleśnych łąk zinwentaryzowano również huczka ziemnego, czajki, 

żerującego bociana białego, czaplę, piskliwca, myszołowa i kruka. 

 

Ważnym miejscem żerowiskowym fauny jest pas zarastających i dziczejących 

łąk pod lasem przy miejscowości Nowe Jamki. Spotyka się tu stosunkowo duże 

populacje saren, zajęcy, ptaków m.in. myszołowów. 

 

Niemal wszystkie gatunki ptaków wymienione w podrozdziale są prawnie 

chronione, wszystkie gatunki gadów i płazów wymienione w podrozdziale są prawnie 

chronione. 
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Ponadlokalne uwarunkowania i badania wskazują, że część terenów gminy 

obejmują ostoje faunistyczne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym w znacznej 

części pokrywające się z lokalnymi ostojami przedstawionymi powyżej. 

 

Międzynarodowa ostoja ptactwa wodno-błotnego Grądy Odrzańskie 

 Na podstawie oceny zróżnicowania walorów awifaunistycznych Europy na 

początku lat 90. wyróżniono na kontynencie Important Birds Areas – ostoje ptaków o 

znaczeniu międzynarodowym. Na terenie gminy Dąbrowa zlokalizowana jest 

niewielka część takiej ostoi - Grądy Odrzańskie. Obejmuje ona teren kompleksu 

leśnego koło Ostrowa Narockiego w dolinie Odry. Rozpoczynająca się tym 

kompleksem ostoja kończy się dopiero przed Wrocławiem chroniąc znaczną cześć 

doliny Odry. 

 Po wejściu Polski do UE ostoje IBA, w związku ze spełnianiem kryteriów 

Dyrektywy Ptasiej UE obejmuje się ochroną jako ostoje OSO sieci Natura 2000. 

Obszar OSO Grady Odrzańskie w dolinie Odry na wysokości gminy został 

rozciągnięty wzdłuż doliny Odry bardziej na południe i wschód i obejmuje w tej chwili 

oprócz kompleksu leśnego koło Ostrowa Narockiego również tereny mozaikowatych 

biocenoz aż po Żelazną.  

 

Krajowa ostoja ptactwa wodno-błotnego Stawy Niemodlińskie 

W zachodniej części gminy występuje strefa graniczna krajowej ostoi 

ptactwa wodno-błotnego Stawy Niemodlińskie. Najcenniejsze tereny ostoi 

obejmujące stawy i najbliższe otoczenie położone są w zasięgu kilkuset metrów od 

granicy gminy (Staw Sangów, Chłopski, Czarny, Wołowski). W gminie Dąbrowa 

zlokalizowany jest jeden z mniejszych stawów ostoi – Staw Nowy, a także występują 

żerowiska i miejsca lęgowe szeregu gatunków występujących na stawach. Ranga 

Stawu Nowego w tej ostoi nie jest wysoka ze względu na bliskie położenie ruchliwej 

drogi krajowej. Obszar ostoi projektuje się objąć ochroną w postaci faunistycznego 

rezerwatu przyrody Stawy Niemodlińskie. Projekt lokuje go poza obszarami 

gminy, jednak w bardzo bliskim sąsiedztwie, miejscami kilkudziesięciu metrów. 

Ocenia się, że tereny leśne gminy przylegające do rezerwatu w strefie do kilku 

kilometrów mogą mieć bardzo duże znaczenie jako miejsca lęgowe takich gatunków 

jak bocian czarny lub bielik. 

 

Ostoje faunistyczne powinny być chronione w studium i planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

3.1.9. Wzajemne powiązania między elementami środowiska 

  

 Zgodnie z wiedzą o strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu oraz krajobrazu 

wszystkie scharakteryzowane powyżej elementy przyrodnicze występują we 

wzajemnym powiązaniu. Występujące elementy biotyczne (flora, fauna) są 

uwarunkowane elementami abiotycznymi i same je jednocześnie modyfikują. 
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Przekształcenie w wyniku realizacji studium lub planu jednego elementu spowoduje 

zmiany w obrębie innych. Sieć powiązań z uwzględnieniem siły oddziaływań 

przedstawia schemat. 

 Powiązania powierzchniowych utworów geologicznych i rzeźby terenu 

związane są z tym samym pochodzeniem obu elementów (nałożenie na formy 

zrównań trzeciorzędowych form glacjalnych, fluwioglacjalnych, eolicznych i 

fluwialnych). Ich ostateczne wykształcenie nastąpiło podczas akumulacyjno-

denudacyjnej działalności lądolodu Odry, a następnie procesów peryglacjalnych i 

fluwialno-denudacyjnych występujących w holocenie. Najsilniejsze powiązania 

fluwialne występują w północnej i wschodniej części gminy wzdłuż doliny Odry, w 

szczególności na terenie Sławic, Żelaznej, Naroka, Niewodnik, denudacyjne wzdłuż 

krawędzi doliny Odry w Chróścinie, Mechnicach, Dąbrowie, Skarbiszowie.   

 

 

  

Schemat 1. Schemat powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami systemu 

przyrodniczego obszaru opracowania ekofizjograficznego. Źródło: opracowanie 

własne. 

 

 

Powiązania między budową geologiczną i glebami związane są z 

właściwościami utworów skalnych. W dolinach rzecznych na glinach napływowych 

wykształciły się mady (głównie wsie położone wzdłuż Odry i przy jej dopływach), w 
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części centralnej i północnej na osadach wyższych teras rzecznych gleby 

pseudobielicowe i rdzawe, w części południowej i zachodniej z glinami gleby 

brunatne właściwe. W części północnej, wschodniej i częściowo zachodniej gleby 

stworzyły korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, w pozostałej części zachodniej w 

Siedliskach, Nowej Jamce i Lipowej mniej korzystne warunki. 

 Słabo zróżnicowana rzeźba obszaru (z wyjątkiem wyraźnych stref 

krawędziowych doliny Odry i ostańcowych wzniesień zbudowanych z osadów 

plioceńskiej sieci rzecznej) wpływa na reżim hydrogeologiczny. Niewielkie nachylenie 

terenu na terasach rzecznych powoduje niewielkie zdynamizowanie poziomych 

przepływów wód podziemnych w czwartorzędzie. Dotyczy to głównie północnej i 

centralnej części gminy. Wody głębsze mające często na wychodniach skał 

trzeciorzędowych kontakt hydrauliczny z poziomami powierzchniowymi przepływają 

zgodnie ze strukturami geologicznymi podłoża. W części wschodniej obecność doliny 

Odry wpływa natomiast znacząco na reżim wód gruntowych. Podobnie ścisły 

związek występuje w dolinie Prószkowskiego Potoku i Krzywuli, a ich dopływów. 

Rzeźba terenu oraz geologia sprawia również, że I poziom wodonośny położony jest 

na najwyższych wzniesieniach na dużo większej głębokości (5-10 m) niż w 

obniżeniach dolinnych (0-1,5 m ppt.). Generalne nachylenie obszaru do doliny Odry 

na większości obszaru gminy i do doliny Ścinawy Niemodlińskiej na niewielkich 

obszarach zachodnich powoduje ukierunkowanie poziomych przepływów wód 

gruntowych w czwartorzędzie i częściowo w trzeciorzędzie w tym kierunku.  

Silne powiązania geologiczno-hydrogeologiczne związane są z charakterem 

skał i zróżnicowaną przepuszczalnością gruntów, w których występują poziomy 

wodonośne. Z tego punktu widzenia wyróżnia się 4 typy ośrodków występowania 

wód: porowe, piaszczysto-żwirowe osady czwartorzędowe, które mają jedynie 

znaczenie w kopalnych dolinach rzecznych, porowe w trzeciorzędzie na południu i 

zachodzie gminy, porowe w cenomańskich piaskach zaznaczające się na wschodzie 

gminy i porowo-szczelinowe występujące głęboko pod całym obszarem gminy. 

Poziomy wodonośne w zróżnicowanym stopniu oddzielone są od powierzchni 

zmiennej miąższości warstwą osadów nieprzepuszczalnych i półprzepuszczalnych. 

Brak izolacji na obszarach zasilania kopalnych dolin stanowi jedno z 

najważniejszych  środowiskowych wyzwań dla planowania zagospodarowania 

przestrzennego.    

Z kolei uwarunkowania hydrograficzne wpływają zasilająco na wody 

podziemne poziomu czwartorzędowego jedynie w części wschodniej (Odra) i w 

mniejszym zakresie centralnej (Krzywula, Prószkowski Potok). Na pozostałym 

obszarze odpływ jest nieznaczny, a duża część gminy w obrębie Borów 

Niemodlińskich i wysoczyzny glin zwałowych pozbawiona jest sieci rzecznej lub sieć 

ta jest bardzo uboga. Zanieczyszczenia gleb i wód powierzchniowych w wyniku 

kontaktu z wodami podziemnymi prowadzą do systematycznej ich degradacji.    

Ze względu na niezbyt zróżnicowaną rzeźbę terenu jej powiązania z 

systemem wód powierzchniowych są niewielkie. Bardzo silne powiązania występują 

natomiast między budową geologiczną i siecią hydrograficzną. Koncentruje się ona 
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głównie na obszarach dolinnych i obniżeń podścielonych osadami słabo 

przepuszczalnymi.  

Z kolei powiązania systemu hydrograficznego z szatą roślinną i fauną mają 

bardzo duże znaczenie dla jej walorów. Na podstawie badań stwierdza się, że 

największe koncentracje biocenoz o dużej bioróżnorodności, w szczególności 

nieleśnych występują na obszarach skrajnych pod względem wilgotności podłoża, w 

dnach dolin rzecznych (w przypadku terenu badań głównie w dolinie Odry, 

Prószkowskiego Potoku, Krzywuli) oraz na suchych stokach skarp doliny Odry. 

Zróżnicowanie rzeźby ma również duże znaczenie dla kształtowania się 

warunków mikroklimatycznych. Na wysoczyźnie polodowcowej z formami akumulacji 

wodnolodowcowej szczelinowej oraz na ostańcowych wzniesieniach występuje 

większa insolacja, mniejsza wilgotność względna, mniej mgieł i przymrozków. W 

najniżej położonych częściach dolin oraz na przyległych równinach 

wodnolodowcowych w części wschodniej i północnej gminy występuje mniejsza 

insolacja, większa wilgotność, więcej mgieł i przymrozków oraz występują silniejsze 

wiatry. Niższa nawet o kilka stopni jest średnia temperatura. 

Bardzo silne powiązania gleb z szatą roślinną są skutkiem właściwości fizyko-

chemicznych i biologicznych utworów powierzchniowych. Zróżnicowane warunki 

glebowe przesądzają o warunkach siedliskowych występujących gatunków roślin i 

całych ich zbiorowisk. Na terenie badań jednak głównym czynnikiem, który 

zadecydował o charakterze flory i roślinności była działalność człowieka. 

Najcenniejsze biocenozy koncentrują się obecnie na obszarach mało atrakcyjnych 

dla rozwoju zagospodarowania, tj. w wieloprzestrzennych kompleksach leśnych oraz 

w dolinach rzecznych. Szata roślinna bardzo silnie wpływa na jakościową i ilościową 

charakterystykę zespołów faunistycznych. Kompleksy zróżnicowanych fitocenoz od 

monokultur rolnych po zróżnicowane zbiorowiska leśne i wodne stwarzają możliwość 

zasiedlenia terenu przez dużą grupę rozbieżnych w potrzebach ekologicznych 

gatunków zwierząt.  

 

3.2. Dotychczasowe zmiany w środowisku 

 

3.2.1. Zmiany w biocenozach  

 

 Na podstawie dostępnych danych literaturowych dotyczących flory i fauny 

można wnioskować o historycznych wartościach przyrodniczych terenu opracowania. 

Po porównaniu ich z dzisiaj notowanymi, rzeczywistymi walorami świata roślin i 

zwierząt można wysnuwać wnioski co do kierunków przemian przyrodniczych 

obszaru. 

 W badaniach z początku XX w. zanotowano na terenie gminy występowanie 

następujących gatunków roślin obecnie chronionych i rzadkich:  podrzeń żebrowiec 

Blechnum spicant, salwinia pływająca Salvinia natans (Prądy), mącznica lekarska 

Arctostaphylos uva-ursi (między Prądami a Dąbrową), goździk piaskowy Dianthus 

arenarius (Sławice), tajęża jednostronna Goodyera repens, barwinek pospolity Vinca 
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minor, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, chondrilla sztywna Chondrilla 

juncea (Dąbrowa), grzybienie północne Nymphaea candida (Chróścina) oraz ożanka 

pierzastosieczna Teucrium botrys (Mechnice). Większość z nich obecnie na terenie 

gminy nie występuje. 

 Potwierdzone na przełomie wieków występowanie na przedmiotowym 

obszarze  bardzo rzadkich obecnie gatunków łąkowych i leśnych świadczy z całą 

pełnością, że odsetek ekstensywnie użytkowanych i dobrze zachowanych łąk 

wilgotnych, lasów, pastwisk, podtorfień i muraw był wtedy znacznie większy. 

Biocenozy te powinny być chronione w planach miejscowych.  

 Bez wątpienia działalność człowieka w ostatnich kilkudziesięciu latach 

przyczyniła się do zubożenia bioróżnorodności. Łąki prawdopodobnie występowały w 

większym zasięgu przestrzennym w dolinach Odry oraz jej dopływów i w licznych 

obniżeniach na wysoczyźnie i terasach nadzalewowych, czego obecnie prawie już 

nie ma. Gatunki charakterystyczne dla zbiorowisk łąkowych są taksonami 

wskazującymi na obecność bardzo dziś cennych kośnych łąk lub ziołorośli 

nadrzecznych rzędu Molinietalia. Rośliny te, bardzo wrażliwe na zmiany 

antropogeniczne, szczególnie siedliskowe związane ze zmianą stosunków wodnych, 

jako pierwsze wycofują się z zespołów, co związane jest z ich stenotopowością. W 

szczególności regres nastąpił w międzywalu, gdzie zupełnie niezgodnie z 

uwarunkowaniami rozwija się uprawę na gruntach ornych. 

 Podobnie rzecz się przedstawia w odniesieniu do zbiorowisk leśnych. Zespoły 

leśne terenu opracowania prawdopodobnie utraciły częściowo swoją właściwą 

różnorodność gatunkową, czego dowodem jest brak potwierdzeń w ostatnich 

latach występowania wielu cennych gatunków związanych głównie z lasami 

liściastymi. W związku jednak z faktem zachowania stosunkowo dobrej struktury 

zadrzewień łęgowych nad Odrą można przypuszczać, że potencjał przyrodniczy tych 

biocenoz został stosunkowo dobrze zachowany i istnieje prawdopodobieństwo 

potwierdzenia występowania niektórych rzadkich gatunków.  

 Pozostałe zbiorowiska leśne, w szczególności obszary borów uległy daleko 

idącym procesom synantropizacji. Wyrazem tego zjawiska jest ekspansja gatunków 

obcych, głównie niecierpka drobnolistnego a także jeżyn oraz brak potwierdzeń 

gatunków charakterystycznych (a zatem najwrażliwszych), np. pomocnika 

baldaszkowego, gruszycznika jednokwiatowego czy widlicza cyprysowego. 

Wszystkie te gatunki rosły z pewności w świetlistych borach świeżych i suchych w 

Borach Niemodlińskich koło Dąbrowy, Prądów, Nowej Jamki, a dziś 

przekształconych w antropogeniczne drzewostany gospodarcze o trudnej do 

ustalenia przynależności fitosocjologicznej. Warto także wspomnieć o skutkach 

melioracji leśnych i generalnie obniżenia sztucznie poziomu wód gruntowych na 

terenach leśnych. Skutkiem tego procesu jest obniżenia walorów torfowiska w 

Prądach.  

 Niekorzystne zmiany notuje się we wszystkich zbiorowiskach 

torfowiskowych, reprezentowanych m.in. przez stanowiska wełnianki pochwowatej, 

żurawiny błotnej czy modrzewnicy pospolitej. Obecnie nie potwierdza się 
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występowania wielu gatunków roślin torfowiskowych, a ich siedliska uległy daleko 

idącym przekształceniom tak hydrogeologicznym jak i fitosocjologicznym. Dotyczy to 

w szczególności torfowisk niskich w dolinie Odry i dolinach jej dopływów. Degradacji 

mimo ochrony rezerwatowej podlega torfowisko Prądy. 

Można więc generalnie stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich stu lat walory 

przyrodnicze terenu opracowania, w stosunku do literaturowych danych 

historycznych oraz przypuszczalnych wartości ustalonych na zasadzie ekstrapolacji 

ogólnych informacji przyrodniczych, uległy znaczącej degradacji we wszystkich 

typach środowisk tj. torfowiskowego, łąkowego, leśnego i murawowego.  

Związane jest to oczywiście z gospodarczą działalnością człowieka, w tym na 

pierwszym miejscu z procesami urbanizacyjnymi i z rozwojem sieci transportowej, a 

także gospodarką rolną i leśną i związanymi z nimi melioracjami odwadniającymi, a 

także eksploatacją.  

Zbiorowiska roślinne obszaru opracowania wykazują istotne zmiany na skutek 

wielkopowierzchniowych oddziaływań zanieczyszczeń atmosferycznych. Wysokie 

stężenia substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne są oczywiście 

niekorzystne, bowiem osłabione ekosystemy nie tylko nie pełnią swoich funkcji 

wobec świata zwierząt i człowieka, ale także stają się podatne na inwazje licznych 

gatunków synantropijnych, które z takich ostoi atakują w kolejności następne, zdrowe 

jeszcze zbiorowiska. 

 

3.2.2. Zmiany elementów abiotycznych 

 

Szeroką charakterystykę stanu zasobów abiotycznych gminy Dąbrowa 

przedstawiono w Programie ochrony środowiska (2004). Program ten powinien być 

traktowany jako integralna część opracowania ekofizjograficznego. W 

niniejszym opracowaniu nie będzie powielana analiza przedstawiona w Programie. 

Sformułowane zostaną jedynie wnioski, które wynikają z tego opracowania dla 

planowania przestrzennego, co dotyczy tego rozdziału oraz diagnozy stanu. Analiza 

zostanie uzupełniona o dane z monitoringu środowiska przyrodniczego z lat 2005-

2007. 

Na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska gminy Dąbrowa 

(Program…, 2004) oraz nowszych danych środowiskowych można sformułować 

następujące wnioski dotyczące zmian, które zaszły w abiotycznych elementach 

środowiska przyrodniczego: 

 

 istotnym zagrożeniem dla terenu gminy staje się hałas komunikacyjny 

przy autostradzie, drogach krajowych i linii kolejowej. Zagrożenie 

ponadnormatywnym hałasem dotyczy strefy 50-100 od pasów drogowego i 

kolejowego i wsi Wrzoski, Dąbrowa, Prądy, Siedliska, a także w mniejszym 

zakresie Karczowa i Skarbiszowa. W studium i planach należy przewidzieć 

infrastrukturę techniczną ograniczającą zagrożenie, w przeciwnym razie może 
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zostać zakłócony proces lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innej w 

zagrożonych strefach, 

 

 jakości wód pitnych ujmowanych w ujęciu w Dąbrowie mających 

strategiczne znaczenie dla terenu gminy nie pogarsza się, na obszarze wsi w 

eksploatowanych ujęciach przekroczone są normy dla wód pitnych w 

zawartości żelaza (norma 0,2) oraz manganu (norma 0,05). Wody wymagają 

uzdatnienia, ale nie stwierdzono pogarszania się parametrów związanych z 

antropopresją, głównie związków azotowych i fosforowych. Dla ujęcia 

eksploatowanego w Dąbrowie wyznaczono strefę ochrony bezpośredniej i 

niewielką przestrzennie 300-500 m strefę ochrony sanitarnej pośredniej, 

 

 w ostatnich latach pogarszają się parametry wód kontrolowanych w 

odwiercie we Wrzoskach, 

 

 istotnym problemem środowiskowym jest ochrona wód słabo 

izolowanych poziomów w dolinie kopalnej Odry Jaśkowice – Prądy – 

Przylesie z rynnami Naroka i Poręby, doliny kopalne muszą być w studium i 

planach zabezpieczone przed zanieczyszczeniami z wód powierzchniowych i 

z gleb, 

 

 postępuje zakłócenie stosunków wodnych i hydrogeologicznych na 

skutek melioracji, w szczególności w dolinie Odry, 

 

 w centralnej części gminy na intensywnie użytkowanej ornie 

wysoczyźnie i wysokich terasach nadzalewowych Odry postępuje 

zubożenie gleb na skutek erozji wietrznej, 

 

 erozja wodna stanowi zagrożenie jedynie lokalnie wzdłuż krawędzi 

erozyjnej starej doliny Odry, która wymaga podtrzymania i zwiększenia 

stabilizacji, m.in. poprzez utrzymanie i zastosowanie zadrzewień, zakrzaczeń i 

trwałych muraw, 

 

 na terenie gminy nie występuje zagrożenie związane z dewastacją 

powierzchni ziemi na skutek eksploatacji, również rozwój zabudowy nie 

jest istotnym czynnikiem powstawania tego typu zagrożeń, 

 

 z dotychczasowych badań zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi wynika, 

że obszar gminy charakteryzuje się nie występowaniem istotnych 

zagrożeń pokrywy glebowej poza strefami przyległymi do głównych 

dróg,  
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 na terenie gminy poza strefami przyległymi do autostrady i dróg 

krajowych w zasięgu 50 m nie występuje znaczące zagrożenie dla 

powietrza atmosferycznego w zakresie zanieczyszczenia dwutlenkiem 

siarki, tlenkami azotu i ozonem, a także pyłem zawieszonym, ołowiem i 

tlenkiem węgla. Przy niskim obecnie uprzemysłowieniu gminy najważniejszym 

źródłem zanieczyszczeń jest niska emisja, która w określonych stanach 

pogodowych może być uciążliwa ze względu na położenie znacznej części 

gminy w obniżeniach dolin rzecznych. 

 

 stan wód Odry jest dobrze poznany na wysokości Opola i Mikolina – na 

obu stanowiskach pomiarowych rzeka ma IV klasę czystości – stan wód 

niezadowalający. Wody Prószkowskiego Potoku i Dożyny nie są badane, ale 

ich stan jest zbliżony do niezadawalającego,  

 

 zagrożenie promieniowaniem z linii elektroenergetycznych obejmuje linie 

wysokich napięć biegnące przez teren gminy. W związku z ich liczną 

reprezentacją (400 kV, 220 kV, 110 kV) zagrożenie to należy uznać za istotne. 

Dla linii ustanawia się strefy ochronne o szerokości do 35 m (dla 400 kV) od 

przewodów skrajnych. Wpływ stacji bazowych telefonii komórkowej w świetle 

raportów oddziaływania na środowisko jest znikomy i nie zagraża ludności, 

 

 gmina ma uporządkowaną gospodarkę odpadową. Odpady są 

segregowane, surowce wtórne są ponownie wykorzystywane, pozostałe 

odpady w sposób zorganizowany składowane na składowisku poza terenem 

gminy. Rekultywacji wymagają tereny dzikich składowisk występujące 

dosyć licznie na terenie gminy, w szczególności na nieużytkach. 

 

 stan skanalizowania gminy po wybudowaniu kanalizacji w ostatnich latach jest 

jednym z lepszych w województwie, pozwoli na zmniejszenie zagrożenia 

dla wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności istotnych dolin 

kopalnych. 

 

3.3. Struktura przyrodnicza obszaru z uwzględnieniem bioróżnorodności 

 

Biocenotyczne zróżnicowanie analizowanego obszaru znalazło swój wyraz 

także w strukturze przestrzennej krajobrazu. Krajobraz gminy można podzielić na 

trzy główne typy ekosystemów które go kształtują, charakteryzujące się odmiennym 

stopniem naturalności, a tym samym zróżnicowaną bioróżnorodnością. Są to: 

 

 ekosystemy naturalne i półnaturalne – koncentrujące się w szczególności w 

zachodniej części gminy na wielkopowierzchniowych obszarach leśnych, 

wyspowo w lasach w centrum gminy, a także w bardziej mozaikowatych 

drobnoprzestrzennych układach w dolinie Odry i dolinach jej dopływów,   
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 ekosystemy zdegradowane – występujące powszechnie na całym obszarze 

gminy, w szczególności w części centralnej,  

 

 ekosystemy zdewastowane – występujące w rozproszeniu (jednostki 

osadnicze), wzdłuż rozchodzących się dróg, a także azonalnie w miejscach 

eksploatacji surowców mineralnych.  

 

3.3.1. Ekosystemy naturalne i seminaturalne 

 

Do ekosystemów naturalnych i półnaturalnych zaliczają się kompleksy leśne 

oraz ekosystemy wodne, wodno-błotne i łąkowe. Na terenie gminy występują bardzo 

różnorodne kompleksy leśne od borowych, w części zachodniej, po grądy, olsy i łęgi 

w części północnej i wschodniej, a także w części zachodniej u podstawy stoków 

wzniesień. W dolinach rzecznych występują zalewowe lasy grądowe z fragmentami 

łęgów i olsów. Charakteryzują się one bardzo wysoką wartością przyrodniczą. 

Generalnie lasy gminy Dąbrowa ze względu na bardzo dużą różnorodność 

siedliskową (w tym bardzo dużym udziałem siedlisk wilgotnych) i 

drzewostanową charakteryzują się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi. 

Ekosystemy półnaturalne w postaci kompleksów łąk zajmują na omawianym 

obszarze znaczne powierzchnie jedynie w niższych położeniach dolinnych, w 

szczególności w większych dolinach rzecznych Odry i jej dopływów. Łąki i murawy 

stanowią siedliska dla znacznych koncentracji rzadkich i chronionych gatunków roślin 

oraz zwierząt. Największe znaczenie mają łąki podmokłe sąsiadujące z lasami. Takie 

kompleksy lokalnie występują w okolicach Dąbrowy, Lipowej i Karczowa. Bardzo 

cenne są niewielkie enklawy muraw napiaskowych na skarpach doliny Odry.  

Intensyfikacja gospodarki rolnej spowodowała, że obszary zajęte przez 

zróżnicowane gatunkowo biocenozy szuwarów i turzycowisk zajmują bardzo 

niewielkie powierzchnie i ograniczają swoje występowanie przede wszystkim do dolin 

rzecznych. Jest to rzadki widok w krajobrazie na omawianym terenie.  

 

3.3.1.1. Biocenozy o najwyższej bioróżnorodności  

 

Wśród biocenoz o najwyższej bioróżnorodności szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

 

 wieloprzestrzenne kompleksy leśne niezależnie od składu gatunkowego,  

 

 mniejsze kompleksy leśne grądów, łęgów i olsów, 

 

 przykorytowe części dolin rzecznych, 

 

 starorzecza i paleomeandry, 
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 zbiorniki wodne, w tym antropogeniczne (np. stawy i wyrobiska po 

eksploatacji) w Sławicach, Żelaznej, Karczowie, Prądach i Naroku, 

szczególnie cenne są zbiorniki w otoczeniu leśnym, zadrzewień lub łąk, 

 

 torfowiska i źródliska, 

 

 wydmy i podmokłe obniżenia międzywydmowe. 

 

3.3.1.2. Biocenozy o dużej bioróżnorodności chronione i proponowane do 

ochrony 

 

Obszarami o dużej bioróżnorodności na terenie gminy proponowanymi do 

ochrony są: 

 

 istniejący i projektowany rezerwaty przyrody,  

 

 obszar ostoi OSO Grądy Odrzańskie, 

 

 peryferyjne strefy obszaru ostoi ptactwa wodno-błotnego o znaczeniu 

krajowym Stawy Niemodlińskie, 

 

 obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

 

 istniejący obszar chronionego krajobrazu, 

 

 projektowane użytki ekologiczne, 

 

 proponowany obszar powiększenia obszaru chronionego krajobrazu, 

 

 projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

 

 stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin, 

 

 parki wiejskie wraz z otoczeniem, 

 

 zróżnicowane biocenozy łąkowe, turzycowiskowe, szuwarowe i leśno-

zadrzewieniowe w dolinach Odry i jej dopływów.  

 

3.3.2. Ekosystemy zdegradowane 

 

Do tego typu ekosystemów zalicza się głównie grunty orne. Zajmują one na 

analizowanym obszarze bardzo duże powierzchnie w centralnej części gminy, w 

szczególności we wsiach Mechnice, Chróścina, Wrzoski, Dąbrowa, Karczów, 

Skarbiszów, a także w części wschodniej i północnej koło Sławic i Żelaznej. Znaczny 

udział osiągają także we wsiach Narok i Niewodniki.  
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Użytki rolne na większości obszarów gminy mają charakter 

wielkopowierzchniowy. W szczególności w centrum i na południu ten monotonny, 

homogeniczny krajobraz rolniczy bardzo rzadko poprzecinany jest innymi niż grunty 

orne ekosystemami. Niemal zupełnie pozbawiony jest zadrzewień śródpolnych, 

oczek wodnych, czy wilgotniejszych obniżeń terenu. Zbiorowiska tu występujące 

mają charakter antropogeniczny o bardzo niskim współczynniku różnorodności 

biologicznej. Bliskie sąsiedztwo zabudowy i dróg dodatkowo zmniejsza atrakcyjność 

tego obszaru dla zwierząt.  

 

 
 

Fot. 25. Przykład ubogiego liniowego zadrzewienia wzbogacającego walory 

wieloprzestrzennych obszarów gruntów ornych na północ od Skarbiszowa. 

Zadrzewiania takie mają fundamentalne znaczenie dla ochrony przeciwerozyjnej na 

terenach rolniczych. 

 

 

Grunty orne porastają dominujące w skali całego analizowanego obszaru 

pospolite zespoły roślinne użytków rolnych (upraw zbożowych i okopowych). 

Znikoma mozaikowatość krajobrazu rolniczego spowodowała, że zespoły 

faunistyczne właściwe dla agrocenoz występują tu w formie zubożałej, z nielicznymi 

przedstawicielami. Niekorzystnym zjawiskiem obniżającym odporność agrocenoz jest 

ich wielkopowierzchniowy charakter oraz intensywna wielkotowarowa gospodarka. 

W północnej, zachodniej i wschodniej części gminy w dolinie Odry, a także na 

terenach innych dolin rzecznych i w obrębie większych kompleksów leśnych grunty 

orne nie mają tak zdegradowanego charakteru ze względu na występowanie mozaiki 
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z biocenozami o wyższych walorach, w tym leśnymi i łąkowymi oraz wodno-

bagiennymi. 

 

3.3.3.  Ekosystemy zdewastowane  

 

Ten typ obejmuje na omawianym obszarze następujące ekosystemy:  

 

 wyrobisk poeksploatacyjnych,  

 

 zurbanizowane osadnicze i usługowo-produkcyjne oraz ciągi 

komunikacyjne.  

 

Tereny zurbanizowane charakteryzuje zmienna zwartość zabudowy, 

rozmieszczonej wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Największa 

koncentracja występuje w Dąbrowie i Mechnicach, a także w Sławicach. Wśród wsi 

na terenie gminy dominują jednostki o skoncentrowanej zabudowie, która co prawda 

bardziej dewastuje środowisko przyrodnicze, ale zmniejsza obszar dewastacji. 

Tereny osadnicze nie mają znaczenia dla zachowania bioróżnorodności. Ich 

znaczenie związane jest z powstawaniem zagrożeń. 

 

 

 
 

Fot. 26. Harmonijna, rytmiczna, skoncentrowana, stara zabudowa wsi na przykładzie 

wsi Prądy. Układ ulicy o bardzo wysokich walorach urbanistycznych, godny 

zachowania i naśladowania na nowych obszarach zabudowy, które niestety 

najczęściej są urbanistycznie koszmarne.  
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Fot. 27. Nowe budownictwo – przykład rezydencji z Nowej Jamki.  

 

 

Istotną na terenie gminy rolę w dewastacji ekosystemów mają ciągi 

komunikacyjne, w szczególności autostrada, drogi krajowe i linia kolejowa. Są one 

obszarami znacznych przekształceń rzeźby terenu oraz w strefie 50-100 m 

znacznych koncentracji zanieczyszczeń powietrza i gleb, a także 

ponadnormatywnego hałasu.     

Ciekawymi ekosystemami są natomiast wyrobiska, w szczególności koło 

Dabrowy i Sławic. Są to co prawda ekosystemy zdewastowane, ale na skutek 

wtórnej sukcesji ekologicznej charakteryzują się bardzo wysokimi walorami 

przyrodniczymi. Przy prowadzeniu rekultywacji należy zadbać o ochronę tych 

walorów.  

 

3.4. Powiązania przyrodnicze obszaru 

 

3.4.1. Powiązania zewnętrzne 

 

Walory biocenotyczne określonego obszaru mogą wynikać z lokalnych 

warunków środowiska i charakteryzować jedynie ten obszar, a mogą także być 

jedynie częścią składową większego systemu przestrzennego. Źródła takich walorów 

często wynikają z warunków obecnych poza jego granicami. Powiązania 

przyrodnicze danego obszaru mogą mieć charakter ponadregionalny, jeśli mają 

ciągłość funkcjonalną i przestrzenną poza jego granicami oraz lokalny, jeśli stanowią 
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one sieć łączącą komponenty jedynie w ramach rozpatrywanego mniejszego 

obszaru.  

 Tereny gminy Dąbrowa pełnią istotną rolę w regionalnym systemie 

ekologicznym grupującym obszary przyrodniczo cenne województwa.  

Zasadniczym warunkiem istnienia i prawidłowego funkcjonowania tego 

systemu jest zachowanie ciągłości przestrzennej form obszarowej ochrony 

przyrody. Niektóre tereny gminy Dąbrowa, położonej pomiędzy kilkoma dużymi 

obszarami chronionymi, pełnią rolę korytarza ekologicznego. Spełniają więc funkcję 

łącznikową. Funkcja ta jest istotna w skali systemu regionalnego, a nawet krajowego. 

Obszary o tej funkcji powinny zatem podlegać ochronie. 

 Obszarowymi formami ochrony przyrody w gminie jest część OChK Bory 

Niemodlińskie, niewielkie części Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i ostoi 

ptasiej OSO Grądy Odrzańskie sieci Natura 2000.  

Ten pierwszy zajmuje na jej obszarze tereny położone na zachód i południowy 

zachód od Dąbrowy. Łącznie tą formą ochrony przyrody objęte jest ok. 20 % terenów 

gminy. Drugi obszar chroniony zajmuje skrajne północne tereny gminy z lasem koło 

Ostrowa Narockiego, trzeci północno-wschodnie obszary gminy w dolinie Odry. 

 

Strategiczne przyrodnicze znaczenie obszarów gminy polega na: 

 

 łącznikowej funkcji korytarza ekologicznego pomiędzy Stobrawskim PK i 

OChK Bory Niemodlińske,  

 

 stanowieniu międzynarodowej ostoi ptactwa wodno-błotnego i obszaru 

węzłowego o randze międzynarodowej - biocentrum (17 M) systemu krajowej 

sieci ekologicznej ECONET - PL, mające swoje konsekwencje w 

ustanowieniu OSO Grądy Odrzańskie,  

 

 występowaniu fragmentów krajowej ostoi ptactwa wodno-błotnego Stawy 

Niemodlińskie, 

 

 stanowieniu korytarza ekologicznego o randze międzynarodowej Doliny 

Odry systemu krajowego ECONET-PL. 

 

 Łącznikową funkcję korytarza ekologicznego pomiędzy Stobrawskim PK i 

OChK Bory Niemodlińske, pełnią tereny graniczne między gminami Dąbrowa i Lewin 

Brzeski - po stronie gminy Dąbrowa leżące na zachód od linii: były PGR Nad Odrą - 

Skarbiszów - Ciepielowice - Dąbrowa. Tereny te, charakteryzujące się stosunkowo 

dużą lesistością i pewnym udziałem drobnopowierzchniowych użytków łąkowych, 

stanowią na obszarze województwa jedne z dwóch wartościowych pod względem 

przyrodniczym połączeń pomiędzy wymienionymi powyżej obszarami chronionymi. 

Istotną cechą terenów leśnych, a po części łąkowych korytarza ekologicznego jest 

duża mozaikowatość siedlisk, sprawiająca, że na obszarze tym wykształca się 
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bardzo duża liczba i różnorodność nisz ekologicznych. Różnorodność ta zapewnia 

prawidłowe funkcjonowanie korytarza przejawiające się tworzeniem możliwości 

przetrwania i przemieszczania się jak najszerszej pod względem wymagań 

środowiskowych grupy gatunków.  

 

 
 

Fot. 27. Prawidłowo wykształcone struktury ekologiczne nieleśnej części korytarza 

ekologicznego łączącego ochk z pk na zachód od Skarbiszowa. 

 

 

Zlokalizowanie korytarza ekologicznego na leśnym obszarze zachodniej 

części gminy jest szczególnie istotne ze względu na konieczność obejścia przez 

elementy przestrzenne wojewódzkiego systemu obszarów chronionych silnie 

zurbanizowanego terenu wzdłuż Doliny Odry w okolicach Opola i na południe od 

miasta.  

Korytarz ekologiczny umożliwia połączenie populacji gatunków roślin i 

zwierząt Stobrawskiego PK z populacjami gatunków terenów innych obszarów 

chronionych południowej części Opolszczyzny (poprzez Bory Niemodlińskie). 

Stanowi niezbędną alternatywę dla korytarza ekologicznego o randze 

międzynarodowej sieci ekologicznej ECONET-PL. Doliny Odry, którego prawidłowe 

funkcjonowanie w terenie zurbanizowanym Opola i na południe od miasta jest bardzo 

problematyczne. Podtrzymuje też - co jest równie ważne - ciągłość procesów 

ekologicznych przestrzeni południowej i północnej części regionu (zwłaszcza w 

zakresie obiegu materii i przepływu energii).  
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Tereny leśne korytarza są integralną częścią Borów Niemodlińskich i powinny 

podlegać tej samej formie ochrony przyrody co zwarty kompleks. 

 Północno-wschodnie tereny gminy, położone nad Odrą, stanowią 

międzynarodową ostoję ptactwa wodno-błotnego o randze europejskiej (w 

okolicach Naroka ma ona swoje najdalej na wschód wysunięte granice). W tych 

samych granicach zawiera się obszar węzłowy - biocentrum (17 M) o randze 

międzynarodowej - Doliny Odry. Obszar Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie został 

poszerzony wzdłuż Odry aż do Żelaznej.  

 Południowo-zachodnie obszary gminy są częścią krajowej ostoi ptasiej 

Stawy Niemodlińskie. 

 Spełnianie przez niektóre obszary gminy funkcji korytarza ekologicznego o 

randze regionalnej, ostoi ptactwa wodno-błotnego o randze europejskiej i krajowej, 

biocentrum krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL oraz korytarza ekologicznego o 

randze międzynarodowej ECONET-PL wymaga podjęcia działań restytucyjnych, a 

także do odpowiedniego planowania i zagospodarowania przestrzennego.. Ochrona 

prawna tych terenów nie oznacza bowiem wyłączenia z procesów gospodarczych. 

Skala rozwoju i rodzaj zagospodarowania powinny jedynie być dostosowane do 

uwarunkowań przyrodniczych i krańcowych progów samoregulacji ekosystemów.  

Dla zwiększenia skuteczności funkcjonowania i zachowania łącznikowej roli 

terenów gminy w ekologicznym systemie przestrzennym województwa i kraju 

proponuje się: 

 

1. Objęcie ochroną w postaci obszaru chronionego krajobrazu terenów regionalnego 

korytarza ekologicznego w zachodniej części gminy na terenie przedstawionym na 

załączniku kartograficznym. W tym celu można utworzyć nowy obszar 

chronionego krajobrazu lub poszerzyć OChK Bory Niemodlińskie. Większość 

obszaru proponowanego obszaru chronionego stanowią ekosystemy leśne 

podlegające już ochronie w oparciu o Ustawę o lasach - lasy ochronne. W 

znacznym stopniu ułatwia to egzekwowanie i wykonywanie ochrony w oparciu o 

Ustawę o ochronie przyrody. 

 

2. Dolesienie uzupełniające terenów leśnych położonych w zachodniej części gminy 

w obrębie korytarza ekologicznego, Postuluje się by dominujące gatunki dolesień 

były dostosowane do warunków siedliskowych. Preferowane powinny być gatunki 

liściaste. 

 

3. Stopniowe przebudowanie drzewostanów w obrębie regionalnego korytarza 

ekologicznego, zwłaszcza zwiększenie na typach siedliskowych wilgotnych udziału 

gatunków drzew liściastych kosztem sosny. 

 

4. Podjęcie współpracy koordynowanej przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody w Opolu z gminą Lewin Brzeski, której celem jest objęcie ochroną w 

postaci obszaru chronionego krajobrazu całości terenów korytarza ekologicznego, 
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5. Objęcie ochroną prawną projektowanego rezerwatu przyrody stanowiącego węzeł 

ekologiczny gminy, 

 

6. Stopniowe wyprowadzenie działalności gospodarczej, w tym intensywnego 

rolnictwa z doliny Odry, co ma również swoje uzasadnienie w zagrożeniu 

powodziowym, któremu podlegają te tereny. 

 

7. Zwiększenie powierzchni podmokłych terenów łąkowych w międzywalu Odry i 

dolinie Prószkowskiego Potoku. 

 

8. Przeciwdziałanie nieracjonalnej gospodarce leśnej na terenach zalewowych Odry 

prowadzącej konsekwentnie do usuwania najwartościowszych przyrodniczo lasów 

wilgotnych i grądowych w imię nie udowodnionego zagrożenia powodziowego 

jakie te lasy powodują. 

 

9. Bezwzględne zachowanie i przeciwdziałanie degradacji starorzeczy - ostoi płazów, 

ryb i rzadkich gatunków ptaków. 

 

10. Zwiększenia udziału terenów zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. 

 

11. Biologiczne zabudowanie doliny Prószkowskiego Potoku - potencjalnego 

lokalnego korytarza ekologicznego i zakończenia wyprowadzenia systemu 

ekologicznego gminy Prószków, Komprachcice i miasta Opola. 

 

12.Zabudowa kokonami zieleni wysokiej i niskiej terenów zurbanizowanych wsi od 

strony rzeki Odry oraz wsi leżących w regionalnym korytarzu ekologicznym. 

 

3.4.2. Lokalny system ekologiczny 

 

 Lokalny system ekologiczny gminy Dąbrowa tworzą, w większości izolowane 

od siebie kompleksy lasów, łąk i wód powierzchniowych. System ten przez brak 

połączenia przestrzennego jego elementów jest niekompletny i narażony na 

degradację wynikającą z następstw procesów będących konsekwencją izolacji 

 Wśród terenów leśnych duże znaczenie ekologiczne posiadają lasy położone 

w obrębie regionalnego korytarza ekologicznego, lasy OChK Bory Niemodlińskie 

oraz lasy położone pomiędzy Karczowem i Żelazną. Najwartościowszymi 

przyrodniczo lasami gminy są kompleksy grądów położone w okolicach Ostrowa 

Narockiego nad Odrą. Ich znaczenie i dużą wartość biocenotyczną w skali 

regionalnej podkreśla projektowany rezerwat przyrody Odra. Dużymi walorami 

przyrodniczymi odznaczają się także lasy położone w okolicach Prądów. Znaczenie 

ekologiczne posiadają również lasy zlokalizowane pomiędzy Karczowem i Żelazną 

oraz na północ od Lipowej. Znaczenie to polega przede wszystkim na korzystnym 
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modyfikowaniu warunków mikroklimatycznych, wodnych i biocenotycznych 

centralnej, wylesionej części gminy. Istotne jest również to, że lasy te są najbliżej 

oddalonymi na zachód  kompleksami dla miasta Opola. Stanowią więc docelowe 

wyprowadzenie i zakończenie ekologicznego systemu przestrzennego miasta, który 

przez wzbogaconą biologicznie dolinę Prószkowskiego Potoku mógłby zostać 

połączony z regionalnym korytarzem ekologicznym łączącym Stobrawski PK i OChK 

Bory Niemodlińskie. Istotne znaczenie lasów gminy Dąbrowa podkreśla nadanie im 

statutu lasów ochronnych. 

 Ekosystemy łąkowe gminy Dąbrowa w ogromnej większości wykazują się 

niewielką powierzchnią i wartością przyrodniczą. Ich rola w ekologicznym systemie 

przestrzennym gminy jest więc nieznaczna i ogranicza się do modyfikacji warunków 

fitosanitarnych i bioklimatycznych w bezpośrednim sąsiedztwie łąk. Najlepiej 

zachowane ekosystemy łąkowe znajdują się  na zachód od Naroka, na zachód od 

Skarbiszowa, na wschód od linii Mechnice - Wrzoski i na południe od Ciepielowic. Są 

one silnie izolowane, nie tworzą więc ciągłego systemu. Szczególnie cenne są łąki 

przy lasach i śródleśne w okolicach Lipowej i Prądów. 

 Cennym uzupełnieniem ekologicznego systemu przestrzennego gminy są 

ekosystemy wodne. Wzbogacają one krajobraz gminy w roślinność i faunę typową 

dla tych ekosystemów, posiadają ważne znaczenie w modyfikacji warunków 

mikroklimatycznych i hydrologicznych. 

 Na terenie gminy Dąbrowa kluczowymi elementami lokalnego systemu 

ekologicznego są: 

 

 lasy położone w centralnej części gminy, 

 

 dolina Prószkowskiego Potoku. 

 

Stanowią one wyspy naturalnych i wartościowych ekosystemów w wylesionej 

części gminy. Są rdzeniem, w oparciu o który powinno się budować ciągły, lokalny 

system ekologiczny. 

 

3.5. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 

  

3.5.1. Istniejące formy ochrony przyrody 

 

 Istniejącymi na terenie gminy Dąbrowa typami form ochrony przyrody są: 

 

 rezerwat przyrody, 

 

 ostoja ptasia OSO sieci Natura 2000, 

 

 park krajobrazowy, 

 

 obszar chronionego krajobrazu, 
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 pomniki przyrody, 

 

 siedliska przyrodnicze podlegające ochronie na podstawie Dyrektywy 

Habitatowej, 

 

 stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 

Rezerwat przyrody 

 Na terenie gminy Dąbrowa ochroną rezerwatową objęte jest torfowisko w lesie 

koło Prądów. Rezerwat Prądy utworzony został w 2001 r,. na mocy Rozporządzenia 

wojewody Opolskiego nr P/11/2001. Ma powierzchnię 36,45 ha. Najważniejszymi 

walorami przyrodniczymi tego terenu jest występowania biocenoz torfowiskowych z 

borem bagiennym i licznymi stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin. 

Jest to rezerwat leśno-torfowiskowy. Obecnie po zmianach podstawy prawnej 

obowiązują na nim zakazy i nakazy określone w ustawie o ochronie przyrody z 2004 

r. w stosunku do wszystkich rezerwatów. 

 

 
 

Fot. 28. Torfowisko Prądy – mimo ochrony podlega degradacji (osuszaniu). 

 

 

Ostoja Natura 2000 

 Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie 

utworzony został na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r.  

Na terenie gminy chroniony obszar obejmuje część doliny Odry od granicy z gminą 

Lewin Brzeski do wysokości Żelaznej.  
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Najważniejszymi walorami Grądów Odrzańskich jest występowanie 14 

gatunków z załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej, w tym 5 gatunków występuje w 

liczebności spełniającej kryteria wyznaczenia ostoi międzynarodowej (kania czarna, 

derkacz, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja). Cztery gatunki 

zamieszczone zostały w polskiej czerwonej księdze zwierząt. Grądy Odrzańskie są 

jedną z 10 najważniejszych krajowych ostoi kani czarnej, dzięcioła średniego i 

muchołówki białoszyjej. Powierzchnia ostoi wynosi 20440 ha, z czego znaczna jej 

część położona jest na terenie województwa dolnośląskiego. 

Celem wyznaczenia obszarów ostoi ptasich Natura 2000 jest ochrona 

populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w 

niepogorszonym stanie. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia. Nadzór nad obszarami sprawuje wojewoda. 

Dla ostoi sporządzany jest obecnie plan ochrony.  

 

 

 
 

Fot. 29. Najważniejsza na terenie część ostoi Natura 2000 (także Stobrawskiego PK) 

– kompleks leśny nad Odrą koło Ostrowa Narockiego. 

 

 

Park krajobrazowy 

 Zlokalizowany na terenie gminy Stobrawski PK utworzony został 

Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999 r. Ma 

powierzchnię 52636 ha i celem jego powołania była ochrona walorów 

krajobrazowych i przyrodniczych Niziny Śląskiej. Największymi walorami parku są 

wieloprzestrzenne kompleksy leśne oraz ekosystemy wodno-błotne dolin rzecznych. 
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Na terenie gminy zlokalizowana jest niewielka część parku obejmująca kompleks 

leśny w dolinie Odry w okolicach Ostrowa Narockiego.  

 Walory parku przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 
Tabela 4. Zestawienie walorów środowiska przyrodniczego Stobrawskiego PK. 
 
 

Wyszczególnienie Stobrawski PK 
 

Powierzchnia w 2005 r. [ha] 52636 

Powierzchnia otuliny  nie występuje 

Fizyczno-geograficzny typ parku nizinny 

Użytkowy typ parku leśny 

Makroregion (mezoregiony geograficzno-
fizyczne) wg J. Kondrackiego (1998) 

Nizina Śląska (Równina Opolska, Równina 
Oleśnicka, Pradolina Wrocławska) 

Dominujące formy rzeźby terenu Równiny wodnolodowcowe, wydmy,  doliny 
rzeczna z terasami zalewowymi i 

nadzalewowymi  
Gęstość zaludnienia [os/km2] 19 

Lesistość [%] 80 

Wody powierzchniowe [%] 3,5 

Użytki rolne (trwałe użytki zielone) [%] 15 (7) 

Rezerwaty przyrody 5 

Projektowane rezerwaty przyrody 2 

Gatunki roślin chronionych   38 

Gatunki roślin rzadkich                                                        38 

Gatunki z polskiej czerwonej listy                                                        11 

Opisane zbiorowiska roślinne 125 (wszystkie) 
Gatunki zwierząt chronionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          186 

 
 
 

 Obecnie park krajobrazowy funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie 

Wojewody Opolskiego 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006 r. Park krajobrazowy ma 

plan ochrony przyjęty rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z 

dnia 19. stycznia 2007. Studium gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego powinny uwzględniać ustalenia planu ochrony i obostrzenia z ww. 

rozporządzenia.  

  Strategicznymi celami działań społeczno-gospodarczych prowadzonych w 

środowisku przyrodniczym wszystkich opolskich parków krajobrazowych, w tym w 

Stobrawskim PK jest: 

 

 ochrona charakterystycznych lub unikatowych cech naturalnego środowiska 

przyrodniczego, a zwłaszcza powierzchni naturalnych ekosystemów leśnych, 

łąkowych, wodno-błotnych, siedlisk roślin i zwierząt chronionych, nizinnych form 

geomorfologicznych i geologicznych, wód powierzchniowych i podziemnych, 
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 utrzymanie równowagi ekologicznej przez eliminację czynników ją zakłócających, 

umocnienie naturalnych procesów regulacyjnych w ekosystemach, zachowanie 

lub przywracanie możliwie jak największej różnorodności biologicznej środowiska, 

dostosowanie przebiegu granic parku do struktury środowiska przyrodniczego, 

 

 utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrody przez 

zamykanie obiegów materii, reintrodukcję pierwotnych form roślinnych i 

zwierzęcych, ochronę i budowę korytarzy, ciągów i węzłów ekologicznych, 

 

 ochrona ekosystemów przed szkodliwymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi 

zagrożeniami antropogenicznymi poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, zanieczyszczenia atmosfery i hałasu, 

 

 ochrona wartości fizjonomicznych krajobrazu poprzez wprowadzenie ładu 

przestrzennego, jako zasady działań w środowisku przyrodniczym i likwidację 

dysharmonii pomiędzy strukturami urbanistycznymi i architektonicznymi, a 

środowiskiem przyrodniczym. 

 

Uzupełnieniem działań w zakresie ochrony naturalnych systemów 

przyrodniczych parków są działania ochronne podejmowane w odniesieniu do 

walorów historyczno-kulturowych. Walory te są uzupełnieniem wartości 

przyrodniczych i razem mogą stanowić o perspektywach rozwojowych jego terenów.  

Strategicznymi działaniami służącymi ochronie środowiska historyczno-

kulturowego na obszarach parków są: 

 

 zachowanie lub rewaloryzacja zabytkowych, historycznych form 

architektonicznych oraz harmonijne wpisanie ich w krajobraz, 

 

 zachowanie i podtrzymywanie tradycyjnych, regionalnych, architektonicznych 

form przestrzennych zabudowy wiejskiej w miejscowościach leżących w 

granicach parków i ich otulin, 

 

 inwentaryzacja, ochrona i rewitalizacja stanowisk archeologicznych np. grodzisk 

w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, 

 

 wyeksponowanie wartości historyczno-kulturowych krajobrazu. 

 

Tworząc założenia polityki i programów ochrony na terenach opolskich parków 

krajobrazowych należy mieć na uwadze fakt, że w chwili objęcia ochroną były to 

obszary wielofunkcyjne, o różnym stopniu rozbudowania funkcji gospodarki rolniczej, 

leśnej, turystyki i wypoczynku, górnictwa, osadnictwa i innych. Służyły one i służą 

nadal realizacji gospodarczych i społecznych potrzeb rozwoju oraz podwyższeniu 

standardów jakości życia mieszkańców. Objęcie ochroną terenów parków zgodnie z 
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istniejącym prawem, narzuca nadrzędną funkcję ekologiczną obszarowi, nie neguje 

jednak zasadności istnienia w przestrzeni funkcji innych, ograniczając jedynie ich 

rozwój do skali w której nie następuje obniżenie wartości przyrodniczych terenu i 

degradacja struktur ekologicznych. 

W związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb życiowych miejscowej 

ludności plany ochrony i strategie rozwoju parków muszą uwzględniać, obok 

uwarunkowań przyrodniczych i historycznych, również uwarunkowania społeczno-

gospodarcze. Uwzględnione zostaną one przez: 

 

 rozwój dopuszczonych na terenie parków rodzajów działalności gospodarczej z 

uwzględnieniem skali ich oddziaływań na środowisko, 

 

 preferowanie i stymulowanie tych działalności, które umożliwią realizację potrzeb 

ludności bez degradacji struktur przyrodniczych np: turystyki, proekologicznej 

gospodarki leśnej i rolnej. 

 

Obszar chronionego krajobrazu 

 Na obszarze gminy Dąbrowa na mocy Uchwały WRN w Opolu z 26 maja 1988 

r. ustanowiony został OChK Bory Niemodlińskie.  

 

 
 

Fot. 30. Typowy dla OChK Bory Niemodlińskie kompleks dojrzałego boru świeżego – 

teren na południowy zachód od Dąbrowy.  

 

 

Obszary chronionego krajobrazu powołuje się w celu zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. 
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Zwyczajowo przyjęło się, że obszar chronionego krajobrazu obejmuje teren większy 

od parku krajobrazowego o krajobrazie charakterystycznym dla danego regionu. 

Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym 

ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nienaruszający stanu 

względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych chronionego terenu. 

Reżim prawny obszaru chronionego krajobrazu powinien z jednej strony zapewnić 

ochronę przed uciążliwościami przemysłowymi, komunikacyjnymi, a z drugiej - 

wykorzystać te obszary dla celów agro- i ekoturystyki oraz produkcji zdrowej 

żywności. Obok funkcji ekologicznych obszary chronionego krajobrazu, spełniać 

powinny zatem funkcje gospodarcze, rekreacyjne, kulturowe oraz ekonomiczne, co 

jest zgodne z przyjętą przez rząd Polski koncepcją Ekorozwoju.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie obejmuje 

południowo-zachodnią część gminy w granicach wsi Siedliska, Dąbrowa, Prądy, 

Nowa Jamka i Lipowa. Obszar ten obejmuje położony na Równinie Niemodlińskiej 

zwarty kompleks leśny z licznymi stawami, będący ostańcem dawnej Puszczy 

Niemodlińskiej. Przeważająca część Borów należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej 

- prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej. Tylko północna część odwadniana jest 

przez Prószkowski Potok wpadający bezpośrednio do Odry, a część wschodnia 

przez niewielkie cieki wpadające do Odry na wysokości gminy Krapkowice.  

  Przedmiot ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 

zakazy i odstępstwa od nich określa aktualnie Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 

Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133). W w/w rozporządzeniu wskazano 

zasady i preferowane kierunki działań na tych terenach, w odniesieniu do 

poszczególnych ekosystemów.  

 W zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych za zasadne uznano 

preferowanie działań zmierzających do zachowania i utrzymywania w stanie 

zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, 

torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych poprzez m.in. ekstensywne 

użytkowanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych 

przestrzeni;  

 W zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych za zasadne 

uznano: 

 

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne 

użytkowanie (np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów 

drzew i krzewów, 

 

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy 

rolne, 

 

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 
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d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz 

formowanie nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy 

śródpolne, parki wiejskie), 

 

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

 

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw napiaskowych i psiar, 

 

g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych, 

 

h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci 

rowów, tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym 

zachowaniem reżimów wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, 

obszarów wodno-błotnych i obszarów źródliskowych cieków, 

 

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne 

oddziaływania na przyrodę, 

 

j) preferowanie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody 

ożywionej, nieożywionej oraz krajobrazu, 

 

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych, 

 

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz 

zabudowy zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju 

miejscowości; 

 

W zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych za zasadne uznano:  

 

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem 

roślinności okalającej,                       

 

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z 

dopuszczeniem prac związanych z ich utrzymaniem i konserwacją, 

 

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej 

ograniczającej spływy powierzchniowe,  

 

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków, 

 

e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk 

hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu. 
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  Realizacji powyższego służyć ma system określonych zakazów, w tym m.in. 

 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska; 

 

2) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej; 

 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów 

lub naprawy urządzeń wodnych; 

 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości w 

tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych. 

 

W granicach OChK Bory Niemodlińskie znajduje się 7 rezerwatów, z których 

RP Prądy zlokalizowany jest na terenie gminy.  

Drzewostany Borów Niemodlińskich to przeważnie bory i bory mieszane, 

sprzyjające intensywnej penetracji ludzkiej. Bliskie sąsiedztwo ośrodków miejskich 

(Opole, Prószków, Krapkowice, Niemodlin, Gogolin, Korfantów) i dużych wiejskich 

(Tułowice, Dąbrowa, Łambinowice) stwarza warunki dla rozwoju form turystyki 

rekreacyjno-wypoczynkowych. Wiąże się to z pewnymi negatywnymi skutkami, takimi 

jak m.in. zwiększenie zagrożenia pożarowego, szybsza i silniejsza ekspansja roślin 

towarzyszących człowiekowi w siedliska o charakterze naturalnym. Stąd rodzi się 

potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego poprzez wyznaczenie i 

zagospodarowanie szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych łączących tereny 

o wyróżniających się walorach krajobrazowych i przyrodniczych, położonych w 

sąsiadujących ze sobą gminach. Nie bez wpływu na  stan ekosystemów tego 

obszaru ma autostrada A-4, przecinająca leśne kompleksy, co przysparza 

dodatkowych problemów samej przyrodzie i ludziom ją chroniącym.  

Do rzadkości florystycznych Borów Niemodlińskich należy kotewka orzech 

wodny Trapa natans - roślina występująca w rezerwacie przyrody pod nazwą Staw 
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Nowokuźnicki (Nowa Kuźnia, gm. Prószków), zaliczona do kategorii skrajnie 

zagrożonych wyginięciem w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a także salwinia 

pływająca Salvinia natans, grzybienie białe Nymphaea alba i grążel żółty Nuphar 

lutea.  

W zbiorowiskach leśnych OChK Bory Niemodlińskie stwierdzono kilka 

gatunków storczykowatych, w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka 

szerokolistnego Epipactis helleborine i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także 

barwinka pospolitego Vinca minor, wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, 

konwalię majową Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus nivalis, lilię 

złotogłów Lilium martagon i inne. 

Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. W 

proponowanym rezerwacie przyrody Sangów zarejestrowano m.in. lęgi bąka 

Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy 

śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i 

łyski Fulica atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana czarnego Ciconia nigra, coraz 

mniej licznego cietrzewia Tetrao tetrix, kani czarnej i rdzawej Milvus migrans i M. 

milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. Z 

gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga caryocatactes, czyże 

Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula pyrrhula.  

Herpetofauna reprezentowana jest tu przez zaskońca Natrix natrix, żmiję 

zygzakowatą Vipera berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo 

viridis, grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę 

zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara.  

W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy brzany - kiełb 

Gobio gobio, śliz Nemachilus barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte 

ochroną prawną.  

Na terenie gminy Dąbrowa OChK zajmuje ok. 1/5 powierzchni. 

 

Pomniki przyrody  

 Na terenie gminy Dąbrowa 1 obiekt na mocy Rozporządzenia Wojewody 

Opolskiego nr 0151/P/38/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody  został 

uznany za pomnik przyrody: nr rej. 138 – skupisko dwóch dębów szypułkowych 

rosnących w Karczowie na działce 127. 

Na podstawie ww. Rozporządzenia wprowadza się w stosunku do pomników 

następujące zakazy: 

 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów objętych ochroną, 

 

 umieszczania tablic reklamowych, 

 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby. 
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Siedliska przyrodnicze  

Na terenie gminy Dąbrowa stwierdzono występowanie następujących siedlisk 

przyrodniczych chronionych prawem krajowym i Dyrektywą UE z 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych i dziko żyjącej flory i fauny: 

 

 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion 

i Potamogetonion), 

 

 zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti), fluitantis), 

 

 pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-Scleranthetea), 

 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 

 mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum, Cirsietum 

rivularis), 

 

 szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi), 

 

 grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), 

 

 łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum=Circaeo-Alnetum), 

 

 łęg wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum campestris), 

 

 łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum), 

 

 olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae), 

 

 żyzna buczyna niżowa (Melico-Fagetum). 

 

 półnaturalne odmiany muraw i zarośli na podłożach wapiennych 

(Festuco-Brometalia) 

 

 łąki z Molinia na glinie (Eu-Molinion) 

 

 nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 

 lasy mieszane dębowo-wiązowo-jesionowe (łęgi) nad dużymi rzekami 

 

 Olsy i zarośla łozowe (Alnetea glutinosae) 

 

 Podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne ze związku Calthion 
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 Szuwary wielkoturzycowe (Magnocaricion) 

 

 Las lipowo-dębowo-grabowy, grąd wschodnioeuropejski (Tilio-

Carpinetum) 

   

Podstawowym problemem w ochronie siedlisk jest ich drobno mozaikowaty 

charakter. Płaty większości z nich są zbyt małe by mogły być zaznaczone na 

załączniku kartograficznym do opracowania w skali 1:10000. Zaznaczono na nim 

jedynie obszary wielkopowierzchniowego występowania tych siedlisk. Najważniejszy 

obszar ich występowania obejmuje las w dolinie Odry koło Ostrowa Narockiego. 

 

Stanowiska chronionych gatunków roślin  

 Na terenie gminy kilkanaście gatunków chronionych roślin. Ich lokalizację 

przedstawiono w rozdziale dotyczącym flory.  

 

Parki zabytkowe 

 Na terenie gminy ochronie podlegają następujące zabytkowe parki: 

 

 Ciepielowice – nr rej. 303/98, 

 Dąbrowa – nr rej. 71/83, 

 Karczów – nr rej. 79/93, 

 Niewodniki – nr rej. 256/90, 

 Skarbiszów – nr rej. 301/98, 

 Sławice – nr rej. 302/98. 

 

Wszystkie parki na terenie gminy znajdują się pod opieką i ich stan jest dobry. 

 

3.5.2. Projektowane i proponowane formy ochrony przyrody 

 

Na terenie gminy projektowanymi i proponowanymi obszarami chronionymi są: 

 

 rezerwaty przyrody, 

 

 użytki ekologiczne, 

 

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  

 

 powiększenie obszaru chronionego krajobrazu, 

 

 zmniejszenie zasięgu OSO Grądy Odrzańskie.  

 

Charakterystyka projektowanych zmian przedstawia się następująco: 
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 Rezerwat Odra - projektowany rezerwat Odra położony jest w pobliżu 

miejscowości Golczowice  nad rz. Odrą. W całości administracyjnie należy on do 

Leśnictwa Narok, Nadleśnictwa Opole. Teren położony jest w rozległej dolinie 

Odry. Jedyne urozmaicenia w krajobrazie to niewielkie obniżenia, pozostałości 

starorzeczy i obwałowania koryta rzeki. W podłożu występują gleby brunatne 

umiarkowane lub wilgotne. Cały fragment leśny stanowi pozostałość dawnych 

kompleksów leśnych wchodzących w skład Puszczy Niemodlińskiej. Pokrycie 

stanowi w 100% las liściasty. Jest to siedlisko lasu łęgowego. Górną warstwę 

drzew buduje dąb szypułkowy w wieku ok. 150 lat. Drugie piętro buduje: lipa 

drobnolistna, wiąz  szypułkowy, grab, jesion, klon polny, czeremcha i głóg 

dwuszyjkowy. Ideą powołania rezerwatu była ochrona dobrze zachowanych tu 

łęgów wiązowych, które są ostatnimi zbiorowiskami tego zespołu pozostałymi po 

dawnej Puszczy Niemodlińskiej na przestrzeni od Krapkowic do Nysy Kłodzkiej. 

W wyniku przeprowadzonych tu w latach 80-ych badań wykazano 3 rzadkie 

zbiorowiska leśne: Ficario-Ulmetum campestris, Tilio-Carpinetum, Salici-

Populetum. Granice projektowanego rezerwatu obejmują wydzielenia d,f,g 

oddziału 1. Łączna powierzchnia wynosi 14.28 ha gruntów leśnych. Dużym 

zagrożeniem dla zbiorowisk łęgowych projektowanego rezerwatu jest obniżanie 

się poziomu wód gruntowych i brak regularnych zalewów, co powoduje sukcesję 

ekologiczną łęgów w kierunku grądów. 

 

 
 

Fot. 31. Wzorcowo zachowany fragment drzewostanu wilgotnych lasów zalewowych 

w projektowanym RP Odra z uschniętym drzewem mającym bardzo wysokie 

znaczenie biocenotyczne. 
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 Rezerwat Szakłak - projektowany rezerwat leśny Szakłak znajduje się w obrębie 

Dąbrowa nadleśnictwa Opole i obejmuje powierzchnię 7,42 ha. Jest to duża, 

typowa remiza otoczona polami uprawnymi. Wykształcony na glebach 

brunatnych, opadowo wilgotnych rezerwat położony jest w rozległej, płaskiej 

dolinie Odry. Występują tu głębokie doły wypełnione wodą, będące 

pozostałościami starorzeczy. Niewielka odległość od koryta Odry spowodowała, 

że mamy tu do czynienia z fragmentem typowego łęgu wiązowego Ficario-

Ulmetum campestris (Fraxino-Ulmetum campestris). Prócz tego zespołu 

wyróżniono także: Tilio-Carpinetum, Circaea-Alnetum, Salici-Populetum. 

Drzewostan budują tu 100-letnie dęby szypułkowe Quercus robur. Ich pokrój jest 

charakterystyczny dla siedlisk ciepłych i niezbyt wilgotnych. Objawia się krótkim 

pniem i bardzo rozłożystymi konarami. Oprócz dębów rosną tu dwa gatunki 

wiązów: wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) i wiąz pospolity (Ulmus campestris), klon 

polny (Acer campestre) czeremcha zwyczajna (Padus avium) i głóg dwuszyjkowy 

(Crataegus oxyacantha). W silnie rozwiniętej warstwie krzewów dominują 

samosiewy wyżej wymienionych gatunków oraz dereń świdwa (Cornus 

sanguinea) i szakłak pospolity (Rhamnus cathartica). W runie przeważają 

eutroficzne byliny dwuliścienne - m.in. ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna), który 

nadaje całej fitocenozie swoisty aspekt sezonowy w okresie przed pełnym 

ulistnieniem drzewostanu. Granice rezerwatu obejmują wydzielenia oddziału 6.  

Na podstawie obecnego rozpoznania walorów przyrodniczych wskazuje się, by 

obszar ten nie był brany pod uwagę jako projektowany rezerwat ze względu 

na utratę walorów i nie spełnianie kryteriów ustawowych. Postuluje się jego 

ochronę w planach ze względu na występowanie siedlisk przyrodniczych 

podlegających ochronie. 

 

 
Fot. 32. Biocenozy projektowanego rezerwatu Szakłak.  
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 Poszerzenie OChK Bory Niemodlińskie - celem poszerzenia obszaru jest 

objęcie ochroną wszystkich ekosystemów leśnych dawnej Puszczy Śląskiej oraz 

ochrona elementów regionalnego korytarza ekologicznego. Większość terenów 

proponowanych do ochrony to lasy na siedliskach: las mieszany świeży, bór 

mieszany świeży z domieszką lasów świeżych. Szersze uzasadnienie potrzeby 

ochrony znajduje się w części poświęconej powiązaniom systemu przyrodniczego 

gminy. Niezależnie od funkcjo korytarzowej należy zauważyć, że ww. kompleksy 

leśne mają bardzo wysokie walory przyrodnicze.  

 

 ZPK Uroczysko Leśny Dwór – projektuje się objąć ochroną krajobrazową 

najcenniejszy w centralnej części gminy fragment krajobrazu zlokalizowany 

między wsiami Karczów, Narok, Niewodniki, Żelazna, Sławice, Wrzoski.  Jest to 

strefa bardzo wysokich walorów fizjonomicznych krajobrazu urozmaicająca 

wieloprzestrzenne tereny rolne centralnej części gminy. Zlokalizowane są tu 3 

kompleksy leśne o bardzo wysokich walorach przyrodniczych z przylegającymi 

wilgotnymi łąkami i cennymi zadrzewieniami. Obszar charakteryzuje się wysoką 

bioróżnorodnością florystyczną i faunistyczną. Chroniłby część korytarzy 

ekologicznych doliny Prószkowskiego Potoku i Krzywuli.  

 

 UE Wyrobiska koło Sławic - teren proponowanego użytku obejmuje zespół 

starych, silnie porośniętych roślinnością drzewiastą glinianek. Obszar 

charakteryzuje się bardzo dużą bioróżnorodnością form florystycznych i 

faunistycznych związaną z silną mozaikowatością ekosystemów wodnych, 

łąkowych i zadrzewieniowych. Wśród drzew największy udział posiadają: różne 

gatunki wierzby, dąb szypułkowy i czerwony, topola, brzoza, jesion, olsza czarna, 

sosna, świerk i klony: zwyczajny, jawor i polny. Różnorodny i bardzo silnie 

wykształcony podszyt składa się głównie z wierzb, młodych topól, głogów, tarniny, 

bzu czarnego, derenia i częściowo chronionej kruszyny pospolitej. Silne 

zróżnicowanie warunków abiotycznych wpływa na mnogość nisz ekologicznych 

zajmowanych przez liczną faunę. Najbogatsza jest tu ornitofauna. Podczas badań 

odnotowano następujące gatunki ptaków (wszystkie podlegają ochronie prawnej): 

błotnika stawowego Cirsus aeruginosus, myszołowa Buteo buteo, czajkę Vanellus 

vanellus, kosa Turdus merula, bociana białego Ciconia ciconia, krzyżówkę Anas 

platyrhynchos, łyskę Fulica atra, kukułkę Cuculus canorus, dzięcioła dużego 

Dendrocopos major, skowronka Alauda arvensis, dymówkę Hirundo rustica, 

świergotka drzewnego Anthus trivialis, pliszkę siwą Motacilla alba, strzyżyka 

Troglodytes troglodytes, słowika rdzawego Luscinia megarhynchos, kopciuszka 

Phoenicurus ochruros, kwiczoła Turus pilaris, śpiewaka Turdus philomelos, 

.łozówkę Acrocephalus palustris, trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus, piegżę 

Sylvia curruca, bogatkę Parus major, wilgę Oriolus oriolus, sójkę Garrulus 

glandarius, wróbla Passer domesticus, szczygła Carduelis carduelis, trznadla 

Emberiza citrinella, potrzeszcza Miliaria calandr. świerszczaka Locustella naevia, 

strumieniówkę Locustella naevia. Płazy reprezentowane są przez liczne gatunki 
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żab i ropuchę paskówkę Bufo bufo, gady przez padalca Anguis fragilis i 

zaskrońca Natrix natrix. Stosunkowo licznie występującymi rybami w byłych 

wyrobiskach są: karp Cyprinus carpio, amur biały Clenopharyngodon idella, płoć 

Rutilus rutilus, szczupak Esox lucius, okoń Perca fluviatilis i leszcz Abramis 

brama. Na szczególną uwagę zasługują pozostałości trzcinowisk i sitowia. Z 

obszaru chronionego należy wyłączyć dzikie składowisko odpadów (powinno 

podlegać pilnej rekultywacji), konieczne jest również rozwiązanie problemu 

„dziczejącego” ogrodu działkowego. 

 

 UE Starorzecza nad Odrą - położony na północny zachód od Żelaznej ciąg 

starorzeczy („Jezioro Czarne”) odznacza się dużą wartością walorów 

abiotycznych i biotycznych środowiska. Na terenie gminy Dąbrowa są to najlepiej 

zachowane pozostałości starorzeczy - cennych i coraz silniej zdegradowanych 

form geomorfologicznych doliny Odry. Starorzecza mają silnie wydłużony kształt i 

stosunkowo urozmaiconą linię brzegową. Brzegi porastają trzcinowiska, 

miejscami o szerokości do 20 m. Na skarpach występują zadrzewienia i 

zakrzaczenia wierzbowo-topolowe, z dębami szypułkowym i czerwonym, głogami, 

czeremchą i olszami. Stanowią one urozmaicenie krajobrazu doliny Odry i są 

cennymi miejscami gniazdowania ptactwa. Wśród gatunków roślin na szczególną 

uwagę zasługuje podlegający ochronie prawnej grążel żółty Nuphar luteum 

występujący w populacjach od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Starorzecza są 

miejscem gniazdowania kilkunastu gatunków ptaków z których na szczególną 

uwagę zasługują kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, czajka Vanellus 

vanellus, rybitwa zwyczajna Sterna hirundo i jaskółka brzegówka Riparia riparia. 

Ponadto licznie reprezentowane są tu płazy (głównie żaby) i ryby, w większości 

leszcz Abramis brama, amur biały Clenopharyngodon idella, płoć Rutilus rutilus, 

szczupak Esox lucius, karp Cyprinus carpio, okoń Perca fluviatilis. 

 

 UE Starorzecza koło Ostrowa Narockiego - obszar proponowanego użytku 

ekologicznego zawiera się w terenie projektowanego rezerwatu przyrody Odra. 

Ze względu na długą i skomplikowaną procedurę administracyjno-prawną 

powoływania rezerwatów w Polsce proponuje się tymczasowo chronić jedne z 

najciekawszych fragmentów projektowanego rezerwatu. Ochroną prawną 

proponuje się objąć ciąg starorzeczy położonych na zachodnim obrzeżu 

kompleksu leśnego położonego nad Odrą, na zachód od Ostrowa Narockiego. 

Ułożone południkowo starorzecza odznaczają się bardzo dużą bioróżnorodnością 

gatunkową. Spośród gatunków zwierząt na szczególną uwagę zasługują: 

kokoszka wodna Gallinula chloropus - nieliczny gatunek na Śląsku, związany ze 

starorzeczami, dudek Upupa epops - nieliczny i zagrożony gatunek na Śląsku, 

dzięcioł średni Dendrocopus minor - nieliczny gatunek lęgowy na Śląsku, dzięcioł 

zielony Picus viridis - nieliczny gatunek lęgowy na Śląsku, siniak Columba oenas 

- nieliczny gatunek lęgowy na Śląsku,  typowy dla drzewostanów o dużych 

walorach biocenotycznych oraz bardzo liczna muchołówka białoszyja Ficedula 
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albicollis - nieliczny gatunek lęgowy Śląska charakterystyczny dla nadrzecznych 

lasów o charakterze grądów (gatunek potencjalnie zagrożony na Śląsku oraz 

zagrożony na całym lub w znacznej części swego areału europejskiego). 

Starorzecza są ponadto miejscem żerowania bardzo rzadkiego bociana czarnego 

Ciconia nigra, w niedalekiej odległości gnieździ się orzeł bielik Halieatus albicilla. 

Z płazów liczne występuje traszka zwyczajna Triturus vulgaris, ropucha szara 

Bufo bufo, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba 

trawna Rana temporaria, rzekotka drzewna Hyla arborea, natomiast gady 

reprezentowane są przez jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis, jaszczurkę żyworodną 

Lacerta vivipara, padalca Anguis fragilis, zaskrońca Natrix natrix, żmiję 

zygzakowatą Vipera berus. Wszystkie wymienione gatunki podlegają ochronie 

prawnej. Starorzecza są również ostojami dla roślinności związanej z podmokłymi 

lasami. Stanowią cenne urozmaicenie krajobrazowe dla kompleksu lasu. 

 

 UE Ols – obszar projektowanego użytku zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu 

linii kolejowej i utwardzonej drogi gruntowej z Lipowej do Borkowic. Jest to duży 

fragment zawodnionego olsu – jeden z  najbardziej wartościowych fragmentów 

tego specyficznego zbiorowiska znany autorowi z terenu Opolszczyzny. 

Występuje w nim koncentracja fauny wodno-błotnej, m.in. żuraw, liczne gatunki 

płazów, a także klasyczny dla olsu zestaw gatunków roślin. Biocenoza jest 

siedliskiem przyrodniczym podlegającym ochronie w UE. 

 

 

 
 

Fot. 33. Projektowany użytek ekologiczny Ols. 
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 UE Lipowa – projektuje się objąć ochroną obszary wilgotnych łąk z licznymi 

koncentracjami rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz siedliskami 

przyrodniczymi chronionymi w UE, zlokalizowane w lasach na północ od 

miejscowości Lipowa. Są to już ostatnie na terenie gminy śródleśne łąkowe 

polany. Podlegają zarastaniu i zakłóceniu stosunków wodnych. Ochrona powinna 

polegać na ich zachowaniu i czynnej uprawie jako łąki i pastwiska bez 

intensywnego nawożenia.  

 

 

 

 
 

Fot. 34. Ostatni moment by chronić łąkowe polany śródleśne na północ od Lipowej, 

unikatowe tereny ginące w województwie i w skali gminy. 

 

 

 

 SD Skarpa doliny Odry – proponuje się objąć ochroną w postaci stanowiska 

dokumentacyjnego przyrody nieożywionej fragment stromej skarpy doliny Odry 

między Wawelnem i Sokolnikami. Ochrona przyrody nieożywionej polega tu na 

zachowaniu naturalnie ukształtowanej formy geomorfologicznej. Postuluje się 

pozostawienie dotychczasowego rolniczego użytkowania i wprowadzenia zakazu 

zabudowy. Ze skarpy rozciąga się jeden z najciekawszych widoków na teren 

gminy. Jest to bardzo interesujący ciąg ekspozycyjny. 
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 Pomniki przyrody - proponuje się objąć ochroną prawną: dąb szypułkowy 

Quercus robur w parku podworskim w Niewodnikach - o obwodzie pnia ok. 520 

cm rosnący przed wejściem do dworku, klon zwyczajny Acer platanoides w 

parku podworskim w Niewodnikach - o obwodzie pnia ok. 410 cm rosnący z tyłu 

dworku, 3 dęby szypułkowe Quercus robur o obwodach pnia 2,5-4 m rosnące 

wzdłuż drogi z Ciepielowic do Nowej Jamki, na wysokości niewielkiego 

kompleksu leśnego, dąb szypułkowy Quercus robur rosnący w Ostrowie 

Narockim o obwodzie pnia ok. 5,5 m, cenne aleje drzew: aleja dębowa od Sławic 

do Niewodnik i Ostrowa nad Odrą, aleja lipowa przed (od strony Niewodnik) i w 

Naroku, aleja lipowo-kasztanowa w Siedliskach, aleja dębowo-lipowo-

robiniowa z Chróściny do Wawelna. Aleje te odznaczają się dużymi walorami 

krajobrazowymi i dendrologicznymi.  

 

 

 

 

 
 

 

Fot. 35. Najcenniejsza na terenie gminy aleja w Siedliskach projektowany pomnik 

przyrody. 

 

 

 

 Parki wiejskie – projektuje się chronić założenia parków wielskich w Naroku i 

Chróścinie. 
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Fot. 36. Dęby szypułkowe z Ciepielowic – projektowane pomniki przyrody. 

 

 

 
 

Fot. 37. Projektowany pomnik przyrody dąb szypułkowy z Ostrowa Narockiego. 

 

 
 

Fot. 38. Park i pałac w Naroku – zbiorowy wyrzut sumienia. 

 

 

3.6. Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego 

  

 Na podstawie Programu ochrony środowiska gminy Dąbrowa z 2004 r. oraz 

innych opracowań należy stwierdzić, ze stan wiedzy o zagrożeniach dla środowiska 

przyrodniczego gminy jest znaczny w zakresie wód podziemnych i powierzchniowych 

oraz niewielki w zakresie pozostałych elementów środowiska przyrodniczego. Na 
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obszarze gminy stale badany jest stan wód Odry oraz stan wód podziemnych. W 

Dąbrowie nie ma żadnego posterunku pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Nie 

prowadzi się stałych badań hałasu, promieniowania elektroenergetycznego, 

zanieczyszczeń glebowych.  

 

 Na podstawie dostępnych opracowań, w szczególności Programu ochrony 

środowiska z 2004 r. i późniejszych raportów WIOŚ ocenia się, że stan 

poszczególnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego jest następujący: 

 

 zagrożenia dla wód podziemnych – na razie nie ma zagrożeń dla wód 

ujmowanych na terenie gminy z czwartorzędowych struktur kopalnych dolin 

rzecznych. Głębsze wody są zanieczyszczone (pomiary z Wrzosek), przy 

czym nie jest pewne, czy geneza tych zanieczyszczeń jest antropogeniczna. 

Konieczna jest bezwzględna ochrona struktur kopalnych 

czwartorzędowych dolin rzecznych słabo izolowanych od powierzchni i 

mających kontakt hydrauliczny z wodami w trzeciorzędzie (drenaż tych wód). 

Podwyższona zawartość żelaza i manganu w wodzie z ujęcia w Dąbrowie ma 

genezę naturalną i związana jest z budową geologiczną, 

 

 powietrze atmosferyczne – ocenia się, że nie występują tu zagrożenia 

ponadnormatywnym zanieczyszczeniem podstawowymi zanieczyszczeniami z 

wyjątkiem związków azotu i węglowodorów, a także metali ciężkich wzdłuż 

autostrady i dróg krajowych. Szacuje się, że głównym czynnikiem 

wpływającym na stan atmosfery przy niewielkim uprzemysłowieniu gminy jest 

niska emisja z lokalnych kotłowni i komunikacja. Znaczenie zanieczyszczeń z 

terenu Opola jest ograniczone ze względu na korzystne dla terenu gminy 

wiatry wiejące w kierunku wschodnim i północnym. 

 

 zagrożenie ze strony hałasu – odnotowuje się przekroczenia norm hałasu 

komunikacyjnego we Wrzoskach, które znajdują się w widłach obwodnicy 

Opola i drogi dojazdowej do centrum. Problem z hałasem występuje również 

w Dąbrowie i związany jest zarówno z hałasem drogowym, jak i kolejowym. W 

planach zagospodarowania i w studium powinno się przewidzieć 

rozwiązania techniczne (ekrany akustyczne) konieczne do utrzymania we 

Wrzoskach i Dąbrowie norm hałasu zgodnych z przepisami wydanymi 

przez Ministra Środowiska dla poszczególnych typów terenów 

funkcjonalnych. Chroniony powinien być: 

 

– obszar 90-250 m po obu stronach jezdni dróg o dużej uciążliwości (12-15 

tys. pojazdów na dobę), 

 

– obszar o szerokości 40-50 m po obu stronach jezdni dla dróg o średniej 

uciążliwości (5-10 tys. pojazdów na dobę), 
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– obszar o szerokości 20 m po obu stronach jezdni dla dróg o małej 

uciążliwości (do 5 tys. pojazdów na dobę). 

 

W strefach wolnych od zabudowy można wprowadzać zapisy lokalizujące 

ekrany przeciwakustyczne, pasy zieleni izolacyjnej. W razie potrzeby można 

ustanowić obszar ograniczonego użytkowania. Na terenie gminy nie występuje 

ponadnormatywne zagrożenie hałasem przemysłowym. 

 

 promieniowanie elektromagnetyczne – identyfikuje się zagrożenie w strefie 

17 m od przewodów skrajnych linii elektroenergetycznej 110 kV, 24 m linii 220 

i 35 m linii 400 kV. W szczególności zagrożenie jest istotne w pobliżu terenów 

zabudowanych. Nie znane jest zagrożenie ze stacji bazowych telefonii 

komórkowej, które położone są na terenie gminy. Z raportów oddziaływania na 

środowisko wynika, że nie powinny one stwarzać zagrożenia dla ludzi i 

środowiska przyrodniczego. Na podstawie Rozporządzenia MŚ w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883 

z 2003 r.) postuluje się wprowadzenie wzdłuż linii energetycznych stref 

ochronnych od przewodów skrajnych wolnych od zabudowy, 

 

 zagrożenia dla wód powierzchniowych – rzeką, dla której prowadzi się stałe 

badania jest Odra płynąca wzdłuż północno-wschodnich granic gminy. Wody 

rzeki mają klasę IV – wody niezadowalające ze względu na podwyższone 

zawartości PEW, chlorofilu a, zawiesin, chlorków i zanieczyszczenia 

bakteriologicznego. Ocenia się, że po uruchomieniu pełnej kanalizacji 

zrealizowanej w ramach projektu ISPA zagrożenie dla wód powierzchniowych 

i gruntowych na terenie gminy znacząco się zmniejszy.  

 

 zagrożenie gleb – najważniejsze z nich w centralnej części gminy to erozja 

wietrzna i wywiewanie frakcji pylastych. Lokalnie na stromych stokach granicy 

doliny Odry występuje zagrożenie erozją wodną. Na podstawie analizy 22 

prób przebadanych na obecność metali ciężkich w całej gminie nie stwierdza 

się szczególnie istotnego zagrożenia dla środowiska glebowego. Dane 

literaturowe wskazują na zagrożenie powiększonymi koncentracjami metali 

ciężkich w glebach oddalonych od dróg krajowych i autostrad o 150 m. 

potwierdzają to badania z Sarn Małych i Wielkich przy opolskim odcinku 

autostrady A-4. 

 

 zagrożenie ze strony gospodarki ściekowej – na terenie gminy jest 

zagrożeniem istotnym, chociaż coraz mniejszym. Ścieki odprowadzane są do 

oczyszczalni w Opolu. Zagrożenie ma ponadto charakter nieskoncentrowany 

związany z siecią osadniczą,  



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY DĄBROWA 

 110 

 

 zagrożenie ze strony odpadów – gospodarka odpadami komunalnymi na 

terenie gminy jest zorganizowana i polega na ich segregacji, zbieraniu i 

składowaniu na urządzonym składowisku poza terenem gminy. W kilkunastu 

miejscach, w szczególności na nieużytkach poeksploatacyjnych stwierdzono 

obecność niewielkich dzikich składowisk odpadów. Generalnie zagrożenie ze 

strony odpadów komunalnych przy odpowiedniej kulturze i świadomości 

ekologicznej mieszkańców należy uznać za niewielkie. Odpady produkcyjne 

powinny być zagospodarowywane w sposób przewidziany w odrębnych 

pozwoleniach, 

 

 zagrożenia dla powierzchni ziemi – związane są z eksploatacją surowców 

mineralnych oraz wykonywaniem budowli ziemnych. Na terenie gminy w 

obecnym stanie zagospodarowania złóż i potrzebach inwestycyjnych jest to 

zagrożenie znikome.  

 

 Największe potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego na terenie 

opracowania związane są ze zjawiskami:  

 

 intensyfikacji rolnictwa poprzez:  

o stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, 

o gromadzenie gnojówki i gnojowicy oraz obornika w nieszczelnych 

silosach, 

o zaorywanie miedz i nieużytków – w szczególności intensywne w 

centralnej części gminy i na najlepszych glebach, 

o likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, pełniących funkcję 

przeciwerozyjną, 

o przenawożenie gruntów ornych, łąk i pastwisk – zagrożenie istotne w 

dolinach rzecznych oraz na terenach wodonośnych dolin kopalnych, 

o melioracje – zagrożenie występuje we wszystkich dolinach rzecznych;  

 

 rozwoju zabudowy – na terenie wsi zlokalizowanych bliżej Opola: Mechnic, 

Chróściny, a także w Dąbrowie widoczne są procesy semiurbanizacji i 

wzrastającej presji budownictwa mieszkaniowego, z czasem spodziewany jest 

wzrost presji usług i być może produkcji (w szczególności na wysokości 

Wrzosek, które są dobrze skomunikowane i Dąbrowy mającej największy 

potencjał rozwojowy), 

 

 zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych wskutek: 

o nieuregulowanego systemu odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych, 

o odprowadzania ścieków bytowych i bytowo-gospodarczych do wód 

powierzchniowych i do ziemi – brak pełnej kanalizacji, 
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o niewłaściwe zabezpieczenie gnojowników, pryzm kompostowych i 

kiszonkowych oraz zapasów wapna, 

o intensywnej gospodarki rolnej – spływ do wód powierzchniowych 

środków ochrony roślin i nawozów – zagrożenie najistotniejsze w 

centralnej części gminy, 

o nielegalnego składowania odpadów – lokalnie na terenie całej gminy, w 

szczególności na nieużytkach,  

 

 zanieczyszczenia atmosfery poprzez: 

o emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych – w szczególności wzdłuż 

autostrady i dróg krajowych, 

o tzw. niską emisję zanieczyszczeń powietrza z lokalnych kotłowni – 

zagrożenie najistotniejsze na terenie dużych skoncentrowanych wsi,  

 

 gospodarki leśnej  poprzez: 

o wprowadzanie gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem 

(degeneracja lasu), 

o wprowadzanie monokultur leśnych, wskutek czego następuje między 

innymi wyjałowienie gleby, ograniczenie procesów regeneracyjnych  

lasu i drastyczne ograniczenie nisz ekologicznych,  

o odmładzanie drzewostanów, wskutek czego zmniejsza się ilość 

potencjalnych nisz ekologicznych i pozbawia się ekosystem leśny 

gatunków zwierząt właściwych dla drzewostanów wyższych klas wieku 

(dziuplaki, sowy, nietoperze, tysiące gatunków bezkręgowców),  

o zubażanie fitocenoz leśnych o materię organiczną wskutek wywożenia i 

spalania materiału z cięć pielęgnacyjnych, 

o likwidację zadrzewień – w szczególności przy drogach i na terenach 

rolnych w centralnej części gminy, 

o usuwania z lasów starych, martwych i dziuplastych drzew będących 

środowiskiem życia dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt, 

o likwidację śródleśnych oczek wodnych i łąk będących żerowiskiem dla 

wielu gatunków zwierząt, głównie ssaków i ptaków, a także 

podnoszących bioróżnorodność lasu – zagrożenie coraz mniej istotne 

ze względu na wprowadzanie ekologicznych zasad leśnictwa. 

 

 

4. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  

 

4.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolność do regeneracji 

 

 Na obszarze opracowania ekofizjograficznego wyróżnia się następujące typy 

obszarów o różnym stopniu odporności ekologicznej na degradację: 
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– odporne – obejmują wieloprzestrzenne kompleksy leśne w zachodniej i 

północnej części gminy, a także zachowujące mniejszą odporność kompleksy 

leśne w części centralnej między Karczowem i Żelazną, 

 

– o średniej odporności – obejmują znaczne obszarowo łąkowo-

zadrzewieniowe obszary dolin rzecznych Odry i mniejszych rzek oraz 

mniejsze kompleksy leśne i zadrzewieniowe na terasach nadzalewowych i 

wysoczyźnie polodowcowej, 

 

– o małej odporności – obejmują tereny gruntów ornych koncentrujące się w 

szczególności na obszarze centralnym,   

 

– nie odporne – obejmują obszary w granicach zabudowy zwartej wiejskiej, 

przemysłowej, wyrobisk przemysłowej eksploatacji oraz tereny 

komunikacyjne. 

 

Ze względu na zdolność do regeneracji wyróżnia się następujące typy obszarów: 

 

– o dużej zdolności – obejmują tereny leśne wykształcające warunki 

ekologiczne wnętrza leśnego, 

 

– o średniej zdolności – obejmują tereny łąkowo-pastwiskowe i 

zadrzewieniowe w dolinach rzecznych i obszarach wysoczyznowych, w 

szczególności w dolinie Odry i przy kompleksach leśnych, 

 

– o małej zdolności – obejmują tereny gruntów ornych, w szczególności w 

centralnej części gminy oraz w dolinie Odry, 

 

– o bardzo małej zdolności – obejmują niskoskoncentrowane wiejskie tereny 

osadnicze na terenie całej gminy, 

 

– z utraconą zdolnością – obejmują tereny zwartej zabudowy wiejskiej, 

zakłady produkcyjne oraz ciągi komunikacyjne. 

 

4.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych 

 

 Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, wszelkie działy gospodarki powinny 

się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju w trakcie korzystania z walorów i 

zasobów środowiska przyrodniczego.  

 Obszar opracowania należy, mimo stosunkowo wysokich historycznych 

wartości przyrodniczych, do zdegradowanych pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym. Jest to związane z realizowanymi funkcjami na terenie 

zabudowanym wsi oraz funkcją rolniczą na większości pozostałego obszaru, a także 

gospodarczym priorytetem w gospodarce leśnej. Wyjątkiem mogą tu być fragmenty 

muraw, lasów i zadrzewień oraz biocenozy wodno-błotne w dolinach rzecznych i na 

wysoczyznach, które zgodnie z ich wartością przyrodniczo-krajobrazową, zawierają 
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się w granicach OChK Bory Niemodlińskie, Ostoi Natura 2000 i Stobrawskim PK, a 

także w korytarzu ekologicznym krajowym doliny Odry. Walory krajobrazowe zostały 

zdegradowane głównie na skutek budowy licznych linii energetycznych wysokich 

napięć. 

 Na mapie rozkładu wartości sozoflorystycznej (Nowak 2000) przedmiotowy 

teren osiąga średnie wartości historyczne i odznacza się średnimi stratami we florze 

w skali ostatnich kilkudziesięciu lat. Istotne jest jednak uwzględnienie historycznych 

wartości przyrodniczych i ocena potencjału siedliskowo-przyrodniczego. Mając 

powyższe na uwadze należy stwierdzić, że mimo niewysokich walorów 

przyrodniczych, w obszarze opracowania należy stanowczo wdrażać polityki 

sektorowe, które mają na celu ekologizację gospodarki i wdrażanie zasad 

ekorozwoju.  

 W pierwszej kolejności dążyć należy do bezwzględnego przestrzegania zasad 

ekologizacji gospodarki na terenach leśnych i parkach o charakterze naturalnym, tj. 

przede wszystkim do przebudowy i wzmocnienia drzewostanów, dążenie do 

naturalizacji roślinności runa i podszytu, itd.  

 Także w rolnictwie, biorąc pod uwagę podatność gruntów na erozję należy 

wprowadzać wytyczne rolnictwa ekologicznego zarówno w gospodarce rolnej jak i 

hodowlanej. Przejawiać się to powinno docelowo w wdrażaniu programów rolno-

środowiskowych, tworzenie agrorezerwatów i tworzeniu zadrzewień śródpolnych, 

szczególnie wzdłuż cieków wodnych. Bardzo ważne jest wykorzystanie możliwości 

prawnych i podejmowanie starań przywracania bioróżnorodności i restytucji siedlisk 

jak powinno stać się w przypadku biocenoz wodno-błotnych w dolinach rzecznych. 

 W związku z wysokim potencjałem siedliskowo-przyrodniczym terenu 

opracowania wydaje się konieczne dokładne zinwentaryzowanie w sezonie 

wegetacyjnym obszarów najcenniejszych ekosystemowo w celu umożliwienia 

rzeczywistych, a nie tylko przypuszczalnych ocen przemian środowiska 

przyrodniczego. 

 Oceniając stan ochrony zasobów przyrodniczych należy stwierdzić, że 

generalnie nie jest on dopasowany do lokalnie wysokich wartości reprezentowanych 

na przedmiotowym obszarze i z pewnością część z nich zasługuje na wprowadzenie 

ochrony prawnej na mocy ustawy o ochronie przyrody (patrz punkt dot. ochrony 

prawnej).  

 Analizując wpływ działalności gospodarczej człowieka na przyrodę terenu 

opracowania stwierdzić należy, że stopień intensywności użytkowania przybiera 

wartości średnie i niskie. Dominuje funkcja mieszkaniowa, rolnicza i leśna, które z 

pewnością są odpowiedzialne za większość strat przyrodniczych. Lokalnie ważne 

negatywne oddziaływania przynosiła działalność przemysłowa, głównie 

eksploatacyjna. Obecnie te funkcje uległy poprawie w zakresie negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

 Dla zachowanie różnorodności przyrodniczej bardzo ważne jest odpowiednie 

prowadzenie prac rekultywacyjnych na obszarach zdewastowanych. Liczne badania 

dowodzą, że stają się one często centrami bio- i georóżnorodności.  

 Oceniając stan ochrony zasobów przyrodniczych należy stwierdzić, że nie jest 

on dostosowany do wysokich wartości reprezentowanych na niektórych obszarach 

gminy. Obszary najcenniejsze są już częściowo chronione w wielkoprzestrzennym 
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systemie ochrony przyrody. W celu pełnego dostosowania walorów do form ochrony 

należy utworzyć formy, które wykazano w rozdziale dotyczącym ochrony przyrody. W 

szczególności dotyczy to projektowanego rezerwatu Odra, ostoi ptactwa wodno-

błotnego o znaczeniu krajowym Stawy Niemodlińskie i projektowanych użytków 

ekologicznych oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.   

 Analizując wpływ działalności gospodarczej człowieka na przyrodę terenu 

opracowania stwierdzić należy, że stopień intensywności użytkowania przybiera 

wartości średnie z tendencją do wzmocnienia oddziaływań negatywnych. Wszędzie 

dominuje działalność rolnicza, która z jednej strony jest odpowiedzialna za większość 

strat przyrodniczych, ale z drugiej strony, po wprowadzeniu zasad polityki 

ekologicznej, daje szansę na zachowanie pozostałości seminaturalnych biocenoz. 

 Istotnymi procesami, które mogą zadecydować o przyszłości środowiska 

przyrodniczego jest postępująca semiurbanizacja obejmująca głownie wsie 

Mechnice, Chróścina, Wrzoski i Dąbrowa. 

  

4.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich 

kształtowania 

 

Niezależnie od metody oceny walorów krajobrazowych badanego terenu, 

należy stwierdzić, że zachowały się one dosyć dobrze jedynie w części oddalonej od 

terenów zabudowanych. Na obszarze wschodnim krajobraz został znacznie 

przekształcony, w szczególności za sprawą silniejszego rozwoju zabudowy wsi 

Chróścina oraz Mechnice. W Dąbrowie zaznaczyły się procesy, które przy innych 

uwarunkowaniach (bliskość Opola) nie zaszłyby (salon Forda, Volvo).  

Substancja budowlana na terenach wiejskich generalnie harmonizuje z 

otoczeniem przyrodniczym i można stwierdzić, że oblicze całości komponuje się jak 

na zabudowę stosunkowo mocno przekształconego i zagospodarowanego Śląska. 

Podkreślić należy stosunkowo dobrze zachowane otwarcia krajobrazowe na dolinę 

Odry z krawędzi erozyjnej rzeki w Mechnicach, Chróścinie, Dąbrowie i Skarbiszowie, 

a także dobrze zachowane otwarcia na mniejsze dolinki z wieloma zadrzewieniami, 

miedzami i laskami oraz stosunkowo dobrze uporządkowaną i zwartą zabudowę 

mieszkalno-gospodarczą. Wydaje się być bardzo ważnym nie rozpraszanie 

zabudowy zwartych terenów zabudowy wiejskiej we wszystkich miejscowościach.  

Negatywnym zjawiskiem obserwowanym od kilkudziesięciu lat jest stopniowe 

usuwanie pojedynczych drzew lub też całych szpalerów  w dolinach rzecznych oraz 

na wielkopowierzchniowych terenach rolnych na wysoczyźnie. Jest to związane ze 

zwiększającym się natężeniem ruchu oraz stosowaniem wielkogabarytowych 

pojazdów w produkcji rolnej. Niestety powoduje to utratę jednej z najbardziej 

swoistych cech krajobrazu tej części Opolszczyzny.  

Dla poprawy walorów krajobrazowych oraz neutralizacji skutków negatywnych 

zjawisk należy jak najszybciej wprowadzić zadrzewienie osłonowe wzdłuż tras 

komunikacyjnych, najlepiej tradycyjnymi w tej okolicy alejami drzew krajowych 

liściastych, w tym owocowych, przy czym należy pamiętać, że najtrudniejsze nie jest 

posadzenie drzew, a ich późniejsza pielęgnacja. Drzewa powinny być dopasowane 

do lokalnych uwarunkowań siedliskowych i krajobrazowych. Trzeba także przywrócić 

wielkoobszarowym uprawom rolniczym zadrzewienia śródpolne, a także tworzyć 
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kępy drzew na rozdrożach, małe remizy. Istotne także z punktu widzenia ochrony 

wód będzie odbudowa i zabezpieczenie jeszcze istniejących zadrzewień 

nadpotokowych. 

 

Obszar gminy położony jest w zasięgu wyznaczonych w regionalnym 

opracowaniu dla Opolszczyzny dwu stref zabytkowego krajobrazu kulturowego: 

 

 Krajobraz Osiedleńczy „Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej Lasy 

Niemodlińskie”, obejmujący wsie Prądy, Siedliska, Lipowa, Nowa Jamka,  

 

 Krajobraz Osiedleńczy „Doliny Odry” obejmujący pozostały obszar gminy.   

 

 Wsie Chróścina, Mechnice, Skarbiszów, Dąbrowa leżące na granicy starej 

doliny Odry i wysoczyzny mają cechy obu typów krajobrazu. 

Stąd ochrona walorów krajobrazowych w zagospodarowaniu przestrzennym 

na tych dwu obszarach jest ważnym uwarunkowaniem. Ustalenia studium i planu 

powinny być szczególnie rygorystyczne w strefach zurbanizowanych na tych 

obszarach, co dotyczy zarówno funkcji, jak i form urbanistyczno-architektonicznych. 

Niejednokrotnie bowiem realizacja funkcji potencjalnie naruszających ład 

przestrzenny, w tym produkcyjno-usługowych przy zachowaniu odpowiedniej 

formy może dobrze wkomponowywać się w historyczne założenia 

ruralistyczne.  

Z drugiej strony realizacja trywialnych funkcji osadniczych przy złej 

formie może stwarzać chaos przestrzenny. Na obszarach ww. wsi należy zwracać 

na te zagadnienia szczególną uwagę.  

Uzasadnione wydaje się na terenie całej gminy poprzedzać lokalizację 

inwestycji szczególnie krajobrazowo konfliktowych opracowaniem analitycznym 

wskazującym najkorzystniejsze lokalizacje i warunki lokalizacji. W szczególności 

dotyczy to nowych linii napowietrznych wysokiego napięcia, elektrowni wiatrowych i 

masztów telefonii komórkowej GSM, a także dużych silosów paszowych i zbożowych 

w gospodarstwach rolniczych. 

W związku z projektowaną lokalizacją dużej farmy elektrowni wiatrowej 

na terenie OChK Bory Niemodlińskie należy dla ww. przedsięwzięcia 

przeprowadzić analizę krajobrazową uwzględniającą miejsca i ciągi ekspozycji 

biernej i czynnej.  

Jedynymi negatywnymi liniowymi dominantami krajobrazowymi, 

stwierdzonymi obecnie na terenie gminy, są autostrada, drogi krajowe, linia kolejowa 

oraz wysokonapięciowe linie energetyczne. Najbardziej negatywnie wpływają linie 

energetyczne.  

Elementami punktowymi negatywnie wpływającymi na krajobraz są stacje 

bazowe telefonii, pojedyncze silosy paszowe i zbożowe w gospodarstwach rolnych, a 

także kominy zakładów, w tym cegielni.  

Elementami obszarowymi są instalacje przemysłowe zakładów 

produkcyjnych, a także ciepłowni i innych zakładów usługowych.  

Nieznaczne dysonanse krajobrazowe stwarzają tereny zabudowane wsi 

obejmujące zabudowania dawnych PGR-ów, nie przystające do tradycyjnego 
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krajobrazu rolniczego kulturowego. W planach zagospodarowania przestrzennego 

powinno się dążyć do otaczania ich kokonami zieleni izolacyjnej. Konieczne jest 

przeprowadzenie rewitalizacji przestrzennej i przyrodniczej terenów po dawnych 

rolnych zakładach produkcyjnych.  

Dla ochrony walorów krajobrazowych fizjonomicznych gminy konieczne jest 

zachowanie liniowych i punktowych elementów ekspozycji czynnej ze skarp 

doliny Odry dające głęboki wgląd na obszar gminy. 

W planach zagospodarowania przestrzennego chroni się elementy 

zabytkowego krajobrazu kulturowego, głównie poprzez wprowadzenie stref ochrony 

konserwatorskiej. Zakres ochrony krajobrazu kulturowego gminy Dąbrowa powinien 

zostać ustalony w studium uwarunkowań pod  kątem wymogów art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 

162, poz. 1568 z późn. zm.), zgodnie z którym ochronie i opiece podlegają, bez 

względu na stan zachowania, zabytki nieruchome będące w szczególności: 

 

 
 

Fot. 39. Liniowa (autostrada) i obszarowa (silosy) dominanty krajobrazowe 

negatywnie wpływające na typowo wiejski charakter zagospodarowania 

przestrzennego gminy – wieś Prądy. 

 

 

 

– krajobrazami kulturowymi,  

 

– układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,  

 

– dziełami architektury i budownictwa oraz dziełami budownictwa obronnego,  

 

– obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 

zakładami przemysłowymi,  

 

– cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

 

– miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji. 

 

Dla terenów zachowanych zabytkowych układów ruralistycznych oraz 

zabytkowych zespołów zabudowy, powinno się stosować zalecenia ochronne 

sformułowane w studium oraz gminnym programie ochrony zabytków.  
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Na obszarach chronionych ze względu na zachowane walory przyrodnicze 

powinno się stosować zalecenia ochronne z rozporządzeń wojewody i aktów 

nadrzędnych dotyczące poszczególnych typów ekosystemów oraz całości obszarów.  

Biorąc pod uwagę słabo zurbanizowany charakter całej gminy trzeba 

podkreślić, że stosunkowo dobrze zachowały się tu wnętrza krajobrazowe tworzone 

przez doliny rzeczne, w szczególności Odry i mniejszych rzek oraz kompleksy leśne i 

leśno-łąkowe Tereny otwarte urozmaicone są rzadko zadrzewieniami liniowymi 

występującymi zarówno wzdłuż dróg, jak i cieków wodnych. Dla poprawy walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych i przeciwerozyjnych postulowane jest wprowadzenie 

nowych nasadzeń wzdłuż dróg i cieków oraz ochrona i odbudowa starych. Liczne 

aleje drzew mają duże walory fizjonomiczne i użytkowe jako bariery przeciw 

wiatrowe. Obszarem gminy o największych potrzebach w zakresie zadrzewień 

przeciwerozyjnych jest część centralna.  

Dla poprawy walorów krajobrazowych oraz neutralizacji skutków negatywnych 

inwestycji należy przewidzieć wprowadzenie dodatkowych zadrzewień osłonowych 

wzdłuż dróg i osiedli, a także wokół pozostałych dużych i wysokich konstrukcji 

budowlanych.  

Wskazane byłoby także przywracanie kęp drzew na rozdrożach, małych remiz 

i czyżni.  

Istotna z punktu widzenia ochrony wód będzie odbudowa i zabezpieczenie 

jeszcze istniejących zadrzewień nadrzecznych.  

Należy dążyć do przywrócenia spójności liniowym zadrzewieniom, szczególnie 

w obszarach, gdzie jest miejsce na nasadzenia. Planując nowe drogi należy 

przewidywać potrzebę tworzenia zieleni przydrożnej. 

 Istotne jest, by nowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze 

studium, przewidywały koncentrację zabudowy w istniejących obszarach otwartych 

wewnątrz wsi lub na zewnątrz w strefie bezpośredniego sąsiedztwa z już istniejącą 

zabudową.  

Niepożądane jest wychodzenie z zabudową na nowe tereny wolne poza 

założeniami wsi. W szczególności niekorzystna jest zabudowa liniowa wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych w miejscach oddalonych od centralnych obszarów zurbanizowania. 

Konieczna jest rewitalizacja wszystkich chronionych założeń ruralistycznych i 

parkowych. 

W procesie sporządzania ustaleń planów i studium istotne jest nie sytuowanie 

nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o najwyższych walorach 

przyrodniczych, np. w dolinie Odry, Krzywuli, Prószkowskiego Potoku i innych 

dolinkach, w strefach ekotonowych dużych kompleksów leśnych, projektowanych 

użytkach ekologicznych i zespołach przyrodniczo-krajobrazowych oraz w korytarzach 

ekologicznych. Tereny te powinny być otoczone innymi terenami otwartymi. 

 

4.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania terenu z 

uwarunkowaniami przyrodniczymi 

 

 Obszar opracowania charakteryzuje się generalną zgodnością form 

zagospodarowania z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Największe konflikty 

powstają w północnej i wschodniej części gminy, gdzie uwarunkowania 
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hydrologiczne i biocenotyczno-krajobrazowe nie sprzyjają intensywnemu rozwojowi 

funkcji użytkowych, w tym przemysłowych (eksploatacja) i intensywnych rolniczych.  

Obszary cenne przyrodniczo w części leśnej gminy oraz na niektórych 

odcinkach dolin rzek użytkowane są w sposób generalnie właściwy z zachowaniem 

podstawowych cech szaty roślinnej i ugrupowań faunistycznych. Jedynie w 

niektórych kompleksach leśnych na siedliskach grądów i olsów wprowadzono sosnę, 

co jest błędem. W części północnej, wschodniej i centralnej w dolinie Odry oraz na 

terenach rolnych zbyt mały jest udział ekosystemów naturalnych i seminaturalnych, w 

tym zadrzewień, łąk i muraw kserotermicznych. Brak jest wspomagających ochronę 

przeciwerozyjną pasowych zadrzewień. 

Niezgodne z uwarunkowaniami jest powszechne zamienienie w dolinach 

rzecznych trwałych użytków zielonych na grunty orne. Wpływa to negatywnie na stan 

wód, walory fizjonomiczne przestrzeni oraz na walory biocenotyczne. Proces ten 

powinien być zatrzymany. W szczególności jest on niekorzystny w przypadku zmian 

trwałych użytków zielonych na grunty orne wzdłuż kompleksów leśnych.  

Niezgodne z uwarunkowaniami jest również zamierzone lub bierne 

zamienianie łąkowych i pastwiskowych polan śródleśnych na lasy. Prowadzi to do 

całkowitego zniszczenia wyjątkowych w skali gminy i regionu typów ekosystemów 

otwartych biocenoz łąkowych zlokalizowanych w otoczeniu leśnym.  

 

 

4.5. Ocena możliwości ograniczenia zagrożeń środowiska 

  

 Podstawowe sposoby przeciwdziałania zagrożeniom to: 

 

 pełne uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej poprzez: 

 

o dokończenie skanalizowania wsi i egzekucję przyłączy – zadanie 

dotyczy wszystkich wsi, w szczególności konieczne jest skanalizowanie 

wsi zlokalizowanych w dolinach rzecznych, 

 

o wywóz nieczystości ze zbiorników wybieralnych i właściwa ich utylizacja 

– ze względu na wagę ochrony wód podziemnych na obszarze gminy 

powinna być prowadzona kontrola wywozu ścieków bytowo-

gospodarczych na oczyszczalnię, 

 

o wprowadzanie systemów kanalizacji wzdłuż dróg,  

 

o ograniczenie w stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów oraz 

odpowiednie ich składowanie – zadanie dotyczy głównie terenów dolin 

rzecznych, kopalnych dolin wodonośnych i przyległych do dolin,  

 

o likwidację dzikich wysypisk śmieci i zabezpieczenie miejsc 

wyznaczonych do ich składowania – na całym obszarze gminy 

występują nielicznie dzikie wysypiska odpadów, które powinny być 

uporządkowane, 
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o wzbogacenie zabudowy biologicznej głównych rzek i innych mniejszych 

cieków wodnych jako naturalnej metody oczyszczania i zabezpieczania 

wód – zadanie dotyczy głównie dużych cieków – Odry, Prószkowskiego 

Potoku, Krzywuli, a także wszystkich cieków zlokalizowanych w części 

zachodniej; 

 

 zmiana modelu intensywnej gospodarki rolnej (dotyczy głównie części 

północnej i wschodniej na terenach zalewowych Odry):  

 

o zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin i nawozów 

sztucznych, 

 

o utrzymanie istniejących miedz, nieużytków, oczek wodnych, zadrzewień 

i zakrzaczeń śródpolnych oraz w miarę możliwości wzbogacanie 

krajobrazu rolniczego o te elementy - jako ochrony przeciwerozyjnej, 

ostoi bioróżnorodności, miejsc służących małej retencji wodnej i 

sprzyjających występowaniu naturalnych wrogów gatunków 

szkodliwych dla upraw rolnych, 

 

 

o zastępowanie homogenicznego krajobrazu rolniczego i monokultur  

rolnych mozaikowatą strukturą krajobrazu z różnogatunkowymi 

uprawami rolnymi, poprzecinanymi obszarami łąk i pastwisk, 

 

o ochronę cieków wodnych przed zanieczyszczeniami spływającymi z pól 

uprawnych poprzez zróżnicowaną zabudowę biologiczną; 

 

 ochrona przez zanieczyszczeniami atmosfery poprzez: 

 

o likwidację źródeł małej emisji - modernizacja lokalnych kotłowni i 

palenisk domowych, zmiana paliwa z węgla na gaz, olej opałowy czy 

koks – zadanie dotyczy głównie terenu większych i bardziej 

skoncentrowanych wsi położonych na terenach słabo przewietrzanych, 

a w mniejszym zakresie małych wsi,  

 

o zabudowa ciągów komunikacyjnych pasami niskiej i wysokiej zieleni 

jako naturalnej ochrony przez spalinami – zadanie dotyczy głównie 

drogi krajowej i powinno być realizowane po zewnętrznej stronie 

przydrożnych rowów w postaci najlepiej szpalerów wysokich 

żywopłotów z drzew i krzewów (stanowią mniejsze niebezpieczeństwo 

w razie wypadku samochodowego), 

 

 ochrona przed hałasem poprzez: 

 

o restrykcyjne przestrzeganie obowiązujących norm hałasu, 
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o zabudowę ciągów komunikacyjnych wysokimi pasami zieleni będącymi 

naturalnymi barierami akustycznymi, w szczególności przy autostradzie 

i drogach krajowych, w szczególności przy ich rozwidleniu we wsi 

Wrzoski, 

 

o stosowanie ekranów przeciwakustycznych wzdłuż dróg we Wrzoskach i 

Dąbrowie na wzór ekranów przy autostradzie w Prądach i Siedliskach, 

a w razie potrzeby przy zakładach produkcyjnych i usługowych, 

 

 ochrona powierzchni ziemi poprzez: 

 

o racjonalną, uwzględniającą walory przyrodnicze i krajobrazowe 

rekultywację terenów zdewastowanych i zdegradowanych, 

 

o ochronę gleb chronionych klas I-III i organicznych. 

 
 
5. Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku 
 

 Trudno z całą pewnością wyrokować co do dalszych zmian ekologicznych 

obszaru opracowania. Z pewnością niestabilne będą populacje podlegające 

rozlicznym zagrożeniom ze strony gospodarczej działalności człowieka, szczególnie 

te, które za siedliska obrały obszary w różny sposób zagospodarowane. Wyjątkowo 

zagrożoną grupą są rośliny i zwierzęta siedlisk marginalnych, czyli skrajnie 

wilgotnych i skrajnie suchych. Będą one podlegały dalszej deprecjacji, choć już dziś 

nie przedstawiają poza niewielkimi wyjątkami wysokich walorów. 

 Analiza ostatnich kilkudziesięciu lat notowań florystycznych wskazuje na 

regresywną tendencję niemal we wszystkich grupach siedliskowych. Zwrócić jednak 

należy baczniejszą uwagę na rośliny, które występowały na typowych dla krajobrazu 

niżu południowej Polski siedliskach ekstensywnie zagospodarowywanych, które 

niejako integrowały się z krajobrazem kulturowym kraju. Do takich gatunków należy 

pełnik europejski, gółka długoostrogowa czy dziewięciornik błotny występujące 

niegdyś na wilgotnych i świeżych łąkach.  

Obecnie obszary te zostały osuszone do standartowych poziomów 

uwilgotnienia, co oczywiście zubożyło florę o najbardziej interesujące gatunki.  

Procesy takie wydają się być nieodwracalne, dlatego głównym celem ochrony 

przyrody na obszarze stosunkowo intensywnie zagospodarowanej rolniczo gminy 

powinny stać się promocja rolnictwa ekologicznego i powrót tam gdzie to możliwe do 

starej struktury użytkowania. Grunty takie powinny stać się rusztem ekologicznym 

składającym się z różnych form ustawowej i pozaprawnej ochrony (np. użytki 

ekologiczne,  pomniki przyrody itp.) o różnej powierzchni i różnym rygorze 

ochronnym.  

Pamiętać jednak trzeba, że utrzymanie walorów roślinnych łąk, muraw 

wymaga ekstensywnego zagospodarowania, czyli czynnej ochrony. Warto także 

poczynić starania o wyznaczenie na obszarze gminy tzw. agrorezerwatów, które 
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miałyby chronić bogate w chwasty segetalne zagony, gdzie stosowane byłyby 

niskonakładowe, ekstensywne zabiegi agrotechniczne. Ten wniosek dotyczy w 

szczególności obszarów użytkowanych rolniczo w południowej części opracowania. 

 Biorąc pod uwagę ostatnie przyspieszenie procesów semiurbanizacyjnych wsi 

opolskiej, można przewidywać ubożenie zespołów faunistycznych związanych z 

środowiskami rolniczymi, w tym także skrajnie antropogenicznymi (np. jaskółki 

dymówki w oborach), które na terenie opracowania dominują.  

 Ważne dla rzadkich i chronionych zwierząt obszaru opracowania będzie 

utrzymanie funkcjonalności tzw. sięgaczy ekologicznych, tj. biocenoz liniowych 

łączących przekształcone tereny peryferyjnej strefy wsi z ekosystemami mało 

przekształconymi położonymi w otoczeniu terenu opracowania. Ma to szczególne 

znaczenie w przypadku położonych we wschodniej i północnej części terenu 

opracowania zadrzewień i dolin rzecznych, gdzie wykształciły się stosunkowo bogate 

zespoły faunistyczne i florystyczne, których egzystencja w znacznej mierze zależała 

będzie od łączności z ostojami fauny i flory wzdłuż korytarzy ekologicznych. 

Na terenie gminy w przeważającym obszarze wiejskiej zmiany zachodzące w 

środowisku przyrodniczym będą niewielkie oprócz stref inwestycyjnych oraz rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej w paśmie semiurbanizacji. Pod względem struktury 

zagospodarowania obszary te osiągnęły stan bliski optimum. Dotychczas 

użytkowane tereny rolne będą nadal podstawowym uwarunkowaniem rozwojowym. 

Na terenie wsi w pobliżu Opola będzie się intensywnie rozwijać zabudowa 

mieszkaniowa w pasmach semiurbanizacji.  

Najmniej produktywna część terenów rolnych zostanie zalesiona, co podniesie 

wskaźnik lesistości. Powinien zwiększyć się udział zadrzewień przeciwerozyjnych 

wzdłuż dróg i cieków oraz skarp dolin rzecznych. Z czasem zwiększy się nieznacznie 

presja na tereny osadnicze i rolne ze strony producentów rolnych, którzy będą 

rozbudowywać gospodarstwa, ale głównie przez wracających do Polski emigrantów, 

którzy najprawdopodobniej wraz z wyrównywaniem się płac i poziomu życia będą 

wracać do Dąbrowy i na tereny okolicznych wsi. Nie będzie to jednak obszarowo 

duża zmiana. Należy również liczyć się z rozwojem usług rolnictwa i przetwórstwa 

rolno-spożywczego, głównie w większych miejscowościach i przy ważniejszych 

drogach.  

 Na terenie użytków rolnych należy się liczyć z zanikaniem nieużytków, co 

związane jest z systemem dopłat bezpośrednich. 

 W zakresie prognozowanych zmian w środowisku przyrodniczym możliwe i 

bardzo prawdopodobne są następujące procesy:  

 

- dalsza koncentracja zanieczyszczeń w glebach i powietrzu atmosferycznym, 

 

- pogorszenie stanu czystości wód podziemnych poziomu czwartorzędowego oraz 

w zróżnicowanym stopniu izolowanego poziomu w trzeciorzędzie, 

 

- dalsze zmniejszanie walorów przyrodniczych, w tym różnorodności florystycznej i 

faunistycznej, 
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- zwiększenie się obszarów bezpowrotnie zdewastowanych przez procesy 

semiurbanizacji. 

 

To ostatnie zagrożenie w perspektywie 20-30 lat może być najistotniejsze  

 
 
6. Uwarunkowania ekofizjograficzne – wnioski do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
 

 Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące 

wnioski do wykorzystania w trakcie sporządzania zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 

1. Powierzchniowe utwory geologiczne obszaru opracowania należą do gruntów 

nośnych i średnionośnych w części położonej na wysoczyznach 

wodnolodowcowych i na wyższych terasach nadzalewowych (piaski i żwiry, 

gliny). Najmniej korzystne warunki występują w dolinie Odry (mady, namuły), 

w podtorfionych dolinkach mniejszych cieków oraz na wychodniach podłoża 

iłów trzeciorzędowych (osady plastyczne).  

 

2. Utwory powierzchniowe czwartorzędowe są na wysoczyźnie polodowcowej 

słabo przepuszczalne w miejscach występowania glin zwałowych, średnią 

przepuszczalność mają w dolinach rzecznych, największą na obszarach 

równiny wodnolodowcowej oraz równin teras nadzalewowych. Znaczny obszar 

południowej i zachodniej części gminy wzdłuż krawędzi morfologicznej doliny 

Odry obejmuje nieznaczną pokrywę czwartorzędową, a zalegające pod nią 

ilaste osady charakteryzują się silnym uwodnieniem (przewarstwienia 

piaszczysto-żwirowe).   

 

3. Poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędowych, który jedynie 

w dolinach kopalnych ma znaczenie eksploatacyjne oraz w głębiej położonych 

poziomach w trzeciorzędzie (miocen lądowy), kredzie (cenoman) i porowo-

szczelinowych osadach dolnego triasu na głębokości ponad 300 m ppt. 

Poziom w dolinach kopalnych czwartorzędowych jest eksploatowany.  

 

4. Na obszarze gminy występują graniczne strefy dwu GZWP – 338 i 336; 

zbiornik GZWP 335 w dolnym triasie, zalegający najgłębiej, występuje pod 

całym obszarem gminy.  

 

5. Głębokość zalegania I-ego poziomu wodonośnego o znaczeniu 

gospodarczym w czwartorzędzie i trzeciorzędzie  wynosi średnio 20-40 m ppt.  

 

6. Głębokość zalegania wód gruntowych wynosi od kilkudziesięciu centymetrów 

w dolinach rzecznych do ponad 10 m na obszarze wysoczyzny polodowcowej 

z ostańcami piasków plioceńskich oraz na wydmach. Zwierciadło wód 
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gruntowych jest swobodne, pod glinami zwałowymi i aluwialnymi lokalnie jest 

lekko napięte.  

 

7. Lokalne uwarunkowania hydrogeologiczne w wyłączeniem den dolin 

rzecznych i nielicznych źródlisk nie stanowią przeszkody dla zabudowy, na 

piaskach i żwirach lodowcowych sprzyjają jednak zanieczyszczeniu wód I-ego 

poziomu. Pod względem izolacji poziomu użytkowego jest ona dobra jedynie 

w miejscach powierzchniowego występowania glin. Lokalne płaty iłów 

trzeciorzędowych również dobrze izolują poziomy wodonośne. 

 

8. Cała gmina ma wodociągi, ujęcia wód w Dąbrowie i poza terenami gminy 

zasilające wodociągi mają uregulowany stan prawny. 

 

9. Konieczne jest dokończenie procesów skanalizowania wsi, w szczególności 

tych z doliny rzecznych i leżących nad czwartorzędowymi strukturami 

wodonośnymi dolin kopalnych. Obecnie proces kanalizacji jest bardzo daleko 

zaawansowany.  

 

10. Dolina Odry oraz dolinki mniejszych cieków ze względu na występowanie 

stosunkowo płytkiego poziomu wód gruntowych, zagrożenie powodziowe i 

podtopieniami oraz spełniane funkcje ekologiczne, powinny być wyłączona z 

zabudowy. 

 

11. Tereny bezpośrednio zagrożone zalewami powodziowymi obejmują strefę 

międzywala Odry. Międzywale nie jest chronione przed zalewami nawet 

niskich wód powodziowych i powinno zostać wyłączone od 

zagospodarowania. 

 

12. na terenie gminy zlokalizowany jest polder zalewowy Żelazna, projektuje się 

drugi większy polder Żelazna II. 

 

13. Poza krawędziami doliny Odry oraz stromymi zboczami innych mniejszych 

dolinek i wzniesień na terenie opracowania nie występują przeciwwskazania 

rzeźby terenu w stosunku do zabudowy. Spadki bardzo rzadko przekraczają 

10%. Strome skarpy doliny Odry i innych cieków o wysokości > 5 m powinny 

być chronione przed zabudową w strefie co najmniej 10 m. Najbardziej strome 

skarpy powinny być stabilizowane przeciwerozyjnie zabudową biologiczną.  

 

14. Na obszarach występowania wielkoprzestrzennych gruntów ornych w centrum 

gminy występuje erozja wietrzna. Ustalenia planu dla takich obszarów 

powinny przewidywać możliwość zakładania przeciwerozyjnych pasów 

zadrzewień.  

 

15. Erozja wodna jest zagrożeniem jedynie na skarpach dolin rzecznych i w 

mniejszym stopniu na niektórych stokach wysoczyzny o spadkach > 10%. Na 
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najbardziej stromych stokach wzniesień w zachodniej części gminy jest 

ograniczona poprzez ich zalesienie. 

 

16. Obszar doliny Odry jest terenem zagrożenia powodziowego i powinien być 

wyłączony z zabudowy. 

 

17. Obszar gminy charakteryzuje się zmiennymi warunkami mikroklimatycznymi 

do zabudowy. Najmniej korzystne warunki panują w najniższych częściach 

dolin, korzystniejsze na przydolinnych równinach i wysoczyznach, 

najkorzystniejsze na wysoczyznach w obszarach wododziałowych (poza 

stromymi północnymi stokami). 

 

18. Gleby terenu opracowania należą do średnich do produkcji rolnej. 

Najkorzystniejsze warunki panują na madach doliny Odry i na glinach z 

glebami brunatnymi w centralnej i zachodniej części gminy. Rolnictwo jest 

główną funkcją rozwojową terenu gminy.  

 

19. Na terenie gminy zidentyfikowano kilka obszarów o szczególnie cennych 

walorach florystycznych z koncentracjami rzadkich i chronionych gatunków. 

Przedstawiono je w rozdziale o florze i szacie roślinnej. 

 

20. Wśród gatunków roślin terenu opracowania występuje kilkanaście gatunków 

chronionych i rzadkich. Miejsca ich koncentracji należy chronić przed 

zmianami mogącymi spowodować ich wyginięcie. 

 

21. Spośród występujących zbiorowisk roślinnych kilkanaście należy do tzw. 

siedlisk chronionych na podstawie Dyrektywy UE Habitatowej. Ich duże 

koncentracje występują jedynie na kilku obszarach, wśród których 

najważniejszym jest kompleks leśny koło Ostrowa Narockiego. Na 

pozostałych stanowią niewielkie pojedyncze ekosystemy. Siedliska podlegają 

ochronie przez formami zagospodarowania prowadzącymi do ich zniszczenia.  

 

22. Obszar gminy charakteryzuje się lokalnie bardzo wysokimi walorami 

faunistycznymi. Wyznaczono kilka ostoi faunistycznych przedstawionych w 

rozdziale dotyczącym fauny. Najważniejsza jest ostoja o znaczeniu 

międzynarodowym Grądy Odrzańskie i o znaczeniu krajowym Stawy 

Niemodlińskie. 

 

23. Do najsilniejszych powiązań między elementami środowiska przyrodniczego 

terenu opracowania, rzutujących na jego funkcjonowanie, należą powiązania: 

geologia – rzeźba terenu, geologia – hydrogeologia, geologia – sieć 

hydrograficzna, wody powierzchniowe – hydrogeologia, geologia – gleby, 

gleby – szata roślinna, szata roślinna – fauna. Naruszająca określony element 

środowiska przyrodniczego realizacja ustaleń planu powinna uwzględniać 

potencjalne skutki dla pozostałych elementów silnie z nim związanych. 
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24. Obszary gminy w granicach wielkoprzestrzennych kompleksów leśnych w 

części południowej (Bory Niemodlińskie) oraz w dolinie Odry charakteryzują 

się strategicznym znaczeniem w konstrukcji regionalnego i krajowego (dolina 

Odry) systemu ochrony przyrody.  

 

25. Na terenie gminy ochronie z ustawodawstwa o ochronie przyrody podlegają: 

OSO Natura 2000, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego 

krajobrazu, pomnik przyrody, kilkanaście gatunków roślin i kilkanaście typów 

siedlisk przyrodniczych. Dla ww. obszarów i obiektów obowiązują przepisy 

powołujących je rozporządzeń i nadrzędnych aktów prawnych.  

 

26. Na terenie gminy projektuje się: rezerwat przyrody, zespół przyrodniczo-

krajobrazowy, kilka użytków ekologicznych, stanowisko dokumentacyjne i kilka 

pomników przyrody. Z wyjątkiem rezerwatu obszary te mogą być chronione na 

mocy uchwał rady gminy.  

 

27. Ochronie w planach zagospodarowania i w studium powinny podlegać 

przydrożne aleje drzew charakterystyczne dla układu komunikacyjnego i 

krajobrazu gminy, z wyłączeniem alej topolowych, które powinny ulec 

przebudowie. 

 

28. Obszar gminy położony jest w zasięgu wyznaczonych w regionalnym 

opracowaniu dla Opolszczyzny stref zabytkowego krajobrazu kulturowego 

Krajobraz Osiedleńczy „Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej Lasy 

Niemodlińskie” (wsie Prądy, Siedliska, Nowa Jamka i Lipowa) oraz Krajobraz 

Osiedleńczy „Doliny Odry” (obejmujący pozostałe wsie). Strefy te wniesione 

zostały do planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 

Ochrona walorów krajobrazowych w zagospodarowaniu przestrzennym jest na 

tych terenach ważnym uwarunkowaniem.  

 

29. Dotychczasowe zmiany środowiska przyrodniczego związane są przede 

wszystkim z rozwojem funkcji osadniczej i rolniczej.  

 

30. Najpoważniejszymi zagrożeniami dla środowiska są: 

 

 zagrożenie powodziowe w dolinie Odry, 

 

 zagrożenie ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym we Wrzoskach i 

Dąbrowie, a od linii kolejowej w Ciepielowicach, Nowej Jamce i Dąbrowie, 

 

 rozwój intensywnego rolnictwa,  

 

 rozwój zabudowy w sąsiedztwie terenów przyrodniczo-cennych, 
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 degradacja chemiczna i fizyczna wód powierzchniowych i podziemnych 

związana z intensyfikacją rolnictwa, produkcją i brakiem oczyszczania 

ścieków na terenach wiejskich, 

 

 degradacja pozostałych cennych ekosystemów dolin rzecznych, w 

szczególności w dolinie Odry na obszarze Natura 2000,  

 

31. W obecnym stanie zagospodarowania obszar charakteryzuje się 

zróżnicowaną odpornością na degradację i zróżnicowaną zdolnością do 

regeneracji. Obszarami odpornymi i zdolnymi do regeneracji są głównie 

kompleksy leśne oraz łąkowo-zadrzewieniowe w dolinach rzecznych, 

najmniejszą zdolność do regeneracji i odporność mają tereny zabudowane, w 

tym przemysłowe i komunikacyjne oraz grunty orne.  

 

32. Prognozuje się stabilizację lub niewielką dalszą degradację już zubożonych 

ekosystemów. Potencjalnie najbardziej niepożądanymi procesami będą: 

 

 pogarszanie się stanu wód podziemnych w czwartorzędzie i trzeciorzędzie 

oraz wód powierzchniowych, 

 

 dewastacja i degradacja siedlisk chronionych i rzadkich oraz miejsc 

występowania najcenniejszych koncentracji biocenoz wodno-błotnych i 

gatunków roślin chronionych i rzadkich, 

 

 przerwanie korytarzy ekologicznych,  

 

 przekształcenia gleb oraz powierzchniowych utworów geologicznych na 

skutek rozwoju zabudowy,  

 

 pogarszanie się jakości gleb i wód pod wpływem intensyfikacji produkcji 

rolnej, 

 

 zmniejszanie się terenów biologicznie czynnych, w szczególności w 

strefach inwestycyjnych oraz na terenach zurbanizowanych w strefie 

semiurbanizacji. 

 

33. Ograniczenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i poprawę jego 

funkcjonalności na analizowanym obszarze można osiągnąć poprzez: 

 

 dokończenie programu ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Odry, 

 

 wybudowanie ekranów akustycznych we Wrzoskach i Dąbrowie, 

 

 pełne uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,  
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 racjonalne gospodarowanie na terenach rolniczych nawozami i środkami 

ochrony roślin, 

 

 ochronę przeciwerozyjną wietrzną gleb, 

 

 zwiększenie lesistości, 

 

 nie wprowadzanie zabudowy do dolin rzecznych, 

 

 zachowanie i wzbogacanie ciągłości korytarzy ekologicznych 

 

 ochronę kępowych i liniowych zadrzewień i zakrzaczeń w dolinach i na 

wysoczyźnie, 

 

 koncentrację nowej zabudowy na obszarach już zabudowanych 

(dogęszczenie) lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

34. Terenami, których użytkowanie i zagospodarowanie z uwagi na cechy 

zasobów środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinny 

być podporządkowane zachowaniem walorów i zasobów przyrodniczych są: 

 

 dolina Odry, Prószkowskiego Potoku, Krzywuli, a także innych dolinek 

cieków odwadniających wysoczyznę i spływających w kierunku Odry lub 

Ścinawy Niemodlińskiej, w zakresie ochrony funkcjonowania korytarza 

ekologicznego, a w przypadku największej z dolin ochrony 

przeciwpowodziowej – zakaz zabudowy, 

 

 polder zalewowy Żelazna i projektowany Żelazna II, 

 

 strome zbocza doliny Odry – w zakresie zabezpieczenia przed erozją 

wodną i innymi formami denudacji, a także ochronie jako miejsc ekspozycji 

krajobrazowej  

 

 Rezerwat Prądy, 

 

 Obszar Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie, 

 

 Stobrawski Park Krajobrazowy, 

 

 OChK Bory Niemodlińskie, 

 

 projektowany obszar rezerwatu przyrody, 

 

 projektowany obszar powiększenia OChK Bory Niemodlińskie, 

 

 pomniki przyrody istniejące i projektowane, 
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 projektowane użytki ekologiczne,  

 

 projektowane stanowisko dokumentacyjne, 

 

 projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

 

 siedliska przyrodnicze chronione, 

 

 stanowiska chronionych gatunków roślin, 

 

 ciągi alej przydrożnych, 

 

 ostoje ptactwa wodno-błotnego o znaczeniu krajowym, 

 

 kompleksy gleb klas chronionych II i III oraz organicznych, 

 

 lasy ochronne, 

 

 strefy ochronne ujęć wód, 

 

 źródliska i wysięki, 

 

 obszary GZWP, 

 

 obszary ponadnormatywnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych i 

podziemnych,  

 

 obszary zabytkowego krajobrazu kulturowego, 

 

 tereny w zasięgu stref oddziaływania promieniowania z linii wysokiego 

napięcia, 

 

 strefa 100 m od pasa drogowego drogi krajowej i autostrady zagrożona 

akumulacją metali ciężkich i WWA, 

 

 strefy wzdłuż autostrady i dróg zagrożone hałasem, 

 

 tereny zalewowe. 

 

35. Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów przyrodniczych to 

ograniczenia wynikające z obecności obszarów wymienionych w pkt. 34. 

 

36. Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów wyszczególnionych w pkt. 34 należy sporządzać opracowania 
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ekofizjograficzne problemowe rozstrzygające uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego w zależności od problematyki. 
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