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I. WSTĘP 

Niniejszy program ochrony przyrody stanowi wraz z mapą sytuacyjno–przeglądową 

integralną część uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta 

Głubczyce na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. 

W celu właściwej waloryzacji zasobów przyrodniczych lasów komunalnych miasta 

Głubczyce w 2014 roku przeprowadzono niezbędne prace terenowe, które pozwoliły na 

pozyskanie aktualnych informacji na temat zróżnicowania przyrodniczego obszaru oraz 

występujących w nim zagrożeń środowiska przyrodniczego.  

W trakcie prac szczególną uwagę poświęcono istotnej roli kompleksu leśnego jako 

miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego lokalnej społeczności. W tym zakresie w Programie 

wskazano na potrzebę uzupełnienia oferty edukacyjnej w terenie oraz wprowadzenia 

szczególnej ochrony wybranych obiektów przyrodniczych. W dokumencie określono również 

niezbędne wytyczne do kształtowania odpowiednich warunków siedliskowych 

w ekosystemach leśnych w celu ochrony bioróżnorodności w trakcie regulacji zasobów 

i realizacji prac leśnych.  

Program ochrony przyrody sporządzono uwzględniając aktualne uwarunkowania 

prawne z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.  
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW KOMUNALNYCH 

MIASTA GŁUBCZYCE 

II.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Lasy komunalne miasta Głubczyce, określane często mianem Lasu Głubczyckiego, 

składają się z jednego kompleksu leśnego, który współtworzą z lasami w zarządzie 

Nadleśnictwa Prudnik. Cały kompleks leśny otoczony jest gruntami rolnymi. Względem 

miasta Głubczyce Las Głubczycki położony jest na północny zachód od niego. Jego 

zachodnią granicę wyznacza droga Kwiatoniów-Kietlice, od południa kompleks opiera się 

o drogę Głubczyce-Tarnkowa, a od wschodu ograniczają go otwarte tereny gruntów rolnych 

miejscowości Lwowiany (fot. poniżej). Najsłabiej zarysowana w terenie jest północna granica 

opisywanego kompleksu, którą od gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik oddzielają 

drogi leśne. 

Kompleks lasów komunalnych miasta Głubczyce rozciąga się pomiędzy 17°46’15” 

a 17°48’10” długości geograficznej wschodniej i 50°13’21” a 50°14’58” szerokości 

geograficznej północnej. Ogólna jego powierzchnia wynosi 401,94 ha. 

 

 

Rycina. 1.  Las Głubczycki od wschodu w sąsiedztwie terenów rolniczych  

 (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 
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II.1.1. POŁOŻENIE WEDŁUG PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO KRAJU 

Pod względem przynależności administracyjnej kompleks lasów komunalnych miasta 

Głubczyce położony jest w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w północnej 

części gminy Głubczyce (obszar wiejski), w obrębie ewidencyjnym Lwowiany. 

II.1.2. POŁOŻENIE WEDŁUG REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ 

Pod względem podziału fizycznogeograficznego lasy komunalne miasta Głubczyce, 

tak jak przeważająca część gminy, położone są w następujących jednostkach 

fizycznogeograficznych Polski (Kondracki 2011): 

Obszar:  Europa Zachodnia 

Podobszar:  Pozaalpejska Europa Środkowa 

Strefa:  Lasów Mieszanych 

Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31) 

Podprowincja:  Niziny Środkowopolskie (318) 

  Makroregion:  Nizina Śląska (318.5) 

Mezoregion:  Płaskowyż Głubczycki (318.58) 

II.1.3. POŁOŻENIE WEDŁUG REGIONALIZACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ 

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski (Zielony i Kliczkowska, 2012) lasy 

komunalne miasta Głubczyce położone są w zasięgu Krainy Śląskiej (V) w granicy jednego 

mezoregionu - Płaskowyż Głubczycki (V-15). 

II.1.4. POŁOŻENIE WEDŁUG REGIONALIZACJI GEOBOTANICZNEJ 

Według regionalizacji geobotanicznej Polski Matuszkiewicza (2008) opisywany 

obszar znajduje się w zasięgu następujących jednostek geobotanicznych: 

Prowincja Środkowoeuropejska 

Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa 

B Dział Brandenbursko-Wielkopolski 

B.5. Kraina Dolnośląska 

 B.5.4.  Okręg Płaskowyżu Głubczyckiego 

  B.5.4.c  Podokręg Dobrosławicki. 
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II.2. CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA 

II.2.1. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Płaskowyż Głubczycki rozpościera się od doliny Białej Głuchołaskiej (Nysy Kłodzkiej) 

na wschodzie, do doliny Odry na zachodzie. Stanowi go lessowa równina, łagodnie 

nachylona w kierunku południowo wschodnim i porozcinana licznymi, głębokimi dolinami 

rzecznymi. Lokalnie, szczególnie na granicy z innymi jednostkami fizycznogeograficznymi, 

spod pokrywy lessowej równiny wysuwają się ostańcowe formy trzeciorzędowe, kredowe 

i karbonu. Północna granica Płaskowyżu Głubczyckiego jest czytelna w terenie, stanowi ją 

wyraźna krawędź morfologiczna o założeniach tektonicznych wznosząca się o ok. 10-20 m 

ponad przyległe od północy równiny. Równina mezoregionu wznosi się na wysokości 235-

260 m n.p.m. Rzeźba terenu od płasko-równinnej przechodzi w nisko-pagórkowatą 

i pagórkowatą. Ogólna powierzchnia mezoregionu wynosi 1803 km2, z czego lasy 

i ekosystemy seminaturalne zajmują powierzchnię około 6% (Kondracki 2011). 

Obszar opisywanego mezoregionu, pomimo jednolitej wierzchniej budowy, odznacza 

się odmienną genezą rzeźby terenu i wgłębną budową geologiczną, co wpływa na 

zróżnicowanie warunków środowiska na jego terenie. Ta odmienna struktura środowiska 

zdeterminowała podział płaskowyżu na dwie jednostki podrzędne - część zachodnią 

położoną w międzyrzeczu Nysy Kłodzkiej i Osobłogi oraz część wschodnią leżącą na 

wschód od Osłobłogi. Obszar gminy Głubczyce położony jest w zasięgu wschodniej części 

płaskowyżu, określonej przez Jahna (1968) i później Badurę (Badura i in. 1996) jako 

Wysoczyzna Głubczycka. Na jej obszarze zaznacza się płytko występujące podłoże 

podkenozoiczne porozcinane licznymi uskokami tektonicznymi. Odmienność Wysoczyzny 

Głubczyckiej od pozostałej części Płaskowyżu Głubczyckiego wskazywałaby, że ona sama 

powinna posiadać rangę odrębnego mezoregionu fizycznogeograficznego, w obrębie którego 

można wyróżnić szereg mikroregionów (Badora 2007). Jednym z nich, obejmującym Las 

Głubczycki, jest Obniżenie Straduni. Jednostka ta obejmuje najbardziej zróżnicowaną 

i najsilniej porozcinaną wąwozami część płaskowyżu. Obszar wznosi się tu na wysokość od 

260 m n.p.m. na południu i zachodzie, do 215 m n.p.m. na północy. Tak duże zróżnicowanie 

wysokości terenu na względnie niewielkim obszarze uwarunkowało wystąpienie bardzo 

licznych cieków z wąskimi i głęboko wcinającymi się w podłoże dolinkami. Lokalnie na 

zboczach rozcięć erozyjnych odsłania się starsze podłoże paleozoiczne. Do podstawowych 

strukturalnych elementów rzeźby terenu nawiązują pokrywy osadów lodowcowych, 

wodnolodowcowych i peryglacjalnych. Pod wierzchnią pokrywą lessową występują piaski 

i żwiry wodnolodowcowe lub gliny zwałowe, niższe piętro tworzą iły, mułki, piaski i żwiry 

mioceńskie i plioceńskie, często spotykane z niewielkimi pokładami piasków, piaskowców lub 
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margli górnokredowych. Najstarsze piętro w budowie geologicznej obszaru tworzą utwory 

dolnokarbońskie – piaskowce, zlepieńce i mułowce. Niejednokrotnie utwory starsze są 

odsłonięte na eolicznych zboczach dolin.  

II.2.2. WARUNKI HYDROLOGICZNE 

II.2.2.1. WODY POWIERZCHNIOWE 

Zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski (2007) obszar lasów komunalnych 

miasta Głubczyce położony jest w obszarze następujących jednostek hydrograficznych: 

I Odra 

II Odra do Nysy Kłodzkiej (l) 

III Odra od Kłodnicy do Małej Panwi (p) 

IV Stradunia 

 V  Gnojnik 

  VI Gnojnik do dopł. poniżej Kietlic (p) 

V Stradunia do Gnojnika (l) 

 VI Stradunia do dopł. z Królowej (l) 

IV Osobłoga (Osoblaha) 

 V Wielki Potok (Hrozová) 

  VI Maciejowicki Potok (p) 

 

Rycina. 2.  Zbiornik przeciwpożarowy w dawnym kamieniołomie  

(fot. A. Wójcicka-Rosińska 2014) 
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Przeważająca część kompleksu leśnego lasów komunalnych miasta Głubczyce 

położona jest w zasięgu zlewni Straduni, jedynie południowo zachodni jego fragment należy 

do zlewni Osobłogi. Na terenie kompleksu znajduje się źródło rzeki Gnojnik- dopływu 

Straduni, oprócz Gnojnika na terenie lasu brak większych cieków, natomiast licznie 

występują drobne strumienie. W kompleksie leśnym brak naturalnych zbiorników wodnych. 

Istniejący zbiornik w północnym krańcu kompleksu jest położony na terenie pokopalnianym 

i obecnie pełni funkcję zbiornika przeciwpożarowego. 

Obszar lasów komunalnych położony jest w zlewniach rzek podgórskich 

odznaczających się niwalno-fluwialnym reżimem zasilania. Przepływy rzek o wysokiej 

amplitudzie między wezbraniami i niżówkami stanowią istotne lokalne zagrożenie 

powodziowe. Przy długotrwałych suszach poziom wód w rzekach jest bardzo niski, a nagłe 

i gwałtowne opady powodują szybkie wezbrania wód. Zagrożenia podtopieniami 

i powodziami są znaczne dla miejscowości położonych w dolinach rzek, których doliny 

zostały silnie wylesione, przez co posiadają małe wartości buforowe w stosunku do opadów 

atmosferycznych. 

II.2.2.2. WODY PODZIEMNE 

Na północno-wschodnim krańcu gminy Głubczyce rozciąga się zbiornik - Subniecka 

Kędzierzyńsko-Głubczycka (Kleczkowski 1990). Zbiornik stanowi istotne źródło zaopatrzenia 

mieszkańców gminy w wodę. Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka (nr 332) - jest 

zbiornikiem typu porowego, występującym w utworach piaszczystych i żwirowych. Zbiornik 

o powierzchni 1350 km2, tworzy trzeciorzędowy poziom wodonośny oraz czwartorzędowy 

poziom dolin kopalnych. Średnia głębokość ujęć wynosi 80-120 m, wydajność pojedynczej 

studni wynosi w granicach 60-80 m3/h. Centralna część zbiornika jest zasobna w wody 

podziemne dobrej jakości – klasa Ic, lokalnie Ib i Id. Prowadzona tutaj eksploatacja wód 

z poziomu trzeciorzędowego trwa od ponad 90 lat. Zasoby dyspozycyjne oszacowano na 

130 tys. m3/dobę, z czego eksploatuje się około 50%. Obszarem najwyższej ochrony (ONO) 

objęto 800 km2, co stanowi około 55% powierzchni zbiornika, natomiast obszar wysokiej 

ochrony (OWO) stanowi 1000 km2 (około 67% w stosunku do powierzchni subniecki).  

Wody podziemne na terenie gminy występują na kilku piętrach wodonośnych, czego 

przyczyną jest układ warstw geologicznych o zróżnicowanej litologii. Obszar lasów 

komunalnych miasta Głubczyce położony jest w zasięgu czwartorzędowego piętra 

wodonośnego Płaskowyżu Głubczyckiego. Wykształciło się ono w piaskach i żwirach 

akumulacji wodnolodowcowej, w piaszczystych i żwirowych przewarstwieniach wśród glin 

morenowych oraz w piaskach i żwirach rzecznych Osobłogi, Psiny, Straduni, Troi i ich 

dopływów. Warstwy wodonośne Płaskowyżu Głubczyckiego posiadają zmienną miąższość 

i niewielki zasięg. Woda gruntowa występuje na średnich głębokościach do 5 – 20 m, przy 
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czym w dolinach rzecznych poziom wód utrzymuje się zwykle w przedziale 0.5 – 2.0 m ppt, 

a w obniżeniach dolin sięga 5 m ppt. Wydajność poziomu czwartorzędowego wynosi 15-33 

m3 /h. 

II.2.3. GLEBY 

Podczas prac urządzeniowych na obszarze lasów komunalnych miasta Głubczyce 

wyróżniono 2 typy gleb: gleby płowe i gleby torfowe. Dominującym typem gleb są gleby 

płowe obejmujące 99,9% powierzchni leśnej obszaru. W tym typie gleb stwierdzono 

występowanie podtypu gleb płowych brunatnych, bielicowych i opadowoglejowych. Drugi typ 

gleb torfowych zajmuje niewielkie powierzchnie ok. 0,1%. Wyróżnione typy gleb zostały 

określone wg Klasyfikacji gleb leśnych Polski (CILP 2000). 

II.2.4. KLIMAT 

Charakterystykę klimatyczną lasów komunalnych miasta Głubczyce oparto o 

wielkości wieloletnich pomiarów meteorologicznych w stacji Opole (=50o40’ N, =17o58’ E, 

H=176 m n.p.m.). Przedstawione średnie wartości temperatury powietrza i sumy opadu 

atmosferycznego w tej stacji, obejmujące okres 1951-2005, zestawione zostały w oparciu o 

globalną, historyczną bazę danych meteorologicznych (GHCN) oraz o globalną bazę danych 

wielkości dobowych (GLOBALSOD)1. 

 

Rycina. 3.  Diagram klimatyczny dla stacji Opole (1951-2005) 

                                                      
 

1
 Global Historical Climatology Network jest globalną bazą danych meteorologicznych należącą do Światowej 

Organizacji Meteorologicznej. Zawiera ona średnie wartości temperatury powietrza, a także sumy miesięczne opadu dla 
około 7300 stacji meteorologicznych z całego świata. Global Summary of Day jest zbiorem informacji o pogodzie z ponad 
10000 stacji meteorologicznych od 1. stycznia 1994 roku do dnia obecnego. Niekomercyjny dostęp do danych, realizowany 
za pośrednictwem światowej sieci Internet, jest bezpłatny i nielimitowany.  
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Rycina. 4.  Średnia roczna temperatura powietrza (°C) w lasach komunalnych miasta Głubczyce 

 (1951-2005) 

Pogoda i klimat w regionie kształtowane są głównie przez czynniki cyrkulacyjne oraz 

w mniejszym stopniu grupę stałych czynników geograficznych. Klimat tej części Polski 

kształtowany jest przez stałe (Niż Islandzki i Wyż Azorski) oraz sezonowe (Wyż Azjatycki 

zimą i Niż Południowoazjatycki latem) ośrodki baryczne. Dominującymi masami powietrza w 

tym regionie są wilgotne masy polarno-morskie (46%) i wykazujące większą suchość masy 

polarno-kontynentalne (38%). Sytuacje z napływem chłodnych mas arktycznych stanowią 

tylko 10% dni w roku. Ciśnienie atmosferyczne jest wyrównane przez cały rok z wyraźnie 

zaznaczonym maksimum w zimie. W regionie przeważa cyrkulacja zachodnia, którą 

okresowo przerywa napływ powietrza z innych kierunków. 

Średnia wieloletnia temperatura powietrza w Opolu (1951-2005) wynosi 8,7oC. Jest 

ona nieznacznie wyższa od przeciętnej notowanej na obszarze lasów komunalnych miasta 

Głubczyce, gdzie z uwagi na wyższą średnią wysokość nad poziomem morza średnia wynosi 

ona 8,1oC. W Opolu w analizowanym wieloleciu 1951-2005 najcieplejszym miesiącem roku 

był lipiec (18,1 oC), zaś najcieplejszą dekadą dziesięciolecie 1981-1990.  
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W okresie 1951-2005 w stacji Opole najchłodniejszym miesiącem był styczeń (-1,2 oC), a 

najchłodniejszą dekadą dziesięciolecie 1961-1970.  

 

Rycina. 5.  Średnia roczna suma opadu atmosferycznego (mm) w lasach komunalnych miasta 

 Głubczyce (1951-2005) 

Suma roczna opadu na terenie lasów komunalnych miasta Głubczyce przeciętnie 

wynosi ok. 695 mm, tutaj również wpływ na wysokość sumy rocznej opadu atmosferycznego 

ma wysokość nad poziomem morza. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten parametr 

charakteryzuje się dużo większą zmiennością z roku na rok niż wielkość średniej 

temperatury powietrza. W analizowanym okresie najniższą średnią dziesięcioletnią sumę 

roczną opadu atmosferycznego w Opolu zanotowano w latach 1951-1960 (572 mm), zaś 

najwyższą w latach 1971-1980 (664 mm). W tej stacji najwyższe opady notowane są w 

miesiącach ciepłej pory roku (maj-wrzesień) z maksimum wynoszącym przeciętnie 91 mm w 

lipcu. Do najsuchszych zaliczyć można miesiące zimowe z minimum w lutym (30 mm).  

Warunki klimatyczne lasów komunalnych miasta Głubczyce z uwagi na przeciętne 

sumy opadu atmosferycznego oraz dość korzystne warunki termiczne można zaliczyć 

do korzystnych dla wzrostu i hodowli lasu. 
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III. WALORY PRZYRODNICZE-LEŚNE 

III.1. LASY KOMUNALNE MIASTA GŁUBCZYCE W STRUKTURACH KORYTARZY 

EKOLOGICZNYCH 

Obszar gminy Głubczyce odznacza się niewielkim udziałem ekosystemów 

naturalnych i seminaturalnych i ich silną izolacją w przestrzeni przez grunty orne. Dlatego 

każde większe koncentracje ekosystemów leśnych, wodnych, zadrzewień śródpolnych 

i łąkowych stanowią ważną rolę w tworzeniu naturalnych stref ekologicznych regionu. 

Jednym z nielicznych na obszarze gminy istotnych dla prawidłowego funkcjonowania 

środowiska przyrodniczego centr bioróżnorodności jest Las Głubczycki. Stanowi on obszar 

węzłowy, pełniący ważną rolę w strukturze lokalnych korytarzy ekologicznych, a tym samym 

jest ważnym komponentem lokalnych stref ekologicznych. W szerszym ujęciu Las 

Głubczycki pełni istotną rolę dla migracji gatunków flory i fauny z obszarów położonych poza 

terytorium naszego kraju. Jego lokalizacja w obrębie naturalnego obniżenia między 

systemami górskimi Sudetów i Karpat, tworzy wraz z otaczającymi go terenami jeden 

z niewielu pasów migracji położonych wzdłuż południowych granic Polski. Obszar ten 

wyróżnia się obniżonym wpływem na proces migracji warunków geologicznych, 

geomorfologicznych i klimatycznych związanych z pasmami górskimi co sprawia, że staje się 

on kluczowy dla migracji południowych elementów flory i fauny na terytorium Polski. 

III.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY 

III.2.1. ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY PRZYRODY 

W zasięgu terytorialnym lasów komunalnych miasta Głubczyce aktualnie istnieje 

jedna forma ochrony przyrody. Jest nią obszar chronionego krajobrazu „Las Głubczycki”. 

Poza nim w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego lasów komunalnych 

zlokalizowany jest jeden pomnik przyrody w postaci okazałej alei lipowej. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” został powołany uchwałą 

nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku, 

w sprawie ochrony walorów krajobrazowych (Dz. Urz Woj. Opolskiego z dnia 17 lipca 1989 r. 

Nr 19, poz. 231 z późn. zm.). Swoimi granicami obejmuje on obszar leśny o powierzchni 

1597,5 ha. Teren w zasięgu jego granic porastają głównie zbiorowiska leśne rozwinięte na 

pokrywie lessowej Wysoczyzny Głubczyckiej. Z naturalnych zbiorowisk leśnych wykształciły 

się tu rozległe grądy subkontynentalne, które łagodnie przechodzą w łęgi jesionowo-olszowe 

lub podgórskie łęgi jesionowe, przy czym w zasięgu samych lasów komunalnych miasta 
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Głubczyce znajdują się tylko niewielkie fragmenty zbiorowisk grądowych. Znaczne 

powierzchnie opisywanego obszaru zajmują bory sosnowe i mieszane. Są to zbiorowiska 

powstałe w wyniku sztucznych nasadzeń sosny, świerka i modrzewia na siedliskach 

grądowych. W granicach obszaru znajduje się źródliskowa część zlewni Straduni, natomiast 

południowo zachodni jego fragment leży w zasięgu zlewni rzeki Osobłogi. Cały teren 

przecinają liczne, drobne strumienie, tworzące miejscami malownicze wąwozy i parowy.  

Opisywany obszar nie wyróżnia się szczególnym bogactwem fauny i flory. 

Do cennych gatunków należą m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, ciemiężyca 

zielona, lilia złotogłów, listera jajowata, obrazki alpejskie, podkolan biały, śnieżyczka 

przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnek wyniosły, porzeczka czarna, czerniec 

gronkowy, czosnek niedźwiedzi, turzyca nibyciborowata. Z rzadkich i zagrożonych gatunków 

zwierząt występują tutaj: padalec, pustułka, turkawka, krętogłów, dzięcioł czarny, 

muchołówka białoszyja, krzyżodziób świerkowy, wiewiórka. 

Lasy komunalne miasta Głubczyce obejmują południową część obszaru chronionego 

krajobrazu „Las Głubczycki”, pełniącą głównie funkcje rekreacyjne dla mieszkańców miasta 

Głubczyce. 

 

Rycina. 6.  Aleja lipowa – pomnik przyrody (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 

Pomnik przyrody „Aleja lip drobnolistnych” zlokalizowana jest na południowo 

zachodnich obrzeżach kompleksu lasów komunalnych miasta Głubczyce. Bez wątpienia 

stanowi ona jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych tego terenu. Wielorzędowa 

aleja porasta pobocza drogi z Tarnkowej do Głubczyc. Buduje ją 1385 lip drobnolistnych Tilia 
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cordata na odcinku ok. 5800 m. Aktem powołującym tę formę ochrony jest Rozporządzenie 

Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005 r. Nr 72, 

poz. 2231). 

III.2.2. PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Na terenie lasów komunalnych istnieje niewiele miejsc wyróżniających się pod 

względem walorów przyrodniczych. W trakcie prac terenowych zwrócono uwagę na dwa 

obiekty, które mogłyby stanowić podstawę do powołania nowych, indywidualnych form 

ochrony przyrody. W związku z jedną z funkcji, jaką kompleks lasów komunalnych pełni dla 

lokalnej społeczności (szczególnie mieszkańców Głubczyc), tj. funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej; powołanie takich form ochrony przyrody stanowiłoby istotny wkład 

w edukację ekologiczną prowadzoną na terenie kompleksu. 

Obiekt 1. Proponowany pomnik przyrody – dąb szypułkowy Quercus robur w wieku ok. 

200 lat, obwód 381 cm, zlokalizowany  w wydzieleniu leśnym 11l. 

 

Rycina. 7.  Dąb szypułkowy Quercus robur, wydz. leśn. 11l (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 
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Obiekt 2. Proponowane stanowisko dokumentacyjne – dawny kamieniołom w wydz. leśn. 

1i z widocznymi odsłonięciami skalnymi na północnej i wschodniej ścianie wyrobiska.  

 

Rycina. 8.  Zalane wyrobisko kamieniołomu w wydz. leśn. 1l (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 

 

 

Rycina. 9.  Zbiorowiska paproci na ścianach dawnego kamieniołomu  

 (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 
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III.2.3. OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN 

Lasy komunalne miasta Głubczyce odznaczają się ubogą szatą roślinną. Spośród 

zinwentaryzowanych w ramach prac terenowych gatunków roślin chronionych stwierdzono 

występowanie tylko jednego chronionego gatunku - lilii złotogłów Lilium martagon 

(wydzielenie leśne: 5d). Poza nią z ciekawszych gatunków, które wprawdzie utraciły status 

gatunków chronionych, jednak w dalszym ciągu są dobrymi wskaźnikami cennych siedlisk 

leśnych, wyróżnić należy: bluszcz pospolity Hedera helix (szczególnie kwitnące egzemplarze 

tego gatunku w wydzieleniu leśnym 3a), kalinę koralową Viburnum opulus, konwalię majową 

Convallaria majalis, kopytnika pospolitego Asarum europaeum, przytulię wonną Galium 

odoratum oraz pierwiosnek lekarki Primula veris. 

 

Rycina. 10.  Lilia złotogłów Lilium martagon w wydz. leśn. 5d (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 

III.2.4. OCHRONA GATUNKOWA ZWIERZĄT 

Dane na temat występowania chronionych gatunków zwierząt pochodzą 

z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Głubczyce oraz przeprowadzonych 

w 2014 roku prac terenowych w trakcie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu. 

W zakresie rozpoznania poszczególnych grup zwierząt nie prowadzono szczegółowych 

badań na przedmiotowym obszarze, stąd informacja o zróżnicowaniu tutejszej fauny 

z pewnością nie dostarcza kompletnej informacji o występujących tu gatunkach. Niemniej 
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jednak w zestawieniu tabelarycznym poniżej zaprezentowano wszystkie zaobserwowane 

gatunki zwierząt wraz z miejscem ich obserwacji. 

 

Rycina. 11.  Padalec zwyczajny Anguis fragilis (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 

 

 

Rycina. 12.  Ropucha szara Bufo bufo (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 
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Tabela 1. Wykaz cennych gatunków zwierząt w zasięgu terytorialnym kompleksu lasów 

komunalnych miasta Głubczyce 

Gatunek 
Status ochronny i 

kategoria 
zagrożenia 

Miejsce 
obserwacji 

punktowej – 
adres leśny 

Preferowane siedliska 

Płazy i gady 

Żaba trawna  
Rana temporaria 

PL - ochrona 
częściowa  

DS – zał. V  

KB – zał. III  

Czerwona lista 
IUCN - LC 

5b, c, d, 3a, 1f, 
d, j, 11k, 16j 

Preferuje tereny wilgotne, w pobliżu 
zbiorników lub cieków. Spotykana 
również w obrębie borów mieszanych i 
lasów liściastych.  

Kompleks żab 
zielonych Rana 
esculenta 
complex 

PL - ochrona 
częściowa  

1i, 11l 
Gatunki z grupy żab zielonych preferują 
zarośnięte roślinnością, płytkie zbiorniki 
wodne. 

Ropucha szara  
Bufo bufo 

PL - ochrona 
częściowa  

KB – zał. II  

Czerwona lista 
IUCN - LC 

16i, 5b 

Preferuje wilgotne drzewostany w 
średnim wieku i starsze. Niezbędna 
obecność niewielkich zbiorników 
wodnych. 

Jaszczurka 
zwinka  
Lacerta agilis 

PL - ochrona 
częściowa  

DS – zał. IV  

KB – zał. II  

Czerwona lista 
IUCN - LC 

5a, 6a 

Preferuje różnego typu tereny otwarte, 
łąki, nieużytki, ugory, skraje pól 
uprawnych, tereny dobrze 
nasłonecznione, a w lasach obrzeża 
dróg leśnych.  

Jaszczurka 
żyworodna  
Lacerta vivipara 

PL - ochrona 
częściowa  

KB – zał. III  

Czerwona lista 
IUCN - LC 

1h, 11m 
Występuje w kompleksach leśnych. 
Gatunek rzadszy, preferuje siedliska 
bardziej wilgotne. 

Padalec 
zwyczajny 
Anguis fragilis  

PL - ochrona 
częściowa  

KB – zał. III 

1m 

Preferuje wilgotne lasy liściaste i 
mieszane, rzadziej wilgotne bory 
mieszane. Często występuje na 
obrzeżach drzewostanów, przy polanach 
i drogach. Chętnie kryje się pod kłodami 
leżących drzew.  

Zaskroniec 
zwyczajny 
Natrix natrix 

PL - ochrona 
częściowa  

KB – zał. III  

Czerwona lista 
IUCN – LR/LC 

1d 
Spotykany głównie nad brzegami wód. 
Ściśle związany z obecnością płazów 
(pokarm).  
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Gatunek 
Status ochronny i 

kategoria 
zagrożenia 

Miejsce 
obserwacji 

punktowej – 
adres leśny 

Preferowane siedliska 

Ptaki 

Zięba 
Fringilla coelebs 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. III 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Pospolita, 
spotykana 
głównie w 
zachodniej, 
północnej i 
południowo-
wschodniej 
części 
kompleksu. 

Wszelkie typy zadrzewień, od młodników 
/ drągowin po starodrzewia. Także kępy 
krzewów z grupami drzew. W osiedlach 
wszelkie miejsca z kępami drzew. 

Kos 
Turdus merula 

PL – ochrona 
ścisła 

DP – zał. IIB 

KB – zał. III 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Dość częsty, 
głównie na 
południu 
kompleksu. 

Wszelkiego typu zadrzewienia liściaste i 
mieszane, w borach rzadki, również w 
zieleni wysokiej osiedli ludzkich. 

Pierwiosnek 
Phylloscopus 
collybita 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowany 
w północnej 
części 
kompleksu. 

Lasy i bory mieszane, głównie w 
średnich i starszych klasach wiekowych. 
Także parki i zadrzewione cmentarze 
oraz zadrzewienia śródpolne. 

Kowalik 
Sitta europaea 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowany 
w płatach grądu 
na zachodzie 
kompleksu. 

Lasy i bory mieszane. 

Świstunka leśna 
Phylloscopus 
sibilatrix 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowana 
jednokrotnie w 
grądzie na 
zachodzie 
kompleksu. 

Lasy liściaste i mieszane, rzadziej bory 
mieszane i peryferyjne parki. 

Bogatka 
Parus major 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC  

Pospolita 

Wszelkie typy zadrzewień, od drągowin 
(lęgi w budkach) po starodrzewy. Także 
kępy krzewów z grupami drzew. W 
osiedlach wszelkie miejsca z kępami 
drzew. 

Modraszka 
Cyanistes 
caeruleus 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Częsta, głównie 
na południu 
kompleksu. 

Wszelkiego typu zadrzewienia liściaste i 
mieszane, w borach rzadka, też w 
zieleni wysokiej osiedli ludzkich (parki, 
cmentarze), też w centrach miast. 

Dzięcioł duży 
Dendrocopos 
major 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC  

Obserwowany 
jednokrotnie w 
grądzie na 
zachodzie 
kompleksu. 

Wszelkiego typu drzewostany w wieku 
powyżej 40-50 lat, zadrzewienia, 
większe parki. Unika małych zadrzewień 
śródpolnych. 
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Gatunek 
Status ochronny i 

kategoria 
zagrożenia 

Miejsce 
obserwacji 

punktowej – 
adres leśny 

Preferowane siedliska 

Dzięcioł czarny 
Dryocopus 
martius 
A236 

PL – ochrona 
ścisła 

DP – zał. I 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC  

Słyszany 
jednokrotnie we 
wschodniej 
części 
kompleksu. 

Wszelkie typy drzewostanów, powyżej 
80 lat, preferuje starodrzewia sosnowe i 
buczyny. Spotykany również w dużych 
starych peryferyjnych parkach. 

Myszołów 
Buteo buteo 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowany 
jednokrotnie na 
skraju 
drzewostanu po 
wschodniej 
stronie 
kompleksu na 
granicy z 
terenami 
rolnymi. 

Wszelkiego typu zadrzewienia liściaste i 
mieszane i iglaste, sporadycznie w 
peryferyjnych częściach rozległej zieleni 
wysokiej osiedli ludzkich (parki). 

Pustułka 
Falco 
tinnunculus  

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Podawany dla 
Lasu 
Głubczyckiego 
w danych 
źródłowych. W 
trakcie prac 
terenowych 
obserwowana 
dwukrotnie na 
skraju 
drzewostanu po 
wschodniej i 
południowej 
stronie 
kompleksu na 
granicy z 
terenami 
rolnymi. 

W osiedlach ludzkich we wnękach 
budynków i innych obiektach 
murowanych (kominy). Opuszczone 
gniazda srok, wron w zadrzewieniach 
śródpolnych i kępach drzew. 

Sójka 
Garrulus 
glandarius 

PL – ochrona 
ścisła 

DP – zał. IIB 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowana 
jednokrotnie na 
północy 
kompleksu.  

Lasy liściaste i mieszane, rzadko w 
borach mieszanych. W osiedlach 
ludzkich peryferyjne parki i zaniedbane 
cmentarze. Większe zadrzewienia 
śródpolne. 

Strzyżyk 
Troglodytes 
troglodytes 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowany 
w oddziałach 1, 
5, 13, 14. 

Lasy wszelkich typów (preferuje łęgi) i 
bory mieszane. Zwłaszcza gęste z 
wykrotami. Także większe peryferyjne i 
zaniedbane parki oraz zadrzewienia 
śródpolne. 

Kapturka 
Sylvia atricapilla 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowana 
w oddziałach 1, 
5. 

Wszelkiego typu zadrzewienia liściaste i 
mieszane (w borach brak), również w 
zieleni wysokiej osiedli ludzkich. 
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Gatunek 
Status ochronny i 

kategoria 
zagrożenia 

Miejsce 
obserwacji 

punktowej – 
adres leśny 

Preferowane siedliska 

Sierpówka 
Streptopelia 
decaocto 

PL – ochrona 
ścisła 

DP – zał. IIB 

KB – zał. III 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowana 
w oddziale 15. 

Osiedla ludzkie oraz luźna zadrzewienia 
w ich sąsiedztwie. Czasami we wnętrzu 
większych kompleksów leśnych, z dala 
od siedzib ludzkich. 

Czubatka 
Lophophanes 
cristatus 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC  

Obserwowana 
w oddziale 7, 8. 

Starsze wiekowo bory sosnowe, 
mieszane i świerkowe, także z jodłą. 

Gajówka 
Sylvia borin 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC  

Obserwowana 
w oddziale 5. 

Lasy liściaste i mieszane, częsta w 
grądach. 

Mysikrólik 
Regulus regulus 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Dość częsty, 
głównie 
wewnątrz 
kompleksu. 

Bory świerkowe, jodłowe oraz sosnowe 
na siedliskach wilgotnych z udziałem 
świerka. 

Paszkot 
Turdus 
viscivorus 

PL – ochrona 
ścisła 

DP – zał. IIB 

KB – zał. III 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Obserwowany 
w oddziałach w 
północnej 
części 
kompleksu. 

Gatunek leśny - wszelkiego typu starsze 
drzewostany liściaste, mieszane i iglaste 
(w borach z sosną najliczniej). Zimą 
ściśle związany z obecnością jemioły, 
spotykany wtedy także w rozległej 
zieleni wysokiej osiedli ludzkich (parki, 
cmentarze, aleje topolowe). 

Dzwoniec 
Chloris chloris 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

P 

Obserwowany 
na skraju 
kompleksu w 
oddziałach 5, 
10, 16. 

Obrzeża lasów liściastych i mieszanych, 
zwłaszcza zieleń wysoka wsi i miast 
oraz zadrzewienia śródpolne. 

Trznadel 
Emberiza 
citrinella 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

P 

Obserwowany 
na skraju 
kompleksu w 
oddziale 15. 

Obrzeża lasów i borów oraz polany, 
zręby i uprawy w głębi drzewostanów. 
Także zadrzewienia i aleje w krajobrazie 
otwartym. 

Krętogłów 
Jynx torquilla 

PL – ochrona 
ścisła 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

R 

Podawany dla 
Lasu 
Głubczyckiego 
w danych 
źródłowych. Nie 
obserwowany w 
trakcie prac 
terenowych. 

Lęgowy. Wszelkie zadrzewienia liściaste 
i mieszane, w borach i w zieleni wysokiej 
osiedli rzadki.  
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Gatunek 
Status ochronny i 

kategoria 
zagrożenia 

Miejsce 
obserwacji 

punktowej – 
adres leśny 

Preferowane siedliska 

Muchołówka 
białoszyja  
Ficedula 
albicollis  
A321 

PL – ochrona 
ścisła 

DP – zał. I 

KB – zał. II 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

SL 

Podawany dla 
Lasu 
Głubczyckiego 
w danych 
źródłowych. Nie 
obserwowany w 
trakcie prac 
terenowych. 

Lęgowa. Starsze drzewostany liściaste 
i mieszane (powyżej 70 – 80 lat), 
głównie grądy i buczyny. Chętnie 
gniazduje w budkach. Lęgi V – VII. 

Ochrona gatunku –kreować drzewostany 
zasobne w zamierające i martwe 
drzewa, chronione zachowawczo do 
stanu terminalnego. 

Turkawka 
Streptopelia 
turtur 

PL – ochrona 
ścisła 

PCzL – DD 

DP – zał. IIB 

KB – zał. III 

Czerwona lista 
IUCN – LC 

SL 

Podawany dla 
Lasu 
Głubczyckiego 
w danych 
źródłowych. Nie 
obserwowany w 
trakcie prac 
terenowych. 

Lęgowa. Gatunek zmniejszający 
liczebność. Lasy i bory. Preferuje 
drzewostany w wieku 25-50 lat. Także 
większe zadrzewienia śródpolne. 

Ssaki 

Kret europejski 
Talpa europaea 

PL – ochrona 
częściowa, 
osobniki 
znajdujące się 
poza terenem 
ogrodów, upraw 
ogrodniczych, 
szkółek leśnych, 
trawiastych lotnisk, 
ziemnych 
konstrukcji 
hydrotechnicznych 
oraz obiektów 
sportowych  

KB – zał. III  

Czerwona lista 
IUCN – LC 

Skraj lasu 
wydz. leśn. 6a  

Zamieszkuje ogrody, sady, łąki, pola, 
skraje lasów liściastych, groble. 

Kuna leśna  
Martes martes 

PL – gatunek 
łowny od 1.IX do 
31.III 

DS – zał. V 

KB – zał. III  

Czerwona lista 
IUCN – LC 

7a 
Występuje zarówno w lasach liściastych, 
iglastych jak i mieszanych. Preferuje 
gęste, dojrzałe drzewostany. 

Ryjówka 
aksamitna Sorex 
araneus 

PL – ochrona 
częściowa  

KB – zał. III  

Czerwona lista 
IUCN – LC 

5f, g, 14h 

Zamieszkuje obrzeża podmokłych 
lasów, wilgotne łąki, kępy krzewów na 
łąkach i bagnach, żywopłoty, ogródki 
działkowe. Zimą można ją spotkać także 
w obrębie zabudowań. 

Wiewiórka 
pospolita 
Sciurus vulgaris 

PL – ochrona 
częściowa 

KB – zał. III  

Czerwona lista 
IUCN – LC 

13a 

Preferuje drzewostany liściaste 
w starszych klasach wiekowych 
(powyżej 70 - 80 lat). 
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III.3. CENNE ELEMENTY SZATY ROŚLINNEJ 

Roślinnością potencjalną lasów komunalnych miasta Głubczyce jest grąd 

subkontynentalny Tilio-Carpinetum, w odmianie małopolskiej, formie wyżynnej, serii żyznej. 

Grąd zaliczany jest do eutroficznych lasów liściastych. W obrębie lasów komunalnych ten typ 

zbiorowiska leśnego reprezentują wielogatunkowe lasy liściaste w typie lasu wyżynnego 

świeżego i lasu mieszanego wyżynnego świeżego z dominacją dębu szypułkowego Quercus 

robur i graba Carpinus betulus, z udziałem buka Fagus sylvatica, lipy drobnolistnej Tilia 

cordata, świerka Picea abies i jodły Abies alba (Matuszkiewicz 2008b). 

Lasy w obrębie w obrębie kompleksu lasów komunalnych w zdecydowanej 

większości stanowią silnie przekształcone drzewostany gospodarcze. Niewielkie płaty 

grądów zachowały się jedynie w zachodnim fragmencie kompleksu, w którym zachowały się. 

Większe powierzchnie tego zbiorowiska leśnego ciągną się w kierunku zachodnim 

i północno-zachodnim po stronie gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik. Niewielkie 

powierzchniowo płaty grądu w wydzieleniach leśnych 5c, d o łącznej powierzchni 6,49 ha 

kwalifikują się do siedliska przyrodniczego grądu środkowoeuropejskiego 

i subkontynentalnego Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum (kod: 9170). 

 

Rycina. 13.  Las grądowy w zachodniej części Lasu Głubczyckiego (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 

Grądy środkowoeuropejskie charakteryzują się złożoną strukturą, dużym bogactwem 

florystycznym oraz wyraźnie zaznaczoną zmiennością sezonową. Wielowarstwowy oraz 
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wielogatunkowy drzewostan składa się głównie z graba Carpinus betulus, dębu 

szypułkowego Quercus robur i lipy drobnolistnej Tilia cordata. Częstymi gatunkami 

domieszkowymi są: klon pospolity Acer platanoides oraz buk zwyczajny Fagus sylvatica, 

a na siedliskach najbardziej żyznych i wilgotnych także wiązy: polny Ulmus minor, 

szypułkowy U. laevis i górski U. glabra, klony: polny Acer campestre i jawor 

A. pseudoplatanus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, olsza czarna Alnus glutinosa oraz 

czeremcha pospolita Padus avium. W warstwie drzew ubogich postaci grądu występuje dąb 

bezszypułkowy Quercus petraea, który niekiedy może osiągać przewagę ilościową nad 

dębem szypułkowym. Warstwa zielna jest na ogół dobrze wykształcona, chociaż jej 

fizjonomia i skład florystyczny różnią się w zależności od żyzności i uwilgotnienia gleb. 

Większość gatunków należy do grupy roślin, które optimum ekologiczno-socjologiczne 

osiągają w mezo- i eutroficznych lasach liściastych. Na siedliskach stosunkowo najbardziej 

ubogich grąd środkowoeuropejski wykazuje florystyczne nawiązania do kwaśnych dąbrów, 

natomiast w warunkach siedlisk żyznych i wilgotnych wzbogacony jest o gatunki łęgowe. 

Charakterystyczną cechą jest wyraźny aspekt wczesnowiosenny związany z rozwojem 

barwnie kwitnących i łanowo występujących roślin zielnych, np.: zawilców – gajowego 

Anemone nemorosa i żółtego A. ranunculoides oraz kokoryczy pustej Corydalis cava, oprócz 

których ukazują się między innymi: przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, miodunka ćma 

Pulmonaria obscura, groszek wiosenny Lathyrus vernus i turzyca palczasta Carex digitata. 

Do stałych komponentów warstwy zielnej grądu środkowoeuropejskiego, poza już 

wymienionymi, należą: gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, gajowiec żółty 

Galeobdolon luteum, wiechlina gajowa Poa nemoralis, prosownica rozpierzchła Milium 

effusum, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, fiołek leśny Viola 

reichenbachiana, trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa, żankiel zwyczajny Sanicula 

europaea, kopytnik pospolity Asarum europaeum, kłosownica leśna Brachypodium 

sylvaticum, fiołek przedziwny Viola mirabilis, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, 

kuklik pospolity Geum urbanum, zerwa kłosowa Phyteuma spicatum, pszeniec gajowy 

Melampyrum nemorosum i inne. 

Płaty grądu w kompleksie lasów komunalnych miasta Głubczyce z uwagi na małą 

powierzchnię i bezpośrednie sąsiedztwo dróg narażone są na działanie niekorzystnych 

czynników zaburzających ich właściwą strukturę. Do głównych zagrożeń będą należeć takie 

zjawiska, jak: 

 wkraczanie obcych geograficznie gatunków roślin związane z bliskością terenów 

otwartych i szlaków komunikacyjnych (np. niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora); 

 niedobór martwego drewna stojącego i leżącego; 
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 ekspansja niektórych gatunków roślin runa, świadcząca o zaburzeniach 

prawidłowego funkcjonowania drzewostanu, np. nadmiernego prześwietlenia (jeżyny 

Rubus sp., turzyca drżączkowata Carex brizoides); 

 eutrofizacja wywołana zaśmiecaniem i nadmiernym wydeptywaniem powierzchni 

lasu. 

 

Jednym z ciekawych fragmentów kompleksu lasów komunalnych jest zachowany 

w wydzieleniach leśnych 15 d, f fragment starodrzewia o charakterze parkowym 

z bogactwem wielu starych drzew w wieku ok. 105 lat. Występują tu: dąb czerwony, lipa 

drobnolistna, klon jawor, kasztanowiec biały, żywotnik olbrzymi, choina kanadyjska, brzoza 

brodawkowata. W obrębie drzewostanu zachowała się dawna brama wjazdowa do parku. 
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IV. CHARAKTERYSTYKA DRZEWOSTANÓW W ASPEKCIE 

TYPOLOGII URZĄDZENIOWEJ  

IV.1. SIEDLISKOWE TYPY LASU 

Na gruntach lasów komunalnych miasta Głubczyce wyróżniono 3 typy siedliskowe 

lasu. Dominującą grupę pośród wyróżnionych siedlisk stanowią siedliska lasu mieszanego 

wyżynnego świeżego, obejmujące 57,63 % powierzchni leśnej. Drugą grupę siedlisk tworzą 

siedliska lasu wyżynnego świeżego, zajmujące 42,13% powierzchni leśnej. Najmniejsze 

powierzchnie zajmują siedliska olsu jesionowego wyżynnego obejmujące 0,24% 

powierzchni. Udział procentowy poszczególnych typów siedliskowych lasu dla całego 

kompleksu lasów komunalnych ilustruje zamieszczona poniżej tabela. 

Tabela 2. Struktura powierzchniowa typów siedliskowych lasu wyróżnionych na gruntach 

lasów komunalnych miasta Głubczyce 

TSL 
Lasy komunalne miasta Głubczyce wg stanu na 01.01.2015r. 

[ha] [%] 

LMWYŻŚW 219,80 57,63 

LWYŻŚW 160,70 42,13 

OLJWYŻ 0,91 0,24 

Razem 381,41 100 

IV.2. BOGACTWO GATUNKOWE I STRUKTURA PIONOWA DRZEWOSTANÓW 

Bogactwo gatunkowe drzewostanów dobrze charakteryzuje liczba gatunków 

wchodzących w ich skład. Drzewostany można podzielić na: jednogatunkowe, 

dwugatunkowe, trzygatunkowe, cztero- i więcej gatunkowe (pod uwagę wzięto jedynie 

warstwę drzew tworzących I, II, i III piętro drzewostanu). Lasy komunalne miasta Głubczyce 

charakteryzują się dużym zróżnicowaniem gatunkowym drzewostanów. Dominującą grupą 

drzewostanów są drzewostany cztero- i więcej gatunkowe, pokrywają one 67% powierzchni 

leśnej gruntów. Są to drzewostany w niższych klasach wieku. Drzewostany dwu- 

i trzygatunkowe zajmują podobną powierzchnię, odpowiednio 14% i 17%. Są to drzewostany 

o zróżnicowanym wieku. Drzewostany jednogatunkowe to drzewostany głównie powyżej 80 

lat i zajmują niewielką powierzchnię ok. 2%.  
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Tabela 3. Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m
3
] drzewostanów wg grup 

wiekowych i bogactwa gatunkowego 

Kompleks 
Bogactwo gatunkowe, 

drzewostany 

Powierzchnia [ha]/ miąższość [m3] 

Wiek 

Ogółem 
Ogółem 

[%] <=40 lat 
41-80 

lat 
> 80 lat 

Lasy komunalne 
miasta Głubczyce  

jednogatunkowe 
0,51 1,59 4,64 6,74 1,8 

0 562 2054 2616 2,4 

dwugatunkowe 
5,53 28,06 20,12 53,71 14,1 

454 10637 8908 19999 18,6 

trzygatunkowe 
12,27 43,63 8,37 64,27 16,9 

1116 18025 2578 21719 20,2 

cztero- i więcej gatunkowe 
117,15 79,75 59,24 256,14 67,3 

21616 29303 12442 63361 58,8 

 

Budowa pionowa to jeden z podstawowych elementów określających charakter 

drzewostanów. Drzewostany można podzielić pod względem budowy pionowej na 

jednopiętrowe, dwupiętrowe, trzypiętrowe i wielopiętrowe oraz o budowie przerębowej 

w klasie odnowienia (KO) i klasie do odnowienia (KDO). Złożona budowa pionowa jest 

pochodną wielu czynników związanych zarówno z prowadzeniem gospodarki leśnej, jak 

również wynikającą z uwarunkowań siedliskowych i wysokościowych. Nierozerwalnie wiąże 

się ona ze zwarciem pionowym decydującym o stopniu wykorzystania światła. Im bardziej 

zróżnicowana jest budowa pionowa tym bardziej odporny jest drzewostan na ogólnie 

pojmowane czynniki szkodliwe. Pomimo dużego zróżnicowania gatunkowego drzewostany 

lasów komunalnych miasta Głubczyce charakteryzują się uproszczoną strukturą pionową. 

Dominują tu drzewostany jednopiętrowe, zajmujące 80,8% powierzchni gruntów. Drugą 

grupę stanowią drzewostany w klasie odnowienia i do odnowienia zajmujące 17,7% 

powierzchni. Drzewostany dwupiętrowe występują sporadycznie, obejmując jedynie 1,5% 

powierzchni gruntów. Nie występują tu drzewostany wielopiętrowe i drzewostany o budowie 

przerębowej.  
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Tabela 4. Zestawienie powierzchni [ha] i miąższości [m
3
] drzewostanów wg grup 

wiekowych i struktury 

Kompleks 
Struktura 

drzewostanów, 
drzewostany 

Powierzchnia [ha]/ miąższość [m3] 

Wiek 
Ogółem 

Ogółem 
[%] <=40 lat 41-80 lat > 80 lat 

Lasy komunalne 
miasta Głubczyce  
  

  
  
  
  
  
  

jednopiętrowe 
135,46 146,61 25,49 307,56 80,8 

23186 57193 10687 91066 84,6 

dwupiętrowe 
0,00 0,00 5,83 5,83 1,5 

0 0 2563 2563 2,4 

wielopiętrowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

0 0 0 0 0,0 

o budowie 
przerębowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

0 0 0 0 0,0 

w KO i KDO 
0,00 6,42 61,05 67,47 17,7 

0 1334 12731 14065 13,1 

IV.3. POCHODZENIE DRZEWOSTANÓW  

Na terenie lasów komunalnych miasta Głubczyce drzewostany pochodzenia 

sztucznego zajmują powierzchnię 115,46 ha, co stanowi 30,3% powierzchni gruntów. Na 

blisko 70% powierzchni lasu nie określono pochodzenia drzewostanów.  

Tabela 5. Zestawienie powierzchni [ha] wg rodzajów i pochodzenia drzewostanów oraz 

grup wiekowych 

Kompleks 
Struktura 

drzewostanów, 
drzewostany 

Powierzchnia [ha]/ miąższość [m3] 

Wiek 
Ogółem 

Ogółem 
[%] <=40 lat 41-80 lat > 80 lat 

Lasy komunalne 
miasta Głubczyce 

z panującym gat. 
obcym 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

0 0 0 0 0,0 

plantacje drzew 
szybkorosnących 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

0 0 0 0 0,0 

odroślowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

0 0 0 0 0,0 

z samosiewu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

0 0 0 0 0,0 

z sadzenia 
111,33 4,13 0,00 115,46 30,3 

18487 1198 0 19686 18,3 

brak informacji 
24,13 148,90 92,37 265,40 69,7 

4698 57329 25982 88009 81,7 
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IV.4. ZGODNOŚĆ SKŁADU GATUNKOWEGO Z SIEDLISKIEM 

Analizując zgodność składu gatunkowego drzewostanów w odniesieniu do siedliska 

wyróżniamy drzewostany: 

 o składzie zgodnym z warunkami siedliskowymi, 

 o składzie częściowo zgodnym z siedliskiem, 

 niezgodne. 

Drzewostany o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem uznaje się wówczas, gdy 

gatunek główny (zgodnie z przyjętym typem drzewostanu) jest gatunkiem panującym 

i w składzie gatunkowym drzewostanu występują wszystkie gatunki przyjętego typu 

drzewostanu, zaś suma udziałów występujących gatunków typu drzewostanu stanowi, co 

najmniej 50% składu gatunkowego tego drzewostanu (przy ocenie uwzględnia się również II 

piętro oraz podrost w KO - proporcjonalnie do ich udziału w składzie drzewostanu). 

Skład drzewostanów jest częściowo zgodny z siedliskiem, kiedy gatunek główny 

(zgodnie z przyjętym typem drzewostanu) jest gatunkiem panującym w drzewostanie lub, 

gdy gatunek główny nie jest gatunkiem panującym i wraz z pozostałymi gatunkami typu 

drzewostanu stanowią, co najmniej 50% składu gatunkowego tego drzewostanu (przy ocenie 

uwzględnia się również II piętro oraz podrost w KO - proporcjonalnie do ich udziału 

w składzie drzewostanu). 

Skład gatunkowy drzewostanów jest niezgodny z siedliskiem, jeżeli nie spełnia 

wymogów określonych powyżej, co oznacza, że gatunek główny (zgodnie z przyjętym typem 

drzewostanu) nie jest gatunkiem panującym i jednocześnie w składzie gatunkowym 

drzewostanu nie występują wszystkie gatunki przyjętego typu drzewostanu. 

W drzewostanach niezgodnych, dodatkowo wyróżnia się niezgodność obojętną – 

w przypadku, gdy zalecany gatunek liściasty zastąpiony jest przez inny gatunek liściasty oraz 

niezgodność negatywną - gdy zalecany gatunek liściasty oraz jodła i modrzew zastąpiony 

jest przez sosnę lub świerk. 

Podczas prac taksacyjnych na gruntach lasów komunalnych miasta Głubczyce 

dokonano oceny zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem. Drzewostany 

zgodne z siedliskiem zajmują 18% powierzchni lasów komunalnych, są to głównie 

drzewostany olszowe wykształcone na siedlisku olsu jesionowego wyżynnego. Drzewostany 

o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z siedliskiem obejmują ponad połowę 

powierzchni lasów komunalnych tj. 57%, natomiast drzewostany niezgodne z siedliskiem 

występują na znacznej powierzchni 25%. Obie grupy zgodności dotyczą drzewostanów 

z sosną, dębem i bukiem na siedlisku lasu mieszanego wyżynnego świeżego 

i drzewostanów z dębem i bukiem na siedlisku lasu wyżynnego świeżego.  
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Tabela 6. Zestawienie powierzchni wg zgodności składu gatunkowego drzewostanów 

z siedliskiem 

Kompleks 
Siedliskowy 

typ lasu 
Typ 

drzewostanu 

Drzewostany o składzie gatunkowym 

zgodnym 
częściowo 
zgodnym 

niezgodnym 
obojętnie 

ha % ha % ha % 

Lasy komunalne  
miasta Głubczyce 

LMWYŻŚW SO DB BK 22,75 10,4 122,64 55,8 74,41 33,9 

LWYŻŚW DB BK 46,87 29,2 94,15 58,6 19,68 12,2 

OLJWYŻ OL 0,36 100,0 - - - - 

IV.5. FORMY DEGENERACJI EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH  

IV.5.1. BOROWACENIE 

Zjawisko borowacenia, zwane także pinetyzacją, określa się w drzewostanach na 

siedliskach borów mieszanych, lasów mieszanych i lasów. Polega ono na 

ponadnormatywnym udziale gatunków iglastych takich jak sosna czy świerk w składzie 

gatunkowym drzewostanów. W zależności od udziału sosny lub świerka w górnej warstwie 

drzew wyróżniono następujące stopnie borowacenia: 

 słabe, jeżeli udział sosny i świerka w składzie gatunkowym drzewostanu wynosi: 

ponad 80% na siedliskach borów mieszanych, 50-80% na siedliskach lasów 

mieszanych, 10-30% na siedliskach lasowych, 

 średnie, jeżeli udział sosny lub świerka wynosi: ponad 80% na siedliskach lasów 

mieszanych, 30-60% na siedliskach lasowych, 

 mocne, jeżeli udział sosny i świerka w składzie gatunkowym drzewostanu wynosi 

ponad 60% na siedliskach lasowych. 

Tabela 7. Zestawienie powierzchni [ha] według form degeneracji lasu – borowacenie 

Kompleks 
Stopień 

borowacenia 

Powierzchnia [ha] 

Wiek Ogółem 
[ha] 

Ogółem 
[%] <=40 lat 41-80 lat > 80 lat 

Lasy komunalne 
miasta Głubczyce 

brak 42,34 32,66 2,61 77,61 20,4 

słabe 87,42 86,27 12,01 185,70 48,8 

średnie 4,71 34,10 56,08 94,89 24,9 

mocne 0,99 0,00 21,67 22,66 5,9 

 

Według powyższego zestawienia drzewostany na blisko połowie powierzchni gruntów 

lasów komunalnych miasta Głubczyce wykazują słabe zjawisko borowacenia. Zupełny brak 
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borowacenia obejmuje 20% powierzchni gruntów. Borowacenie w stopniu średnim 

stwierdzono na 25% powierzchni. Drzewostany o borowaceniu w stopniu mocnym zajmują 

6% powierzchni gruntów. Stopień borowacenia wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki 

leśnej kiedyś i obecnie – odchodzenie od monokultur iglastych w kierunku drzewostanów 

wielogatunkowych z dużym udziałem gatunków liściastych powoduje osłabienie 

borowacenia. 

IV.5.2. NEOFITYZACJA  

Forma degeneracji lasu polegająca na wprowadzeniu sztucznym lub samoistnym 

wnikaniu do drzewostanów gatunków obcych drzew i krzewów nosi miano neofityzacji. 

Drzewostany posiadające w swoim składzie gatunkowym, co najmniej 10% gatunków 

obcego pochodzenia tj.: dąb czerwony, kasztanowiec zwyczajny, sosnę czarną, sosnę 

wejmutkę i sosnę smołową wykazywane są jako zdegenerowane pod względem neofityzacji. 

Neofity zostały zaewidencjonowane podczas prac urządzeniowych w składzie 

gatunkowym drzewostanu we wszystkich warstwach, przy czym w warstwie podszytu nie 

notowano procentowego udziału poszczególnych gatunków. W zestawieniu tabelarycznym 

gatunki neofitów występujące w podszycie znajdują się w kolumnie „wiek <= 40 lat”.  

Tabela 8. Wykaz gatunków obcych występujących w zasięgu lasów komunalnych miasta 

Głubczyce  

Gatunek 

Powierzchnia [ha] 

Wiek 
KO KDO Ogółem 

<=40 lat 41-80 lat > 80 lat 

Sosna czarna 0,57 - - - - 0,57 

Daglezja 0,2 - - - - 0,2 

Dąb czerwony 2,96 1,08 1,16 0,09 - 5,29 

 

Na gruntach lasów komunalnych miasta Głubczyce zjawisko neofityzacji występuje 

w niewielkim stopniu. Ogólna powierzchnia zajmowana przez gatunki obce wynosi 6,06 ha, 

co stanowi 1,6% powierzchni leśnej. Z gatunków obcych najliczniej występuje dąb czerwony 

(5,29 ha), występujący niemal w każdej klasie wieku. Daglezja i sosna czarna występują na 

niewielkich powierzchniach, głównie w drzewostanach poniżej 40 lat. Wiele gatunków 

neofitów występuje, jako domieszki miejscami lub pojedynczo, nie zostały one uwzględnione 

w powyższym zestawieniu ze względu na niewielkie znaczenie gospodarcze. Poza 

wymienionymi w tabeli neofitami stwierdzono również obecność żywotnika olbrzymiego, 

choiny kanadyjskiej, kasztanowca białego, robinii akacjowej, sosny wejmutki. 
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Rycina. 14.  Fragment wydz. leśn. 1a z ponad 100-letnim drzewostanem dębu czerwonego 

(fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 

IV.5.3. MONOTYPIZACJA 

Monotypizacja to ujednolicenie gatunkowe i wiekowe drzewostanu, uproszczenie 

struktury warstwowej będące efektem gospodarki leśnej opartej na systemie zrębowym lub 

przerębowym. Przejawia się w skrajnym zubożeniu składu gatunkowego drzewostanu do 

jednego - dwóch gatunków lasotwórczych. Drzewostany lasów komunalnych miasta 

Głubczyce charakteryzują się uproszczoną strukturą pionową, dominujące tu drzewostany 

jednopiętrowe, zajmują około 80,8% powierzchni gruntów. Struktura gatunkowa lasów 

komunalnych jest bardziej złożona od struktury pionowej. Przeważającą grupą 

drzewostanów są drzewostany cztero- i więcej gatunkowe, pokrywające 67% powierzchni 

leśnej gruntów. Dominującymi gatunkami są: sosna (35%), dąb (18%), buk (18%), modrzew 

(10%). Pozostałą powierzchnię leśną (ok.17%) porastają drzewostany z dominacją min. 

brzozy, jaworu, świerka, dębu czerwonego, graba, jodły, jesiona, olszy, osiki. 
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Rycina. 15.  Struktura powierzchni rzeczywistych składów gatunkowych lasów komunalnych 

miasta Głubczyce 

IV.5.4. JUWENALIZACJA 

Juwenalizacja to jedna z form degeneracji ekosystemu leśnego polegająca na 

utrzymywaniu drzewostanu w młodym stadium rozwojowym poprzez cykliczne zręby. 

W lasach użytkowanych gospodarczo wiek zbiorowiska leśnego wyznacza wiek rębności 

gatunku głównego. Po zrębie sadzona jest nowa, młoda generacja drzew. Takie 

wielkopowierzchniowe „odmłodzenie” drzewostanu czasowo zaburza strukturę i funkcję 

ekosystemu i ogranicza znaczenie lasu dla podtrzymania różnorodności biologicznej. Średni 

wiek drzewostanów w lasach komunalnych miasta Głubczyce wynosi 64 lata.  

 

Rycina. 16.  Struktura klas wieku drzewostanów w lasach komunalnych miasta Głubczyce 

Struktura klas wieku drzewostanów w stosunku do zajmowanej powierzchni obszaru 

jest zróżnicowana. Największe powierzchnie leśne w kompleksie zajmują drzewostany w II 
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i IV klasie wieku, obejmując łącznie 61% powierzchni leśnej obszaru oraz drzewostany 

w klasie odnowienia zajmujące 18% powierzchni leśnej. Najmniejsze powierzchnie zajmują 

drzewostany w I i VI klasie wieku. Brak powierzchni z drzewostanami powyżej 120 lat 

i drzewostanów w klasie do odnowienia. Szczegółowy rozkład klas wieku drzewostanów 

w stosunku do zajmowanej powierzchni przedstawia powyższy wykres. 
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V. ZAGROŻENIA 

V.1. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

V.1.1. STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, monitoruje stan jakości powietrza w województwie opolskim, w celu 

zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska na tym obszarze. Zakres badań 

realizowanych przez WIOŚ w Opolu jest określony w Programie Państwowego Monitoringu 

Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2013-2015, zatwierdzonym do realizacji przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Sieć monitoringu jakości powietrza województwa 

opolskiego opiera się na pomiarach automatycznych i manualnych, nadzorowanych przez 

WIOŚ oraz pasywnych prowadzonych przez WIOŚ przy współpracy ze Starostwami 

Powiatowymi. Lokalizacja stacji pomiarowych została wytypowana z uwzględnieniem 

wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. 

w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1032). 

W gminie Głubczyce znajdują się cztery pasywne stacje pomiarowe badające 

stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz siedem manualnych stacji pomiarowych, 

badających stężenia pyłu zawieszonego PM10, benzo(α)pirenu, ołowiu, kadmu, niklu, 

arsenu. W 2013 roku na obszarze gminy nie wystąpiły przekroczenia standardów jakości 

powietrza ustalonych dla takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki i dwutlenek azotu, 

ołów, kadm, nikiel, arsen. Natomiast notowane były przekroczenia wartości średniorocznych 

zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM 2,5 i benzo(α)pirenem oraz 

przekroczenia dopuszczalnych średniodobowych wartości pyłem zawieszonym PM 10. Na 

wysokie poziomy wymienionych zanieczyszczeń w 2013 roku niewątpliwie miały wpływ 

warunki meteorologiczne np. niskie temperatury i bezwietrzne dni, które sprzyjały tworzeniu 

się smogu w okresie grzewczym. Wyniki uzyskiwane w latach wcześniejszych potwierdzają 

problemy związane z tym zanieczyszczeniem i utwierdzają w obowiązku wdrażania 

naprawczych programów ochrony powietrza. W roku 2013 prowadzono również badania 

stężeń ozonu, którego poziom w obrębie gminy nie przekroczył dopuszczalnych norm. 

V.1.2. STREFY ZAGROŻENIA PRZEMYSŁOWEGO 

Zgodnie z rozpoznaniem szkód przemysłowych w 1995 roku, zarówno przylegające 

lasy Nadleśnictwa Prudnik, jak i lasy komunalne miasta Głubczyce zaliczono do II strefy 

uszkodzenia przemysłowego.  
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V.1.3. GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH 

Obecnie głównymi lokalnymi źródłami zanieczyszczeń atmosferycznych, które mogą 

wpływać na stan zdrowotny drzewostanów w kompleksie lasów komunalnych miasta 

Głubczyce są następujące zakłady przemysłowe: 

 Zakłady Piwowarskie S.A. - Głubczyce, 

 Toska” Sp. z o.o. Grupa Bongrain - Głubczyce, 

 P.P.U.H. „GALMET” S. D. R. GALARA S. J. - Głubczyce, 

 Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET - Gołuszowice, 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - Głubczyce, 

 Usługi Komunalne Sp. z o.o. - Głubczyce, 

 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - Głubczyce, 

 Top Farms „Głubczyce” Kombinat Rolny Sp. z o.o. - Głubczyce, 

 ASA Sp. z o.o. - Głubczyce, 

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski",  

 Przedsiębiorstwo Państwowe Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, 

 Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex". 

V.2. ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH  

V.2.1. STAN CZYSTOŚCI WÓD  

Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego 

przeprowadza WIOŚ w Opolu. W latach 2010-2012 w obrębie lasów komunalnych miasta 

Głubczyce WIOŚ przeprowadzał w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badania 

jakości wód powierzchniowych. W obrębie jednostek hydrologicznych lasów komunalnych 

miasta Głubczyce kontroli poddano trzy rzeki: Stradunię, Osłobogę, Maciejowicki Potok. 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód 

i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został 

w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem 

działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu 

chemicznego i ocenę stanu JCW. Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem 

jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na 

podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód 

powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas 

jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – 
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dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny 

umiarkowany, słaby i zły. 

Tabela 9. Zestawienie jednolitych części wód według zlewni trzeciego rzędu 

kontrolowanych w województwie opolskim w okresie 2010–2012 wraz z ich oceną 

(źródło: WIOŚ) 

Zlewnia IV 
rzędu 

Kod JCW Nazwa JCW  

Naturalna/ 
Silnie 

zmieniona 
lub sztuczna 
JCW (N/T) 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 
JCW 

Stan 
chemiczny 

JCW 

Ocena 
spełnienia 

wymogów dla 
obszarów 

chronionych 

Ocena 
stanu 
JCW 

Stradunia 
PLRW6000
18117449 

Stradunia od 
źródła do 
Potoku 
Jakubowickiego 

N Słaby - T Zły 

Osobłoga  

PLRW6000
4117639 

Osobłoga do 
Prudnika 

N 
Umiarkowa
ny 

Dobry 
- Zły 

PLRW6000
17125529 

Maciejowicki 
Potok  

T Zły - - Zły 

 

Stan jednolitych części wód wszystkich badanych rzek określono jako ogólny zły. 

Potencjał ekologiczny poszczególnych rzek wahał się od umiarkowanego do złego. Badania 

stanu chemicznego wykazały dobry stan chemiczny na rzece Osłobłoga. Ocena potencjału 

ekologicznego w obszarach chronionych wykazała, że wody Straduni spełniają wymagania 

dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 

Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obecnie 

obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych związkami azotu (azotany i azotyny) oraz 

amoniaku. Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio 

związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji 

zwierzęcej w poszczególnych rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają 

się niespożytkowane przez uprawy składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne 

substancje używane aktualnie w produkcji rolniczej. Poważnym problemem są także 

nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone: w szambach, 

odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje burzowe a także do 

szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym wpływają na jakość 

wód podziemnych. Najbardziej zasobne i najcenniejsze z punktu widzenia zaopatrzenia w 

wodę są Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. W granicach kompleksu lasów komunalnych 

miasta Głubczyce brak głównych zbiorników wód podziemnych, natomiast w zasięgu granic 

całej gminy znajduje się fragment Subniecki Kędzierzyńsko-Głubczyckiej. Cały obszar 

kompleksu lasów komunalnych miasta Głubczyce zawiera się w granicach jednolitych części 

wód podziemnych nr 114. 
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W 2013 roku, na terenie województwa opolskiego, przeprowadzone zostały oceny 

stanu wód podziemnych w ramach monitoringu operacyjnego wód podziemnych. Próby do 

badań pobierano dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Zakres badań obejmował elementy 

fizykochemiczne, w tym szeroki zakres wskaźników z grupy substancji organicznych. 

W zasięgu lasów komunalnych miasta Głubczyce brak punktów pomiarowych, najbliższej 

położone punkty monitoringowe dla JCWPd 114 zlokalizowane są dopiero w Rudziczce (gm. 

Prudnik, powiat prudnicki) i Łączniku (gm. Biała, powiat prudnicki). Wyniki oznaczeń 

wskazują, iż dla wód kontrolowanych w badanych punktach dokumentowane są objawy 

zwiększonego zanieczyszczenia wód podziemnych związkami żelaza, azotanami, zbyt 

wysokiej temperatury wody oraz zbyt małej zawartości rozpuszczonego tlenu. Są to wody 

odpowiadające klasie III (wody zadowalającej jakości). Stwarza to konieczność 

szczególnego zwrócenia uwagi na czynniki mające największy wpływ na zanieczyszczenia 

wód podziemnych, aby nie dopuścić do dalszego pogorszenia stanu wód w zbiornikach 

podziemnych (źródło: GIOŚ). Jednolite części wód podziemnych nr 114 nie zostały jednak 

zaliczone do wód potencjalnie zagrożonych niespełnieniem określonych dla nich celów 

środowiskowych. 

V.2.2. STAN GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY 

Gmina posiada uregulowany i dobrze rozwinięty system zaopatrzenia ludności 

w wodę. Jedynie miejscowości Królowe i Sławoszów nie posiadają dostępu do wodociągów 

zbiorczych. System gminnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pochodzi z kilku źródeł: 

z ujęć wodnych Top Farms Głubczyce Sp z o.o. i innych zakładów przemysłowych, 

wodociągów miejskich i wiejskich eksploatowanych przez Głubczyckie Wodociągi 

i Kanalizację Sp. z o.o. w Głubczycach, z wodociągów zbiorowych zasilanych w wodę z 12 

ujęć wodociągowych wyposażonych w 21 studni głębinowych, z wodociągów lokalnych oraz 

ze studni kopanych na terenie gospodarstw wiejskich. Stan techniczny sieci wodociągowej 

nie jest w pełni w zadowalającym stanie technicznym. Wskaźnik zwodociągowania całej 

gminy wynosi 90,9%, natomiast wskaźnik skanalizowania jest dużo niższy i osiąga 64,9%. 

Część ścieków nieobjęta systemem kanalizacyjnym jest gromadzona w zbiornikach 

przydomowych i wywożona taborem asenizacyjnym. Nieczystości wytwarzane na terenie 

gminy są oczyszczane w miejskiej oczyszczalni ścieków. Jest to mechaniczno-biologiczna, 

oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów (azot i fosfor), działająca 

w systemie BIO – SYMBlO. Dwie wsie Gadzowice i Gołuszowice sąsiadujące z miastem są 

włączone w miejski system kanalizacji rozdzielczej. Na terenie wsi istnieją również lokalne 

oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach Głubczyce Sady i Nowe 

Gołuszowice oraz na osiedlach mieszkaniowych Top Farms Głubczyce. 
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Niepełny system odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych oraz niewłaściwie 

prowadzona gospodarka odpadowa gminy stanowi realne zagrożenie zanieczyszczania wód 

podziemnych, dlatego gmina planuje działania mające na celu ograniczenie tych 

negatywnych zjawisk, poprzez: 

 rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości o zwartej zabudowie, 

natomiast dla miejscowości, dla których taka sieć nie jest możliwa bądź nie ma 

ekonomicznego uzasadnienia planuje się wspieranie budowy indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków; 

 wdrażanie dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód 

przed zanieczyszczeniem obszarowym (odpowiednio prowadzona gospodarka 

gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz racjonalne stosowanie 

nawozów sztucznych); 

 wdrażanie poprawnie prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi mającymi na 

celu likwidowanie „dzikich wysypisk śmieci”; 

 wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej 

ochrony przed zanieczyszczeniem. 

V.3. ZANIECZYSZCZENIA GLEB 

V.3.1. STAN CZYSTOŚCI GLEB 

Obszar gminy Głubczyce odznacza się wysokim udziałem gruntów przeznaczonych 

do produkcji rolnej. Gleby posiadają wysoki wskaźnik bonitacji, wysoką jakość i przydatność 

rolniczą. Prowadzona gospodarka rolna nie wykazuje znacznego negatywnego wpływu na 

jakość gleby, a prowadzone nawożenia pól przebiegają w sposób prawidłowy. Na terenie 

gminy nie notuje się istotnego wpływu istniejącego przemysłu na poziom zanieczyszczeń 

gleb, natomiast znaczenie ma migracja zanieczyszczeń z sąsiednich, bardziej 

uprzemysłowionych terenów oraz Śląskiego Okręgu Przemysłowego. Degradujący wpływ na 

gleby gminy mają kwaśne opady oraz niewłaściwie prowadzona gospodarka ściekowa 

i odpadowa. Poziom zanieczyszczeń metalami ciężkimi utrzymuje się w gminie (jak i w całym 

województwie) na poziomie znacznie niższym niż wartości dopuszczalne, a lokalne wyższe 

stężenia tych pierwiastków koncentrują się głównie wzdłuż dróg o wzmożonym ruchu 

kołowym. Na terenie gminy istnieją gleby wymagające działań z zakresu rekultywacji 

i zagospodarowania. Są to przede wszystkim zamknięte składowiska odpadów, wyrobiska 

poeksploatacyjne. Prowadzona gospodarka wydobywcza kruszyw naturalnych, kamieni 

drogowych i budowlanych oraz materiałów ilastych jest jedną z przyczyn degradacji 

i dewastacji gruntów gminy. Część takich wyrobisk, ze względu na zachowanie 

georóżnorodności gminy, proponuje się do objęcie szczególną ochroną. Jednym z takich 
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wyrobisk poeksploatacyjnych jest wyrobisko dolnokarbońskich łupków w centralnej części 

Lasu Głubczyckiego. Na terenie gminy widoczna jest erozja powierzchniowa gleby (wodna 

i wietrzna) zagrażająca ponad 15% gruntów rolnych gminy, zryw powierzchniowych 

poziomów lessowych powoduje przemieszczanie znacznej ilości osadów do podnóży 

stoków. Ocena ogólna jakości gleb w gminie kwalifikuje je do wartości średnich, badane 

zanieczyszczenia nie przekroczyły wartości granicznych.  

V.4. ZANIECZYSZCZENIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

V.4.1. STAN GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY 

Utrzymanie czystości i porządku jest zadaniem własnym gminy, prowadzonym 

w ramach gospodarki komunalnej, która określa zadania samorządów lokalnych oraz 

obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, warunki 

wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich 

zagospodarowania, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi 

w tym zakresie (źródło: WIOŚ w Opolu). Istotnym elementem w zintegrowanym systemie 

planowania gospodarki odpadami jest monitoring odpadów, czyli systematyczna ocena ilości 

i rodzajów wytwarzanych odpadów. Obecnie funkcjonujące systemy zbierania danych 

o odpadach to: system statystyki państwowej oraz system administracyjny działający 

w Urzędach Marszałkowskich – Wojewódzki System Odpadowy. 

Na terenie gminy istnieją dwa składowiska odpadów: w Głubczycach przy 

ul. Rożnowskiej i przy Alei Lipowej (aktualnie składowisko nieczynne, przeznaczone do 

rekultywacji). Prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi wymaga poprawy w 

zakresie: 

 ogólnie prowadzonym systemie zbiórki odpadów komunalnych, część gospodarstw 

z terenu gminy nie jest objęta zbiórką odpadów, co przyczynia się do deponowania 

odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”, 

 rozwoju i upowszechnienia selektywnej zbiorki surowców wtórnych; 

 wdrożenia selektywnej zbiorki odpadów ulegających biodegradacji oraz selektywnej 

zbiórki odpadów niebezpiecznych; 

 informacji o negatywnym wpływie spalania odpadów w paleniskach domowych; 

 pełnej inwentaryzacji ilości i stanu wyrobów zawierających azbest; 

 prowadzenia akcji edukacyjno -informacyjnej. 

 

Z racji bliskości terenów zabudowanych oraz jednej z pełnionych przez kompleks 

lasów komunalnych funkcji, jaką jest funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa, lasy opisywanego 

obszaru narażone są również na bezpośrednie zanieczyszczanie odpadami. Problem 



Program Ochrony Przyrody dla lasów komunalnych miasta Głubczyce 

 

45 

nagromadzenia śmieci obserwuje się głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz 

w wyznaczonych miejscach odpoczynku, gdzie odpady nie są odpowiednio często sprzątane 

przez wyznaczone do tego służby i gromadzą się wokół koszy na śmieci. 

 

Rycina. 17.  Zaśmiecone pobocze drogi w bezpośrednim sąsiedztwie płatu siedliska grądu 9170  

w wyznaczonym miejscu odpoczynku (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 

V.5. ZAGROŻENIA BIOTYCZNE 

Szkody powodowane przez czynniki biotyczne są najczęściej skutkiem osłabienia 

drzewostanów przez czynniki abiotyczne. Powtarzające się latami susze, obniżenie się 

poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenia przemysłowe doprowadziły do osłabienia 

drzewostanów i spadku odporności drzew na szkody powodowane przez owady i patogeny. 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie podatności drzewostanów na 

gradacje i epifitozy jest ich budowa, czyli wielkopowierzchniowe monokultury. 

Poniższa tabela przedstawia główne przyczyny zagrożeń biotycznych 

zarejestrowanych podczas prac urządzeniowych na gruntach lasów komunalnych miasta 

Głubczyce. Łącznie uszkodzenia biotyczne zarejestrowano na 102,62 ha powierzchni 

gruntów leśnych. Głównymi zagrożeniami z gospodarczego punktu widzenia są szkody 

wynikające z nadmiernie wysokich stanów zwierzyny płowej w lasach (13% powierzchni 

leśnej) oraz zagrożenia ze strony patogenów grzybowych (14% powierzchni leśnej). Są to 

głównie uszkodzenia drzewostanu w stopniu słabym lub średnim. 
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Tabela 10. Zestawienie uszkodzeń biotycznych drzewostanów na gruntach w zasięgu 

lasów komunalnych miasta Głubczyce zarejestrowanych w trakcie prac 

urządzeniowych 

Przyczyna 
uszkodzenia 

Procent uszkodzeń 

10-20 % 21-50 % ponad 50% Ogółem % 

powierzchnia całkowita [ha] 

grzyby 42,73 10,15 0,00 52,88 13,86 

zwierzyna 32,00 17,74 0,00 49,74 13,04 

Razem 74,73 27,89 0,00 102,62 26,9 

 

Do biotycznych zagrożeń ekosystemów leśnych zaliczyć należy również ekspansję 

niektórych gatunków roślin, która może prowadzić do silnych zniekształceń struktury runa 

drzewostanów. Niemal na całym obszarze opisywanego kompleksu lasów komunalnych 

obserwuje się zjawisko silnej ekspansji turzycy drżączkowatej Carex brizoides. Stanowi to 

istotny problem w kształtowaniu się właściwej kompozycji runa większości drzewostanów, 

w tym na potencjalnie cennych siedliskach wilgotnych.  

 

Rycina. 18.  Widoczne w dnie lasu łany turzycy drżączkowatej (u góry: wschodnia część 

kompleksu wydz. leśn. 6a; u dołu: fragment podmokłej niecki w wydz. leśn. 11m; z prawej: 

dolina Gnojnika, wydz. leśn. 1d) (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 
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Zwarte łany turzycy wypełniają dno zarówno borów sosnowych we wschodniej części 

kompleksu, lasów mieszanych środkowej części, jak tereny silnie uwilgotnione, tj. dna dolin 

drobnych strumieni śródleśnych czy podmokłych niecek. Obok turzycy drżączkowatej, 

w mniejszym stopniu miejscami obserwuje się również ekspansję trzcinnika piaskowego 

Calamagrostis epigejos. 

V.6. ZAGROŻENIA ABIOTYCZNE 

Szkody abiotyczne są wynikiem wystąpienia klęsk żywiołowych w skali lokalnej 

(zmrozowiska), regionalnej (huragany) lub całego kraju (powodzie). W przeważającej części 

przeciwdziałanie im jest niemożliwe. Niemniej jednak, poprzez poprawne wykonanie 

zabiegów pielęgnacyjnych można w pewnym stopniu ograniczyć szkody powodowane przez 

okiść lub silne wiatry w drzewostanach II klasy wieku, które są najbardziej narażone na 

uszkodzenia. Poniższa tabela przedstawia główne przyczyny zagrożeń abiotycznych 

a gruntach lasów komunalnych miasta Głubczyce zarejestrowane podczas prac 

urządzeniowych. Ogółem szkody od czynników abiotycznych zarejestrowano na powierzchni 

26,96 ha, co stanowi 7,07% powierzchni leśnej. Główną przyczyną szkód abiotycznych są 

czynniki klimatyczne stwierdzone w stopniu słabym. 

Tabela 11. Zestawienie uszkodzeń abiotycznych drzewostanów na gruntach w zasięgu 

lasów komunalnych miasta Głubczyce zarejestrowanych w trakcie prac 

urządzeniowych 

Przyczyna 
uszkodzenia 

Procent uszkodzeń 

10-20 % 21-50 % ponad 50% OGÓŁEM % 

powierzchnia całkowita [ha] 

KLIMAT 26,96 0,00 0,00 26,96 7,07 

Razem 26,96 0,00 0,00 26,96 7,07 

V.6.1. POŻARY  

Kompleks lasów komunalnych miasta Głubczyce zakwalifikowany został do 

II kategorii zagrożenia pożarowego i zostanie on włączony do systemu ochrony 

przeciwpożarowej Nadleśnictwa Prudnik.  

Do czynników wpływających na zagrożenie pożarowe kompleksu lasów komunalnych 

miasta Głubczyce należą: 

 penetracja ludności miejscowej w ramach turystyki, rekreacji czy zbiorów runa 

leśnego;  

 wypalanie łąk i ściernisk sąsiadujących z lasami oraz pozostawianie ich bez nadzoru;  
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 umyślne podpalanie gruntów leśnych lub sąsiadujących z nimi ugorów;  

 bliskość szlaków komunikacyjnych przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie 

kompleksu leśnego; 

 dostępność bazy turystycznej (miejsca postoju, miejsca biwakowania). 

V.7. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABEZPIECZAJĄCE LASY PRZED 

NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW 

Prowadzenie gospodarki leśnej powinno być zgodne z zasadą trwałości lasów. 

Zasada ta powinna być jednakowo rozumiana przez wszystkie środowiska, zarówno przez 

leśników, jak i pozostałe grupy zawodowe oraz innych uczestników życia gospodarczego 

i społecznego. Główne kierunki działań w gospodarce leśnej prowadzonej w zasięgu lasów 

komunalnych miasta Głubczyce zmierzające do ograniczenia działania negatywnych 

czynników środowiskowych powinny skupiać się na:  

 właściwym prowadzeniu prac z zakresu kształtowania stosunków wodnych na 

terenach leśnych;  

 zwiększaniu różnorodności biologicznej i zróżnicowania genetycznego kształtującego 

naturalną odporność lasów;  

 doskonaleniu gatunkowej i funkcjonalnej struktury lasów;  

 kształtowaniu granicy rolno-leśnej;  

 właściwym zagospodarowaniu łowieckim lasu;  

 stosowaniu biologicznych metod ochrony lasu;  

 utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego lasu;  

 prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej z zachowaniem zasad ochrony przyrody;  

 dostosowaniu prac hodowlanych do warunków mikrosiedliskowych;  

 utrzymaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej;  

 odpowiednim rekreacyjnym użytkowaniu i zagospodarowaniu lasu;  

 kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
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VI. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI GOSPODARSTWA 

LEŚNEGO, REGULACJI ZASOBÓW ORAZ WYKONYWANIA 

PRAC LEŚNYCH 

VI.1. REGULACJA UŻYTKOWANIA RĘBNEGO  

Dla celów planowania urządzeniowego, całość lasów podzielono na gospodarstwa 

wg pełnionej przez nie dominującej funkcji (z uwzględnieniem wszystkich funkcji 

pozostałych) oraz przyjętych celów gospodarowania. Podział ten przedstawia zamieszczona 

poniżej tabela. 

Tabela 12. Zestawienie powierzchniowe i procentowe gospodarstw w zasięgu lasów 

komunalnych miasta Głubczyce 

Gospodarstwo 
Lasy komunalne miasta Głubczyce 

Powierzchnia (zalesiona i niezalesiona) [ha / %] 

Specjalne (S) 0,91 0,2 

Przerębowo-zrębowe (GPZ) 380,50 99,8 

Ogółem 381,41 100 

VI.2. OBRĘBY SIEDLISKOWE  

Tabela 13. Jednostki regulacji użytkowania rębnego i długookresowego planowania 

hodowlanego (gospodarstwa siedliskowe) w zasięgu lasów komunalnych miasta 

Głubczyce 

Gospod
arstwo 
siedlisk

owe 

Pow. 
[ha] 

Typ 
drzewostanu 

Typ 
siedliskowy 

lasu 
Rębnia 

Wiek 
rębności 

Techniczny cel produkcji 

Gospodarstwo specjalne 

I 0,91 OL OLJWYŻ 
Brak 

wskazań 
60 

Zachowanie funkcji 
ochronnych. 

Razem gospodarstwo specjalne  0,91 

Gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów gospodarczych - GPZ 

I 219,80 SO DB BK LMWYŻŚW 
IIIb, IIIbu, 
IVd, IVdu 

120 
Produkcja sortymentów 
wielkowymiarowych 

II 160,70 DB BK LWYŻŚW 
Ib, IIa, IIIb, 
IVd, IVdu 

120 

Razem gospodarstwo przerębowo-zrębowe  380,50 
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VI.3. WYTYCZNE W SPRAWIE POPRAWY STANU ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC LEŚNYCH 

Dla zminimalizowania szkód w środowisku przyrodniczym podczas wykonywania prac 

leśnych należy praktykować i wprowadzać możliwie najmniej uciążliwe technologie. W tym 

celu wskazane jest: 

 w miarę posiadanych możliwości pozyskiwanie drewna kłodowanego;  

 w miarę możliwości stosowanie w szerszym zakresie zrywki nasiębiernej; 

 wykorzystywanie stałych szlaków operacyjno-zrywkowych w celu ograniczenia 

zasięgu szkód powodowanych w czasie pozyskiwania drewna;  

 w miejscach lokalizacji stanowisk rzadkich gatunków roślin objętych ochroną prawną 

wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna po zakończeniu wegetacji 

przez rośliny runa;  

 stosowanie w trakcie prac leśnych olejów biodegradujących;  

 zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtwarzanie śródleśnych zbiorników 

i cieków wodnych;  

 w drzewostanach zdrowych, niezagrożonych przez szkodliwe owady leśne i grzyby 

patogeniczne, należy pozostawiać w lesie drobne gałęzie i posusz jałowy;  

 zwiększanie naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny w lasach. 

VI.4. WYTYCZNE W SPRAWIE POPRAWY I WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTOWANIA 

STOSUNKÓW WODNYCH 

Podstawą w kształtowaniu odpowiednich stosunków wodnych jest właściwa ochrona 

siedlisk leśnych, głównie siedlisk wilgotnych i łęgowych. Pełnią one w przyrodzie swoistą rolę 

magazynu, który przyjmuje wodę, magazynuje ją, a na końcu uwalnia poprzez transpirację 

i wysięki. Na gruntach lasów komunalnych miasta Głubczyce siedliska te zajmują łącznie 

niewielką powierzchnię 0,91 ha, co stanowi około 0,2% powierzchni gruntów. Jedną 

z podstawowych metod pozwalających właściwie regulować zasobami wodnymi jest mała 

retencja wodna. Stanowi ona istotną część racjonalnej gospodarki człowieka. Oznacza 

wszelkie działania ukierunkowane na magazynowanie wody w zbiornikach, ciekach, glebie, 

które będzie skutkowało zwiększeniem lokalnych zasobów wodnych i pozytywnym 

oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. Dlatego w ramach poprawienia retencyjności 

wskazane są następujące działania: 

 przebudowa drzewostanów zmierzająca do dostosowania ich składu gatunkowego do 

zgodnego z siedliskiem;  

 przeciwdziałanie degradacji gleb leśnych;  

 ochrona naturalnych obiektów małej retencji, tj. zbiorników wodnych, młak, itp. 
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VI.5. WYTYCZNE W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA STREFY EKOTONOWEJ 

Na styku dwóch biocenoz naturalnych występuje szerszy lub węższy pas przejściowy 

zwany inaczej ekotonem. Odznacza się on większym bogactwem flory i fauny niż 

sąsiadujące ze sobą ekosystemy. Szczególnie korzystne są szerokie ekotony będące 

miejscem bytowania gatunków charakterystycznych dla obu sąsiadujących biocenoz oraz 

tzw. gatunków stykowych. 

Ekoton pełni szczególne funkcje ekologiczne. Jako strefa przejściowa stanowi 

naturalną barierę chroniącą środowisko leśne przed negatywnymi czynnikami związanymi 

z bezpośrednim sąsiedztwem terenów otwartych. Ochronę tej strefy, jak również formowanie 

jej w miejscach, gdzie będzie ona pełnić pożądaną rolę, wymuszają zasady zrównoważonej 

gospodarki leśnej. W przypadku lasów komunalnych miasta Głubczyce ma to szczególne 

znaczenie w odniesieniu do wschodniej ściany opisywanego kompleksu, otwartej na tereny 

użytkowane rolniczo. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami na obrzeżach lasów zaleca się tworzenie pasa 

ochronnego o szerokości 20-30 m, na który składają się odpowiednie gatunki krzewów 

i drzew. Dotyczy to również szerokich dróg przebiegających przez lasy. Skład gatunkowy 

tworzonych stref musi być dostosowany do warunków siedliskowych. Przy planowaniu, 

zakładaniu i pielęgnowaniu ekotonów wskazane jest: 

 promowanie istniejących odnowień naturalnych różnych gatunków drzew i krzewów;  

 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów rodzimego pochodzenia, zgodnych 

z danym siedliskiem;  

 stosowanie luźniejszej więźby sadzenia;  

 dla sadzonek krzewów stosowanie zmieszania grupowego (kilka sadzonek jednego 

gatunku w jednej grupie);  

 wykonywanie odpowiednich cięć pielęgnacyjnych prowadzących do formowania się 

silnie ugałęzionych drzew;  

 w trakcie cięć popieranie drzew silnie ukorzenionych i ugałęzionych. 

VI.6. WYTYCZNE W SPRAWIE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Ochrona różnorodności biologicznej w lasach realizowana jest na podstawie 

obowiązujących zarządzeń i instrukcji. W celu ochrony, jak również powiększenia 

różnorodności biologicznej w lasach komunalnych miasta Głubczyce, należy dostosować się 

do następujących zaleceń: 



Program Ochrony Przyrody dla lasów komunalnych miasta Głubczyce 

 

52 

 w celu zachowania różnorodności ekosystemowej należy jak najszerzej 

wykorzystywać zmienność w ramach mikrosiedlisk wprowadzając na te niewielkie 

powierzchnie właściwe im gatunki;  

 dla zachowania różnorodności gatunkowej należy w lasach zwracać uwagę na 

dostosowanie się do zalecanych składów odnowieniowych przy zakładaniu upraw; 

w lasach na siedliskach żyźniejszych należy dążyć do zapewnienia dostępu światła 

do dolnych warstw. 

 w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony siedlisk chronionych gatunków kręgowców 

w lasach komunalnych miasta Głubczyce, jak również zabezpieczenia potencjalnych 

miejsc ich bytowania należy oszczędzać drzewa dziuplaste (głównie dębów i drzew 

liściastych) w trakcie prac zrębowych;  

 w celu zwiększenia puli miejsc rozrodu zaleca się zakładanie budek lęgowych w 

drzewostanach młodszych klas wieku; 

 w celu utrzymania siedlisk płazów konieczna jest ochrona zbiorników wodnych przed 

zanieczyszczeniami chemicznymi; 

 niedopuszczanie do zaśmiecania istniejących oczek wodnych oraz do ich 

nadmiernego zamulenia i zacienienia; 

 pozostawianie martwego drewna, stert gałęzi i liści w rejonie zbiorników wodnych;  

 pozostawianie niektórych karp korzeniowych na powierzchniach leśnych za wyjątkiem 

sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. 

VI.7. DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE POTENCJALNIE NEGATYWNE 

ODDZIAŁYWANIE ZAPISÓW PROJEKTU UPUL NA ŚRODOWISKO 

Niektóre zapisy projektu upul wymagają zastosowania pewnych ograniczeń 

i towarzyszących im rozwiązań, które pozwolą zminimalizować krótkoterminowe negatywne 

ich oddziaływanie. W prognozie oddziaływania na środowisko w poszczególnych rozdziałach 

zostały umieszczone odpowiednie wytyczne w sprawie właściwego postępowania na 

siedliskach gatunków w celu uniknięcia negatywnych zjawisk związanych z realizacją 

zapisów projektu upul. Są to: 

1. Ochrona w miarę technicznych możliwości widocznych osobników płazów i gadów 

w czasie wykonywanych czynności związanych z realizacją wskazania gospodarczego. 

2. Odpowiednie przeszkolenie pracowników wykonujących prace leśne na powierzchni 

drzewostanu tak, aby w sytuacji zaobserwowania chronionego gatunku płaza lub gada 

podejmowali odpowiednie czynności związane z jego ochroną. 

3. W trakcie realizacji zabiegów rębnych na powierzchni leśnej pozostawiać fragmenty 

dobrze zachowanego starodrzewia. Z kolei w obrębie drzewostanów, które sąsiadują 
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bezpośrednio z drogami leśnymi, lukami, zbiornikami lub innymi powierzchniami 

nieleśnymi pozostawiać wykształcony na ich krawędziach pas drzew i krzewów 

o charakterze ekotonu w nienaruszonym stanie. 

4. Na powierzchniach leśnych z planowaną trzebieżą późną pozostawiać drzewa dziuplaste. 

5. W wydz. leśn.: 4a, d, k, 5c, 9f, 10h, 11h, n, 12a, f, i-k, 14a, f, i, 15j, 16c zaleca się 

wykonanie planowanej trzebieży późnej w okresie od początku sierpnia do końca 

lutego. 

6. Na powierzchniach leśnych z planowaną rębnią pozostawiać drzewa dziuplaste. 

7. W wydz. leśn.: 5h, 13d, 14b zaleca się wykonanie planowanej rębni w okresie od początku 

sierpnia do końca lutego. 
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VII. EDUKACJA EKOLOGICZNA I REKREACJA 

VII.1. PROMOCJA I EDUKACJA 

Głównym celem polityki ekologicznej gminy Głubczyce jest zrównoważony rozwój 

społeczno-gospodarczy i zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w harmonii z wymogami 

ochrony środowiska. Skuteczna realizacja polityki ekologicznej ma przyczynić się do 

podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez poznanie potencjalnych 

korzyści i strat, jakie poniesie społeczeństwo wskutek ochrony lub jej zaniechania 

w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska, występujących w bezpośrednim 

lub dalszym otoczeniu. 

Działaniami, jakie realizuje gmina w ramach prowadzonej polityki ekologicznej, są: 

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez:  

 realizację szkoleń, kursów, konkursów, akcji ekologicznych; 

 dostęp do informacji dotyczącej ochrony środowiska i edukacji ekologicznej; 

 prowadzenie w ramach edukacji szkolnej wychowania ekologicznego mającego na 

celu poznanie zagadnień dotyczącej lokalnych problemów ekologicznych, 

występujących w otoczeniu terenu zamieszkania, np. selektywnej zbiórki odpadów, 

właściwej gospodarki wodno- ściekowej, ochrony powietrza i wykorzystania energii 

odnawialnej (program edukacyjny „Czysta Odra – szkolny monitoring środowiska”, 

ścieżki dydaktyczne, konkursy ekologiczne itp.), ponadto wspieranie działań 

i aktywnej edukacji w ramach szkolnych i pozaszkolnych form edukacji ekologicznych 

(program „Ziemię mamy tylko jedną”, „Żyj z przyrodą w zgodzie”, „Czyste środowisko 

– zdrowa żywność – zdrowy człowiek”, „Na odpady też są rady”, „Zostań przyjacielem 

ziemi”, „Ekoludki na start", „Upiększanie miejscowości, „Ekologia na co dzień", 

„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”); 

2. Aktywna ochrona obiektów i obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo, poprzez: 

 rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej;  

 tworzenie i realizacje projektów mających na celu ich ochronę i promocję;  

3. Prowadzenie cyklicznych prezentacji przyrodniczych w ramach dostępnych publicznych 

środków przekazu oraz instytucji kultury, oświaty i wypoczynku; 

4. Powszechny dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, poprzez interaktywny 

system udostępniania informacji o środowisku w oparciu o rejestry oraz interaktywne bazy 

danych o środowisku. 

Na terenie Lasu Głubczyckiego przewiduje się działania związane z polityką 

ekologiczną gminy, które będą obejmować edukację przyrodniczą dzieci szkolnych poprzez 

spotkania i zajęcia w terenie. Ponadto planuje się poprawę dostępu do cennych elementów 
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przyrody poprzez tworzenie ścieżek ekologicznych i utrzymanie istniejących miejsc postoju 

pojazdów. 

VII.2. TURYSTYKA I REKREACJA 

Kompleks lasów komunalnych miasta Głubczyce jest ważnym elementem struktury 

turystycznej i rekreacyjnej gminy. Stanowi on cenne miejsce wypoczynku ze względu na 

bogactwo walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Na terenie lasu wyznaczonych zostało 

kilka miejsc, w których koncentrują się elementy infrastruktury turystycznej, tj. miejsca 

biwakowania, miejsca odpoczynku, zadaszenia. Poszczególne elementy infrastruktury 

turystycznej przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

Tabela 14. Zestawienie najważniejszych istniejących elementów infrastruktury turystycznej 

w zasięgu lasów komunalnych miasta Głubczyce 

Lp. Oddz. pododdz. Typ obiektu 

1 

13 a 

Parking 

2 Miejsce palenia ogniska 

3 Zadaszenie 

4 Ławki (11szt.) 

5 12a Ścieżka zdrowia 

6 

8j 

Miejsce biwakowania 

7 Zadaszenie „Grzybek", 

8 Ławki (2szt.) 

9 1h Wiata  

10 5d Ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna  

 

W okolicy miasta Głubczyce przebiega niebieska trasa rowerowa nr 34 licząca 

łącznie 220 km. Prowadzi ona po polsko-czeskim pograniczu Śląska, którego osią jest 

graniczna rzeka Opawica. Wzdłuż trasy umieszczone są tablice informujące o dostępnych 

usługach oraz atrakcjach turystycznych, znajdujących się w pobliżu. Odcinek trasy 

rowerowej biegnie wzdłuż alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody przylegający do 

kompleksu lasów komunalnych miasta Głubczyce. Na terenie lasów komunalnych 

wyznaczana została ścieżka zdrowia, zlokalizowana w wydzieleniu 12 a. 
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Rycina. 19.  Ścieżka zdrowia w wydz. lesn. 12a (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 

 

Rycina. 20.  Wiata z miejscem na ognisko w wydz. leśn. 13a (fot. A. Wójcicka-Rosińska, 2014) 
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