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1. Wstęp 
Inwentaryzacja została sporządzona dla obszaru objętego planowanym przedsięwzięciem: 
Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu – 

Zwiększenie moŜliwości retencji oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych 
na terenach nizinnych – dokumentacja projektowa dla zadania 17 – zbiornik Liszczok (zwane 
dalej przedsięwzięciem). Przedsięwzięcie będzie realizowane przez PGL Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Zawadzkie, 47-120 Zawadzkie, ul. Strzelecka 6. Objęty nim teren jest połoŜony 
wśród terenów leśnych. Opracowanie posłuŜy do oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia. Inwentaryzacja została opracowana na potrzeby sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Inwentaryzacja uwzględnia 
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 września 
2011 r. (WOOŚ.4241.295.2011.IM) w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na gatunki zwierząt objętych ochroną, 
występujących w przedmiotowym zbiorniku wodnym oraz na przedmiot i cele ochrony 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 
 
Analizowano, jakie będzie oddziaływanie przedsięwzięcia na obiekty poddane prawnej 
ochronie przyrody. Na tej podstawie opracowano uwagi do przedsięwzięcia, a takŜe zalecania 
konieczne do uwzględnienia przy projektowaniu i prowadzeniu prac. 
W opracowaniu uwzględniono obszary Natura 2000 zgodnie ze stanem na dzień opracowania 
raportu i danych zawartych na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska1. 
 
Inwentaryzację sporządzono zgodnie z niŜej wymienionymi aktami prawnymi: 

� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami); 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 
r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami), zwana dalej ustawą o ochronie przyrody; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
takŜe kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz.510); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133); 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), zwane dalej 
rozporządzeniem o ochronie gatunkowej roślin; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), zwane dalej 
rozporządzeniem o ochronie gatunkowej grzybów; 

                                                 
1 http://natura2000.gdos.gov.pl. 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), zwane 
dalej rozporządzeniem o ochronie gatunkowej zwierząt; 

� Standardowe Formularze Danych i mapy Obszarów Natura 2000 umieszczone na 
stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, według stanu w marcu 
2011 r. 

W tekście są odwołania do aktów prawnych:  
� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/EC z dnia 30 listopada 2009 

roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, znana dalej Dyrektywą ptasią; 
� Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory, zwana dalej Dyrektywą siedliskową. 
 
2. Charakterystyka terenu 

 
2.1. PołoŜenie 
Przedsięwzięcie jest połoŜone w województwie opolskim, powiecie oleskim, gminie 
Dobrodzień, obręb Pludry działki nr 860/114, 2162, 685/187 AM 111, nr 130/7 AM 8. 
Istniejący zbiornik małej retencji Nr 17 Liszczok wraz z infrastrukturą połoŜony jest w 
Leśnictwie Piotrowina oddział 198 Nadleśnictwa Zawadzkie w sąsiedztwie miejscowości 
Liszczok (zapora czołowa usytuowana jest w ul. Rybackiej). Obszar przedsięwzięcia leŜy w 
mezoregionie Równina Opolska, naleŜącego do makroregionu Niziny Śląskiej.  
 
2.1.1. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 
Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie połoŜony jest wśród kompleksów leśnych w dolinie 
rzeki Lublinicy prawobrzeŜnego dopływu Małej Panwi. Z jednej strony analizowany obszar 
przylega do miejscowości Liszczok. Teren równinny płaski. W miejscu gdzie zostanie 
odbudowany dawny zbiornik koryto Lublinicy jest uregulowane i pogłębione. Na pozostałych 
odcinkach dolina i koryto rzeki tworzą unikatowy krajobraz z zachowanymi licznymi 
malowniczymi meandrami, starorzeczami, głębiami, bystrzami i innymi godnymi zachowania 
elementami.  
W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia występują czwartorzędowe piaski średnie i drobne, 
przewarstwione zastoiskowymi namułami gliniastymi, powyŜej których leŜą nasypy 
(kamienie, gruz, kruszywo, piasek średni, namuły gliniaste, torf i gleba). PoniŜej 10 m p.p.t. 
nawiercono warstwę pyłu piaszczystego. Czwartorzędowa warstwa wodonośna zbudowana z 
piasków drobno i średnioziarnistych posiada swobodne zwierciadło wody stabilizujące się w 
okresie badań na głębokości od 1,6m do 2,70 m p.p.t. 
 
2.1.2. UŜytkowanie gruntów i gleby 
Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w obszarze istniejącego zdegradowanego 
zbiornika małej retencji w otoczeniu ekosystemów leśno – łąkowych, od strony wschodniej 
sąsiaduje z zabudowaniami miejscowości Liszczok. Na drodze prowadzącej od wsi Liszczok 
w korycie rzeki Lublinicy istnieje most Ŝelbetowy, w którym od napływu wody rzecznej 
istnieje stopień przystosowany do piętrzenia wody praktycznie w płaszczyźnie wlotu pod 
most, km 3+000 rzeki Lublinicy. Przez zbiornik przepływa rzeka Lublinica. 
W analizowanym obszarze, na podstawie opisu taksacyjnego, wyróŜniono następujące typy i 
podtypy gleb leśnych: gleba bielicowa pod względem składu granulometrycznego są to piaski 
słabo gliniaste na piaskach luźnych oraz piaski luźne, gleba gruntowoglejowa właściwa pod 
względem składu garnulometrycznego są to piaski gliniaste średniej głębokości na piaskach 
zwięzłych, grunty porolne – gleba gruntowoglejowa właściwa – piaski gliniaste średniej 
głębokości na piaskach zwięzłych, a ponadto grunty rolne: rola VI klasy gleby, pastwiska V i 
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VI klasy gleby, sad VI klasy gleby, grunty pod linią energetyczną, tereny budowlane LP, 
zadrzewienia LP oraz tereny prywatne. W wykonanej odkrywce glebowej w roku 2001 w 
sąsiednim oddziale 176 nie wykazano obecności wody gruntowej w profilu glebowym. 
 

Fotografia 1. Teren projektowanego zbiornika, most z pozostałością starego piętrzenia na zbiorniku. 

 
2.1.3. Wody powierzchniowe i klimat 

Przedsięwzięcie połoŜone jest w zlewni rzeki Lublinicy. Rzeka jest prawobrzeŜnym 
dopływem Małej Panwi, która uchodzi do Odry. Źródła ma w pobliŜu wsi Sadów i ma ok. 29 
km długości. Do Małej Panwi wpływa w mieście Zawadzkie. W rejonie objętym 
opracowaniem jej koryto i przyległa część doliny tworzą unikatowy krajobraz z zachowanymi 
licznymi malowniczymi meandrami, starorzeczami, głębiami, bystrzami i innymi godnymi 
zachowania elementami. Oprócz Lublinicy licznie występują małe cieki o płaskich i 
podmokłych dnach. Zlewnia Lublinicy wynosi 122.3 km2. Opad w obszarze zlewni Lublinicy 
wynosi 718 mm – średni wieloletnia. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze 
jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych 
(JCWP) – Lublinica o kodzie PLRW60001711829, która stanowi część scalonej części wód 
SO0403 pn. „Mała Panew od Stoły do Lublinicy włącznie”. Według Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW) JCWP Lublinica została sklasyfikowana jako ciek 
typu – potok nizinny piaszczysty – która została oceniona jako silnie zmieniona część wód o 
złym stanie, niezagroŜona osiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan wód w 
2015 roku. Zgodnie z oceną jakości wód rzeki Lublinicy za 2009 r. niesie ona wody 
pozaklasowe.  
Region, w którym zlokalizowana jest planowana inwestycja, znajduje się w strefie 
charakteryzującej się relatywnie ostrymi warunkami klimatycznymi na skutek oddziaływania 
WyŜyn: Śląskiej (od południa) i Woźnicko-Wieluńskiej (od północy). Oddziaływanie wyŜyn 
na warunki klimatyczno-pogodowe powoduje wzrost wpływów kontynentalnych w stosunku 
do atlantyckich. DuŜe znaczenie w kształtowaniu mezoklimatu ma równieŜ obniŜenie dolinne 
Małej Panwi, które modyfikuje wpływy róŜnych typów klimatów. Średnia roczna temperatura 
powietrza w gminie wynosi 7˚C. W styczniu średnia temperatura wynosi –2˚C; a w lipcu 
17˚C. Biorąc pod uwagę wieloletnie wskaźniki termiczne, zima w tym regionie rozpoczyna 
się 11 grudnia, a wiosna 1 kwietnia. Roczna suma opadów przekracza 710 mm. Średnio 
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występuje ok. 20 dni burzowych w ciągu roku. Częstotliwość gradobicia nie przekracza 1,5 
dnia na rok. Na terenie tym przewaŜają wiatry zachodnie przynoszące najwięcej opadów. 
Najczęściej na wiosnę i w lecie wieją wiatry północno–zachodnie, najrzadziej wschodnie i 
północno-wschodnie. Silne wiatry naleŜą do rzadkości i często panuje cisza. Surowość 
klimatu przejawia się większymi amplitudami temperatur, niŜszymi temperaturami w okresie 
letnim, duŜą liczbą opadów, skróconym sezonem wegetacyjnym, grubszą pokrywą śniegową i 
dłuŜszym okresem jej występowania. Zimy są w gminie długie i ostrzejsze niŜ np. w dolinie 
Odry, lata krótsze i zimniejsze.  
Warunki mikroklimatyczne obszaru charakteryzują się duŜą zmiennością, spowodowaną 
m.in. zróŜnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem wielkoprzestrzennych ekosystemów 
leśnych i łąkowych, a takŜe strefy otwartych obszarów gruntów ornych zlokalizowanej w 
centralnej jej części. ZróŜnicowanie terenu powoduje występowanie znacznej zmienności 
warunków bioklimatycznych. 
 

2.2. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przedsięwzięcia. 

 
2.2.1. Flora. 
 
2.2.1.1. Metodyka 
W celu rozpoznania obszaru przeprowadzono badania terenowe, uzupełniające istniejące juŜ 
opracowania, w okresie sierpnia do października 2011 roku. Wcześniejsze rozpoznanie 
obejmujące sezon wegetacyjny było prowadzone w 2007 roku przez dr Krzysztofa Spałka. 
Jedna osoba (posiadająca niezbędną wiedzę z zakresu biologii) dokonała przeglądu terenu 
objętego planowanym przedsięwzięciem. Badano obszar przedsięwzięcia i obszary 
bezpośrednio do niego przyległe w pasie 100-300 metrów, w uzasadnionych wypadkach 
sprawdzając teŜ fragmenty obszaru poza tym pasem (moŜliwość występowania gatunków 
wraŜliwych na przedsięwzięcie). Zbadano cały teren, w tym bardziej szczegółowo 
sprawdzono miejsca, gdzie spodziewano się cenniejszych siedlisk gatunków i zbiorowisk 
roślinnych. Do prac wykorzystano takŜe dane z dostępnych opracowań. Wyniki 
inwentaryzacji przyrodniczej posłuŜyły do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie cech siedliska próbowano ocenić wartość 
zbiorowisk dla chronionych oraz rzadkich gatunków fauny i flory. Wyniki inwentaryzacji 
uzupełniono przeglądem danych ze wcześniejszych badań w tym regionie, prowadzone przez 
inne osoby. Oceniono czy informacje w nich zawarte mogą uzupełnić inwentaryzację, 
poddające je weryfikacji na podstawie własnych danych. 
 

2.2.1.2. Dotychczasowe badania 
Na potrzeby planowanej budowy zbiornika małej retencji Liszczok - zadanie 17 prowadzone 
były prace zmierzające do rozpoznania środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie zbiornika. 
Objęły one szereg wizji terenowych oraz analiz dokumentów archiwalnych.  
Istniejące opracowania:  

� Inwentaryzacja przyrodnicza i wstępna ocena przyrodnicza dla 18 zadań składających 
się z poszczególnych obiektów planowanych do wykonania w ramach projektu: 
Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w 
ekosystemach leśnych na terenach nizinnych na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie. 
Opracowanie: dr Krzysztof Spałek, Bio - Plan Krasiejów 2007 r. 

� Obiekty ochrony przyrody w pobliŜu planowanego zbiornika Liszczok gm. 
Dobrodzień. Oprac. GraŜyna Halicka 2011 r. 
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Fotografia 2. Ogólny widok na krajobraz, w którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie. 

 

2.2.1.3. Siedliska przyrodnicze     
Podczas badań terenowych obszaru przedsięwzięcia i jego otoczenia nie stwierdzono 
występowania siedlisk przyrodniczych, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a takŜe kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, 
poz.510). Potwierdzono występowanie zbiorowisk roślinnych stwierdzanych we 
wcześniejszych badaniach tego terenu (Spałek 2007). Koryto Lublinicy w obrębie dawnego 
zbiornika pogłębione, uregulowane, dno piaszczyste, tylko miejscami skupiska rzęśli 
wiosennej Callitriche palustris. W strefie brzegowej (zachodniej) wąski pas o charakterze 
grądowym, ale nie o cechach pozwalających zakwalifikować jako siedlisko przyrodnicze. W 
obrębie zbiornika w południowo-zachodnim fragmencie nalot olszy czarnej Alnus glutinosa. 
Na zachodnim brzegu dawnego zbiornika (a obecnie projektowanego) widoczne przesuszenie 
w siedliskach leśnych. Pod tym względem przedsięwzięcie będzie oddziaływało pozytywnie, 
zwiększając retencję. Widać murszenie torfów niskich pomiędzy lasem a dawnym 
wypłyconym brzegiem zbiornika, gdzie dawniej musiała być bogata roślinność szuwarowa. 
Cały obszar planowanego zbiornika porastają zbiorowiska szuwarowe i zarostowe o 
niewielkich walorach przyrodniczych. Głównie są to zbiorowiska z dominacją trzcinnika 
piaskowego Calamagrostis epigejos, trzcinnika lancetowatego Calamagrostis canescens, 
mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea, miejscami szuwar mannowy Glycerietum 

maximae, zespół sitowia leśnego Scirpetum sylvatici. Na pozostałym obszarze i w jego 
otoczenie występują zbiorowiska leśne z dominacją suboceanicznego bóru świeŜego 
Leucobryo-Pinetum. 
 

2.2.1.4. Flora – gatunki objęte ochroną gatunkową 
Pokrywa roślinna terenu zajmowanego pod zbiornik jest o przeciętnych wartościach 
przyrodniczych, bez cennych gatunków chronionych i rzadkich. Nie stwierdzono na terenie 
przedsięwzięcia i w jego otoczeniu chronionych gatunków roślin, grzybów i porostów.  
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W zbiorowiskach terenów otwartych dominuje trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, 
do którego zwłaszcza w terenach bardziej wilgotnych dołącza mozga trzcinowata Phalaris 
arundinacea, trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens, sitowie leśne Scirpus 

sylvaticus, śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, sit rozpierzchły Juncus effusus, uczep 
trójlistkowy Bidens tripartita, mietlica zwyczajna Agrostis capillaris, trzęślica modra Molinia 

caerulea, turzyca drŜączkowata Carex brizoides. Miejscami gdzie jest silniejsze uwigotnieje z 
występującą wodą rośnie manna mielec Glyceria maxima. W południowo-zachodnim 
fragmencie jest nalot drzew olszy czarnej Alnus glutinosa. Drzewa w róŜnym wieku od kilku 
do kilkudziesięcioletnich, bez wypróchnień i dziupli. W toni wodnej rzeki występują jedynie 
zbiorowiska rzęśli wiosennej Callitriche palustris i potocznika wąskolistnego Berula erecta, 
rzęsa drobna Lemna minor, manna mielec Glyceria maxima. W strefie ekotonowej między 
terenem otwartym (czaszą dawnego zbiornika) a lasem dodatkowo dochodzą gatunki leśne 
takie jak borówka czarna Vaccinium myrtillus, orlica pospolita Pteridium aquilinum, wietlica 
samicza Athyrium filix-femina, narecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana, szczawik 
zajęczy Oxalis acetosella, śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, trzęślica modra Molinia 

caerulea, jeŜyny Rubus sp. W bardziej zdegradowanych siedliskach pojawia się roślinność 
charakterystyczna dla siedlisk synantropijnych i ruderalnych: pokrzywa zwyczajna Urtica 
dioica, bylica pospolita Artemisia vulgaris, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, 
wrotycz pospolity Tanacetum vulgare.  
Na południowym brzegu projektowanego zbiornika, wzdłuŜ ul. Rybackiej, rośnie cenna aleja 
wiązów szypułkowych Ulmus laevis.  
 

Fotografia 3. Aleja wiązów szypułkowych przy ul. Rybackiej w miejscowości Liszczok. 

 

2.2.1.5. ZagroŜenia i zalecenia ochronne 
Zbiorowiska roślinne w otoczeniu przedsięwzięcia nie mają cech cennych przyrodniczo, nie 
ma tam siedlisk przyrodniczych. Spośród zidentyfikowanych gatunków roślin nie znaleziono 
gatunków objętych ochroną gatunkową. Zmiany wprowadzone przez zbiornik wodny 
spowodują lokalny wzrost róŜnorodności biologicznej poprzez zróŜnicowanie uwarunkowań 
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siedliskowych. Pojawią się moŜliwości rozwoju zbiorowisk związanych z siedliskami wodno-
błotnymi. 
 

2.2.2. Fauna 
W badaniach terenowych starano się o rozpoznanie, jakie gatunki chronionych zwierząt 
występują w terenie przewidziany pod przedsięwzięcie i e jego najbliŜszym otoczeniu (100-
300 m). Analizowano moŜliwość występowania gatunków będących przedmiotem ochrony w 
obszarze PLH160008 Dolna Dolnej Panwi. Zwrócono równieŜ uwagę na chronione gatunki 
ptaków, w tym umieszczone w załączniku I dyrektywy ptasiej. Brano pod uwagę rolę 
lokalnego korytarza ekologicznego, jaką pełni dolina Lublinicy. W badaniach terenowych 
szczególna uwagę skupiono na zimorodku Alcedo atthis, wydrze Lutra lutra i minogu 
strumieniowym Lamperta planeri. Spośród nich w terenie zajmowanym pod przedsięwzięcie 
stwierdzono jedynie występowanie zimorodka, dla pozostałych gatunków są warunki 
siedliskowe do występowania wydry. 
 
2.2.2.1. Metodyka 
W celu rozpoznania obszaru przeprowadzono badania terenowe, uzupełniające istniejące juŜ 
opracowania, w okresie sierpnia do października 2011 roku. Wcześniejsze rozpoznanie 
obejmujące sezon lęgowy było prowadzone w 2007 roku przez dr Krzysztofa Spałka. Jedna 
osoba (posiadająca niezbędną wiedzę z zakresu biologii) dokonała przeglądu terenu objętego 
planowanym przedsięwzięciem. Badano obszar przedsięwzięcia i obszary bezpośrednio do 
niego przyległe w pasie 100-300 metrów, w uzasadnionych wypadkach sprawdzając teŜ 
fragmenty obszaru poza tym pasem (moŜliwość występowania gatunków wraŜliwych na 
przedsięwzięcie). Zbadano cały teren, w tym bardziej szczegółowo sprawdzono miejsca, 
gdzie spodziewano się siedlisk gatunków chronionych. Do prac wykorzystano takŜe dane z 
dostępnych opracowań. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej posłuŜyły do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie cech siedliska próbowano 
ocenić wartość zbiorowisk dla chronionych oraz rzadkich gatunków fauny. Wyniki 
inwentaryzacji uzupełniono przeglądem danych ze wcześniejszych badań w tym regionie, 
prowadzone przez inne osoby. Oceniono czy informacje w nich zawarte mogą uzupełnić 
inwentaryzację, poddające je weryfikacji na podstawie własnych danych. Głównie 
prowadzono obserwacje płazów w celu stwierdzenia ich obecności. Gatunki wyszukiwano 
bezpośrednio w terenie, dla ptaków zastosowano metodę kartograficzną. Zwracano uwagę na 
potencjalne siedliska gatunków chronionych. Nie prowadzono odłowów, rzeka jest w tym 
miejscu dosyć płytka, tak Ŝe moŜna było prowadzić obserwacje zwierząt występujących w 
toni rzeki. 
 

2.2.2.2. Dotychczasowe badania 
Wymienione w rozdziale dotyczącym flory opracowania zawierają równieŜ badania 
dotyczące fauny i posłuŜyły one jako materiał porównawczy i jako informacje wstępne do 
szczegółowych badań terenowych.  
 

2.2.2.3. Gatunki zwierząt objęte ochrona gatunkową 
W czasie badań terenowych zidentyfikowano występowanie niŜej wymienionych gatunków 
chronionych. 
Przeszukano brzegi rzeki w celu znalezienia śladów Ŝerowania i pobytu wydry Lutra lutra. 
Nie stwierdzono jej obecności, nie było charakterystycznych dla gatunku śladów w postaci 
zejść do wody, tropów, charakterystycznych odchodów. Na pewno obecnie nie ma tu zajętego 
terytorium. Jest obecna w pobliskim obszarze Natura 2000, więc prawdopodobieństwo 
sporadycznego penetrowania terenu jest duŜe. MoŜe mieć swoje terytoria poniŜej zbiornika. 
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PowyŜej zbiornika na pewno nie w odległości mniejszej niŜ 1 km. Budowa zbiornika moŜe 
polepszyć warunki siedliskowe dla wydry, z uwagi na zwiększoną bazę pokarmową. Spośród 
innych gatunków objętych ochrona stwierdzono obecność jeŜa europejskiego Erinaceus 
europeus i ryjówki aksamitnej Sorex araneus. W obszarze zauwaŜono ślady przebywania i 
Ŝerowania dzika Sus scrofa, sarny Capreolus capreolus, jelenia Cervus elaphus i lisa Vuples 
vulpes, gatunki łowne nie objętych ochroną gatunkową. 
Stwierdzano obecność zimorodka Alcedo atthis. W obrębie projektowanego zbiornika nie ma 
dogodnych warunków do załoŜenia norki lęgowej, ale są takie w pobliŜu. Teren 
przedsięwzięcia najprawdopodobniej jest sporadycznie odwiedzany jako Ŝerowisko. W 
otaczającym borze stwierdzono obecność dzięcioła czarnego Dryocopus martius. Z 
pozostałych chronionych gatunków ptaków stwierdzono występowanie gatunków typowych 
dla terenów leśnych i zaroślowych, są to gatunki szeroko rozpowszechnione i nie zagroŜone. 
Spośród płazów stwierdzono występowanie kilkunastu osobników Ŝaby trawnej Rana 
temporaria, a takŜe ropuchy szarej Bufo bufo, ropuchy zielonej Bufo viridis, a nad rzeką we 
fragmencie z wolniej płynąca wodą kilka okazów Ŝab zielonych Rana esculenta copmpex. Nie 
udało się potwierdzić obecności innych gatunków płazów, wcześniejsze badania wykazywały 
obecność traszki zwyczajnej Triturus vulgaris i rzekotki drzewnej Hyla arborea. Siedliska dla 
tych gatunków są dogodne i naleŜy przyjąć, Ŝe prawdopodobieństwo ich występowania jest 
wysokie. Uznano, Ŝe pomimo niepotwierdzenia ich występowania zasiedlają ten teren. Gady 
stwierdzone w ty terenie to trzy gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 
jaszczurka Ŝyworodna Zootoca vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis i jeden gatunek 
węŜa: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix. Podawaną we wcześniejszych opracowaniach 
Ŝmiję zygzakowatą Vipera berus nie znaleziono. Siedliska, w których gatunek moŜe 
występować, są w tym terenie i przyjęto, Ŝe jest duŜe prawdopodobieństwo jego 
występowania. 
Nie stwierdzono występowania minoga strumieniowego Lamperta planeri. 
Prawdopodobieństwo występowania gatunku na odcinku przewidzianym pod przedsięwzięcie 
ze względu uregulowany „kanałowy” fragment cieku z niedogodnymi siedliskami dla tego 
gatunku. 
Licznie występuje ślimak winniczek Helix pomatia. Wśód traworośli znaleziono równieŜ 
tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi, chronionego pająka. Stwierdzono Ŝerujące 
trzmiele, wśród których rozpoznano dwa gatunki: trzmiel kamiennik Bombus lapidarius i 
trzmiel ziemny Bombus terrestris. Stwierdzono równieŜ zerujące biegacze Carabus sp. 
Gatunki bezkręgowców szeroko rozpowszechnione i nie zagroŜone wyginięciem. Siedliska 
gatunków są na duŜej powierzchni i nie są zagroŜone w związku z realizacją przedsięwzięcia. 
Nie stwierdzono obecności chrząszczy saproksylofagicznych. Nie ma dla tej grupy 
odpowiednich warunków siedliskowych z uwagi na stosunkowo młody wiek drzewostanów. 
 
Gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową i łownych stwierdzone w terenie objętym 
inwentaryzacją podczas badań terenowych. 

Lp. Gatunek 
Status ochrony 

gatunkowej 
Siedlisko i liczebność 

 Bezkręgowce i ryby   

1. Ślimak winniczek  
Helix pomatia 

Częściowa 
Do 5 szt./m2 w ziołoroślach zwłaszcza z pokrzywą na skarpach rzeki, 
na pozostałym obszarze w mniejszych ilościach 

2. Tygrzyk paskowany 
Argiope bruennichi 

Ścisła W nasłonecznionych fragmentach traworośli, kilka osobników 

3. Trzmiel kamiennik 
Bombus lapidarius 

Częściowa W rozproszeniu na całym terenie, niezbyt częsty 

4. Trzmiel ziemny 
Bombus terrestris  

Częściowa W rozproszeniu na całym terenie, niezbyt częsty 
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5. Biegacze Carabus sp. Ścisła W rozproszeniu na całym terenie, niezbyt częste 

 Krągłouste i ryby   

 Nie stwierdzono   

 Płazy i gady   

1. Traszka zwyczajna 
Triturus vulgaris 

Ścisła 
Nie stwierdzono występowania gatunku, siedliska są odpowiednie, 
była wcześniej stwierdzana z uwagi na to przyjęto, Ŝe występuje 

2. Ropucha szara 
Bufo bufo 

Ścisła W rozproszeniu na całej długości doliny rzeki, niezbyt częsta 

3. Ropucha zielona 
Bufo viridis 

Ścisła 
W części w pobliŜu miejscowości, niezbyt częsta spotkano 2 
osobniki 

4. śaba trawna 
Rana temporaria 

Ścisła 
W rozproszeniu na całej długości doliny rzeki, głównie wśród 
wilgotnych siedlisk, częsta 

5. śaby zielone 
Rana esculenta copmpex 

Ścisła Nad rzeką we fragmencie z wolniej płynąca wodą, kilka okazów 

6. Rzekotka drzewna  
Hyla arborea 

Ścisła 
Nie stwierdzono występowania gatunku, siedliska są odpowiednie, 
była wcześniej stwierdzana z uwagi na to przyjęto, Ŝe występuje 

7. Jaszczurka zwinnka 
Lacerta agilis 

Ścisła Na skarpie rzeki poza skarpami głównie na obrzeŜu lasu, liczna 

8. Jaszczurka Ŝyworodna 
Lacerta vivipara 

Ścisła 
Na skarpie rzeki w miejscach bardziej ocienionych i na obrzeŜu lasu 
w strefie ekotonu, nieliczna 

9. Padalec zwyczajny 
Anguis fragilis  

Ścisła W lesie i na jego obrzeŜu, nieliczny spotkano dwa osobniki 

10. Zaskroniec zwyczajny 
Natrix natrix. 

Ścisła Kilka osobników spłoszono na brzegu rzeki 

11. śmija zygzakowata 
Vipera berus 

Ścisła 
Nie stwierdzono występowania gatunku, siedliska są odpowiednie, 
była wcześniej stwierdzana z uwagi na to przyjęto, Ŝe występuje 

 Ptaki   

1. KrzyŜówka 
Anas platyrhynchos 

Łowny Stwierdzono osobniki Ŝerujące na rzece 

2. Zimorodek  
Alcedo atthis 

Ścisła 
Natura 2000 

Jeden osobnik był obserwowany nad rzeką, raczej sporadycznie 
odwiedzane miejsce Ŝerowania z uwagi na brak dogodnych miejsc do 
lęgów 

3. Dzięcioł czarny 
Dryocopus martius 

Ścisła 
Natura 2000 

3 odzywające się osobniki w przylegających lasach 

4. Dzięcioł duŜy 
Dendrocopos major 

Ścisła 
2 osobniki Ŝerujące na drzewach wzdłuŜ rzeki i pobliskim lesie, nie 
stwierdzono zajętej dziupli (w terenie nie ma drzew z dziuplami) 

5. Pliszka Ŝółta 
Motacilla flava 

Ścisła 1 para nad rzeką 

6. Pliszka siwa 
Motacilla alba 

Ścisła 1 para w okolicach mostu 

7. StrzyŜyk 
Troglodytes troglodytes 

Ścisła Kilka osobników w zadrzewieniach 

8. Rudzik 
Erithacus rubecula 

Ścisła 
Kilka osobników w zadrzewieniach i zakrzewieniach nad rzeką i w 
lesie 

9. Pokląskwa 
Saxicola ruberta 

Ścisła Dwie pary z młodymi wśrod traworośli i ziołorośli 

10. Kos 
Turdus merula  

Ścisła 6 osobników w zakrzewianiach i lesie 

11. Śpiewak 
Turdus philomelos 

Ścisła 4 odzywające się osobniki w lesie 

12. Łozówka 
Acrocephalus palustris 

Ścisła Kilka osobników w zaroślach i szuwarach wzdłuŜ cieku 
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13. Cierniówka 
Sylvia communis  

Ścisła Kilka osobników w zadrzewieniach na całej długość doliny 

14. Pierwiosnek 
Phylloscopus collybita  

Ścisła Trzy odzywajace się osobniki na skraju lasu  

15. Muchołowka szara 
Muscicarpa striata 

Ścisła Dwa osobniki Ŝerujące na terenie obszaru 

16. Sikora uboga  
Poecilia palustris 

Ścisła 3 osobniki Ŝerujace w zakrzewieniach na całej długość doliny 

17. Czubatka 
Lophophanes cristatus 

Ścisła 6 osobników w zakrzewieniach na całej długość doliny 

18. Bogatka 
Parus major 

Ścisła Kilkanaście osobników Ŝerujace w zadrzewieniach i zkarzewnieniach 

19. Modraszka 
Cyanistes caeruleus 

Ścisła 
Kilkanaście osobników Ŝerujących w zakrzewieniach na całej 
długość doliny, częstrza przy zabudowaniach 

20. Kowalik 
Sitta europaea 

Ścisła W terenach zadrzewionych, obserwowano 3 osobniki 

21. Sójka  
Garrulus glandarius 

Ścisła 
Trzy osobniki Ŝerujące na granicy lasu i zdegradowanych łak, w 
okolicach pola namiatowego 

22. Sroka 
Pica pica 

Częściowa 1 para Ŝerujaca na granicy obszaru i zabudowań 

23. Kruk 
Corvus corax 

Częściowa 4 osobniki przebywajace w obszarze 

24. Szpak  
Sturnus vulgaris 

Ścisła śerowanie na terenie, nie stwierdzono zajętych dziupli 

25. Zięba 
Fringilla coelbes  

Ścisła 
5 odzywajacych się osobników w zadrzewieniach w obszarze i 
otaczajacym lesie 

26. Makolągwa 
Carduelis cannabina 

Ścisła Kilka osobników Ŝerujących w rozporszeniu na terenie obszaru 

 Ssaki   

1. Wydra 
Lutra lutra 

Częściowa, 
Natura 2000 

Rzeka jest potencjalnym siedliskiem gatunku, nie stwierdzono 
zajętego terytorium, ale występuje w terenach sąsiednich 

2. JeŜ europejski 
Erinaceus europeus 

Ścisła Obserwowano trzy osobniki, głównie w sąsiedztwie zabudowań 

3. Ryjówka aksamitna 
Sorex araneus 

Ścisła 
Spotykana w wielu miejscach, znaleziono dwa martwe osobniki, na 
terenie całego obszaru 

4. Dzik 
Sus scrofa 

Łowny Liczne ślady Ŝerowania i przemieszczania się 

5. Sarna 
Capreolus capreolus 

Łowny Liczne ślady przemieszczania się 

6. Jeleń  
Cerus elephus 

Łowny Ślady przemieszczania się 

7. Lis Vulpes vulpes Łowny Liczne ślady Ŝerowania i przemieszczania się 
Natura 2000 - Gatunki umieszczone w Załączniku II Dyrektywy siedliskowej lub w załączniku I Dyrektywy ptasiej. Łowny – oznacza, Ŝe 
gatunek jest chroniony jako zwierzyna łowna (prawo łowieckie). 

 

2.2.2.4. ZagroŜenia i zalecenia ochronne 
Najcenniejsze gatunku zwierząt występujące w rejonie objętym przedsięwzięciem związana 
jest z siedliskami rzeki. Istotne dla tych gatunków jest takŜe zróŜnicowanie krajobrazu z 
kępami drzew, zakrzaczeniami, małymi zbiornikami wodnymi, wylewiskami. Dobry stan tych 
siedlisk zaleŜy od jakości i ilości wód w rejonie ich występowania. Znaczenie mają tu nie 
tylko wody powierzchniowe, ale równieŜ gruntowe. Dlatego głównym zagroŜeniem jest 
moŜliwość pogorszenia tych parametrów przy realizacji przedsięwzięcia. Powinno być ono 
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zrealizowane z zachowaniem optymalnego ich poziomu, wymaganego dla poszczególnych 
siedlisk gatunków zwierząt chronionych. 
Bezkręgowce występujące w rejonie przedsięwzięcia naleŜą do gatunków szeroko 
rozpowszechnionych i nie zagroŜonych. Siedliska dla tych gatunków są w tym rejonie liczne i 
w dobrym stanie. Pomimo uszczuplenia dla nich siedlisk, poprzez zajęcie terenu pod czaszę 
zbiornika, nie są one zagroŜone i nie wymagają podejmowania działań minimalizujących 
negatywne oddziaływanie. Minóg z uwagi na niedogodne warunki siedliskowe (uregulowany 
fragment rzeki) najprawdopodobniej nie występuje w tym rejonie. Jednak aby zachować jego 
siedliska, naleŜy tak ukształtować zbiornik, aby nie stanowił przeszkody w migracji 
organizmów wodnych. Jakość wody w wyniku budowy zbiornika moŜe lokalnie ulec 
poprawie, gdyŜ roślinność w zbiorniku będzie pełniła funkcję filtra oczyszczającego wodę. 
Płazy i gady w czasie budowy zbiornika będą miały zmniejszone siedliska. Po zakończeniu 
warunki siedliskowe ulegną poprawie, zwłaszcza dla płazów poprzez nowe moŜliwości 
odbywania godów i rozród. Dla gadów związanych z siedliskami lądowymi zmniejszą się 
siedliska (jaszczurki, Ŝmija). W okolicy takich siedlisk jest duŜo i są w dobrym stanie. Istotne 
zmiany w liczebnościach populacji nie nastąpią. Wzrost wilgotności i zmiany lokalnego 
mikroklimatu mogą słuŜyć tym gatunkom między innymi poprzez zwiększenie bazy 
pokarmowej. Dla zaskrońca nastąpi poprawa warunków siedliskowych. Wydra nie ma tu 
obecnie swojego stałego terytorium. Prawdopodobnie tylko sporadycznie odwiedza ten teren. 
Po wybudowaniu zbiornika jest moŜliwe zasiedlenie jego przez ten gatunek, z uwagi na 
wzbogaconą bazę pokarmową. Zaproponowano prowadzenie prac w sposób maksymalnie 
chroniący tę grupę zwierząt. Dla zimorodka zamiany nie są istotne, warunki Ŝerowiskowe nad 
zbiornikiem będą podobne do obecnych, a wzrost róŜnorodności biologicznej moŜe sprzyjać 
występowaniu drobnych organizmów wodnych będących pokarmem gatunku. Nastąpi 
zmniejszenie siedlisk dla gatunków związanych z terenami otwartymi. Podobnie jak inne 
gatunki zwierząt zasiedlających ten teren, nie są to gatunki o specyficznych wymaganiach 
siedliskowych. Ich siedliska są liczne i w dobrym stanie poza terenem przedsięwzięcia. 
Zaproponowany kształt i wykonanie zbiornika stwarza moŜliwość ponownego zasiedlenia 
tego terenu przez większość z tych gatunków. Wzrost róŜnorodności siedliskowej będzie 
sprzyjał praktycznie wszystkim stwierdzonym w tym rejonie gatunkom ptaków. Dla ptaków 
głównym oddziaływaniem negatywnym będzie hałas i przebywanie ludzi. Dlatego 
zaproponowano prowadzenie prac poza sezonem lęgowym. Gdyby jednak były prowadzone 
w tym okresie to muszą uwzględniać konieczność zachowania ciszy w okresie największej 
aktywności głosowej ptaków. Dla ssaków chronionych nastąpi zmniejszenie siedlisk, jednak 
są to gatunki, które bez problemu mają dostęp do dogodnych siedlisk poza terenem 
przedsięwzięcia. Dla tych gatunków wzrost róŜnorodności biologicznej stworzy równieŜ 
nowe moŜliwości Ŝerowania. Gatunki naleŜą do szeroko rozpowszechnionych i 
niezagroŜonych. Nie ma konieczności podejmowania działań minimalizujących negatywne 
oddziaływanie. Nowe siedliska będą preferowały gatunki związane z wodami i terenami 
wilgotnymi. Poza zamianami w siedliskach gatunków jest moŜliwe przypadkowego 
uszkodzenie lub zabicie osobników w czasie przejazdów i pracy sprzętu. Zakres prac 
wyklucza masowość tego zjawiska. Zaproponowano środki minimalizujące zagroŜenie. 
 

2.2.3. Obszary i obiekty objęte formami ochrony przyrody 

 

2.2.3.1. Istniejące obszarowe formy ochrony przyrody 
W pobliŜu przedsięwzięcia (około 0,5 km na południe) połoŜony jest obszar Natura 2000 
PLH160008 Dolna Małej Panwi i Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-
Turawskie (ok. 0,5 km na południe i zachód od przedsięwzięcia). 
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PLH160008 Dolna Małej Panwi. Projektowany Specjalnej Obszar Ochrony siedlisk Natura 
2000 naleŜy do regionu biogeograficznego kontynentalnego. Zajmuje powierzchnię 1106,3 
ha. Dolina Małej Panwi charakteryzuje się zróŜnicowaną morfologią tworzoną przez 
plejstoceńskie terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe i 
wodnolodowcowe z licznie występującymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne i 
rzeczne, płytko podścielone są nieprzepuszczalnymi iłami górnotriasowymi. Ostoja obejmuje 
koryto rzeki o naturalnym silnie meandrującym przebiegu, dno doliny i przyległe tereny 
wysoczyzny. Mała Panew jest jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych regionu, jedyną 
tego rodzaju proponowaną jako ostoja sieci Natura 2000 w granicach woj. opolskiego. W dnie 
licznie występują starorzecza. Ostoja obejmuje takŜe przyległe do doliny kompleksy pól 
wydmowych z wydmami dochodzącymi do 10 m, w zagłębieniach międzywydmowych oraz 
w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są niewielkie torfowiska. 
W granicach obszaru dominują lasy, wśród których największą wartość przyrodniczą mają 
starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniŜeniach terenu zlokalizowane są bory 
bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum i bagniska z roślinnością szuwarową. Obecne są 
torfowiska wysokie(Ŝywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle cenne doskonale 
zachowane niskie torfowisko węglanowe. Torfowiska przedstawiają bardzo wysoką wartość 
przyrodniczą. Na niewielkich fragmentach skarp i piaszczysk rozwinęły się zbiorowiska 
muraw i wrzosowisk. Rzeka ma naturalny przebieg z licznymi starorzeczami, meandrami, 
wyspami. W Małej Panwi i jej dopływach występują zbiorowiska Ranunculetum fluitantis. 
Dolina przedstawia unikalne zróŜnicowanie siedliskowe nieobecne w innych częściach 
województwa. W obrębie całej doliny występują 32 zespoły zagroŜone w skali regionalnej. 
Stwierdzono tu 9 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy siedliskowej, a szczególnie dobrze 
zachowane nizinne rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260), torfowiska wysokie z 
roślinnościa torfotwórcza (7110), nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk (7230), bory i lasy bagienne (91D0). W obszarze dotychczas 
stwierdzono 11 gatunków roślin i zwierząt umieszczonych w załączniku II Dyrektywy 
siedliskowej. 
 
Tabela 1. Siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej stwierdzone w 
obszarze.  

Kod Siedlisko przyrodnicze 
%  

pokrycia 

obszaru 

 Wartości obszaru dla 
zachowania siedliska 

3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 

0,10 C – znacząca  

3260 
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
(Ranunculion fluitantis) 

1,40 A – znakomita 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 9,30 B – dobra 

6510 
NiŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris) 

3,40 C – znacząca 

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (Ŝywe) 0,60 A – znakomita 

7230 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 
mechowisk 

0,10 A – znakomita 

9170 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

7,20 C – znacząca 

91D0 
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-

Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne bory borealne) 
4,00 A – znakomita 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 1,90 C – znacząca 
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Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
A – znakomita, B – dobra, C – znacząca  

 
Tabela 2. Gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy siedliskowe stwierdzone w obszarze 

Stan populacji 

Nazwa gatunku 
Populacja 

ilość osobników 
% populacji 
krajowej 

Wartości obszaru dla 
ochrony gatunku 

Ssaki rozrodcza/zimująca   

1324 Nocek duŜy Myotis myotis  Brak danych   

1337 Bóbr europejski Castor fiber  Brak danych   

1355 Wydra Lutra lutra  Brak danych   

Płazy i gady    

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus Brak danych   

1188 Kumak nizinny Bombina bombina Brak danych   

1220 śółw błotny Emys orbicularis  Brak danych   

Ryby    

1096 Minóg strumieniowy Lamperta planeri Brak danych   

1134 RóŜanka Rhodeus sericeus amarus Brak danych   

1145 Piskorz Misgurnus fossilis Brak danych   

Bezkręgowce     

1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus P  D 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita P  D 
Oznaczenie w SFD: P – brak danych; % populacji krajowej: A > 15 - 100 %, B > 2 - 15 %, C > 0 - 2 %; ocena ogólna: A – znakomita, B – dobra, C – znacząca, D - populacja nieistotna.  

 
Główne zagroŜenia związane są z działalnością gospodarczą i przemysłową w okolicach 
Zawadzkiego, Kolonowskiego i Ozimka. W ostatnich latach bezpośrednim zagroŜeniem stała się 
zamiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane, często w bezpośrednim 
sąsiedztwie koryta rzeki. Kolejnym zagroŜeniem jest zmiana stosunków wodnych (melioracje) na 
terenach rolnych i leśnych co moŜe prowadzić do degeneracji rzadkich zespołów roślinnych i 
zanikania cennych gatunków roślin i zwierząt. 
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Mapa 1. PołoŜenie przedsięwzięcia w stosunku do obszaru Natura 2000 

 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Zajmuje powierzchnię 
118 367 ha i obejmuje wyróŜniający się krajobrazowo teren o zróŜnicowanych ekosystemach, 
wartościowych ze względu na moŜliwe zaspakajanie potrzeb związanych z turystyką i 
wypoczynkiem oraz pełnionych funkcji korytarzy ekologicznych. Obszar obejmuje duŜą ilość 
cieków, stawów hodowlanych, źródeł, połoŜonych wśród polodowcowych moren i wydm. 
ZróŜnicowana rzeźba terenu stanowi o jego walorach krajobrazowych i przyrodniczych. 
PołoŜona jest w nim ostoja ptaków o randze europejskiej E-IBAE Poland 057 Jezioro 
Turawskie, bardzo waŜne miejsce gniazdowania, Ŝerowania i odpoczynku wielu gatunków 
ptaków, waŜny punkt na trasie migracji. W lasach przewaŜają bory sosnowe. Obszar 
ustanowiony następującymi aktami: 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 z późn. zm.). Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 z dnia 16 maja 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 36, poz. 1283). Przedsięwzięcie leŜy poza 
obszarem w pobliŜu jego wschodniej i południowej granicy w odległości ok. 0,5 km i nie 
podlega zakazom wprowadzonym na terenie OCHK (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie 
przyrody). Przedsięwzięcie moŜe mieć wpływ na realizację zalecanych następujących działań, 
ustalonych aktem powołującym obszar:  

� przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych; 
� zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk 

hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniŜeń terenu. 
 
2.2.3.2. Planowane obszarowe formy ochrony przyrody 
Park Krajobrazowy „Dolina Małej Panwi” jest planowaną formą ochrony przyrody połoŜoną 
w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. LeŜy w dolinie prawego dopływu Odry – rzeki 
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Mała Panew, od wschodniej granicy województwa do ujścia rzeki do Jeziora Turawskiego. 
Dominują tu zbiorowiska leśne, głównie bory sosnowe. MoŜna teŜ spotkać lasy liściaste, 
najczęściej łęgi i grądy z pomnikowymi okazami dębów szypułkowych (największe ich 
skupienie między Kolonowskiem i Zawadzkiem na terenie Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Pod Dębami). Szata roślinna parku obfituje w interesujące zbiorowiska 
roślinne, występują tu chronione i rzadkie gatunki roślin, m.in.: długosz królewski, salwinia 
pływająca, rosiczka długolistna i okrągłolistna, goryczka wąskolistna, mieczyk 
dachówkowaty, kruszczyk błotny. Świat zwierząt jest równieŜ bardzo bogaty. Na starych 
dębach występują bardzo rzadkie chrząszcze: pachnica i jelonek rogacz. Z płazów do 
najciekawszych naleŜy ropucha paskówka, traszka grzebieniasta i górska. Spośród gadów – 
rzadki w Polsce gniewosz plamisty. Występuje wielu gatunków ptaków lęgowych m.in. 
rybołów, Ŝuraw, bocian czarny, sokół pustułka, sowa uszata, pliszka górska i derkacz. Wśród 
interesujących gatunków ssaków jest m.in. koszatka, wydra, ryjówka aksamitna, tchórz i 
gronostaj. 
 

2.2.3.3. Pomniki przyrody 
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie ma pomników przyrody. 
 

2.2.3.4. Korytarze ekologiczne 
Lublinica jest lokalnym korytarzem ekologicznym, powiązanym z systemem regionalnym i 
krajowym poprzez Małą Panew. Dolina Małej Panwi jest regionalnym korytarzem 
ekologicznym. Całość obszaru połoŜona jest w obszarze węzłowym o znaczeniu krajowym 
krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska: 10K Obszar Borów Stobrawskich.  
 

2.2.3.5. ZagroŜenia i zalecenia ochronne 
Obszar przedsięwzięcia leŜy w ciągu doliny rzecznej w dosyć monotonnym krajobrazie 
borowym. Jak większość tego typu siedlisk cierpi na problem zbyt szybkiego odwodnienia i 
związanego z tym przesuszenia. Z uwagi na to, budowa zbiorników małej retencji jest 
korzystnym przedsięwzięciem. Spowoduje zatrzymanie odpływających potokiem wód na 
dłuŜszy czas. Podsiąki gruntowe spowodują zwiększenie powierzchni zajętych przez siedliska 
wilgotne.  
 

Obszar Natura 2000 

Obszar Natura 2000 PLH160008 Dolna Małej Panwi został poddane osobnej analizie w 
dalszej części. Główne oddziaływanie wiąŜe się z rolą korytarza ekologicznego, jaką pełni 
dolina Lublinicy. Istotne jest więc zachowanie lub poprawa tej funkcji. NaleŜy zaplanować 
konieczne prace w jak największym zakresie z uŜyciem środków mało ingerujących w 
środowisko (np. prace wykonywane ręcznie, bez pasów technologicznych). Zbiornik 
powinien być wkomponowany w siedlisko doliny rzeki w sposób jak najbardziej zbliŜony do 
naturalnego. Dlatego zaplanowano nieregularny kształt zbiornika, łagodnie opadające brzegi 
bez wysokich grobli, wyspę i cypel. Takie ukształtowanie zbliŜa zbiornik do charakteru 
rozlewiska w dolinie rzeki. Obszar zbiornika moŜe być waŜnym siedliskiem zimorodka i 
wydry, które w pobliŜu ma swoje miejsca Ŝerowania. Spodziewanym rezultatem powstania 
zbiornika jest zwiększenie miejsc o duŜej wilgotności. Powstaną zabagnienie w samym 
zbiorniku jak równieŜ poniŜej zastawki piętrzącej w wyniku przesiąków gruntowych. 
Powinno to wzmocnić wartość siedliska dla gatunków związanych z siedliskami wodno-
błotnymi (kumak nizinny, Ŝółw błotny, piskorz, róŜanka, wydra, bóbr). Powstanie zbiornika 
nie zmniejszy dopływu wód do obszaru, a zbiornik pełnił będzie funkcję filtra 
oczyszczającego wodę (funkcja przewidywana na podstawie funkcjonującego zbiornika 
Mściwojów na rzece Wierzbiak w województwie dolnośląskim). Jedyną wątpliwość budzi 
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moŜliwość zakłócenia w korytarzu ekologicznym, jakim jest rzeka. Ciągłość ekosystemów 
nie zostanie przerwana, jedynie w wyniku piętrzenia moŜe być utrudniona migracja 
organizmów wodnych, związanych z tonią wody, w górę rzeki. Dlatego proponuje się takie 
rozwiązanie techniczne piętrzenia, aby była moŜliwość wędrówek ryb w górę cieku (głównie 
ta grupa zwierząt będzie miała problem z przedostaniem się). śaden z gatunków ryb będących 
przedmiotem ochrony w obszarze nie odbywa wędrówek związanych z tarłem w górę rzeki. 
Minóg nie ma odpowiednich siedlisk w rzece, więc teŜ jego migracja w górę rzeki nie moŜe 
być znaczącym negatywnym oddziaływaniem na obszar. 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” 

Przedsięwzięcie leŜy poza terenem obszaru chronionego krajobrazu. Wśród moŜliwych 
oddziaływań wiąŜe się z rzeką Lublinicą. Przedsięwzięcie nie wpłynie na wyróŜniający się 
krajobrazowo teren o zróŜnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na moŜliwe 
zaspakajanie potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Jedyną wątpliwość budzi 
moŜliwość zakłócenia w korytarzu ekologicznym, jakim jest rzeka oraz pełnionych funkcji 
korytarzy ekologicznych przez OChK.  Zostały one opisane w obszarze Natura 2000, gdyŜ 
granice tych dwóch obszarów pokrywają się poniŜej zbiornika, a tam są moŜliwe 
oddziaływania.  
 

Korytarz ekologiczny 

Zalecenia takie jak dla obszaru Natura 2000, pozwoli to zachować ciągłość siedlisk w dolinie 
rzeki. Zalecono, aby zastawka piętrząca nie stanowiła bariery w migracji zwierząt rzeką. Nie 
nastąpią inne zmiany w ekosystemach i nie powstaną inne przeszkody przerywające ciągłość 
korytarza ekologicznego. 
 
Przeprowadzono wstępną analizę wszystkich form ochrony przyrody w zasięgu moŜliwego 
oddziaływania przedsięwzięcia. Celem analizy było wykluczenie z analizy tych obszarów, dla 
których nie zachodzi Ŝadne moŜliwe do przewidzenia oddziaływanie. Wzięto pod uwagę 
powiązania ekologiczne, sposoby zasilania w wody, połoŜenie względem planowanych prac, 
moŜliwe oddziaływania w postaci emisji, zanieczyszczeń, utrudnienia w migracji, izolacji 
populacji. Wzięto pod uwagę oddziaływać chwilowe, długotrwałe, stałe, skumulowane, 
pośrednie i bezpośrednie na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia.  
Następujące formy ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody, mogą być w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia: 
 

Forma ochrony Wstępna kwalifikacja do analizy 

Parki narodowe Brak oddziaływania 

Obszary Natura 2000 MoŜliwe oddziaływanie PLH160008 

Rezerwaty przyrody Brak oddziaływania 

Parki krajobrazowe Brak oddziaływania 

UŜytki ekologiczne Brak oddziaływania 

Obszary chronionego krajobrazu MoŜliwe oddziaływanie 

Pomniki przyrody Brak oddziaływania 

Stanowiska dokumentacyjne Brak oddziaływania 

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe Brak oddziaływania 

Stanowiska roślin, zwierząt i grzybów 
objętych ochroną 

MoŜliwe oddziaływanie, stwierdzono występowanie 

gatunków chronionych, które mogą być zagroŜone 
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Oddziaływanie na obszar Natura 2000 PLH160008 Dolna Małej Panwi 
Ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadzono w postaci matryc: rozpoznania 
i oceny oddziałania. PoniŜej przytoczono najistotniejsze wyciągi z tych analiz. Obszar jest 
miejscem występowania 11 gatunków zwierząt i 9 siedlisk przyrodniczych. SDF nie określa 
statutu gatunków zwierząt, z tego powodu nie jest wiadomo czy są przedmiotem ochrony. 
Spodziewanym rezultatem powstania zbiornika jest zwiększenie miejsc o duŜej wilgotności. 
Powstaną zabagnienie w samym zbiorniku, jak równieŜ poniŜej zastawki piętrzącej w wyniku 
przesiąków gruntowych. Powinno to wzmocnić wartość siedliska dla gatunków wodno-
błotnych (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, Ŝółw błotny, wydra, bóbr, piskorz, róŜanka). 
Siedliska poza obszarem Natura 2000 będą stanowiły refugia jak równieŜ korytarz 
ekologiczny.  Zajmowany teren obecnie nie jest znaczącym siedliskiem gatunków będących 
przedmiotem ochrony w obszarze PLH160008, spodziewano się występowania minoga 
strumieniowego, jednak rzeka nie ma w analizowanym fragmencie odpowiednich dla gatunku 
siedlisk i nie stwierdzono występowania tego gatunku. Wydra jest w okolicy, ale nie  
stwierdzono jej występowania na terenie planowanego przedsięwzięcia. MoŜna spodziewać 
się, Ŝe w wyniku powstania zbiorników znajdzie ona tu bardziej dogodne dla siebie siedliska i 
zajmie ten teren.  Większość gatunków zaobserwowanych w rejonie przedsięwzięcia, 
podniesienie poziomu wód gruntowych i ukształtowanie zbiornika w charakterze lokalnego 
rozlewiska w dolinie rzeki będzie sprzyjające. Zakłóceniem będzie okres wykonania 
zbiornika. Nie będzie to stanowiło znaczącego zagroŜenia z uwagi na to iŜ prace zaplanowano 
poza sezonem lęgowym płazów. Emisja do atmosfery, zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
lub wód nie stanowi znaczącego zagroŜenia z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia. Po 
zakończeniu prac naleŜy spodziewać się większej obecności niŜ obecnie ludzi, z uwagi na 
okresowe przeglądanie urządzeń i ich konserwację. Nie jest to jednak skala mogąca znacząco 
wprowadzać zakłócenia w siedliskach gatunków, zwłaszcza Ŝe obecnie jest to teren połoŜony 
przy zabudowaniach. Rekultywacja terenu będzie prowadzona pod nadzorem słuŜ leśnych, 
które mają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, aby przeprowadzić ten proces w sposób jak 
najmniej odbiegający od procesów naturalnych. 
 
W czasie analizy przedsięwzięcia stwierdzono, Ŝe:  

� nie jest bezpośrednio związane z zarządzaniem obszarem Natura 2000 PLH160008 
(nie ma planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla tego obszaru) 

� nie jest powiązana z innymi planami lub przedsięwzięciami. 
 
Opis kaŜdego moŜliwego bezpośredniego, pośredniego lub wtórnego oddziaływania przedsięwzięcia 
(pojedynczo lub w powiązaniu z innymi planami, lub przedsięwzięciami) na obszar Natura 2000, 
dającego się przewidzieć jako konsekwencja następujących cech: 

Cecha Oddziaływanie 

Rozmiar i skala Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i oddziaływania mają teŜ taki charakter. Hałas i 
płoszenie zwierząt moŜe oddziaływać w promieniu do 100-300 od granic 
przedsięwzięcia. Pozostałe oddziaływania mieszczą się w granicach przedsięwzięcia 

Zajęcie terenu Przedsięwzięcie nie zajmuje terenów leŜących w obszarze Natura 2000 

Odległość od obszarów 
Natura 2000 lub jego 
fragmentów o 
kluczowym znaczeniu 
dla ochrony 

Zajmowany pod przedsięwzięcie teren w całości połoŜony jest poza obszarem Natura 
2000, nie zajmuje siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków kluczowych. 
Lokalizacja to fragment obecnie istniejącej doliny Lublinicy z lasami w otoczeniu 

Wymagania zasobowe 
(pobór wody itd.) 

Przedsięwzięcie wymaga wody do napełnienia zbiornika. Nie będą to ilości wody 
mogące zmienić uwarunkowania wodno-gruntowe i osuszenie terenu. 

Emisje (odprowadzane Emisje w postaci pyłów i gazów spalinowych nie mają znaczącego wpływu na obszar 
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do gleby, wody lub 
powietrza) 

Natura 2000. Emisja do powietrza lub ewentualne zanieczyszczenie wód i ziemi ma 
zasięg lokalny, bez moŜliwości rozprzestrzeniania się na dalszą odległość. 

Wymogi związane z 
wydobyciem mas 
ziemnych 

Przewiduje się wydobycia głównie humusu i warstwy martwicy (głównie zbudowanej 
z pisków i Ŝwirów z niewielka ilością frakcji ilastej). Masy ziemne zostaną w części 
wykorzystane do kształtowania czaszy zbiornika, a większość wywieziona poza teren 
przedsięwzięcia, nie będą deponowane na terenie obszaru Natura 2000. 

Wymogi transportowe Transport będzie odbywał się głównie we fragmencie związanym z przedsięwzięciem 
głównie związany z transportem mas ziemnych. Skala przedsięwzięcia jest niewielka 
i transport będzie niewielki. Nie stwierdzono, aby transport stanowił zagroŜenie dla 
przedmiotów ochrony i mógł powodować kolizje. 

Czas trwania budowy, 
eksploatacji, likwidacji 
itp. 

Prace będą prowadzone w terenie gdzie ruch ludzi i ich obecność jest stała z uwagi na 
pobliską miejscowość. PodwyŜszony w okresie budowy hałas moŜe wynikać z pracy 
maszyn i urządzeń. NatęŜenie i skala wzrośnie, w stosunku do obecnego, w stopniu 
mogącym płoszyć zwierzęta. Środkiem zaradczym jest prowadzenie najbardziej 
hałaśliwych prac w ciągu dnia. Krótkotrwałe oddziaływanie moŜe wynikać z 
konieczności dowozu materiałów budowlanych i urządzeń. Skala przedsięwzięcia 
wyklucza znaczną ilość pracowników na budowie, będzie to co najwyŜej kilka osób. 
W tym okresie jest moŜliwość powstawania większej ilości odpadów w postaci 
wydobytych mas ziemnych, resztek po opakowaniach i materiałach budowlanych, 
odpady komunalne związane z pracownikami na budowie. Zanieczyszczenia wód i 
atmosfery w skali zagraŜającej środowisku są mało prawdopodobne z uwagi na 
charakter przedsięwzięcia. Po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji nie będzie 
w/w oddziaływań poza okresową obecnością ludzi przy konserwacji urządzeń. W 
Ŝadnym z tych okresów przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego 
wpływu na obszar Natura 2000. 

Inne  

Oddziaływań o znacznym oddziaływaniu negatywnym bezpośrednim, pośrednim i drugorzędnym, 
zarówno w fazie budowy, bądź późniejszego funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, nie 
stwierdzono. Oddziaływania o mniejszym znaczeniu wymieniono w powyŜszej analizie. 
 
Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charakterystykach obszary wynikających z: 
Zmniejszenia powierzchni siedlisk Nie występuje – przedsięwzięcie nie zajmuje siedlisk. Przewidywany 

kierunek sukcesji moŜe przyczynić się do zwiększenia terenów wodno-
błotnych preferowanych przez gatunki będące przedmiotem ochrony w 
obszarze związane z tymi siedliskami. 

Zakłóceń w funkcjonowaniu 
populacji kluczowych gatunków 

Nie występuje – przedsięwzięcie nie zajmuje siedlisk gatunków 
kluczowych 

Fragmentacji siedlisk lub populacji 
gatunków. 

Nie występuje – przedsięwzięcie nie zajmuje siedlisk gatunków, nie 
powoduje tez fragmentacji populacji. Funkcja korytarza ekologicznego 
doliny Lublinicy nie zostanie istotnie zakłócona. MoŜliwość zakłócenia 
dotyczy tylko ryb i minoga, nie stwierdzono, aby były to znaczące 
negatywne oddziaływania. Minóg nie ma odpowiednich dla siebie 
siedlisk, a ryby będące przedmiotem ochrony w obszarze nie odbywają 
regularnych migracji w górę potoku i ich cykl Ŝyciowy nie zaleŜy od 
takich wędrówek 

Redukcji zagęszczenia gatunków Redukcja zagęszczenia gatunków kluczowych z powodu 
przedsięwzięcia nie wystąpi. 

Zmian w kluczowych wskaźnikach 
wartości ochronnej (jakość wód itd.) 

Przedsięwzięcie nie zmienia stanu środowiska mogącego mieć wpływ na 
obszar.  

Zmian klimatu Nie występuje - przedsięwzięcie ma zasięg lokalny bez wpływu na 
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klimat. 

 

Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszary Natura 2000 jako całość z racji:  

Ingerencji w kluczowe zaleŜności 
kształtujące strukturę obszaru 

Nie występuje - przedsięwzięcie ma charakter lokalny. 

Ingerencji w kluczowe zaleŜności 
kształtujące funkcję obszaru 

Nie występuje - przedsięwzięcie ma charakter lokalny. Funkcja 
korytarza ekologicznego doliny Lublinicy nie zostanie istotnie 
zakłócona a gatunki, których moŜe to dotyczyć, nie odbywają 
regularnych migracji w górę potoku i ich cykl Ŝyciowy nie zaleŜy od 
takich wędrówek. 

 
Opis tych spośród powyŜszych elementów przedsięwzięcia lub planu, a takŜe kombinacji  
elementów, dla których przewidywane negatywne oddziaływania będą prawdopodobnie 
znaczące, względnie skala lub natęŜenie oddziaływań nie są znane. 
 
Nie ma elementów związanych z przedsięwzięciem, które w znaczący sposób mogłyby 
negatywnie wpływać na cele ochrony w obszarze Natura 2000. 
 

Oddziaływanie na Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 
Przedsięwzięcie leŜy poza obszarem chronionego krajobrazu. Zmiany związane z rzeźbą 
terenu mają charakter zmian niewprowadzających dominant obcych w krajobraz. Zbiornik 
będzie miał charakter rozlewiska w dolinie rzecznej i będzie pełnił funkcję lokalnego obszaru 
wodno-błotnego. Przedsięwzięcie nie wpłynie na wyróŜniający się krajobrazowo teren o 
zróŜnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na moŜliwe zaspakajanie potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem. Nie wpływa równieŜ negatywnie na gatunki 
chronione, a dla wydry mogą ulec poprawie warunki siedliskowe w związku ze 
wzbogaceniem moŜliwości Ŝerowania. Obawy budzi jedynie moŜliwość przegrodzenia 
Lublinicy i utrudnienia w migracji organizmów wodnych. Dlatego naleŜy w ramach 
przedsięwzięcia dla ochrony korytarza ekologicznego zachować moŜliwość swobodnej 
migracji organizmów wodnych Lublinicą. 
 
Oddziaływanie na chronione gatunki zwierząt i roślin. 
Całkowitemu przekształceniu ulegnie pokrywa roślinna terenu zajętego pod czaszę zbiornika. 
Zbiorowiska roślinne nie są cenne i ulegną przekształceniu w bardziej poŜądane w dolinie 
cieku zbiorowiska wodne, szuwarowe i bagienne. W otoczeniu przedsięwzięcia nie ulegną 
zmianie uwarunkowania siedliskowe. Dobry stan siedlisk zwierząt zidentyfikowanych w 
rejonie przedsięwzięcia zaleŜy od jakości i ilości wód. Przedsięwzięcie nie wnosi w tym 
zakresie znaczących zagroŜeń, a wprowadzenie w krajobraz otwartych wód wzmocni 
urozmaicenie krajobrazu. Minóg z uwagi brak siedlisk najprawdopodobniej nie występuje w 
tym rejonie. Jednak aby zachować moŜliwość migracji, naleŜy tak ukształtować zbiornik, aby 
nie stanowił przeszkody w migracji organizmów wodnych. Jakość wody w wyniku budowy 
zbiornika moŜe lokalnie ulec poprawie, gdyŜ roślinność w zbiorniku będzie pełniła funkcję 
filtra oczyszczającego wodę. Płazy i gady nie będą pozbawione i nie będą ograniczone ich 
siedliska. Wydra nie ma tu obecnie swojego stałego terytorium. Prawdopodobnie tylko 
sporadycznie odwiedza ten teren. Po wybudowaniu zbiornika jest moŜliwe zasiedlenie jego 
przez ten gatunek, z uwagi na wzbogaconą bazę pokarmową. Dla ptaków głównym 
oddziaływaniem negatywnym będzie hałas i przebywanie ludzi. Dlatego zaproponowano 
prowadzenie prac poza sezonem lęgowym. Gdyby jednak były prowadzone w tym okresie to 
muszą uwzględniać konieczność zachowania ciszy w okresie największej aktywności 
głosowej ptaków. Nowe siedliska będą preferowały gatunki związane z wodami i terenami 
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wilgotnymi i wodami wolno płynącymi. Poza zamianami w siedliskach gatunków jest 
moŜliwe przypadkowego uszkodzenie lub zabicie osobników w czasie przejazdów i pracy 
sprzętu. Zakres prac wyklucza masowość tego zjawiska. Zaproponowano środki 
minimalizujące zagroŜenie. 
 
3. Wnioski końcowe i zalecenia. 
 
Planowany zbiornik połoŜony jest wśród siedlisk niecechujących się wybitnymi wartościami 
przyrodniczymi. Nie ma tam teŜ szczególnie cennych gatunków roślin i zwierząt poddanych 
prawnej ochronie przyrody. Największą wartość przyrodniczą ma rzeka Lublinica z uwagi na 
jej rolę lokalnego korytarza ekologicznego. Potencjalnie jest tu siedlisko wydry i Ŝerowisko 
zimorodka. Zbiornik moŜe wzbogacić lokalną bioróŜnorodność poprzez wprowadzenie w 
dosyć suche siedliska borowe uwarunkowań do powstania zbiorowisk związanych z ternem 
wodno-błotnymi, wodami stojącymi i wonopłynącymi w tym siedliska dla gatunków 
związanych z tego typu ekosystemami. Z uwagi na to, iŜ jest to ingerencja w obecne siedliska, 
wymagane są środki minimalizujące negatywne oddziaływanie.  
 
Zalecenia konieczne do podjęcia podczas realizacji przedsięwzięcia, wynikające z analizy 
oddziaływania przedsięwzięcia na ochronę przyrody: 

1. Zbiornik powinien być wkomponowany w siedlisko doliny Lublinicy w sposób jak 
najbardziej zbliŜony do naturalnego. Zaplanować nieregularny kształt zbiornika z 
wyspą i zakolami, większość brzegów zaplanować jako łagodnie opadające (od 
1:3 do 1:5) bez wysokich grobli i usypywania urobku na hałdach. Łagodnie 
opadające brzegi umoŜliwią zwierzętom swobodne korzystanie ze zbiornika. Takie 
ukształtowanie zbliŜa zbiornik do charakteru rozlewiska. Nie powinna być 
tworzona wysoka grobla, gdyŜ moŜe to powodować w przyszłości straty z powodu 
przekopanie jej przez bobry. Wywiezienie nadmiaru urobku i nietworzenie z niego 
kopca w okolicach zbiornika pozostawi teren otwarty, zbliŜony do naturalnych 
siedlisk gatunków. Dno zbiornika ukształtować tak aby powstały płytkie (30-50 
cm) laguny sprzyjające rozrodom płazów. Zbiornik nie zarybiać, tak aby nie 
stwarzać zagroŜenia dla skrzeku i larw płazów. 

2. Prace naleŜy prowadzić w jak największym zakresie z uŜyciem środków mało 
ingerujących w środowisko (zajmowanie zbyt duŜych terenów na pasy 
technologiczne, zajmowanie miejsca na czasowe składowanie gruntów). 

3. Prace maszyn i urządzeń tak zorganizować, Ŝeby w wypadku awarii 
zanieczyszczenia nie przedostały się do wód, a zanieczyszczenia gleb dały się 
trwale i szybko usunąć. Istotne jest, aby nie mogły poprzez rzekę dalej się 
rozprzestrzeniać i zanieczyszczać wody powierzchniowe.  

4. Wszelkie prace w zlewni przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i płazów, 
który trwa od 1 marca do 15 sierpnia. Prace poza tym okresem muszą być 
poprzedzone ekspertyzą, Ŝe nie będą zagroŜeniem dla lęgów ptaków i rozmnaŜania 
się płazów. W tym wypadku prace w okresie od kwietnia do czerwca rozpoczynać 
nie wcześniej niŜ 4 godziny po wschodzie słońca i nie kończyć później niŜ cztery 
godziny przed zachodem słońca, ze względu na aktywność głosową ptaków w tym 
okresie. 

5. Wycinkę drzew i krzewów naleŜy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, 
naleŜy to zrobić w okresie od 15 sierpnia do końca lutego. W wypadku 
prowadzenia prac poza tym okresem, naleŜy przed przystąpieniem do robót zrobić 
ekspertyzę stwierdzającą, Ŝe w terenie nie ma zajętych gniazd ptaków.  
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6. Prace rekultywacyjne prowadzić na podstawie planu opracowanego z udziałem 
specjalisty biologa. Celem jest dobór gatunków roślin do rekultywacji zgodnych z 
siedliskami doliny Lublinicy. 

7. Dla ochrony korytarza ekologicznego zachować moŜliwość migracji organizmów 
wodnych Lublinicą. 

8. Zachować cenną aleje wiązów szypułkowych przy ul. Rybackiej. W miarę 
starzenia się drzew powstaną siedliska dla pachnicy dębowej i innych 
saproksylofagów.  

9. Ograniczyć pozostawianie dołów o stromych brzegach, do których mogłyby 
wpadać zwierzęta. W wypadku ich powstania regularnie sprawdzać (nie rzadziej 
niŜ raz na 3 dni), czy nie ma w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia ich 
obecności, przenieść je w bezpieczne miejsce (zwierzęta niebezpieczne powinny 
być przeniesione przez doświadczonego specjalistę – zoologa). 

 

Wnioski końcowe 
 

Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wykazała znaczącego negatywnego 
wypływu na przedmioty ochrony i cle ochrony obszaru Natura 2000 PLH160008 Dolna Małej 
Panwi, gatunki zwierząt objętych ochroną, występujące w terenie zajmowanym pod 
przedsięwzięcie oraz na przedmiot i cele ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy 
Stobrawsko-Turawskie”. W celu minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań naleŜy 
uwzględnić warunki realizacji robót wskazane w tym opracowaniu.  
NaleŜy stwierdzić, Ŝe przedsięwzięcie nie ma znaczącego negatywnego oddziaływania na 

obszar NATURA 2000. Wymaga zastosowanie działań minimalizujących zawartych w 

tym raporcie dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania na chronione gatunki 

zwierząt i roślin. 
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