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I. WPROWADZENIE 

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania ekofizjograficznego jest obszar gminy Turawa w granicach 

administracyjnych. Gmina Turawa leży w centralnej części województwa opolskiego, w 

powiecie opolskim ziemskim, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, z którym graniczy 

od strony południowo-zachodniej. Od strony południowej graniczy z gminą Chrząstowice, od 

zachodu z gminą Łubniany, od północy z gminą Lasowice Wielkie, a od wschodu z gminą 

Zębowice oraz Ozimek. Siedziba gminy – wieś Turawa położona jest kilkanaście kilometrów 

od miasta wojewódzkiego Opola, 10 km od Ozimka, 30 km od Kluczborka, 90 km od 

Katowic. Powierzchnia gminy wynosi 172 km2. Lasy zajmują 8 868,9 ha (50,1% pow). 

Obszar gminy zamieszkuje 9 573 osób. W skład gminy Turawa wchodzi 11 sołectw: 

Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec, 

Turawa, Węgry, Rzędów, Zawada i Zakrzów Turawski. 

Przez teren gminy przepływa rzeka Mała Panew, tworząca szeroką dolinę z dobrze 

wykształconymi terasami holoceńskimi i plejstoceńskimi, będąca prawobrzeżnym dopływem 

rzeki Odry. Na Małej Panwi utworzono zbiornik retencyjny Jezioro Turawskie stanowiący do 

niedawna najważniejszy w województwie akwen rekreacyjny, jednakże obecnie z powodu 

jego zanieczyszczenia wykorzystywany w minimalnym zakresie. Mimo tego zbiornik ten 

stanowi „ptasią” ostoję sieci NATURA 2000. Charakterystyczną cechą gminy Turawa jest 

występowanie dużych powierzchni lasów (ponad 52%) należących do kompleksu Borów 

Stobrawsko-Turawskich, objętych w dużej części ochroną w formie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Wśród terenów nieleśnych dominują pola 

uprawne, jedynie w dolinach cieków: Małej Panwi, Jemielnicy, Swornicy, Brynicy i Libawy 

występują na większych powierzchniach zbiorowiska łąkowe i szuwarowe. Tereny 

zainwestowane to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz niewielkie 

zakłady produkcyjne m.in. w Osowcu.  Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 45 

relacji granica państwa – Złoczew oraz droga wojewódzka nr 463 relacji Bierdzany – Ozimek 

i nr 494 Bierdzany – Olesno – Gliwice, a także linia kolejowa o znaczeniu lokalnym Opole – 

Kluczbork. 

 

Celem opracowania ekofizjograficznego jest stworzenie podstaw dla podejmowania 

decyzji planistycznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, gdzie do 

najważniejszych kwestii należą: możliwość odtwarzania zasobów naturalnych, racjonalne 
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użytkowanie zasobów nieodnawialnych oraz zagospodarowanie przestrzenne nie 

przekraczające naturalnych progów chłonności środowiska.  

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzane przed podjęciem prac nad studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawę dla rozwiązań przestrzennych i 

ustaleń planistycznych, wynikających z rozpoznania i oceny lokalnych warunków środowiska 

geograficznego oraz stanowi podstawę dla opracowania prognoz oddziaływania na 

środowisko projektów studiów i planów przestrzennych.  

 

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych [Dz.U. nr 155, poz. 

1298]. Zakres przeprowadzonych prac badawczych i analitycznych dostosowano do specyfiki 

środowiska, problematyki i skali sporządzanego opracowania biorąc pod uwagę, w 

szczególności: 

- dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych; 

- zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym 

opracowaniem; 

- zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 

- eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Część kartograficzną, sporządzono w skali 1: 10 000 (wydruki pomniejszano), na 

mapach poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanym w państwowym 

zasobie. 

 
2. Podstawy prawne 

Podstawy prawne opracowania stanowią: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2008 nr 25, 

poz.150 tekst jednolity z późn.zm.] 

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

[Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.] 

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

opracowań ekofizjograficznych [Dz.U. nr 155, poz. 1298].  
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II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

1. Warunki fizyczno-geograficzne 

1.1.Położenie  

  Obszar opracowania, według regionalizacji fizyczno-geograficznej [Kondracki, 2000], 

leży w makroregionie Niziny Śląskiej, w obrębie dwóch mezoregionów: 

- Równiny Opolskiej, która zajmuje większą część gminy i stanowi płaską lub 

falistą równinę wodnolodowcową, pokrytą warstwą fluwioglacjalnych utworów 

piaszczysto-żwirowych lub gliniastych moren zwałowych, w jej obrębie występują 

mniejsze jednostki tzw. mikroregiony (wg. K. Dubel 1970) o zróżnicowanych 

cechach morfogenetycznych (Dolina Małej Panwi, Równina Stobrawska, 

Wzniesienia Dębskie itp.); 

- Pradoliny Wrocławskiej, obejmującej niewielką południową część gminy (wieś 

Zawada), stanowiącą płaskodenną, rozległą formę dolinną z systemem teras 

zalewowych z pokrywami madowymi i nadzalewowych piaszczysto-żwirowych. 

 

Gmina Turawa leży w centralnej części województwa opolskiego, w powiecie 

opolskim ziemskim, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, z którym graniczy od strony 

południowo-zachodniej. Od strony południowej graniczy z gminą Chrząstowice, od zachodu z 

gminą Łubniany, od północy z gminą Lasowice Wielkie, a od wschodu z gminą Zębowice 

oraz Ozimek. Siedziba gminy – wieś Turawa położona jest kilkanaście kilometrów od miasta 

wojewódzkiego Opola, 10 km od Ozimka, 30 km od Kluczborka, 90 km od Katowic.  

Przez teren gminy przepływa rzeka Mała Panew, tworząca szeroką dolinę z dobrze 

wykształconymi terasami holoceńskimi i plejstoceńskimi, będąca prawobrzeżnym dopływem 

rzeki Odry. Na Małej Panwi utworzono jeden w większych w województwie zbiornik 

retencyjny Jezioro Turawskie. Zbiornik ten stanowi „ptasią” ostoję sieci NATURA 2000. 

Większa część gminy, za wyjątkiem terenów o gęstszej sieci osadniczej na południowym-

zachodzie, objęta jest ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-

Turawskie”. Przez zachodnią i północną część gminy przebiega droga krajowa nr 45 relacji 

granica państwa – Złoczew, a także linia kolejowa o znaczeniu lokalnym Opole – Kluczbork. 

Ponadto przez północną i wschodnią część gminy biegnie droga wojewódzka nr 463 relacji 

Bierdzany – Ozimek i nr 494 Bierdzany – Olesno – Gliwice,  
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1.1. Rzeźba terenu 
 

Teren gminy budują dwie zasadnicze jednostki morfologiczne: obszar wysoczyzny 

plejstoceńskiej Równiny Opolskiej (większość obszaru gminy) oraz pradolina rzeki Odry 

(niewielki fragment w części południowo-zachodniej). Z drobniejszych form można tu 

wyróżnić: terasy zalewowe i nadzalewowe rzeki Mała Panew, równiny wodnolodowcowe, 

wyniesienia moreny czołowej, kemów oraz wałów wydmowych. 

 Ukształtowanie terenu gminy charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem 

wysokościowym i genetycznym form rzeźby.  Większość obszaru gminy to tereny o rzeźbie 

płaskiej lub niskofalistej. Przeważającą część terenu stanowi wysoczyzna plejstoceńska o 

wysokościach bezwzględnych od ok. 170 do 200 m n.p.m. Powierzchnia terenu opada w 

kierunku północnym i południowo-zachodnim, ku dolinie Odry. Deniwelacje terenu dochodzą 

do 80 m. Największe różnice poziomów (najatrakcyjniejsze wizualnie) występują w 

północnej i wschodniej części gminy, gdzie znajdują się wydmy śródlądowe oraz pagórki 

kemów (okolice Osowca, Zakrzowa i Ligoty Turawskiej). Długość pagórków wydmowych 

dochodzi do 1,5 km, szerokość do 70 m przy wysokości do 3 do 10 m, a nachylenie stoków 

do 8%. Najniżej położony jest południowo-zachodni obszar gminy - wzdłuż doliny Małej 

Panwi i przy wsi Zawada, gdzie występują szerokie i płaskie obniżenia dolinne o wysokości 

155-160 m n.p.m. Najwyżej położony jest teren we wschodniej części gminy, o wysokości ok. 

222 m n.p.m w okolicy Ligota Turawska i Zakrzów Turawski. 

 

Na obecny charakter rzeźby terenu wpłynęły: denudacyjna i akumulacyjna działalność 

lądolodów południowopolskich oraz środkowopolskiego stadiału Odry, a także procesy 

eolicznej akumulacji piasków wydmowych u schyłku plejstocenu. Bardzo ważnym 

czynnikiem rzeźbotwórczym była również erozyjna i akumulacyjna działalność Małej Panwi 

po ustąpieniu lądolodu oraz zespół holoceńskich procesów denudacyjnych i działalność 

człowieka w ciągu ostatnich kilkuset lat.  

 

Na obszarze opracowania wyróżniono zasadnicze elementy rzeźby: 

Dna dolin rzecznych i holoceńskie terasy zalewowe, przede wszystkim rzeki Mała Panew – 

terasa wyniesiona jest do 0,5 – 1,5 m ponad średni poziom wody w rzece, bezpośrednio 

przylega do koryta rzecznego. Jest to forma płaska, o spadkach nie przekraczających 2 %. 

Dolinę o szerokości dochodzącej do ok. 1500 m ogranicza krawędź erozyjna, generalnie słabo 
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zaznaczająca się w morfologii terenu, za wyjątkiem kilku wyraźniej zaznaczonych odcinków. 

Dna dolin budują namuły piaszczyste, głównie piaski rzeczne.  

 

Plejstoceńska terasa akumulacyjna, nadzalewowa rzeki Mała Panew – stanowi płaską formę 

morfologiczną wyniesioną ok. 1,5 – 6 m nad poziomem rzeki, utworzoną w czasie 

zlodowacenia północnopolskiego. Spadki terenu nie przekraczają 2 %. Terasa zbudowana jest 

głównie z piasków i żwirów rzecznych. Płaska powierzchnia terasy nadzalewowej 

porozcinana jest miejscami, lekko wklęsłymi, słabo zaznaczonymi w terenie obniżeniami 

bezimiennych cieków. Wyraźnie wcięte w terasę nadzalewową są starorzecza Małej Panwi, z 

miejscowo wyraźnie zaznaczającymi się krawędziami. Obecnie starorzecza te wykorzystuje 

bezimienny, lewobrzeżny dopływ Małej Panwi. 

 

Wysoczyzna plejstoceńska – utworzona głównie z piasków i żwirów wodnolodowcowych w 

czasie zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał maksymalny) oraz glin zwałowych 

pochodzenia lodowcowego. W jej obrębie można wyróżnić: 

- wysoczyznę płaską, o deniwelacjach terenu 3 - 5 m, zbudowaną z piasków i żwirów 

wodno-lodowcowych, z pokrywami piasków wydmowych lub przewianych, spadki 

terenu utrzymują się w granicach 0 - 3 %, za wyjątkiem wydm śródlądowych, gdzie 

dochodzą do 8-10%, 

- wysoczyznę falistą o deniwelacjach terenu 5 - 20 m, zbudowaną z glin zwałowych, 

piasków i żwirów wodnolodowcowych, piasków i żwirów kemów; spadki terenu w 

granicach 3 - 5 %. 

 

Generalnie rzeźba terenu obszaru opracowania nie stwarza szczególnych ograniczeń 

dla lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem lokalnie występujących większych spadków terenu.  

 

1.2. Budowa geologiczna 
  

Budowa geologiczna danego terenu ma bezpośredni i pośredni wpływ na pozostałe 

komponenty środowiska przyrodniczego. W budowie geologicznej rejonu opracowania biorą 

udział utwory karbonu, permu i triasu związane z jednostkami tektonicznymi: 

- Strefą Fałdów Młodowaryscyjskich (zbudowanych głównie ze skał karbonu), 

- Monokliną Przedsudecką (zbudowaną ze skał permo-triasowych), 

- Depresją Śląsko-Opolską, niewielka część wsi Zawada leży w jej strefie granicznej. 
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Utwory powyższych jednostek przykryte są osadami kenozoicznymi. 

Obszar opracowania położony jest w większości w strefie występowania Monokliny 

Przedsudeckiej – jednej z większych jednostek strukturalnych budowy geologicznej 

Opolszczyzny, która zbudowana jest z zespołu lądowych i morskich osadów datowanych na 

perm i trias. Osady lądowe i brakiczne dominują w spągu i stropie Monokliny, zaś morskie w 

jej części centralnej. Wśród dominujących pod względem miąższości osadów triasowych 

dolny i środkowy trias wykształcony jest jako węglanowe osady morskie ówczesnego 

wypłycającego się zbiornika epikontynentalnego, trias górny jako zróżnicowane osady 

lądowe powstałe w subkontynentalnym środowisku sedymentacyjnym. Łącznie triasowe 

osady Monokliny mają grubość ok. 500 m. Podłoże serii skalnych triasu stanowią niezgodnie 

zalegające pod nimi niezbyt dużej grubości skały permu, którego pokrywa jest nieciągła. 

Niżej występują piaskowce, szarogłazy i łupki dolnego karbonu. 

Pierwotnie poziomo warstwowane skały pstrego piaskowca, wapienia muszlowego, 

kajpru i retyku zostały w wyniku ruchów tektonicznych nachylone, a następnie poziomo 

ścięte erozyjnie. Ścięcie zapadających się pod katem kilku stopni równolegle ułożonych w 

stosunku siebie warstw Monokliny Przedsudeckiej doprowadziło do wystąpienia zjawiska 

równoleżnikowego odsłaniania się w kierunku południowym coraz starszych ogniw triasu. 

Wśród nich na analizowanym obszarze bezpośrednio pod czwartorzędem i trzeciorzędem 

(pokrywa tego ostatniego jest nieciągła) występują iły i iłowce oraz brekcje retyku. 

Wyróżnikiem tych osadów jest ich plastyczność i wiśniowe (miejscami szaro-wiśniowe) 

zabarwienie. 

 Budowę geologiczną głębszych warstw skalnych terenów Monokliny Przedsudeckiej 

w gminie Turawa obrazuje profil geologiczny odwiertu Zawada o głębokości 710,0 m (ryc. 

2). Najgłębszymi nawierconymi skałami są utwory karbonu dolnego (kulmu) reprezentowane 

przez łupki, piaskowce i szarogłazy. Na nich zalegają niezgodnie formacje dolnego i 

środkowego pstrego piaskowca. Wykształcone są one jako szarobrunatne i szare piaskowce. 

Zalegający nad nimi górny pstry piaskowiec (ret) jest reprezentowany przez osady morskie – 

dolomity i wapienie, częściowo wapienie margliste. Najgrubszy w kompleksie wapień 

muszlowy występuje w postaci gruboławicowych, morskich osadów wapiennych i 

dolomitycznych. Zalegający nad nim kajper to seria zróżnicowanych litologicznie, szarych i 

szaro-zielonkawych osadów iłowcowych i mułowcowych z przewarstwieniami piaskowców. 

W otworze stanowią one strop skał mezozoicznych.  
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W związku z wyklinowaniem się poszczególnych serii skalnych Monokliny 

Przedsudeckiej w profilu w Zawadzie nie występuje młodsza od kajpru warstwa triasu 

górnego tj. retyk. Osady te jednak (wiśniowe iły i iłowce z przewarstwieniami mułowców, a 

lokalnie również ławicami brekcji wapiennej) o szacunkowej grubości ok. 50 m występują 

pod czwartorzędem i trzeciorzędem w środkowej i północnej części gminy.  

 

Ryc. 1. Stratygrafia utworów geologicznych odwiertu Zawada (głębokość położenia warstw w metrach). Źródło: 

Opracowanie … [2003]. 

 

Trzeciorzęd reprezentują głównie utwory górnego miocenu i pliocenu. Zalegają one 

pod czwartorzędem w dolinie Małej Panwi oraz między Rzędowem, a Kadłubem Turawskim. 

Tworzą je osady południowej zatoki basenu serii poznańskiej. Utwory trzeciorzędowe 

występują od głębokości ok. 17,0 m w postaci zwartego iłu szaro-niebieskiego z 

zauważalnymi okruchami rumoszu margla. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Zawada 1W

m
ią

żs
zo

ść
 u

tw
or

ów
 [m

]

czwartorzęd 0,0-98,0

kajper dolny i górny 98,0-251,0

wapień muszlowy 251,0-416,0

pstry piaskowiec - ret 416,0-517,8

pstry piaskowiec środkowy 517,8-609,5

pstry piaskowiec dolny 609,5-625,0

perm - czerwony spągowiec 625,0-666,8

karbon dolny 666,8-710,0



Opracowanie ekofizjograficzne  
gminy Turawa 

 
BIO-PLAN, Krasiejów, 

 ul. Psie Pole 15, tel. 0 608 689 344 

13 

Najbardziej rozpowszechnione w pokrywie geologicznej obszaru badań są utwory 

czwartorzędowe. Tworzą niemal ciągłą pokrywę i tym samym w znacznej mierze decydują o 

uwarunkowaniach i możliwości jego zagospodarowania. Charakteryzują się one miąższością 

od kilku do kilkudziesięciu metrów. W zasypanych dolinach kopalnych grubość osadów jest 

znacząco większa. Przykładem jest przekraczająca 100 m miąższość czwartorzędu w 

Zawadzie (dolina kopalna Małej Panwi). W okresie przedczwartorzędowym obszar pomiędzy 

Kotorzem Małym, a Opolem był wyniesiony, co powodowało wzmożenie procesów 

denudacji i erozji. Przypuszczalnie w ich wyniku, a także ruchów neotektonicznych oraz 

dzięki wykształceniu litologicznemu występujących w tym rejonie utworów kajprowych 

utworzyła się głęboka forma dolinna o charakterze rynny erozyjnej. Generalnie rynna 

erozyjna ma przebieg z kierunku SE na NW. W plejstocenie rynna erozyjna została zasypana 

utworami pochodzenia wodnolodowcowego. Osady czwartorzędowe głównie żwiry i piski 

osadziły się przede wszystkim wówczas, gdy lodowiec cofał się, a od jego czoła płynęły 

wielkie ilości wody niosące rozdrobniony materiał skalny. W rynnie osadziły się dwie 

wyróżniające się warstwy żwirowo piaszczyste górna i dolna. Warstwa górna związana jest z 

tworzeniem się utworów klastycznych w okresie zlodowacenia bałtyckiego, natomiast 

warstwa dolna jest wynikiem sedymentacji zlodowacenia środkowo-polskiego. Obie warstwy 

przedzielone są warstwą osadów pylasto-piaszczystych. Miąższość piaszczysto-żwirowych 

osadów w dolinie kopalnej wynosi około 70-100m. 

W stropowej części profilu utwory czwartorzędowe wykształcone są w zależności od 

położenia jako osady glacjalne, fluwioglacjalne, eoliczne, fluwialne i/lub organiczne. Pod 

względem litologicznym najbardziej powierzchniowo i w profilach pionowych 

rozprzestrzenione są piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe 

lądolodu odrzańskiego. W znacznej części gminy występują pokrywy akumulowanych na 

przełomie plejstocenu i holocenu piasków eolicznych z licznymi i dobrze wykształconymi 

wydmami. W piaskach i żwirach wodnolodowcowych dominują piaski drobno- i 

średnioziarniste, stosunkowo dobrze wysortowane, najczęściej warstwowane. W 

występujących najczęściej pod nimi glinach zwałowych dominują mułki piaszczyste i 

piaszczysto-ilaste, których litologia w poszczególnych profilach jest zmienna. Osady eoliczne 

z kolei to piaski od drobnych do gruboziarnistych (w stropowej części dominują luźne piaski 

drobnoziarniste). Osady złożone w wydmach są warstwowane (w stropie luźne), bardzo 

dobrze wysortowane. 

Dominacja osadów polodowcowych i peryglacjalnych w utworach powierzchniowych 

jest charakterystyczna dla południowej i północnej części gminy, które ukształtowały się w 
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wyniku głównie oddziaływania lodowca i jego wód (wtórnie wiatru). Na obszarze doliny 

Małej Panwi, wraz z tarasami akumulacyjnymi zdecydowanie w utworach powierzchniowych 

dominują osady rzeczne i organiczne. W ich skład wchodzą przede wszystkim dobrze 

przemyte, warstwowane piaski i żwiry oraz (głównie w stropie serii rzecznych) duże płaty 

namułów i torfów. Pokrywają one i nieco maskują pierwotne rysy rzeźby akumulacji 

glacjalnej.  

 
 Z budową geologiczną danego terenu bezpośrednio związane jest występowanie  

surowców mineralnych. W gminie Turawa udokumentowano 3 złoża surowców mineralnych, 

dwa z nich położone są we wsi Zawada, a jedno na terenach leśnych Turawy: 

 Złoże Turawa – kruszywo naturalne (pospółka), nieeksploatowane 

zasoby bilansowe: 3 757 000 ton, 

zasoby pozabilansowe: 2 756 000 ton, 

leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” i 

pokryte jest w większości lasem; 

 Złoże Zawada I – kruszywo naturalne, nieeksploatowane 

zasoby bilansowe: 16 895 000 ton, 

złoże znajduje się w granicach Obszaru Najwyższej Ochrony GZWP 333 oraz 

częściowo w strefie ochronnej ujęcia wody ZAWADA 

 Złoże Zawada II – kruszywo naturalne, nieeksploatowane 

zasoby bilansowe: 9 386 000 ton, 

jakość kruszywa bardzo wysoka, złoże znajduje się w granicach Obszaru Najwyższej 

Ochrony GZWP 333 oraz częściowo w strefie ochronnej ujęcia wody ZAWADA. 

 

1.2.1. Utwory powierzchniowe  
 

Budowa geologiczna podłoża rozpatrywanego obszaru jest stosunkowo jednolita. 

Utwory czwartorzędowe, za wyjątkiem doliny kopalnej Małej Panwi występują od 

powierzchni terenu do głębokości ok. 20-40m i są reprezentowane przez piaski średnio i 

gruboziarniste i piaski średnioziarniste ze żwirem, glinę miejscami z przerostami 

piaszczystymi, glinę pylastą żółto-rdzawą. Spągową część utworów czwartorzędowych 

tworzy szary piasek. Żwiry i piaski wypełniające dno doliny osadzały się we wczesnym 

plejstocenie. Mała Panew akumulowała materiał piaszczysto-żwirowy, osadzając go na ile 
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trzeciorzędowym. Występowanie mułów zalegających na żwirach można tłumaczyć 

podwyższeniem się podstawy erozyjnej.  

 

Dolina rzeki Mała Panew i dolinki pozostałych cieków 

W budowie geologicznej doliny Małej Panwi udział bierze niejednorodna litologicznie 

(w pionie i w poziomie) seria osadów piaszczystych, piaszczysto-żwirowych, gliniastych i 

mułkowych. Ze względu na zmienne warunki akumulacji materiał nie jest wysegregowany i 

jest ułożony z reguły nieregularnie. Warstwy nie są ciągłe, lecz mają kształt soczewek lub 

kieszeni o niewielkich rozmiarach i są przeważnie nachylone w różnych kierunkach. 

Poszczególne warstwy mają różny skład granulometryczny i występują w stanie luźnym lub 

średniozagęszczonym.  

Najmłodsze utwory pokrywające od powierzchni dno dolinne to namuły organiczne 

oraz gliniasto – pylasta i piaszczysta mada rzeczna. Utwory te stanowią pokrywę o 

przeciętnych miąższościach ok. 1m, miejscami mogą zalegać głębiej. Pod względem 

technicznym są to piaski gliniaste oraz namuły organiczne, pozostające w stanie plastycznym 

lub miękkoplastycznym. Mady są utworami bardzo ściśliwymi. Są to grunty słabonośne, 

uplastyczniające się pod wpływem kontaktu z wodą, która znacząco pogarsza ich właściwości 

mechaniczne. Grunty te nie są wskazane do bezpośredniego posadowienia budowli. 

 

Plejstoceńska terasa nadzalewowa 

Głównym elementem budowy geologicznej akumulacyjnej terasy nadzalewowej są 

plejstoceńskie osady rzeczne, związane ze zlodowaceniem północnopolskim. Osady te 

reprezentowane są przez piaski i żwiry rzeczne, występujące pod cienką warstwą glebową 

(przeciętnie ok. 0,3 m).  

 Powierzchnię terasy nadzalewowej budują w większości piaski, wykształcone głównie 

jako piaski średnio lub gruboziarniste. Tworzą one warstwy nieregularnie i naprzemianlegle 

ułożone, w stanie luźnym lub średniozagęszczonym często zawierając soczewki 

miękkoplastycznych namułów organicznych. Miejscami osady piaszczyste są podścielone lub 

przewarstwione twardoplastycznymi glinami piaszczystymi. Piaski te stanowią nośne podłoże 

dla bezpośredniego posadowienia projektowanych obiektów pod warunkiem zastosowania 

konstrukcji odpornych na nierównomierne osiadanie oraz usunięcie soczewek nienośnych 

namułów organicznych. W części obszaru występują również gliny piaszczyste, w większości 

o małej miąższości (ok.0,5 – 1,0 m) podścielone piaskiem, a we wsi Kotórz Mały także iłem.  
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W profilach geologicznych z terenów zlokalizowanych poza zwartą zabudową 

wiejską, w szczególności w dolinie Małej Panwi, między warstwą gleby, a pozostałymi 

warstwami występuje poziom mineralno-organicznych namułów i torfów. Jego grubość 

dochodzi średnio do 1,2 m. Grunty tej warstwy charakteryzują się czarną lub szarą barwą, są 

miękkoplastyczne lub plastyczne, silnie zawodnione, zwłaszcza przy wysokich stanach wody 

w Małej Panwi. Ich przydatność do zabudowy, w przeciwieństwie do gruntów warstw 

pozostałych jest mała.  

W obrębie terasy nadzalewowej występują także holoceńskie namuły piaszczyste w 

dolinkach dopływów Małej Panwi. Są to głównie piaski drobnoziarniste, pyłowate oraz mułki 

ze szczątkami roślin. Podłoże to jest niekorzystne do bezpośredniego posadowienia 

budynków. Generalnie osady piaszczysto-madowe występujące w stanie luźnym lub 

średniozagęszczonym, przeważnie nawodnione nie stanowią korzystnego podłoża do 

bezpośredniego posadowienia budynków. Fundamentowanie w obrębie tych gruntów jest w 

większości skomplikowane, często wymagana jest wymiana gruntów, zagęszczanie piasków, 

odwadnianie wykopów. 

 

Tereny wysoczyznowe zbudowane są głównie z piasków średnio i gruboziarnistych 

wodnolodowcowych związanych ze zlodowaceniem środkowopolskim (stadiał maksymalny). 

Miejscowo występują tu również gliny silnie spiaszczone o małej miąższości (ok. 0,5 – 1,0 

m), podścielone piaskiem w stanie luźnym. Utwory wodnolodowcowe słabo zagęszczone o 

przeważnie płytkim poziomie wód gruntowych stwarzają pewne trudności przy 

fundamentowaniu (obniżanie poziomu wód, zagęszczanie podłoża). Generalnie jednak 

warunki geotechniczne są tu korzystniejsze niż w obrębie terasy nadzalewowej. 

 

W holocenie piaski terasy nadzalewowej zostały miejscami przewiane tworząc płaskie 

pokrywy drobnoziarnistego piasku w stanie luźnym lub słabo zagęszczone. Występują one 

głównie w południowej części obszaru na granicy terasy nadzalewowej i wysoczyzny 

plejstoceńskiej. Piaski w stanie luźnym są wrażliwe na obciążenia dynamiczne powodujące 

ich zagęszczanie. Jednak zabezpieczone przed wymyciem przez wodę i zagęszczone mogą 

stanowić podłoże budowlane. Obszary wydmowe, podobnie jak torfowisko-namuliskowe, 

charakteryzują się  znacznie mniejszą przydatnością do zabudowy niż tereny występowania 

średnio zagęszczonych piasków wodnolodowcowych.  
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Generalnie warunki dla celów posadowienia budowli ocenia się jako: przeciętne w 

obrębie glin zwałowych oraz iłów, dobre w obrębie piasków i żwirów oraz słabe w obrębie 

piasków z namułami w dolinach rzecznych i zagłębieniach, a także w obrębie piasków 

wydmowych. Nośność gruntów gliniastych, iłów, pyłów uzależniona jest od stopnia 

uplastycznienia gruntu i głębokości zwierciadła wody. Z uwagi na skłonność do 

uplastyczniania pod wypływem wody i wilgoci przy głębokim posadowieniu wymagane jest 

odwodnienie i zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe lub wymiana gruntów. 

Fragmentarycznie na terenach zabudowanych, zalegają również, niekontrolowane nasypy 

ziemno-gruzowe w stanie luźnym do zagęszczonego o miąższości ok. 0,5 - 2 m. Nasypy 

mineralne i budowlane są niewskazane do zabudowy – posadowienie budowli możliwe 

wyłącznie na gruncie zalegającym w podłożu. Przy płytkim posadowieniu, z uwagi na małą 

stabilność wymagana jest wymiana gruntów. 

 

Na większości obszaru gminy występuje nośne podłoże budowlane, korzystne dla 

lokalizacji zabudowy i zainwestowania.  

 

1.3. Wody podziemne 
 

Obszar objęty opracowaniem ekofizjograficznym pod względem położenia wobec 

jednostek hydrogeologicznych należy do Regionu Bytomsko-Olkuskiego reprezentowanego 

przez Podregion Opolski. Na obszarze opracowania oraz w jego otoczeniu wody podziemne o 

większym znaczeniu występują w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych, triasu 

(triasu środkowego i dolnego) i permu. W ujęciu stratygrafcznym (pionowym) utwory 

wodonośne reprezentują poszczególne piętra i poziomy wodonośne, natomiast w ujęciu 

przestrzennym tworzą szereg zbiorników wód podziemnych.  

W obrębie utworów czwartorzędowych występują dwa poziomy wodonośne. Dolny 

poziom wodonośny tworzą utwory piaszczysto-żwirowe leżące pod gliną zwałową 

zlodowacenia środkowopolskiego. Maksymalna miąższość warstw wodonośnych dochodzi do 

50 m. Dolny poziom wodonośny czwartorzędu najlepiej wykształcony jest w obrębie kopalnej 

doliny Małej Panwi, której fragment przebiega przez południową część obszaru opracowania. 

Dolny poziom wodonośny zasilany jest wodami z poziomu górnego. Spągiem tej warstwy są 

trzeciorzędowe iły zwarte o barwie niebiesko-zielonej. Górny poziom tworzą utwory 

piaszczysto-żwirowe wysoczyzn i dolin rzecznych. Poziom ten jest zasilany wodami 

opadowymi. Jedną z najważniejszych cech tego systemu wodonośnego jest ścisła więź 
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hydrauliczna obu występujących tu poziomów. Zwierciadło wody ma charakter swobodny. 

Funkcję drenującą spełnia rzeka Mała Panew 

Wody podziemne w trzeciorzędzie występują jedynie w wąskim pasie wzdłuż doliny 

Małej Panwi pod jej aluwiami oraz między Rzędowem, a Kadłubem Turawskim. Są to osady 

brzegowej strefy zbiornika sedymentacyjnego miocenu obejmującego znaczny obszar 

centralnej i zachodniej Polski. Akumulowane w warunkach brakicznych osady wodonośne i 

towarzyszące występują pod zbiorczą nazwą serii poznańskiej, której stropowa część nazwana 

jest iłami płomienistymi. Wody trzeciorzędu występują w niewielkich przewarstwieniach 

piaszczystych i żwirowych zlokalizowanych w kompleksie iłów poznańskich. Poziomy 

tworzą nieciągłe rozczłonkowane pokrywy i jęzory. Piętro trzeciorzędowe nie odgrywa 

znaczącej roli. Miąższości warstw wodonośnych wynosi 2-10m. 

Poziom wodonośny występuje także w utworach wapienia muszlowego. Warunki 

naporowe wód stwarzają osady ilaste kajpru i retyku. W jeden poziom wodonośny łączy się 

wody podziemne występujące w utworach dolnego permu i pstrego piaskowca. Miąższość 

permo-triasowego kompleksu piaskowcowo-zlepieńcowych osadów wodonośnych wynosi ok. 

150 m. Strop warstw wodonośnych tworzą utwory ilaste, a ich wody są artezyjskie. 

 

Obszar opracowania jest wyjątkowo korzystnie położony w strukturze zalegania 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Polski. Zalegają pod nim 3 zbiorniki wód 

podziemnych (Kleczkowski red. 1990): GZWP 333 w szczelinowo-krasowych utworach 

wapienia muszlowego, GZWP 334 w czwartorzędowych piaskach i żwirach doliny kopalnej 

Małej Panwi oraz GZWP 335 w wapieniach, dolomitach i piaskach oraz piaskowcach dolnego 

triasu. Ich charakterystykę przedstawiono poniżej.  

 

Tabela 1. Charakterystyka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie gminy Turawa.  

Wyszczególnienie             Charakterystyka 
 
Nazwa zbiornika:                    Zbiornik (T2) Opole – Zawadzkie 
Numer:                                     333 
Stratygrafia:                             T 
Region hydrogeologiczny:       MK-S  
Powierzchnia GZWP (km2):    750 
Powierzchnia ONO (km2):      750 
Wiek utworów wodonośnych: Trias środkowy 
Typ zbiornika:                          szczelinowo-krasowy 
Klasa jakości wód:                   Ib (Ic, Id)  bardzo czyste i czyste do użytku bez uzdatnienia  
Średnia głębokość ujęć (m):     120-140 
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   200 
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Nazwa zbiornika:                    Dolina kopalna rzeki Mała Panew 
Numer:                                    334 
Stratygrafia:                            Q 
Region hydrogeologiczny:       MK-S 
Powierzchnia GZWP (km2):    80 
Powierzchnia ONO (km2):       60 
Powierzchnia OWO (km2):      20 
Wiek utworów wodonośnych: czwartorzędowe dolin kopalnych 
Typ zbiornika:                          porowy 
Klasa jakości wód:                   Ic (Id) nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia 
Średnia głębokość ujęć (m):     70 
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   100 
 
Nazwa zbiornika:                    Zbiornik T1 Krapkowice – Strzelce Opolskie  
Numer:                                    335 
Stratygrafia:                            T 
Region hydrogeologiczny:       MK-S  
Powierzchnia GZWP (km2):    2050 
Powierzchnia OWO (km2):      1000 
Wiek utworów wodonośnych: trias dolny  
Typ zbiornika:                          szczelinowo-porowy 
Klasa jakości wód:                   Ic nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia 
Średnia głębokość ujęć (m):     100-600 
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   50 
 
Źródło: Opracowanie … [2003]  na podstawie  Kleczkowski AS. (red.) 1990 

 

Zbiornik GZWP 333 Opole – Zawadzkie oraz zbiornik GZWP 334 Dolina Kopalna 

Rzeki Mała Panew objęty jest Obszarem Najwyższej Ochrony wód podziemnych ONO, w 

obrębie którego znajduje się zachodnia część terenu gminy: grunty wsi Zawada, Węgry i 

Kotórz Mały. W celu ochrony zbiornika GZWP 335 utworzono obszar wysokiej ochrony 

OWO obejmujący tereny położone na południe od wsi Osowiec Śląski – Węgry – Turawa -

Rzędów.  

 

1.3.1. Wody gruntowe  

Analiza dostępnych materiałów wskazuje na występowanie wód gruntowych poziomu 

wodonośnego plejstoceńsko-holoceńskiego związanego z utworami wodnolodowcowymi i 

rzecznymi. Generalnie wody gruntowe na terenie gminy występują stosunkowo płytko.  

Najlepsze warunki wodne na znacznym obszarze występują na wysoczyźnie 

plejstoceńskiej, która charakteryzuje się korzystnymi lub średnio korzystnymi dla zabudowy 

warunkami wodnymi. Wody gruntowe występują tu w obrębie utworów piaszczysto-

żwirowych oraz przewarstwieniach piaszczystych w obrębie glin zwałowych, w większości 
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na głębokości, powyżej 2-3 m ppt. W obrębie glin wody mogą występować także w stanie 

zawieszonym w postaci sączeń. Na obszarze wysoczyzny obserwuje się zróżnicowanie 

głębokości występowania wód gruntowych. W pasie terenu przylegającym do dolin rzecznych 

wody wgłębne występują na głębokości 2,0 - 3,0 m. W miarę oddalania się zwierciadło ich 

obniża się do 5,0 m. Wody mają charakter swobodny lub lekko napięty, a zasilanie poziomu 

ma charakter infiltracyjny z opadów atmosferycznych. Przepuszczalność gruntu jest 

zróżnicowana od dobrej w obrębie piasków do słabej w obrębie glin, iłów i mułów. 

Generalnie przepuszczalność gruntów, a co za tym idzie podatność wód podziemnych na 

zanieczyszczenia jest średnia. 

Wody gruntowe w obrębie terasy holoceńskiej Małej Panwi oraz przy jej dopływach 

wykształcone zostały w osadach piaszczysto – żwirowych. Głębokość zalegania wody 

gruntowej jest niewielka i nie przekracza 1 - 1.5 m p.p.t. Z uwagi na występująca warstwę 

mady rzecznej, wody te posiadają charakter lekko napięty. Zasilanie poziomu wód 

gruntowych odbywa się poprzez infiltracje wód opadowych oraz filtrację z rzeki Mała Panew. 

W obrębie plejstoceńskiej terasy nadzalewowej woda gruntowa również występuje w 

osadach piaszczysto – żwirowych. Stwierdzone poziomy lustra wody kształtują się średnio na 

poziomie od 1 – 3 m ppt 

 

Analiza głębokości zalegania ustabilizowanego poziomu wód gruntowych w 

odwiertach archiwalnych oraz na podstawie Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000, pozwoliła 

na wydzielenie trzech przypuszczalnych stref wodnych: 

- strefa I o korzystnych warunkach wodnych, występująca w obrębie terasy 

nadzalewowej i wysoczyzny plejstoceńskiej, gdzie ustabilizowany poziom wody 

gruntowej występuje na głębokości większej niż 2m ppt., 

- strefa II o mało korzystnych warunkach wodnych, występująca w obrębie terasy 

zalewowej i nadzalewowej oraz wysoczyzny plejstoceńskiej, gdzie ustabilizowany 

poziom wody gruntowej utrzymuje się na głębokościach 1 - 2 m ppt., 

- strefa III o niekorzystnych warunkach wodnych, występująca w większości w 

dolinach rzecznych i zagłębieniach terenu na wysoczyźnie plejstoceńskiej, gdzie 

ustabilizowany poziom wody gruntowej utrzymuje się na głębokości poniżej 1 - 1,5 

m ppt, w celu udostępnienia terenu wymagane są  prace odwodnieniowe. 

 

 Generalnie, warunki wodne - w szczególności na obszarach o głębokości zalegania 

lustra wody płycej niż 2 m - występujące na obszarze gminy uznać należy jako trudne i 
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stanowiące znaczące ograniczenie dla lokalizacji zabudowy. W związku z płytkim zaleganiem 

wód, wymagane będzie ponoszenie dodatkowych kosztów udostępnienia terenu, celem 

odwodnienia i zabezpieczenia wykopów fundamentowych oraz stosowania zabezpieczeń 

przeciwilgociowych lub realizacja zabudowy nie wymagającej podpiwniczenia (partery 

powinny być wyniesione znacząco ponad powierzchnie terenu).  

Podsumowując, warunki wodne na terenie opracowania są zróżnicowane. Woda 

gruntowa na znacznym obszarze gminy, w szczególności w części środkowej i południowej 

zalega stosunkowo płytko i stanowi pewne utrudnienie dla budownictwa. Obszarami, gdzie 

występuje najwyższy poziom wód są generalnie doliny rzeczne i ich otoczenie, poziom wód 

podlega tam znacznym wahaniom związanym z opadami atmosferycznymi i stanowi 

utrudnienie dla lokalizacji budowli, w szczególności wymagającej głębokiego posadowienia.  

 
1.4. Wody powierzchniowe   

Obszar gminy należy do dorzecza Odry i odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód 

powierzchniowych. Głównym ciekiem odwadniającym jest Mała Panew, prawobrzeżny 

dopływ Odry. Południową część gminy odwadnia rzeka Jemielnica (Chrząstawa) – 

lewobrzeżny dopływ I – rzędu Małej Panwi oraz Swornica, a północną część rzeka Brynica z 

jej prawobrzeżnym dopływem Bierdzańską Wodą. Ponadto do Jeziora Turawskiego wpływa 

rzeka Libawa.  

Teren gminy leży w obrębie dwóch zlewni. Część południowa należy do zlewni Małej 

Panwi, a północna do zlewni Stobrawy. Przez teren gminy przebiega, więc dział wodny II 

rzędu (pomiędzy zlewnią Stobrawy, a Małej Panwi) oraz dwa wododziały III rzędu 

(pomiędzy Brynicą, a Budkowiczanką oraz między Małą Panwią, a Jemielnicą). 

 Mała Panew jest rzeką nizinną, o leniwym nurcie. Rzeka bierze swój początek w 

województwie śląskim i zasilana licznymi dopływami (na terenie gminy: Jemielnica, 

Swornica i Libawa – obecnie wpływająca do Jeziora Turawskiego), biegnie krętym i 

częściowo nieuregulowanym korytem do Odry. Odnogą rzeki na gruntach wsi Osowiec jest 

wybudowany w XIXw. kanał, związany z funkcjonowaniem Fabryki Wyrobów Metalowych. 

W związku z budową zbiornika powstał inny kanał – Trzęsiński, odwadniający przedpole 

zapory. Mała Panew posiada wodostany regulowane zaporą Jeziora Turawskiego o wysokości 

ok. 13m. Charakterystyczne stany wody w korycie rzeki dla wodowskazu Turawa – szkoła 

wynoszą: 

- średnia woda – 161,99 m n.p.m. 

- średnia niska woda – 161,57 
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- absolutne minimum – 161,31 

- miarodajny przepływ w rzece wynosi 1m3/s 

Przed budową tamy cała dolina była terenem zalewowym w okresie wysokiego stanu wód. 

Na terenie gminy Turawa znajduje się jeden z większych zbiorników wodnych 

województwa opolskiego – Jezioro Turawskie, którego budowę zakończono w 1938r. 

Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 2,2 tys. ha, a pojemność całkowita ponad 100 mln m3. 

Zbiornik zasilany jest wodą rzeki Mała Panew oraz Libawy, które wpływają do niego od 

wschodniej strony. Zbiornik stanowi ważny obiekt w ogólnym systemie zagospodarowania 

dorzecza Odry. Jego głównym zadaniem jest retencja wody dla potrzeb żeglugowych na 

Odrze, a w mniejszym stopniu funkcja przeciwpowodziowa. Funkcja rekreacyjna jest obecnie 

w dużym stopniu ograniczona na skutek znacznego zanieczyszczenia wód zbiornika i 

corocznego zakwitu sinic w sezonie urlopowym. W niedalekiej odległości od Dużego Jeziora 

Turawskiego znajduje się Jezioro Średnie i Małe, powstałe w wyniku eksploatacji surowca na 

cele budowy wałów i zapory Jeziora Dużego oraz Jezioro Srebrne, które w dużej części 

przejęło funkcję rekreacyjną. 

  Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają jeszcze liczne, drobne, bezimienne cieki oraz 

niewielkie zbiorniki wodne m.in. w Kotorzu Małym i Turawie oraz stawy, w tym duży ich 

kompleks w okolicy Marszałek. Na dużej części terenu opracowania, ze względu na wysoki 

poziom wód gruntowych, znajduje się także sieć rowów melioracyjnych. 

Teren opracowania, za wyjątkiem południowo-wschodniej części wsi Zawada i 

terenów przy zbiorniku turawskim – ujście Libawy, znajduje się praktycznie poza zasięgiem 

zalewów powodziowych. Funkcję przeciwpowodziową pełni bowiem wybudowany na Małej 

Panwi zbiornik retencyjny - Jezioro Turawskie.  

 

1.6. Gleby  
 

Gmina Turawa należy do opolskiego regionu glebowo – rolniczego, gdzie dominują 

utwory piaskowe pochodzenia aluwialnego. Charakteryzują się one raczej słabą przydatnością 

gleb do produkcji rolnej, co jest czynnikiem decydującym w przypadku gminy Turawa, która 

nie posiada charakteru rolniczego, a ponad 50% jej powierzchni porastają lasy. Syntetyczny 

wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Turawa wynosi 64,0 – obszar 

o średnich potencjalnych możliwościach produkcyjnych. Pod tym względem gmina zajmuje 

52 miejsce w województwie opolskim. 
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Na obszarze gminy występują trzy rodzaje gleb, różniące się pochodzeniem 

geologicznym skały macierzystej: piaskowe, gliniaste i organiczne. Dominującą rolę pełnią 

gleby piaszczyste, które zalegają na ok. 81,9% użytków rolnych, w tym na 90,5% gruntach 

ornych. Gleby gliniaste zalegają na ok. 16% użytków rolnych w gminie, w tym na 9,5% 

gruntów ornych. Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby organiczne - ok. 6,2% użytków 

zielonych.  

Pod względem typologicznym, gleby na terenie opracowania reprezentują 7 typów 

genetycznych: 

 zdecydowanie dominują mady rzeczne. Zalegają one w południowej i zachodniej 

części gminy zajmując ok. 62% użytków rolnych. Są to gleby wytworzone z osadów 

aluwialnych wyścielających doliny rzeczne. Charakterystyczną ich cechą jest 

warstwowana budowa, wysoki poziom wody gruntowej i znaczna zawartość 

substancji organicznych w całym profilu. Wśród mad można wyróżnić dwa podtypy: 

- mady brunatne, występują na terenach wyżej położonych, gdzie woda gruntowa zalega 

na większej głębokości, ich cechą charakterystyczną jest brunatne lub szarobrunatne 

zabarwienie poziomu próchniczego, którego poziom ma średnią miąższość – w 

granicach 30 cm; 

- mady czarnoziemne, zajmują niżej położone części dolin, ukształtowały się z 

namułów rzecznych pod wpływem procesu darniowego, w warunkach silnego 

uwilgotnienia, ich cechą charakterystyczną jest dobrze wykształcony poziom 

próchniczy o miąższości 30 – 50 cm i wysoką zawartością próchnicy (ok. 3%).  

 gleby brunatne wyługowane zalegają w północnej części gminy, zajmując ok. 11,4% 

użytków rolnych, 

 gleby płowe (pseudobielicowe) zalegają na powierzchni 17,9% użytków rolnych, 

wytworzone zostały z piasków, odznaczają się znacznym wyługowaniem związków 

zasadowych, zwłaszcza węglanów, 

 gleby należące do klasy bielicoziemnych stanowią jedynie siedliska leśne: gleby 

rdzawe, gleby bielicowe, bielice 

 czarne ziemie, gleby pobagienne zajmują ok. 6,7% powierzchni, 

 mułowo- torfowe zajmujące ok. 6,2% powierzchni użytków rolnych. 

Gleby bardzo kwaśne w gminie Turawa zalegają na 20% powierzchni gruntów ornych, 

lekko kwaśne na 29%, a obojętne i zasadowe tylko na 2% [ Inwentaryzacja …, 1991].  

W gminie Turawa dominują gleby: 
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 bardzo lekkie, o składzie mechanicznym piasków luźnych i słabo gliniastych, 

przeważają w obrębie wsi: Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Osowiec, Węgry, Rzędów, 

Turawa i Zawada; 

 lekkie, o składzie mechanicznym piasków gliniastych lekkich i mocnych, przeważają 

w obrębie wsi: Bierdzany, Kadłub Turawski, Ligota Turawska i Zakrzów Turawski. 

 Na obszarze opracowania dominują grunty orne słabe - V klasy bonitacyjnej (50%)  i 

najsłabsze - VI klasy bonitacyjnej (25%). Najsłabsze warunki glebowe występują we wsi 

Rzędów (97,9% gleb ornych to VI klasa bonitacyjna). Najkorzystniejsze warunki do uprawy 

występują we wsiach: Bierdzany, Kotórz Mały i Kotórz Wielki, Turawa i Zakrzów Turawski. 

Na obszarze gminy przeważają (79,2%) gleby zaliczone do średnich kompleksów żytnich: 5 

dobrego i 6 słabego.  

 

1.7. Warunki klimatyczne 

 Warunki klimatyczne gminy Turawa należą do bardzo dobrych. Według regionalizacji 

klimatycznej Adama Schmucka, gmina ta leży we wrocławsko - opolskiej krainie 

klimatycznej. Krainę tą charakteryzuje przewaga wpływów oceanicznych nad 

kontynentalnymi, a amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna jest 

tu wczesna i ciepła, a lato wczesne, ciepłe i długie. Zima rozpoczyna się późno - w pierwszej 

dekadzie grudnia, jest łagodna i krótka z nietrwałą pokrywą śnieżną. 

Warunki klimatyczne obszaru badań charakteryzują się następującymi parametrami 
[Ekofizjografia …, 2003]: 
 średnia temperatura roczna - 8,5 0C, 
 średnia temperatura stycznia - -1,5 0C, 
 średnia temperatura lipca – 18,6 0C, 
 usłonecznienie - 1450 - 1500 h, 
 udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego - ok. 32%, 
 roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3700 MJ/m2, 
 stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery - ok. 41%, 
 termiczne pory roku: 
- przedwiośnie - 25 II – 3.IV, 
- wiosna - 3 IV - 30 IV, 
- przedlecie - 30 IV - 5 VI, 
- lato - 5 VI – 5 I X, 
- polecie – 5 I X - 5 X, 
- jesień - 5 X - 10 XI, 
- przedzimie - 10 XI - 15 XII, 
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- zima - 15 XII - 25 II, 
 opady atmosferyczne - ok. 650 mm, 
 opady półrocza ciepłego - ok. 430 mm, 
 opady półrocza chłodnego - ok. 220 mm, 
 maksymalne opady – lipiec – ok. 85 mm, 
 minimalne opady – luty , marzc – ok. 40 mm, 
 maksymalne dobowe sumy opadów z  prawdopodobieństwem p = 1% - 100 mm, 
 średnia liczba dni z opadem gradu od IV do X - ok. 1,0 dnia, 
 liczba dni z pokrywą śnieżną - ok. 55 dni, 
 średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - do 12 cm, 
 maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - ok. 50 cm, 
 data zaniku pokrywy śnieżnej - do 25 III, 
 średnia roczna liczba dni z burzą - ok. 20 dni, 
 średnia roczna prędkość wiatru - 2,5 - 3 m/s, 
 dominujące kierunki wiatrów – sektor zachodni, 
 udział cisz atmosferycznych - ok. 10% 
 długość okresu wegetacyjnego – 220 dni. 

 

Pod względem warunków klimatycznych na obszarze opracowania panują jedne z 

najłagodniejszych warunków w województwie opolskim i tym samym w skali kraju, co jest 

związane z położeniem wsi w bliskim sąsiedztwie Pradoliny Wrocławskiej, która 

charakteryzuje się jednymi z najłagodniejszych warunków klimatycznych w Polsce.   

 

1.7.1. Klimat lokalny   

 Podstawowymi elementami kształtującymi klimat lokalny są następujące warunki 

naturalne: ukształtowanie terenu, warunki wodne (głębokość zalegania wód gruntowych, 

gęstość i wielkość cieków powierzchniowych), rodzaj gruntów, pokrycie terenu. Ponieważ 

obszar gminy cechuje się generalnie niewielkim zróżnicowaniem rzeźby terenu, elementami o 

największym znaczeniu są przede wszystkim: pokrycie terenu (grunty orne, łąki, lasy), rodzaj 

gruntów i warunki wodne.. Na terenie opracowania można wyróżnić trzy typy klimatów 

lokalnych: 

 obszar wysoczyzny plejstoceńskiej i terasy nadzalewowej (dominujący na terenie 

opracowania) generalnie obszar ten cechuje się dobrymi warunkami przewietrzania, 

dobrymi warunkami nasłonecznienia, są to tereny korzystne do stałego przebywania 

ludzi o korzystnych warunkach bioklimatycznych dla człowieka, tereny o mniej 

korzystnych warunkach klimatu lokalnego występują w obrębie wysoczyzny i terasy na 
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gruntach o wysokim stanie wód gruntowych, które cechują się niekorzystnymi 

warunkami wilgotnościowymi, 

 obszar dna dolin rzecznych i terasów zalewowych rzeki Małej Panwi, cechujące się 

gorszymi warunkami usłonecznienia, termiki i wilgotności, występowaniem zastoisk 

chłodnego i wilgotnego powietrza, generalnie tereny te są niekorzystne do realizacji 

zabudowy o wyraźnie pogorszonych warunkach bioklimatycznych, 

    tereny kompleksów leśnych i ich najbliższe otoczenie, cechujące się moderującym 

wpływem na warunki mikroklimatyczne – obniżenie temperatury, zwiększeniem 

wilgotności, zmniejszeniem prędkości wiatru; z uwagi na podwyższony poziom wód 

gruntowych charakterystyczne jest dla niego występowanie wilgotnych siedlisk 

lasowych i łęgowych, niekorzystnych bioklimatycznie dla człowieka. 

 

Ponadto obecność dużego zbiornika retencyjnego w Turawie wpływa na warunki 

klimatyczne w gminie. Bardzo duże znaczenie dla warunków topoklimatycznych terenów 

przyległych do zbiornika mają jego wody. Jezioro Turawskie wpływa znacząco m.in. na 

następujące zjawiska pogodowo-klimatyczne: 

- wilgotność względna powietrza – zwiększa ją, 

- występowanie spływów mas ziemnego powietrza – zwiększa częstotliwość, 

- występowanie mgieł – zwiększa częstotliwość, 

- prędkość wiatru – zwiększa, 

- amplitudy temperatur dobowych i rocznych – zmniejsza. 

Zasięg wpływu zbiornika na tereny przyległe zależny jest od odległości i wysokości 

położenia terenu nad zbiornikiem. Im jest ona wyższa, tym mniejszy wpływ. Im większa 

odległość, tym mniejszy wpływ. 

  Pogorszone warunki bioklimatyczne występują w sąsiedztwie drogi krajowej, która 

znacząco oddziałuje na stan czystości powietrza atmosferycznego i emisję hałasu w swoim 

sąsiedztwie oraz w obrębie jednostek osadniczych, gdzie występują problemy z niską emisją, 

szczególnie w sezonie grzewczym. 

 

2. Przyroda ożywiona  

2.1. Szata roślinna 

Teren opracowania, według podziału geobotanicznego Polski, leży w granicach 

okręgu Nadodrzańskiego należącego do Krainy Śląskiej. Według podziału geobotanicznego 

Matuszkiewicza [1997], w obrębie Krainy Dolnośląskiej, w Okręgu Borów Stobrawskich, 
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Turawskich i Niemodlińskich. Według podziału na jednostki regionalizacji przyrodniczo-

leśnej Tramplera [1990] teren ten znajduje się w Krainie Śląskiej, Dzielnicy Równiny 

Opolskiej, Mezoregionie Borów Stobrawskich. 

 

Roślinność potencjalna 
 

Roślinność potencjalną obszaru gminy Turawa, w zależności od warunków 

glebowych, stanowią różnego rodzaju zbiorowiska leśne [Matuszkiewicz red., 1991]. W 

dolinie Małej Panwi, Jemielnicy, Brynicy i Libawy potencjalną roślinność stanowią łęgi 

jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum). Na pozostałym obszarze powinny 

dominować grądy środkowoeuropejskie Galio sylvatici-Carpinetum betuli w odmianie śląsko-

wielkopolskiej, formie niżowej i serii ubogiej oraz kontynentalne bory mieszane Querco 

roboris-Pinetum (Pino-Quercetum). W południowej części gminy roślinność potencjalną 

stanowią środkowoeuropejskie acidofilne lasy dębowe Calamagrostio-Quercetum petraeae 

oraz suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe Leucobryo-Pinetum, a w północno-wschodniej 

części gminy miejscami bagienne bory trzcinnikowe Calamagrostio villosae-Pinetum. 

 
Roślinność rzeczywista 
 

Roślinność rzeczywista gminy Turawa oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem dużej 

ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych i 

mikroklimatycznych. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój 

wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak i 

półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne-segetalne, ruderalne). Dominującymi 

zbiorowiskami na terenie gminy są zbiorowiska leśne oraz w mniejszym stopniu segetalne. 

Wczesne osiedlenie się człowieka na tym terenie zmniejszyło, bowiem znacznie areał 

występowania lasów wskutek wyrębu drzew i wzięcia ziemi pod uprawę rolną.  

 

2.1.1. Lasy i zarośla 
 
 W gminie Turawa lasy zajmują 50,1% powierzchni. Wskaźnik lesistości gminy jest 

prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnej lesistości województwa (26,4%). Lasy w gminie to 

część Borów Stobrawsko-Turawskich. Drzewostany lasów państwowych to zwarte duże 

kompleksy, gdzie zachowały się fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych. Największy i 

najbardziej interesujący pod względem przyrodniczym kompleks, należy do Nadleśnictwa 

Turawa, obręb Turawa. Leży on w trójkącie wyznaczonym przez wsie: Osowiec Śląski – 
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Bierdzany – Dylaki, po północnej stronie Jeziora Turawskiego i jest odwadniany przez 

biorącą tu swój początek rzekę Brynicę. 

Zbiorowiska leśne występują tu przede wszystkim w północnej i południowo-

zachodniej części gminy. Są to najczęściej bory sosnowe oraz znacznie rzadziej lasy liściaste, 

głównie lasy grądowe i łęgowe. Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych 

zajmują na terenie gminy Turawa największą powierzchnię. W wielu miejscach, zwłaszcza w 

oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem występują dobrze wykształcone suboceaniczne 

bory świeże Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie oraz już na 

znacznie mniejszych powierzchniach kontynentalne bory mieszane Querco roboris-Pinetum i 

bagienne bory trzcinnikowe Calamagrostio villosae-Pinetum. Często jednak spotykane są tu 

zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych i dąbrów, które 

mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod względem florystycznym runie 

tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis 

epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych. 

Zbiorowiska lasów liściastych należą tu do słabo wykształconych pod względem 

fitosocjologicznym. Wyróżniono trzy zespoły: grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-

Carpinetum betuli występujący rzadko w dolinie Małej Panwi, łęg jesionowo-olszowy 

Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum) występujący najczęściej w dolinie Brynicy, Jemielnicy 

oraz w Trzesinie oraz nadrzeczny łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis spotykany na 

niewielkch powierzchniach w dolinie Małej Panwi i w zachodniej części południowych 

obrzeży Jeziora Turawskiego.  

 Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla ligustru i tarniny 

Pruno-Crataegetum występujące bardzo rzadko na miedzach i obrzeżach dróg polnych m.in. 

w południowo-zachodniej części Węgrów i południowo-wschodniej części Osowca. W kilku 

miejscach zarówno na północnych jak i południowych obrzeżach Jeziora Turawskiego, w 

miejscach podmokłych, na niewielkich powierzchniach wykształciły się łozowiska z 

przewagą wierzby szarej Salix cinerea i wierzby pięciopręcikowej Salix pentandra – 

Salicetum pentadro-cinereae. 

  

 Gatunkiem dominującym w lasach gminy jest sosna (84% pow.). Pozostała część 

przypada na: świerk (8%), olszę (5%), brzozę (2%), dąb (1%). Pod względem wieku 

gatunków dominujących, najliczniej reprezentowane są najmłodsze drzewostany w I (22% 

pow.) i II (24%) klasie wieku, czyli drzewa najwyżej 40-letnie. Najmniejszą powierzchnię 

zajmują najstarsze drzewostany (ponad 100-letnie) około 9% powierzchni. 
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 Stan zdrowotny drzewostanów w gminie jest następstwem układu różnych 

niekorzystnych czynników: złych układów pogodowych, stosunków wilgotnościowych, 

poziomu skażeń powietrza, wód i gleb, występowaniem szkodliwych owadów i chorób 

grzybowych. Oddziaływanie wymienionych czynników ma charakter synergiczny, a efekt 

tego oddziaływania jest zwykle przesunięty w czasie. Jednym z głównych zagrożeń 

środowiska leśnego jest rosnąca presja zanieczyszczeń powietrza. Lasy w gminie tworzy 

przede wszystkim sosna - gatunek bardzo wrażliwy na emisje przemysłowe. Dlatego też lasy 

w gminie są uszkodzone (ubytek liści od 20%, zniekształcenia koron) i wszystkie 

zakwalifikowano do I strefy uszkodzeń przemysłowych. 

 Równolegle do osłabienia drzewostanów przez zanieczyszczenia powietrza, od paru 

lat powtarzające się susze i obserwowane obniżenie stanu wód gruntowych mają wpływ na 

kondycję zdrowotną lasu. Ataki szkodników owadzich są wskaźnikiem osłabienia 

drzewostanów i często ostatnim czynnikiem doprowadzającym do zamierania drzew. Zanik 

naturalnych reakcji obronnych to także wynik niedostosowania składu gatunkowego drzew do 

siedlisk leśnych (ok. 1/3 lasów w gminie wykazuje niezgodność składu gatunkowego z 

siedliskiem) i zaburzonej naturalnej struktury wiekowej i gatunkowej (zakładanie 

jednogatunkowych i jednowiekowych upraw leśnych). Pewną pozytywną tendencją w 

gospodarce leśnej zaznaczająca się w ostatnich latach jest stopniowa przebudowa 

drzewostanów. 
 

2.1.2. Zbiorowiska nieleśne 
 

Mała Panew ze starorzeczami, Jemielnica, Brynica, Libawa, stawy hodowlane, Jeziora 

Turawskie, Jezioro Srebrne oraz drobne zbiorniki wodne stanowią dogodne siedliska dla 

rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na terenie gminy Turawa przez fitocenozy z 

klas Lemnetea i Potametea. Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych 

przedstawiają różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających 

większość gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do 

identyfikacji. Zbiorowiska wodne mają bardzo dużą wartość przyrodniczą tego obszaru, gdyż 

występują w nich również gatunki chronione i rzadkie. Do najbardziej interesujących, ze 

względu na rzadkość występowania w skali kraju i regionu, zespołów wodnych na tym terenie 

należą: zespół z dominacją salwinii pływającej Lemno-minoris-Salwinietum natantis, zespół z 

dominacją włosienicznika skąpopręcikowego Ranunculetum fluitantis, zespół z dominacją 
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rzęśli hakowatej Ranunculo-Calitrichetum hamulatae. Wśród pospolitych zbiorowisk 

stwierdzono tu występowanie zespołu rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej 

Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek charakterystyczny rzęsa drobna 

Lemna minor. Występuje tu również zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis, 

zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis oraz zespół wywłócznika kłosowego 

Myriophyletum spicati.  

Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe na terenie zajmują miejscami stosunkowo 

duże powierzchnie i występują w miejscach podmokłych, m.in. w dolinie Brynicy w 

Trzęsinie, nad brzegami stawów hodowlanych i starorzecza w Kotorzu Małym oraz w 

podmokłych miejscach w sąsiedztwie rowów i strumieni. Ich wartość przyrodnicza jest duża, 

choć zwykle są one ubogie w gatunki roślin. Największą różnorodnością zbiorowisk 

szuwarowych na opisywanym terenie charakteryzują się kompleksy łąk w Trzęsinie i Kotorzu 

Małym, zazwyczaj wtórnie zabagnione w wyniku zaniechania odwadniania i wykaszania. Do 

najczęściej spotykanych należą płaty zespołów ze związku Phragmition. Do najbardziej 

rozpowszechnionych należy zespół trzciny pospolitej Phragmitetum australis, pałki 

szerokolistnej Typhetum latifoliae i manny mielec Glycerietum maximae. Nieco rzadziej 

spotykany jest szuwar tatarakowy Acoretum calami. Częstym zespołem, porastającym 

nieużytki jest zespół trzciny pospolitej w formie lądowej Phragmitetum australis fo. 

terrestris. Wzdłuż cieków wodnych lub w lokalnych obniżeniach terenu rozwijają się zespoły 

wysokich turzyc ze związku Magnocaricion. Zbiorowiska te na badanym terenie nie zajmują 

większych powierzchni, co jest skutkiem stałej presji gospodarki człowieka na żyznych 

terenach dolin rzecznych. Wśród wykształcających się tam zbiorowisk najczęściej spotyka się 

szuwary turzyc: zaostrzonej Carex gracilis, błotnej C. acutiformis, dzióbkowatej C. rostrata, 

dwustronnej C. disticha oraz szuwar mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea. Występuje tu 

również słabo poznany w Polsce szuwar z trzcinnikiem lancetowatym Calamagrostis 

canescens. Miejscami zabagnione partie łąk i brzegi strumieni zajmuje zespół kosaćca żółtego 

Iridetum pseudacori, któremu towarzyszą liczne gatunki łąkowe i szuwarowe. Cechą 

charakterystyczną tych zbiorowisk roślinnych jest stałe uwilgotnienie, a nawet okresowe 

utrzymywanie się wody na powierzchni gruntu. Zbiorowiska te pełnią ważną rolę w małej 

retencji, są też siedliskiem i żerowiskiem wielu zwierząt. Tworzą mozaikę pośród terenów 

zabagnionych, często bez wyraźnych granic przechodząc w zbiorowiska łąk lub przenikają się 

wzajemnie. Należą do najtrudniejszych w zagospodarowaniu typów łąk, przede wszystkim z 

powodu stale wysokiego poziomu wód gruntowych i trudnych warunków zbioru siana. 

Turzycowiska koszone były z reguły w celu pozyskania ściółki, najczęściej ręcznie lub przy 
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użyciu lekkiego sprzętu u schyłku lata. W programach rolnośrodowiskowych na utrzymanie 

tych biotopów przewiduje się najwyższą pomoc finansową. 

Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-

Arrhenatheretea występują na terenie gminy Turawa dosyć rzadko. Łąki świeże z rzędu 

Arrhenatheretalia występują rzadko na wyższych terasach doliny Małej i użytkowane są jako 

łąki kośne lub kośno - pastwiskowe. Są to zbiorowiska kadłubowe, bardzo ubogie 

florystycznie. Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują bardzo rzadko na niższych 

terasach Małej Panwi, na siedliskach łęgów i grądów niskich. Najcenniejszym i coraz rzadziej 

spotykanym w gminie zbiorowiskiem łąkowym jest łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis, 

która należy do grupy łąk bagiennych, jedno- lub dwukośnych, spotykanych w okolicach 

Trzęsiny i Kotorza Wielkiego na bardzo małych powierzchniach. Jest bogatym w gatunki 

zbiorowiskiem, jednak na terenie gminy Turawa zanikającym i rzadko typowo 

wykształconym. Przyczyną zmian struktury i składu płatów tego zespołu jest z jednej strony 

zwielokrotnienie częstości, a także zbyt niskie koszenie oraz obniżanie poziomu wód 

gruntowych w wyniku melioracji, a z drugiej - zupełne zaprzestanie koszenia.  

Do grupy łąk ekstensywnych zaliczyć należy również zespół sitowia leśnego 

Scirpetum sylvatici. Płaty tego zbiorowiska rozwijają się najczęściej na niewielkich 

powierzchniach pośród kompleksów łąkowych, przede wszystkim tych wyłączonych z 

uprawy. Wyraźnie koncentrują się na obszarach źródliskowych (wysięki wody), pełniąc rolę 

naturalnego filtra dla sączącej się wody. Jest to zbiorowisko dość ubogie florystycznie i 

pokrojowo upodabnia się do turzycowisk. Na terenie gminy Turawa rozwijają się również 

kadłubowe, bardzo zdegradowane zbiorowiska łąk trzęślicowych, których utrzymanie w 

przyrodzie w krajach Unii Europejskiej, jest jednym z podstawowych zadań, ponieważ są 

zbiorowiskami ginącymi w całym zasięgu geograficznym. Spotyka się ten typ łąk w dolinie 

Brynicy. Występujące tu niewielkie płaty zalicza się do zespołu łąk sitowo-trzęślicowych 

Junco-Molinietum, czyli łąk charakteryzujących się ubogim składem gatunkowym, jednak 

mających swoistą fenologię i strukturę oraz wysoki walor krajobrazowy. Niestety siedliska 

tych wrażliwych na zmiany stosunków wodnych zbiorowisk zostały osuszone, co 

niekorzystnie wpłynęło na skład florystyczny ich płatów. Łąki trzęślicowe są koszone 

sporadycznie, dają niskiej wartości siano, które wykorzystywane jest jako ściółka. Mała 

wydajność siana z hektara oraz jego niska wartość paszowa są główną przyczyną porzucania 

lub zamiany, po uprzedniej melioracji i uprawie gleby, na inne, bardziej wartościowe 

zbiorowiska trawiaste. Utrzymanie tych łąk wymaga dużych nakładów finansowych, jednak 

ze względu na ich znaczną rolę przyrodniczą, objęte są wysoką dotacją.  
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Stosunkowo pospolite w dolinie Brynicy i Małej Panwi są łąki z udziałem śmiałka 

darniowego oraz situ rozpierzchłego. Łąki te wykształcają się na skutek wadliwej gospodarki, 

polegającej głównie na zbyt intensywnym wypasie na siedliskach zabagnionych. Należą do 

grupy zbiorowisk o niskiej wartości paszowej i przyrodniczej. Wykształcają się na siedliskach 

łąk bagiennych, bądź z powodu intensyfikacji koszenia, a następnie porzucenia łąki, bądź z 

powodu wypasu. Przywrócenie użytkowania, przynajmniej na niektórych powierzchniach 

tych łąk, spowoduje niewątpliwie zwiększenie ich bogactwa gatunkowego oraz przebudowę 

składu w kierunku bogatych florystycznie zbiorowisk, o większej wartości przyrodniczej. 

Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze zespołów łąkowych, 

dlatego też są najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują zazwyczaj niewielkie 

powierzchnie. Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany 

wilgotnościowe, należy na tym terenie do potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania 

lub zmiana sposobu ich użytkowania jest przyczyną zarastania wielu łąk łanami trzcinnika 

piaskowego Calamagrostis epigejos oraz gatunkami nawłoci Solidago sp.  

 

Bogato natomiast reprezentowana jest grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, 

okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Grupa zespołów segetalnych, czyli 

chwastów towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy 

Stellarietea mediae, spotykana jest dosyć często, przede wszystkim w zachodniej części 

gminy.  Grupa zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea 

vulgaris jest równie na tym terenie bogato reprezentowana. Zbiorowiska te związane są z 

terenami zmienionymi przez człowieka, przede wszystkim terenami zabudowanymi, 

zakładami przemysłowymi, oraz śmietniskami, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Są to 

jednak zbiorowiska o małych walorach przyrodniczych. 

 

2.1.3. Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie 

Na terenie gminy Turawa występują siedliska przyrodnicze podlegające w Polsce 

ochronie prawnej na mocy prawa polskiego lub europejskiego. W nawiasach obok nazwy 

zbiorowiska podano kody Natura 2000 oznaczające oznaczenia kodowe w Interpretation 

Manual of Europaean Union Habitats (2003) oraz kody Physis oznaczające symbol używany 

w bazie danych Physis – hierarchicznego systemu kodowania typów siedlisk Palearktyki 

utworzony na użytek programu CORINE (Herbich red. 2004). Siedliska priorytetowe 

oznaczono gwiazdką. Są to: 
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- Starorzecza z roślinnością ze związku Potamion i Nymhaeion (klasa Potametea) 

(Kod Natura 2000: 3150.1, 3150.2; Kod Physis: 22.13 X (22.41, 22.42, 22.43). 

Zespoły: Elodeetum canadensis, Ceratophylletum demersii, Hydrocharitetum morsus-

ranae, Potametum natantis, Myriophylletum verticillati, Polygonetum natantis – 

występuje w Kotorzu Małym. 

- Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników - związek 

Ranunculion fluitantis (Kod Natura: 3260; Kod Physis: 24.4). Zespół z dominacją 

włosienicznika skąpopręcikowego Ranunculetum fluitantis - występuje dosyć rzadko 

w Jemielnicy i Małej Panwi w okolicach Wegier. Zespół z dominacją rzęśli hakowatej 

Ranunculo-Calitrichetum hamulatae - występuje dosyć rzadko w Jemielnicy i Małej 

Panwi w okolicach Węgier. 

- Wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi Spergulo vernalis-

Corynephoretum (Kod Natura 2000: *6120.1; Kod Physis: 64.1) - stwierdzone na 

niewielkiej powierzchni na wydmie, na skraju boru sosnowego w północno-

wschodniej części Osowca. 

- Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i mokre łąki użytkowane ekstensywnie (klasa 

Molinio-Arrhenatheretea). Łąka sitowo-trzęślicowa Junco-Molinietum (Kod Natura 

2000: 6410; Kod Physis: 37.311) - występuje miejscami na bardzo niewielkich 

powierzchniach w dolinie Brynicy. Łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis występuje 

miejscami na niewielkich powierzchniach w okolicach Trzesiny, Osowca i Kotorza 

Małego. 

 

 Siedliska leśne 

- grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum betuli (Kod Natura 2000: 

9170.1; Kod Physis: 41.261) - występuje bardzo rzadko tworząc zazwyczaj 

drobnopowierzchniowy kompleks mozaikowy, m.in. niewielkie, fragmentarycznie 

wykształcone powierzchnie tego zespołu stwierdzono w dolinie Małej Panwi. 

- łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum) (Kod Natura *91E0; Kod 

Physis: 44.321, 44.334) - duży stosunkowo jego kompleks występuje w Trzęsinie oraz 

spotykany na mniejszych powierzchniach najczęściej w dolinie Małej Panwi, 

Jemielnicy, Brynicy i Libawy oraz miejscami w sąsiedztwie kanału hutniczego w 

Osowcu. 

- łęg topolowo-wierzbowy Salicetum albo-fragilis (Kod Natura 2000: *91E0.1; Kod 

Physis: 44.13) - niewielkie, fragmentarycznie wykształcone powierzchnie tego 
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zespołu stwierdzono w dolinie Małej Panwi oraz w zachodniej części południowych 

obrzeży Jeziora Turawskiego.  

 
2.1.4. Rośliny chronione i rzadkie 
 

Na obszarze gminy Turawa stwierdzono występowanie chronionych i rzadkich 

gatunków roślin. Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście roślin naczyniowych 

zagrożonych w Polsce” (Zarzycki, Szeląg 2006) – (skrót PL), oraz wojewódzkiej „Czerwonej 

liście roślin zagrożonych w województwie opolskim” (Nowak i in. 2003) – (skrót O). Na 

liście krajowej rośliny podzielono w zależności od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: Ex - 

wymarłe i prawdopodobnie wymarłe, RE – wymarły w regionie, E - wymierające, V - 

narażone na wymarcie, R - rzadkie oraz I - o nieokreślonym zagrożeniu. Natomiast na liście 

wojewódzkiej stopnie zagrożenia gatunków podano w postaci nowych symboli literowych, 

wyróżniając w ten sposób 7 kategorii zagrożenia (Głowaciński 1997): EX - wymarły, EW - 

wymarły w wolnej przyrodzie, CR - krytycznie zagrożony, EN -zagrożony, VU - narażony, 

LC - niższego ryzyka, NT – bliski zagrożeniu.  

Na terenie gminy Turawa stwierdzono występowanie 22 gatunki roślin prawnie 

chronionych. Są to: 

Chronione ściśle 

1. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (O-LC) 

2. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (O-NT) 

3. Nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper (PL-V, O-EN) 

4. Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris  

5. Podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria (PL-V, O-CR) 

6. Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia (PL-V, O-LC) 

7. Salwinia pływajaca Salvinia natans (PL-V, O-VU) 

8. Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum (O-NT) 

9. Turzyca Davalla Carex davalliana (PL-V, G.Śl.-V, O-CE) 

10. Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata (PL-V, O-EN) 

11. Widłak goździsty Lycopodium clavatum (O-NT) 

12. Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum (O-NT) 

13. Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans (O-NT) 

14. Włosienicznik wodny Batrachium aquatile 
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Chronione częściowo 

15. Bluszcz pospolity Hedera helix 

16. Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata (O-VU) 

17. Grążel żółty Nuphar lutea (O-LC) 

18. Grzybienie białe Nymphaea alba (O-NT) 

19. Kalina koralowa Viburnum opulus  

20. Konwalia majowa Convallaria majalis 

21. Kruszyna zwyczajna Frangula alnus  

22. Porzeczka czarna Ribes nigrum 

 

W gminie Turawa występuje również wiele gatunków rzadkich i ginących zarówno w 

skali województwa, jak i regionu. Najciekawsze z nich to: 

1. Czermień błotna Calla palustris (O-LC) 

2. Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus ((O-VU) 

3. Okrężnica bagienna Hottonia palustris (O-NT) 

4. Rzęśl hakowata - Callitriche hamulata (O-VU) 

5. Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre (O-NT) 

6. Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora (O-LC) 

7. Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa (O-VU) 

 

2.1.5. Ostoje flory 
 

Zróżnicowanie warunków florystycznych i fitosocjologicznych na terenie gminy 

pozwala na wyodrębnienie ostoi florystycznych charakteryzującej się szczególnie wysokim 

nagromadzeniem stanowisk gatunków chronionych i rzadkich, są to: 

 podmokłe łąki, turzycowiska oraz inicjalne łęgi w Trzęsinie, 

 kompleks łęgu jesionowo-olszowego w Trzęsinie, 

 kompleks borów świeżych z fragmentarycznie wykształconymi borami 

bagiennymi na północ od Osowca Śląskiego. 

 

2.2.  Świat zwierząt 

Pod względem różnorodności biologicznej fauny gmina Turawa należy do gmin 

stosunkowo bogatych. Zróżnicowanie warunków siedliskowych sprawia, że występuje tu 

dosyć dużo taksonów o różnorodnych wymaganiach względem środowiska przyrodniczego. 
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Teren gminy Turawa dzięki obecności Jeziora Turawskiego pod względem faunistycznym 

zalicza się do najcenniejszych na Opolszczyźnie, cennych w skali Śląska oraz kraju, co 

zostało docenione przez wpisanie zbiornika i terenów przyległych na listę ostoi ptaków o 

znaczeniu międzynarodowym oraz wyznaczeniu ostoi Natura 2000. 

Poniżej zaprezentowano przegląd wybranych gatunków zwierząt, stwierdzonych na 

terenie gminy. Ujęto tu szczególnie gatunki chronione, rzadkie i zagrożone, stanowiące o 

walorach faunistycznych analizowanego obszaru. Wyznaczając nagromadzenia stanowisk 

takich gatunków można określić tereny o szczególnym znaczeniu dla zachowania wartości 

przyrodniczych rozpatrywanego obszaru. W opisie ciekawszych gatunków uwzględniono ich 

status na regionalnej (O), krajowej (Pl) (Głowaciński red. 2002) i światowej (S) (IUCN 2002) 

czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. 

Stosowane skróty kategorii zagrożenia według tych list oznaczają: EN – gatunki 

bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone, VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na 

wyginięcie, NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia, LC – gatunki najmniejszej 

troski, DD – gatunki o danych niepełnych. Gatunki zawarte w tej kategorii mają status nie 

rozpoznany, ale zagrożenie stwierdzone, bliżej nieokreślone. Po opisie zagrożenia, podano w 

nawiasie charakter występowania danego gatunku w Dyrektywie Ptasiej (DP) (uwzględniono 

tylko załącznik 1) bądź Siedliskowej (DS) (załącznik 2 i 4) Unii Europejskiej.  

 

 Bezkręgowce 

- Pijawka lekarska Hirudo medicinalis - stanowisko tej ginącej w Polsce pijawki 

znajduje się w Stawach Marszałki,  

- Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi - na terenie gminy występuje dosyć 

często w dolinie Małej Panwi i Brynicy,  

- Ślimak winniczek Helix pomatia - spotykany na całym obszarze gminy. 

 

 Kręgowce 

Płazy 

Z uwagi na dobre warunki hydrologiczne, tj. przepływającą Małą Panew, Jemielnicę i 

Brynicę, Jeziora Turawskie i dużą ilość drobniejszych zbiorników wodnych, teren gminy 

stanowi atrakcyjne miejsce do rozrodu płazów. Rzeki sprzyjają naturalnemu przemieszczaniu 

się gatunków, dla których miejsca rozrodu stanowią liczne stawy i inne zbiorniki 

zlokalizowane w ich dolinach. W tych sztucznych zbiornikach wodnych oraz stawach 

obserwuje się miejsca rozrodu żab z grupy zielonych, żab trawnych i ropuch szarych. 
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Zdecydowanie rzadziej spotyka się ropuchy zielone, występujące głównie w pobliżu 

zabudowań, na ziemiach lekkich. Najrzadziej obserwuje się rzekotkę drzewną, której 

występowanie na tym terenie ograniczone jest do kilku stanowisk. Generalnie stwierdzić 

należy, że pośród zdominowanego przez lesny i rolniczy krajobraz terenu opracowania, 

zbiorniki wód stanowią ważne w skali lokalnej miejsca rozrodu dla tej grupy zwierząt. Na 

terenie gminy stwierdzono występowanie 8 gatunków płazów:  

 traszka zwyczajna Triturus vulgaris 

 ropucha szara Bufo bufo 

 ropucha zielona B. viridis 

 rzekotka drzewna Hyla arborea 

 żaba wodna Rana esculenta  

 żaba jeziorkowa R. lessonae  

 żaba trawna R. temporaria 

 żaba moczarowa R. arvalis 

 

Gady 

Na terenie gminy Turawa stwierdzono występowanie obecnie 5 gatunków gadów.  

 jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 

 jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, 

 padalec Anguis fragilis, 

 zaskroniec Natrix natrix, 

 żmija zygzakowata Vipera berus 

 

Ptaki 

Przegląd wybranych gatunków lęgowych:  

- Bąk Botaurus stellaris (O-LC; P-LC; DP-1) - miejscem gdzie spotyka się ten gatunek 

ptaka w sezonie lęgowym jest Jezioro Turawskie oraz Stawy Marszałki, 

- Bielik Halieatus albicilla (gatunek zagrożony w skali światowej) – kompleks leśny 

między doliną Brynicy, a Bierdzanami, 

- Błotniak stawowy Circus aeruginosus (DP-1) - stwierdzono stanowiska lęgowe: 

trzcinowiska w sąsiedztwie Jeziora Turawskiego oraz Stawy Marszałki,  

- Pustułka Falco tinnunculus - stwierdzona na jedynym stanowisku: na skraju lasu w 

północnej części gminy, 
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- Przepiórka Coturnix coturnix (P-DD) - pojedyncze stanowiska znajdują się w 

krajobrazie otwartym w okolicach Węgier i Zawady, 

- Derkacz Crex crex (O-LC; P-DD; S-VU; DP-1) - stwierdzony na wilgotnych łąkach w 

Trzęsinie, Zawadzie i Kotorzu Wielkim, 

- Krętogłów Jynx torquilla - pojedyncze pary znaleziono m.in. zadrzewieniach w nad 

Mała Panwią, 

- Strumieniówka Locustella fluviatilis – stwierdzona na obrzeżach Stawów Marszałki, 

Jezior Turawskich i wilgotnych łąkach w Trzesinie i Kotorzu Małym, 

- Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis (DP-1) - na terenie gminy wykazana tylko 

z doliny Małej Panwi koło Węgier. 

 

Ssaki 

Nietoperze (Chiroptera) 

- Nocek rudy Myotis daubentonii (O-LC) - żerujące osobniki stwierdzono nad wodami 

Stawów Marszałki i Jezior Turawskich, 

- Gacek brunatny Plecotus auritus (O-LC) - żerujące osobniki stwierdzono w okolicach 

Turawy, Węgier i Trzęsiny, 

- Gryzonie (Rodentia), 

- Wiewiórka Sciurus vulgaris (S-NT) - stwierdzona w dolinie Małej Panwi i Jemielnicy 

oraz w północnej części gminy, 

- Badylarka Micromys minutus (S-LR/nt) - stwierdzona na łąkach pod Osowcem i 

Trzesiną. 

 

2.2.1. Ostoja fauny 
 

Za ostoje fauny na terenie gminy Turawa należy uznać:  

 Jezioro Turawskie wraz z ujściem rzeki Libawy, 

 rzeka Brynica wraz z przyległymi łąkami i stawami hodowlanymi przy 

miejscowości Marszałki, 

 podmokłe łąki w Trzęsinie, 

 kompleks leśny między doliną Brynicy, a Bierdzanami, 

 łąki w pobliżu Zawady, nad Swornicą i Jemielnicą. 
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3. Struktura i waloryzacja przyrodnicza terenu, z uwzględnieniem bioróżnorodności 

Pionowa struktura przestrzenna krajobrazu 

Analiza pionowej struktury przestrzennej krajobrazu gminy Turawa wskazuje na duże 

jej zróżnicowanie. Duża część powierzchni ekosystemów to ekosystemy mieszane: 

autonomiczno-tranzytowe, częściowo również tranzytowo-akumulacyjne. Przestrzenne 

zróżnicowanie występowania ekosystemów poszczególnych typów jest duże. Wyróżnia się 

jednak wyraźne strefy krajobrazowe charakteryzujące się szczególnie wysokim 

nagromadzeniem ekosystemów jednego typu (monoekosystemów). 

Lasy, większe zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają 

szybkość odpływu składników mineralnych, zapewniają stałe wykorzystanie energii, która na 

długo zostaje magazynowana i powoli oddawana, akumulują przypływ wód opadowych, 

niwelując odpływ substancji do ekosystemów tranzytowych i akumulacyjnych. Magazynując 

energię i materię tworzą szereg zróżnicowanych nisz ekologicznych, które warunkują 

występowanie dużej bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej. 

Typowe ekosystemy akumulacyjne gminy Turawa w większych obszarach 

występowania zlokalizowane są w obrębie den dolinnych Małej Panwi, Jemielnicy, Brynicy i 

Libawy. Odznaczają się one dużą trofią i potencjałem produkcji pierwotnej. Związana jest z 

nimi znacząca liczba i różnorodność nisz ekologicznych. Są to zatem obszary o szczególnie 

wysokiej potencjalnej bioróżnorodności. 

Ciągi ekosystemów akumulacyjnych dolin rzek stanowią typową strukturę korytarza 

ekologicznego i powinny podlegać ochronie przed degradującymi działaniami 

gospodarczymi. W warunkach gminy ekosystemy akumulacyjne dolin rzecznych należą w 

większości do silnie zdegradowanych w swojej strukturze i funkcjonowaniu. Głównym 

powodem degradacji jest ich zamiana na grunty orne lub zurbanizowane oraz sukcesywne 

niszczenie zieleni wysokiej.  

Prawidłowo zachowaną ekologiczną strukturę funkcjonalno-przestrzenną wśród 

ekosystemów akumulacyjnych dolin rzecznych badanego obszaru posiadają: 

- ekosystemy lasów i lasów mieszanych w dolinie Małej Panwi, Jemielnicy i Brynicy,  

- wielkoprzestrzenne ekosystemy ekstensywnie użytkowanych lub nieużytkowanych, 

podmokłych łąk we wszystkich dużych dolinach, 

- ekosystemy starorzeczy i innych oczek wodnych oddzielonych od obszarów 

zagospodarowanych strefami buforowymi leśnymi lub łąkowymi. 



Opracowanie ekofizjograficzne  
gminy Turawa 

 
BIO-PLAN, Krasiejów, 

 ul. Psie Pole 15, tel. 0 608 689 344 

40 

Wśród ekosystemów akumulacyjnych są one najcenniejsze z przyrodniczego punktu 

widzenia i powinny być w procesach zagospodarowania chronione. 

 

Pozioma struktura przestrzenna krajobrazu 

Podstawowym elementem struktury są zwarte tereny zurbanizowane oraz grunty rolne, 

w zdecydowanej większości (poza dolinami rzek) użytkowane ornie. Są one głównymi 

elementami kształtującym ogół biotycznych warunków środowiska przyrodniczego gminy. 

Agroekosystemy występują w zwartych zasięgach w dolinach rzek. Są to obszary, na których 

wykształciły się gleby o dużej wartości dla produkcji rolnej. W dolinach rzek agroekosystemy 

gruntów ornych ustępują na znacznych obszarach ekosystemom łąk tworząc strefy polno-

łąkowe.  

Charakterystyczną cechą rolnych stref krajobrazowych gminy jest współwystępowanie z 

terenami jednostek zurbanizowanych. Obszary polne tworzą strefy o zazwyczaj wzmożonej 

intensywności działań gospodarczych stojących w rzeczywistym lub potencjalnym konflikcie 

przestrzennym z obszarami przyrodniczo cennymi. Strefy te tworzą krajobraz rolniczy o silnie 

przekształconej strukturze i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. Odznaczają się 

również niewielką wartością turystyczno-rekreacyjną. Przyrodnicze jednostki przestrzenne 

ekosystemów leśnych tworzą na terenie gminy 2 typy systemów przestrzennych: 

 wielkopowierzchniowy, zwarty - obejmujący zwarte kompleksy leśne  

 mozaikowaty - obejmujący małe rozproszone lasy i większe zadrzewienia położone 

na pozostałym obszarze gminy - jest to system o charakterze mozaikowatym, silnie 

izolowanym, z mieszanymi cechami funkcjonalnymi środowiska przyrodniczego, 

silnie zagrożony zmianami degradacyjnymi wynikającymi z efektu brzegowego 

(najczęściej silne rozwinięcie granic, niewielkie powierzchnie o cechach „wnętrza 

leśnego” lub ich brak) i o niewielkim potencjale zasilającym zdegradowane tereny 

sąsiednie. 

Stosunkowo duże obszary zajęte przez trwałe użytki zielone są głównie wynikiem 

uwarunkowań hydrologicznych. Łąki i pastwiska, zajmują bowiem dosyć znaczną część dolin 

rzecznych, gdzie bywają jednymi z podstawowych elementów krajobrazotwórczych. 

Występują czasem w zwartych obszarach, co w znacznym stopniu podnosi ich walory 

przyrodnicze. W dolinach rzecznych kształtują w najsilniejszym stopniu uwarunkowania 

funkcjonowania ożywionych elementów przyrody. Zauważalną tendencją w organizacji 

struktury przestrzennej krajobrazu terenu badań jest zajmowanie przez trwałe użytki zielone 

terenów bliżej koryt rzecznych i stopniowe przechodzenie w grunty orne wraz ze wzrostem 



Opracowanie ekofizjograficzne  
gminy Turawa 

 
BIO-PLAN, Krasiejów, 

 ul. Psie Pole 15, tel. 0 608 689 344 

41 

odległości od koryta. Prawidłowość ta związana jest głównie z poziomem wód gruntowych i 

występowaniem zalewów.  

Pozioma struktura przestrzenna przyrodniczych jednostek przestrzennych łąkowych 

gminy Turawa wskazuje na dwa różne typy układów przestrzennych: 

 dolinny - charakteryzujący się wydłużonym, południkowym kształtem jednostek, 

relatywnie większymi ich powierzchniami, częstą dominacją powierzchniową na 

licznych odcinkach dolin, mniejszą intensywnością zagospodarowania przestrzennego, 

 poza dolinny - charakteryzujący się nieregularnymi i skróconymi kształtami 

jednostek, relatywnie mniejszymi ich powierzchniami, brakiem dominacji 

przestrzennej, którą łąki utraciły na rzecz gruntów ornych, brakiem dominacji 

jakiegokolwiek kierunku rozmieszczenia, zazwyczaj zwiększoną intensywnością 

zagospodarowania przestrzennego i silną izolacją poszczególnych kompleksów. 

W pierwszym układzie dominują łąki podmokłe, w drugim świeże lub suche. 

Najwartościowszymi w poziomej strukturze przestrzennej krajobrazu terenu gminy Turawa są 

jednostki wielkoprzestrzenne - o położeniu dolinnym lub też nieliczne jednostki łąkowe 

położone poza dolinami rzek na zboczach wzniesień i teras rzecznych. Powinny one podlegać 

wzmocnionej ochronie polegającej na unikaniu fragmentaryzacji, zakłócania stosunków 

wodnych i nadmiernego nawożenia. 

Bardzo duże znaczenie dla poziomej struktury przestrzennej krajobrazu gminy mają 

ekosystemy wodne. Analizowany obszar poza rzekami nie posiada większych naturalnych 

ekosystemów wód, jednakże występuje tu bogactwo zbiorników antropogenicznych, w tym 

zajmujące znaczna powierzchnię gminy Jezioro Turawskie. W grupie wód stojących 

odznaczają się, wśród form naturalnych starorzecza. Ekosystemy te tworzą jednostki 

izolowane. Badania florystyczne, faunistyczne i krajobrazowe wskazują jednak jednoznacznie 

na bardzo duży potencjał przyrodniczy terenów wodnych predestynujący je niejednokrotnie 

do ochrony. Konieczne, zatem jest wypracowanie zasad współistnienia na nich funkcji 

gospodarczych i biocenotyczno-ochronnych. Przyrodnicze jednostki przestrzenne wodne w 

przeciwieństwie do agrocenoz i jednostek leśnych nie tworzą własnych 

wielkopowierzchniowych stref występowania.   

Pozioma struktura przestrzenna krajobrazu gminy wskazuje pośrednio na występowanie 

dwóch sposobów jego stabilizacji ekologicznej: 

 stabilizacja powierzchniowa - dotycząca dużych ekosystemów leśnych i zwartych 

kompleksów łąk. Głównym elementem stabilizującym są tu duże obszary o jednorodnych 

warunkach ekologicznych wnętrza leśnego lub łąkowego. Źródło stabilizacji związane jest 
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z procesami odbywającymi się we wnętrzu ekosystemów poza strefą buforową 

(ekotonami). Ten typ stabilizacji ekologicznej na obszarze gminy jest akcesoryczny i 

dotyczy zwłaszcza przygranicznych terenów. 

 stabilizacja ekotonowa - dotycząca zróżnicowanych terenów dolin rzecznych i 

zróżnicowanych polno-łąkowych stref ze znacznym udziałem zadrzewień. Głównym 

elementem stabilizującym są silnie rozwinięte granice pomiędzy różnymi ekosystemami 

naturalnymi (ekotony) stanowiące centra szczególnie intensywnie przebiegających 

procesów wymiany energii, przepływu materii i migracji gatunków. Gęsta sieć ekotonów 

utrzymuje równowagę w krajobrazie. Najwartościowszymi dla jej zachowania są ekotony: 

las - woda, las - łąki oraz woda - łąki. 

Pierwszy sposób stabilizacji krajobrazu jest bardziej odporny na zakłócenia, drugi zaś 

zapewnia większą potencjalną bioróżnorodność, a obszary jego występowania są bardziej 

predestynowane  do wytyczenia wielofunkcyjnych korytarzy ekologicznych.  

Z uwagi na funkcję środowiskotwórczą i wartość biocenotyczną na terenie obszaru 

opracowania wydzielić można struktury: 

 najcenniejsze przyrodniczo tereny, naturalne i seminaturalne struktury, zachowujące 

naturalną lub półnaturalną strukturę funkcjonalno - przestrzenną, wzmacniające procesy 

biocenotyczne, zasilające tereny sąsiednie intensywniej użytkowane lub zdegradowane: 

- tereny starorzeczy rzeki Małej Panwi stanowiące obszary zasilania, stanowią ostoję dla 

rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, starorzecza kwalifikują się jako 

siedliska przyrodnicze do priorytetowej ochrony; 

- Jezioro Turawskie, pomimo antropogenicznego pochodzenia stanowiący obecnie jeden z 

najcenniejszych ostoi w gminie i województwie, 

- tereny kompleksów leśnych o charakterze naturalnym – siedliska chronione, w tym także 

parki, które pomimo pewnych przekształceń (zaburzona struktura gatunkowa), pełnią rolę 

ostoi chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt 

- zbiorowiska wodne wód płynących zakwalifikowane jako siedliska chronione, 

- wilgotne łąki na glebach organicznych, w większości wymagają odtworzenia naturalnych 

warunków wodnych lub/i wznowienia wypasu i wykaszania, 

- bogate gatunkowo łąki i pastwiska wyróżnione jako siedliska chronione nieleśne, 

 tereny cenne przyrodniczo o dużej wartości, naturalne i seminaturalne struktury, 

zachowujące naturalną lub półnaturalną strukturę funkcjonalno – przestrzenną, pomimo 

pewnego stopnia przekształcenia stanowią istotny element zasilający tereny sąsiednie 
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-   pozostałe lasy, w większości o uproszczonej strukturze gatunkowej i wiekowej, większe i 

mniejsze zadrzewienia, 

- łąki na siedliskach wilgotnych zubożone gatunkowo, 

-     pozostałe wody stojące o różnej genezie, zbiorniki poeksploatacyjne, stawy itd. 

 o średniej wartości przyrodniczej – naturalne i seminaturalne struktury o zaburzonej 

strukturze funkcjonalno - przestrzennej, pomimo znaczących przekształceń i zubożenia 

struktury gatunkowej stanowią istotny element zasilający sąsiednie tereny intensywnie 

użytkowane rolniczo;  

- łąki świeże i wilgotne o zaburzonych stosunkach wodnych i ubogie gatunkowo,  

 o małej wartości przyrodniczej - struktury seminaturalne i antropogeniczne, obejmujące 

tereny gospodarczo przekształcone, o znacząco zubożonej strukturze: 

- pola uprawne, 

 tereny nie posiadające wartości lub negatywnie oddziałujące na środowisko przyrodnicze 

-  tereny zainwestowane (zabudowa mieszkalno-usługowa, tereny przemysłowe, tereny 

komunikacyjne itp.). 

 
4. Charakterystyka powiązań przyrodniczych 

Powiązania wewnętrzne 

Zgodnie z wiedzą o strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu oraz krajobrazu wszystkie 

scharakteryzowane powyżej elementy przyrodnicze występują we wzajemnym powiązaniu. 

Występujące elementy biotyczne (flora, fauna) są uwarunkowane elementami abiotycznymi i 

same je jednocześnie modyfikują. Przekształcenie w wyniku realizacji planu jednego 

elementu spowoduje zmiany w obrębie innych. Wprowadzenie do jednego podsystemu 

przestrzeni przyrodniczej (np. gleb) spowoduje degradację innych podsystemów (np. wód 

podziemnych). Zgeneralizowaną sieć powiązań przyrodniczych z uwzględnieniem siły 

oddziaływań dla terenów gminy Turawa przedstawia schemat.  

Przekształcenie którejkolwiek z form rzeźby terenu nierozerwalnie związane jest z 

dewastacją powierzchniowych utworów geologicznych budujących tę formę.   

Zróżnicowanie rzeźby ma również duże znaczenie dla kształtowania się warunków 

mikroklimatycznych. W najwyższych partiach stoków i wzniesień występuje większa 

insolacja, mniejsza wilgotność względna, mniej mgieł i przymrozków, dobre przewietrzanie. 

W lokalnych obniżeniach terenu warunki są mniej korzystne. Relief jest głównym czynnikiem 
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zmienności warunków mikroklimatycznych na terenie gminy. W drugiej kolejności znaczenie 

mają zagospodarowanie terenu, w tym występowanie zbiorników wodnych oraz roślinność. 

Sieć rzeczna oraz Jezioro Turawskie jest podstawowym donorem oddziaływań na 

hydrogeologię, rzeźbę terenu oraz warunki mikroklimatyczne. 

Powiązania elementów abiotycznych z florą i fauną są mniej istotne ze względu na fakt 

uzależnienia występujących warunków biocenotycznych głównie od form zagospodarowania 

przestrzennego. Niemniej na niektórych terenach korzystne warunki florystyczne 

spowodowały wykształcenie się relatywnie wysokich walorów faunistycznych.  

Analiza zmienności oddziaływań oraz ich siły wskazuje, że wiodącymi elementami 

środowiska przyrodniczego, które w okresie zagospodarowania i dewastacji będą wpływać na 

pozostałe elementy są rzeźba tereny, budowa geologiczna utworów powierzchniowych oraz 

sieć hydrograficzna. 

 

  
Rys. 2. Powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami systemu przyrodniczego 
 

 

Geologia Rzeźba terenu
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występujące związki, w tym
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bardzo silne

Uwaga: lokalizacja oznaczenia siły związku
związana jest z donorem.

Warunki klimatyczne
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Powiązania zewnętrzne 

Podstawowe przyrodnicze powiązania zewnętrzne obszaru badań tworzą: 

 dolina Małej Panwi, 

 dolina Jemielnicy 

 dolina Brynicy, 

 wielkopowierzchniowe kompleksy leśne.  

 

Dolina Małej Panwi zapewnia łączność przestrzenną ekologicznego systemu 

przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” z 

korytarzem ekologicznym doliny Odry i obszarem węzłowym biocentrum 17M ECONET-PL 

o randze międzynarodowej Dolina Środkowej Odry.  

 Podobne znaczenie funkcjonalne ma dolina Jemielnicy i Brynicy. Doliny te tworzą 

korytarze ekologiczne o randze regionalnej łączące obszary węzłowe 10 K Lasy Stobrawskie 

ECONET-PL z doliną Odry. 

Uzupełnieniem przyrodniczych połączeń zewnętrznych gminy związanych z dolinami 

rzek są kompleksy leśne.  

Korytarze ekologiczne, sprzyjające utrzymaniu się równowagi w przyrodzie, 

powinny być chronione przed nadmierną urbanizacją i gospodarczym wykorzystaniem, 

a już przekształconym powinno się  stopniowo przywracać naturalny charakter.  

 
5. Zasoby i walory krajobrazu kulturowego 
 

Obszar gminy Turawa praktycznie w całości stanowi przykład krajobrazu 

kulturowego, ukształtowanego przez człowieka, jednakże z wyraźną dominacją lasów, które 

charakteryzują się warunkami zbliżonymi do naturalnych i wysokimi walorami 

krajobrazowymi. Gmina położona jest w większości  na wysoczyźnie płaskiej i niskofalistej z 

dominacją lasów oraz w płaskiej dolinie rzeki Mała Panew wraz z terasami zalewowymi i 

nadzalewowymi. Bardziej urozmaicony krajobraz występuje w okolicach Osowca i Rzędowa 

(wydmy) oraz Zakrzowa i Ligoty Turawskiej. 

Wyróżniające się walory krajobrazowe zasługujące na uwagę i ochronę (mozaika 

lasów, zadrzewień, zakrzaczeń, łąk i pól oraz doliny rzeczne) występują na przeważającym 

terenie gminy, za wyjątkiem części południowo-zachodniej. Elementem podnoszącym 

znacząco walory krajobrazu jest duży kompleks leśny wchodzący w obręb Obszaru 
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Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” oraz ogromny zbiornik wodny 

Jezioro Turawskie, pięknie położony wśród borów sosnowych.  

Gminę Turawa zaliczyć można do terenów o średnich zasobach dziedzictwa 

kulturowego. Świadczy o tym przede wszystkim niewielka liczba zachowanych obiektów 

zabytkowych, a także nielicznie zachowane zabytkowe układy przestrzenne oraz niewielka 

jakość krajobrazu kulturowego, w szczególności w południowo-zachodniej części gminy. 

Duży fragment gminy (część środkowa i północna) wyróżnia się znaczącą harmonią 

krajobrazu pomimo przekształceń antropogenicznych. Wrażenie to sprawiają lasy, liczne 

zadrzewienia, aleje przydrożne, łąki i stawy. Obszary najbardziej przekształcone, ubogie w 

elementy wzbogacające krajobraz występują w otoczeniu drogi krajowej, we wsi Zawada. 

Mała ilość naturalnych elementów wzbogacających i wzmacniających ekosystemy polne 

wpływa negatywnie na harmonię krajobrazu i wzmaga procesy degradujące (erozję, 

przesuszenie terenu, zubożenie gatunków ptaków owadożernych, pogorszenie retencyjności). 
 

 
6. Prawne formy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego 
 
 środowisko przyrodnicze 

Na terenie gminy Turawa możemy wyróżnić obszarowe i indywidualne formy ochrony 

przyrody:  

- obszar chronionego krajobrazu, 

- użytki ekologiczne, 

- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 

  

Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” 

Część obszaru gminy Turawa od 26 maja 1988 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej 

Rady Narodowej nr XXIV/193/88 zostały objęte ochroną prawną w formie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie o powierzchni 179305 ha (po 

ustanowieniu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znacząco mniejszej – ok. 110000 ha), 

który obejmuje centralną i zachodnią część województwa opolskiego.  

 Obszary chronionego krajobrazu powołuje się w celu zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów o różnych typach środowiska. Po nowelizacji ustawy o ochronie 

przyrody głównym powodem ich powoływania są: 

- pełnienie funkcji korytarza ekologicznego, 

- stanowienie obszarów predestynowanych do rozwoju turystyki i wypoczynku. 
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Zwyczajowo przyjęło się, że obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny większe 

od parku krajobrazowego o walorach przyrodniczych-krajobrazowych charakterystycznych 

dla danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym 

ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu względnej 

równowagi ekologicznej. Reżim prawny obszaru chronionego krajobrazu powinien z jednej 

strony zapewnić ochronę przed uciążliwościami przemysłowymi, a z drugiej – wykorzystać te 

tereny dla celów ekoturystyki i produkcji zdrowej żywności.  

 

Niezliczona ilość cieków, stawy hodowlane, źródła, polodowcowe moreny i wydmy 

stanowią o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Na obszarze 

Lasów Stobrawsko-Turawskich stwierdzono występowanie wielu chronionych gatunków 

roślin i zwierząt. Jednym z najciekawszych obiektów położonych na tym terenie jest Jezioro 

Turawskie. Jego najbliższe otoczenie jest miejscem gniazdowania wielu ciekawych gatunków 

ptaków. Zbiornik stanowi też ważne miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków 

migrujących. Z tego względu został zaliczony do ostoi ptactwa wodnego o randze 

europejskiej. W myśl postanowień ustawy o ochronie przyrody obszar chronionego 

krajobrazu to obiekt pełniący poza funkcją przyrodniczo-krajobrazową funkcję turystyczno-

rekreacyjną. Lasy Stobrawsko-Turawskie, ze względu na przewagę borów sosnowych 

mających duże walory bioterapeutyczne (działają kojąco, przeciwastmatycznie i odkażająco), 

posiadają duże znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkańców okolicznych miast.  

 

Użytki ekologiczne: 

 

- bagno śródleśne „Płaszczyna” o pow. 0,6 ha,  

- naturalny zbiornik wodny „Wodopój” o pow. 0,05 ha, 

- naturalny zbiornik wodny „Suchy Dół” o pow. 0,1 ha. 

 

Pomnik przyrody nieożywionej 

Głaz narzutowy – nr rej. 122, z różowego granitu skandynawskiego o obwodzie 515 

cm, długości 163 cm i wysokości 100 cm. Położony między Jeziorem Dużym i Średnim. 

 

Pomniki przyrody ożywionej 

Pomniki przyrody ożywionej występują dosyć licznie na terenie gminy Turawa, jest 
ich 11. 
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Tabela nr 2. Pomniki przyrody w gminie Turawa 
L.p. Nr rejestru 

wojewódzkiego 
Gatunek Wymiary Lokalizacja 

1. 11 Lipa drobnolistna wiek – 200 lat 
obwód – 573 cm 
wysokość – 29 m 

Park przypałacowy w 
Turawie, dz.572/3 

2. 12 Jesion wyniosły – 
2 szt. 

wiek – 200 lat 
obwód – 340 cm 
wysokość – 22 m 

Park przypałacowy w 
Turawie, dz.14 

3. 13 Dąb szypułkowy wiek – 200 lat 
obwód – 462 cm 
wysokość – 24 m 

Park przypałacowy w 
Turawie, dz.572/3 

4. 70 Dąb szypułkowy wiek – 250 lat 
obwód – 552 cm 
wysokość – 26 m 

Nadl. Turawa 
Obręb Turawa 
Oddział 82j 

5. 162 Dąb szypułkowy wiek – 250 lat 
obwód – 450 cm 
wysokość – 24 m 

Nad kanałem w Jedlicach, 
dz. 1/6 

6. 238 Dąb szypułkowy – 
4 szt. 

wiek – 250 lat 
obwód – 323 cm 
wysokość – 18 m 

Obok kościoła w 
Bierdzanach,  
dz.753/158 

7. 240 Lipa drobnolistna wiek – 200 lat 
obwód – 277 cm 
wysokość – 19 m 

Przy drodze z Bierdzan do 
Kluczborka, dz. 72 

8. 321 Dąb szypułkowy wiek – 250 lat  
obwód – 500 cm 
wysokość - 18 m 

Przy drodze w 
Bierdzanach, dz. 977/184 

9. 323 Dąb szypułkowy i 
lipa drobnolistna – 
4 szt.  

wiek – 200-250 lat 
obwód – 264-374 cm 
wysokość – 24 m 

Obok remizy strażackiej, 
dz. 977/184 

10. 325 Dąb szypułkowy wiek –170 lat, 
obwód – 485 cm, 
wysokość – 23 m 

Turawa, dz.46 

11. 293 Dąb szypułkowy wiek – 400 lat 
obwód – 591 cm 
wysokość – 29 m 

W Turawie nad Młynówką, 
Nadl. Turawa 
Obręb Turawa 
Oddział 136c 

Źródło: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr P/1/2000 z dnia 3 stycznia 2000r.             
[Dz.Urz.Woj.Op. nr 6, poz.23]  
 

Zasoby „użytkowe” środowiska przyrodniczego na terenie opracowania podlegające 

ochronie prawnej reprezentowane są przede wszystkim przez gleby wyższych klas 

bonitacyjnych (III klasa), złoża „Zawada I”, „Zawada II” i „Turawa” oraz lasy. 

 

 środowisko kulturowe 

 

Na terenie gminy Turawa znajdują się zaledwie 163 obiekty, podlegające ochronie ze 

względu na zachowane wartości historyczno-zabytkowe. Ochroną konserwatorską objętych 
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jest jedynie 7 (4,3%) obiektów, ujętych w rejestrze zabytków oraz 156 (95,7%) obiektów 

ujętych w ewidencji zabytków.  

 
Tabela nr 3. Obiekty w rejestrze zabytków z terenu gminy Turawa  
L.p. Miejscowość Nazwa obiektu Numer 

rejestru 
Rok wpisu 

1. Bierdzany Kościół par. p.w. Św. Jadwigi z 1711r. 
(drewniany) 

103/54 1954r. 

2. Bierdzany Dawny zajazd ul.Opolska15, 
2poł.XIXw. (drew/mur) 

2172/87 1987r. 

3. Kotórz Wielki Kościół par. p.w. Św. Michała z 1782r. 631/59 1959r. 
4. Turawa Pałac, XVIII-XIX w. 194/56 1956r. 
5. Turawa Stajania i wozownia, XVIII-XIX w. 1957/72 1972r. 
6. Turawa Park przypałacowy 109/84 1984r. 
7. Zakrzów Turawski Kościół fil. p.w. Św. Piotra i Pawła 

(drewniany) 
58/53 1953r. 

 

Pod względem ich ilości wyróżnia się sołectwo Ligota Turawska i Zakrzów Turawski, 

gdzie jest ogółem 55 obiektów zabytkowych (33,7%) ogólnej ich liczby w gminie. Wśród 

zabytków najliczniejszą grupę stanowią budynki mieszkalne (49,7%), rzadziej obiekty 

gospodarcze (17,2%), sakralne (14,7%) i usługowe (14,1%). Nieliczne są zabytki 

przemysłowe i zabytkowe tereny zieleni (parki, cmentarze) oraz zespoły zabudowy feudalnej 

– jedyny obiekt (pałac z parkiem) znajduje się we wsi Turawa.  

  

III. ZMIANY I ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM  
 
1. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu 
 

Generalnie na obszarze gminy dominują lasy (ponad 50% pow.), jedynie na terasach 

zalewowych i nadzalewowych Małej Panwi oraz w zachodniej i wschodniej części gminy 

występują na większych powierzchniach użytki rolne. Charakterystyczne dla gminy Turawa 

znaczne zalesienie, spowodowane jest występowaniem, zwłaszcza w części północnej i 

południowej słabych gleb do uprawy rolnej. Przez środkową cześć gminy przepływa rzeka 

Mała Panew tworząca szeroką dolinę z dobrze wykształconymi terasami zalewowymi i 

nadzalewowymi oraz rzeki Jemielnica, Swornica i Brynica. Na dawnych terenach 

zalewowych wykształciły się pokrywy madowe, co sprawia, że teren ten jest intensywnie 

użytkowany rolniczo.  

 Wśród terenów nieleśnych dominują pola uprawne, jedynie w dolinach cieków: Małej 

Panwi, Jemielnicy, Swornicy, Brynicy i Libawy występują na większych powierzchniach 

zbiorowiska łąkowe i szuwarowe. Większe kompleksy terenów rolniczych, występują przy 



Opracowanie ekofizjograficzne  
gminy Turawa 

 
BIO-PLAN, Krasiejów, 

 ul. Psie Pole 15, tel. 0 608 689 344 

50 

miejscowościach: Zawada, Kotórz Mały i Kotórz Duży, Węgry, Bierdzany, Zakrzów 

Turawski, Kadłub Turawski i Ligota Turawska.  

 Tereny zainwestowane to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz 

niewielkie zakłady produkcyjne m.in. w Osowcu. Znaczącą rolę odgrywają również tereny 

komunikacyjne, a w szczególności droga krajowa nr 45 relacji granica państwa – Złoczew, 

przy której będą prawdopodobnie w przyszłości koncentrowały się tereny rozwojowe gminy 

oraz droga wojewódzka nr 463 relacji Bierdzany – Ozimek i nr 494 Bierdzany – Olesno – 

Gliwice, a także linia kolejowa o znaczeniu lokalnym Opole – Kluczbork. 

 

 Gmina Turawa w całości jest wyposażona w wodociąg. Funkcjonują 3 wodociągi 

grupowe: 

- wodociąg „Kadłub Turawski” zaopatruje wsie: Kadłub Turawski, Zakrżów Turawski, 

Ligota Turawska oraz Bierdzany, z czwartorzędowego ujęcia wody w Kadłubie 

Turawskim, dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej oraz pośredniej 

zewnętrznej o promieniu 867 m od studni (decyzja ważna do 31.12.2010r.), 

- wodociąg „Turawa” zaopatruje wsie: Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Osowiec, 

Węgry i Trzęsina, z czwartorzędowego ujęcia wody w Turawie – Marszałkach, dla 

ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej oraz pośredniej zewnętrznej o 

promieniu 983 i 890m od studni (decyzja ważna do 31.12.2010r.), 

- wodociąg „Opole – Zawada” zaopatruje wieś Zawada, z czwartorzędowego oraz 

środkowego i dolnego piaskowca ujęcia wody w Zawadzie, dla ujęcia ustanowiono 

strefę ochrony bezpośredniej oraz pośredniej wewnętrznej o wielkości 74,92 ha oraz 

zewnętrznej o powierzchni 896,78 ha.   

Niektóre istniejące ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne posiadają własne ujęcia wody. 

 

Gmina Turawa pomimo tego, że posiada oczyszczalnię ścieków w Kotorzu Małym, ze 

względu na ogromne koszty, tylko w części wyposażona jest w system kanalizacji sanitarnej 

(Turawa, Osowiec z Trzęsiną, Kotórz Mały, Zawada i część Węgier), co niewątpliwie jest 

jedną z przyczyn degradacji Jeziora Turawskiego. Odpady komunalne z terenów 

zainwestowanych składowane są w kontenerach i pojemnikach, a następnie wywożone na 

składowisko komunalne. 
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1. Jakość i zagrożenia środowiska oraz źródła antropopresji  
 

Aktualny stan środowiska na obszarze gminy kształtowany jest przez zespół 

oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych, związanych z bliższym i dalszym otoczeniem. 

Na ogólny stan środowiska na obszarze opracowania składają się głównie: stan 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, stan czystości wód podziemnych i 

powierzchniowych, stopień zanieczyszczenia gleb oraz klimat akustyczny.  

 Stan środowiska w rejonie opracowania ocenia się jako dobry, za wyjątkiem jakości 

wód powierzchniowych, a w szczególności dużego Jeziora Turawskiego. Analizowany obszar 

zaliczyć należy do mało obciążonego emisjami zanieczyszczeń. W rejonie opracowania nie 

występują zakłady przemysłowe zakwalifikowane do szczególnie szkodliwych dla 

środowiska. Przebiegające przez teren gminy drogi krajowe i wojewódzkie są źródłem 

zanieczyszczeń i uciążliwości dla środowiska. Wzmożony ruch pojazdów samochodowych 

wpływa na pogorszenie warunków środowiska, w szczególności w zakresie stanu 

zanieczyszczenia powietrza, klimatu akustycznego i bezpieczeństwa fauny. 

Wobec braku aktualnie w obszarze opracowania większych źródeł zanieczyszczeń, 

stan czystości powietrza uzależniony jest od zanieczyszczeń napływających spoza granic 

gminy Turawa oraz od emisji zanieczyszczeń z istniejących małych zakładów przemysłowo-

usługowych, a także źródeł ciepła z zespołów mieszkaniowych oddziałujących miejscowo. 

Źródła te wprowadzają do powietrza zanieczyszczenia charakterystyczne dla procesów 

spalania energetycznego paliw (pył, S02, N02, CO i węglowodory), a z hodowli (siarkowodór 

i amoniak). Skala tych oddziaływań jest niewielka, a zasięg lokalny. Obok energetyki do 

największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja. W wyniku 

spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia 

gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) 

oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Głównym elementem 

układu komunikacyjnego o znaczeniu krajowym jest droga nr 45, która stanowi zarówno 

źródło emisji zanieczyszczeń powietrza, jak i znaczące źródło hałasu.  

Rzeka Mała Panew, Libawa, Swornica, Jemielnica prowadzi wody charakteryzujące 

się długotrwałym, nadmiernym zanieczyszczeniem – klasa wód IV (wody niezadowalającej 

jakości). Wskaźnikami decydującymi o klasie wód są: 

- Mała Panew (m.in. barwa, BZT5, ChZT, fitoplankton, bakterie Coli), 

- Jemielnica (Chrząstawa) (NO3, bakterie kałowe), 

- Swornica (sub.rozp., bakterie kałowe). 
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Ocena jakości wód rzeki Mała Panew ze względu na bytowanie ryb nie odpowiada normom 

(azot amonowy, azotyny, fosfor ogólny). 

Największym problemem turystycznej gminy jaką jest Turawa stanowi naruszenie 

równowagi biologicznej poprzez długotrwałe zanieczyszczanie wód Jeziora Turawskiego, 

które obecnie objawia się zakwitem sinic, co uniemożliwia wykorzystanie rekreacyjne 

zbiornika. Badania jakości wód przeprowadzone w 2007r. przez Inspekcję Sanitarną 

wykazały okresowe zanieczyszczenie bakteriologiczne oraz w całym sezonie letnim zakwit 

sinic w zbiorniku Turawa, a tym samym nieprzydatność do kąpieli (zakaz kąpieli przez cały 

sezon). Zakwity sinic stwierdzane były również w Jeziorze Średnim. Także w wodach 

podziemnych z powodu znacznej przepuszczalności gruntów i intensywnej działalności 

rolniczej oraz nieuporządkowanej gospodarki wodno ściekowej notuje się podwyższone 

stężenia azotanów oraz okresowo zanieczyszczenia bakteriologiczne. Za najważniejszą cechę 

środowiska należy uznać alimentacyjną funkcję obszaru w stosunku do stwierdzonych 

zbiorników wód podziemnych. Na większości terenu zalegają utwory piaszczyste o znacznej 

przepuszczalności, wobec czego wody opadowe infiltrujące do gruntu zasilają zasoby tych 

zbiorników i mogą powodować ich zanieczyszczenie. 

 

3. Dotychczasowe zmiany w środowisku 

 Tereny opracowania od wielu wieków podlegają gospodarczemu wykorzystaniu, 

przede wszystkim przez gospodarkę rolną. Aktualny stan i struktura przyrodnicza obszaru 

opracowania jest efektem przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Wczesny 

rozwój osadnictwa oraz rolnictwa na terenie gminy ograniczył areał występowania lasów, 

choć na skutek słabej jakości gleb w dużej części zachowały się kompleksy leśne należące do 

„Borów Stobrawsko-Turawskich”. 

 Wskutek rozwoju rolnictwa i osadnictwa, rejon opracowania uległ znacznym 

przemianom antropogenicznym (wylesienie). Znaczące przekształcenia terenu miały miejsce 

także na początku XXw., kiedy budowano i uruchamiano ogromny zbiornik retencyjny na 

rzece Małej Panwi. Dodatkowym czynnikiem zmieniającym w znacznym stopniu naturalne 

warunki środowiska było uregulowanie cieków i odwodnienie większości terenów przez 

system melioracyjny, a co za tym idzie ograniczenie zalewów i podtopień, a przede 

wszystkim obniżenie zwierciadła wód gruntowych. W wyniku, czego przekształceniu uległy 

najcenniejsze struktury przyrodnicze terenu opracowania związane z ciągami ekologicznymi 

wzdłuż cieków, które pełnią funkcje środowiskotwórcze i posiadają najwyższą 

bioróżnorodność. W związku, z czym w rejonie opracowania naturalne i seminaturalne 
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zbiorowiska roślinne zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie, przeważnie są 

wykształcone fragmentarycznie i w znacznym stopniu są zniekształcone lub zdegradowane.  

 Naturalne lasy liściaste (dąbrowy, grądy i łęgi) zostały zastąpione w większości przez 

użytki rolne lub monokultury sosnowe. Ich pozostałości w kompleksie Borów Stobrawsko-

Turawskich i dolin rzecznych stanowią jedne z najcenniejszych struktur przyrodniczych w 

gminie.   

  Na podstawie dostępnych danych literaturowych dotyczących flory i fauny można 

wnioskować o historycznych wartościach przyrodniczych terenu opracowania. Po porównaniu 

ich z dzisiaj notowanymi, rzeczywistymi walorami świata roślin i zwierząt można wysnuwać 

wnioski, co do kierunków przemian przyrodniczych obszaru. Z terenu opracowania pochodzi 

szereg informacji historycznych dotyczących szaty roślinnej. Na podstawie analizy zmian 

populacji, a także ilości stanowisk tzw. gatunków indykacyjnych, tj. charakterystycznych dla 

ekosystemów powszechnie uznawanych za cenne przyrodniczo można ocenić kierunki 

przemian w środowisku przyrodniczym. Analizując dane historyczne pochodzące z obszaru 

opracowania zwracają uwagę doniesienia o stanowiskach gatunków roślin obecnie 

zagrożonych i rzadkich. Znamienne jest, że znaczna część z tej grupy taksonów, to organizmy 

higro- i hydrofilne, związane z biocenozami wilgotnych łąk oraz bagiennych borów.  

Obecna sytuacja przyrodnicza obszaru opracowania nie jest stabilna, tzn. w dalszym 

ciągu obserwuje się ubożenie naturalnych, antropogenicznych i synantropijnych fitocenoz w 

najrzadsze, a co za tym idzie najcenniejsze elementy florystyczne. Nie są widoczne 

strukturalne zjawiska świadczące o poprawie sytuacji ważnych ekosystemów. Istotne jest 

zatem zintensyfikowanie działań z zakresu ekologizacji rolnictwa, w celu przyspieszenia 

odbudowy właściwych z punktu widzenia przyrodniczego struktur łąkowych i polnych 

biocenoz.  

Dotychczasowe zmiany w krajobrazie gminy obejmują cztery kategorie przekształceń: 

a) dewastacja z rzeczywistym lub potencjalnym zagrożeniem terenów sąsiednich na skutek 

emisji:  

- zabudowę terenów składowych i usługowych,   

- zabudowę węzłów komunikacyjnych, 

b)  dewastacja bez zagrożeń dla terenów sąsiednich związanych z emisjami:  

- budowy osiedli z dominującą zabudową jednorodzinną,  

c)  degradacja z silnym naruszeniem ciągłości procesów przyrodniczych 

- tereny gruntów ornych, 

- tereny trwałych użytków łąkowych, 
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- sady i ogrody działkowe, 

d)  degradacja bez silnego naruszenia ciągłości procesów przyrodniczych: 

- lasy i zadrzewienia, 

- nieużytki. 

 

Na terenie gminy nie występują krajobrazy naturalne. Największe obszary o 

najkorzystniejszej strukturze przestrzennej krajobrazu dla funkcjonowania procesów 

przyrodniczych zlokalizowane są w dolinie Małej Panwi, Brynicy, Jemielnicy i Libawy.  

 

IV. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA  

1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolność do regeneracji 

  Obszar opracowania zaliczany jest do grupy krajobrazów kulturowych 

(antropogenicznych) - są to tereny użytkowane i ukształtowane przez człowieka, a ich 

równowaga wewnętrzna jest podtrzymywana przez celowe zabiegi i stały ludzki wkład 

energii. Szczególnie krajobraz rolniczy, charakteryzuje się obecnością fauny i flory w 

znacznym stopniu zorganizowanej i kontrolowanej przez człowieka, przy jednoczesnym 

silnym antropogenicznym wpływie na gleby (nawożenie) i roślinność (zbiorowiska ruderalne, 

neofityzacja). 

  

Obszar gminy Turawa charakteryzuje się przestrzennie zróżnicowaną odpornością 

środowiska na degradację oraz zmienną w przestrzeni zdolnością środowiska do regeneracji. 

W zakresie degradacji odporne na nią są ekosystemy wielkopowierzchniowe o dużej 

naturalności, gdzie związki funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi elementami ożywionymi 

i nieożywionymi są silne, zróżnicowane i naturalne (słabo zaburzone). Ekosystemy takie mają 

znaczące zdolności wewnętrznego buforowania degradujących czynników zewnętrznych. 

Ekosystemy spełniające te warunki to np. wielkoprzestrzenne lasy oraz obszary mniejsze, ale 

z mozaiką ekosystemów zadrzewień, łąk i ziołorośli oraz wód powierzchniowych. Z kolei 

biocenozy charakteryzujące się uproszczonym składem gatunkowym, np. grunty orne, mają 

mniejszą zdolność do przeciwstawiania się czynnikom degradującym. Niska odporność 

związana jest z zubożeniem gatunkowym i populacyjnym monokultur oraz z przerwaniem 

procesów obiegu materii i przepływów energii w biocenozach poprzez np. zbieranie plonów. 

Uproszczenie łańcuchów troficznych i ingerencja człowieka w procesy biocenotyczne 

osłabia odporność na zmiany w ekosystemach. Obszarami pozbawionymi naturalnej 

odporności na zmiany degradacyjne są obszary zdewastowane, w tym zabudowy 



Opracowanie ekofizjograficzne  
gminy Turawa 

 
BIO-PLAN, Krasiejów, 

 ul. Psie Pole 15, tel. 0 608 689 344 

55 

mieszkaniowej, przemysłowe, usługowe, komunikacyjne. Wyjątkiem są tu zdewastowane 

ekosystemy wyrobisk kruszyw naturalnych, które po zakończeniu eksploatacji pozostawiono 

jako nieużytkowane. 

Na obszarze gminy Turawa wyróżnia się następujące typy obszarów o dużym stopniu 

wrażliwości na degradację: 

 

 OBSZARY ŁĄKOWE W TRZESINIE, KOTORZU WIELKIM I MAŁYM 

Ekosystemy łąkowe wykazują pierwsze stopnie degeneracji. W dalszym jednak 

ciągu wykazują się stosunkowo wysoką bioróżnorodnością. Występuje tu szereg 

chronionych i zagrożonych wymarciem w skali kraju gatunków. Łąki zasługują na 

szczególne zainteresowanie i wymagają aktywnej ochrony. 

Podstawowe zagrożenia dla roślinności łąkowej to odwadniające melioracje, 

przekształcenie na grunty orne i porzucenie użytkowania skutkujące 

uruchomieniem procesów naturalnej sukcesji i zarastaniem roślinności łąkowej 

krzewiastą. Ważna jest przy tym struktura własnościowa łąk.  

 OBSZARY DOLIN RZECZNYCH Z ROŚLINNOŚCIĄ ŁĄKOWĄ, 

ZAROŚLOWĄ I STARORZECZAMI 

To potencjalnie jedne z najcenniejszych ekosystemów na terenie gminy. W 

związku z działaniami związanymi z tzw. ochrona przeciwpowodziową są one 

znacząco przekształcone, w wielu miejscach na skutek drastycznych ingerencji 

zupełnie zlikwidowane. Jednocześnie ważny zauważenia jest wysoki potencjał 

restytucyjny zbiorowisk przywodnych, co związane jest z adaptacją gatunków 

siedlisk dolinnych do cyklicznych „katastrof” oraz długą żywotnością diaspor.  

 

Obszary gminy charakteryzują się zróżnicowaną zdolnością do regeneracji, która jest 

zależna od dotychczasowej intensywności zmian degradacyjnych. Ogólnie dużą zdolnością do 

regeneracji charakteryzują się ekosystemy naturalne lub półnaturalne, średnią ekosystemy 

zdegradowane, a małą ekosystemy zdewastowane. Krajobrazy zdegradowane, ale 

zachowujące zdolność do regeneracji obejmują głównie tereny gruntów rolnych. Pozostałe 

krajobrazy należą do grupy krajobrazów zdewastowanych, w której wyróżniamy krajobrazy 

składowe i usługowe, gdzie może dochodzić do ponadnormatywnych emisji, oraz krajobrazy 

zabudowy mieszkaniowej, gdzie zagrożenie dla środowiska przyrodniczego terenów 

sąsiednich jest mniejsze. 

Do obszarów o dużej zdolności do regeneracji należą głównie ekosystemy 
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charakteryzujące się dużą naturalnością, w tym: 

- leśne ze składem gatunkowym odpowiadającym siedliskom, 

- ekstensywnie nawożone i użytkowane kompleksy łąkowe. 

Obszarami o średniej zdolności do regeneracji są te, które zostały przekształcone lub 

zdegradowane, zachowały jednak zdolność powrotu do stanu wyjściowego, a w 

szczególności: 

-     grunty orne, 

-     intensywnie użytkowane łąki. 

Obszarami o małej zdolności do regeneracji są ekosystemy zdewastowane, które 

utraciły zdolność do powrotu do stanu wyjściowego, głównie: 

-      tereny zurbanizowane, 

-      tereny komunikacyjne, 

-      tereny przemysłowe, składów i usług. 

 Stabilność krajobrazu terenu opracowania, rozumiana jest jako jego trwałość w 

warunkach niezmiennego otoczenia oraz zdolności powrotu do stanu wyjściowego, po 

zakończeniu oddziaływań zakłócających czynników zewnętrznych. [Richling, Solon, 1998]. 

Występujące na obszarze opracowania krajobrazy i zbiorowiska roślinne (biocenozy 

synantropijne, pola uprawne, lasy, łąki) cechują się zróżnicowaną stabilnością.  

  

Wyróżniono tutaj: 

 obszar krajobrazu o znacznej stabilności – kompleksy leśne wielkopowierzchniowe, w 

tym lasy o charakterze naturalnym,  

 obszar krajobrazu o średniej stabilności – obejmuje łąki świeże oraz wilgotne, a także 

zadrzewienia i niewielkie lasy, w tym łozowiska i lasy łęgowe; 

 obszar krajobrazu o małej stabilności – obejmuje zbiorowiska synantropijne pól, w 

szczególności z małą ilością elementów wzbogacających (zadrzewienia, 

zakrzaczenia). 

Na terenie opracowania dominują krajobrazy i zbiorowiska roślinne o znacznej stabilności.  

 

 Oceniając wrażliwość terenów rolniczych i leśnych obszaru opracowania na wybrane 

przejawy antropopresji (na tle wrażliwości terenów rolniczych i leśnych ogółem), 

uwzględniając występujące tutaj kompleksy przydatności rolniczej gleb i siedlisk leśnych 

oraz typy krajobrazu, można stwierdzić, że jest ona średnia w przypadku pól uprawnych i w 

przypadku terenów leśnych.  
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 Jednym z głównych zagrożeń środowiska leśnego jest presja zanieczyszczeń 

powietrza. Lasy w gminie tworzą przede wszystkim gatunki iglaste – mało odporne na emisje 

przemysłowe. Pomimo tego oraz pomimo braku na tym terenie dużych zakładów 

przemysłowych wszystkie lasy zakwalifikowano do I strefy uszkodzeń przemysłowych.  
 

Z uwagi na atrakcyjność i dostępność rekreacyjną lasy są także zagrożone przez 

penetrację turystyczną. Natomiast zagrożeniem dla trwałości ich funkcjonowania, w 

szczególności na terenach wilgotnych i podmokłych, stanowi zmiana stosunków wodnych, 

która w skrajnym przypadku może doprowadzić do przekształcenia ekosystemu i degradacji 

terenu. 

 

2. Ocena dotychczasowego zakresu ochrony walorów i zasobów przyrodniczych 

2.1. Ocena stanu ochrony i użytkowania walorów i zasobów przyrodniczych 

 Przeprowadzone prace terenowe i kameralne wskazują, iż na obszarze opracowania 

występują zasoby posiadające pewną wartość przyrodniczą, wskazane do zachowania i 

ochrony (zbiorowiska leśne nawiązujące do łęgów i grądów, wilgotne łąki, starorzecza, 

stawy). Ogólnie należy stwierdzić, że w zakresie walorów florystycznych i faunistycznych na 

terenie gminy nie prowadzi się żadnej polityki ochronnej w stosunku do ich 

bioróżnorodności.   

Pod względem użytkowania walorów florystyczno-faunistycznych większość obszarów 

ich występowania obejmuje nieużytki, zbiorniki wodne lub ekstensywnie użytkowane grunty 

rolne (głównie łąki i pastwiska). Znaczny udział w strukturze zagospodarowania mają lasy. 

Generalnie obserwuje się następującą prawidłowość. Im bardziej ekstensywne formy 

zagospodarowania tym większa wartość przyrodnicza przestrzeni. Szata roślinna obszaru 

opracowania wykazuje umiarkowane zróżnicowanie. Stwierdzono tu występowanie głównie 

zbiorowisk leśnych oraz pól uprawnych.  

 Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, 

należy na tym terenie do potencjalnie zagrożonych, które powinny być przedmiotem 

szczególnej troski. Obniżanie poziomu wód gruntowych, zaprzestanie wykaszania lub zmiana 

sposobu ich użytkowania jest przyczyną zarastania ich gatunkami mało wartościowymi pod 

względem przyrodniczym.  

 Najcenniejsze struktury przyrodnicze na terenie opracowania tj. łąki między Trzęsiną, 

a Osowcem Śląskim, oles w Trzęsinie, ujście rzeki Libawy, starorzecza w dolinie Małej 

Panwi, łąki w dolinie Brynicy i Jemielnicy, kompleks leśny Borów Stobrawsko-Turawskich, 
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Jezioro Turawskie nie są skutecznie chronione. Prawną ochroną objęty jest duży obszar 

gminy w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, który co 

prawda obejmuje większość wymienionych terenów, jednakże nie zapewnia im skutecznej 

ochrony. Jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych form ochrony przyrody będzie 

wyznaczona ostoja Natury 2000 obejmująca Jezioro Turawskie. Odpowiednią formą ochrony 

pozostałych wymienionych wyżej obszarów, uniemożliwiającą nieodwracalne zniszczenie 

szaty roślinnej, głównie poprzez zabudowę, prowadzenie korytarzy infrastrukturalnych, 

zalesianie łąk wilgotnych stanowiących potencjalne siedlisko dla rzadkich gatunków roślin i 

zwierząt, odwodnienie terenów, jest: 

 dla starorzeczy w dolinie Małej Panwi objęcie ich ochroną w formie użytku 

ekologicznego, 

 dla mozaiki siedlisk i zbiorowisk doliny Małej Panwi, doliny Brynicy i Jemielnicy objęcie 

ich ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 

 dla najcenniejszego ciągu łąk i naturalnych olsów przy miejscowości Trzęsina utworzenie 

użytku ekologicznego. 

  

 Zasoby „użytkowe” reprezentowane przez grunty orne należące w większości do 

wyższych klas bonitacyjnych (III i IV) są przeważnie użytkowane rolniczo. Występujące na 

obszarze opracowania duże kompleksy leśne reprezentują znaczną wartość ekologiczną i 

powinny w sposób zrównoważony być eksploatowane przez gospodarkę leśną. Złoża kruszyw 

naturalnych nie są obecnie eksploatowane i ich wykorzystanie może być ograniczone przez 

zagospodarowanie terenu i położenie w strefie ochronnej ujęć wody w Zawadzie. 

 
2.2. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich kształtowania  
 
 Obszar opracowania stanowi przykład krajobrazu kulturowego, z dominacją 

roślinności leśnej i pól uprawnych. Elementami antropogenicznymi, są głównie nasypy i 

szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe oraz linie elektroenergetyczne, a także wały i tama 

przy Jeziorze Turawskim. 

 

 Teren opracowania charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami krajobrazowymi. W 

chwili obecnej można wyróżnić następujące walory krajobrazowe: 

 małe (tereny intensywnie użytkowane rolniczo, zabudowane, ubogie w elementy 

wzbogacające, gdzie występują elementy dysharmonijne jak linie elektroenergetyczne,  
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występują one w południowej i zachodniej części gminy, przede wszystkim wieś 

Zawada),  

 średnie (większość terenów osadniczych wraz z otoczeniem pól uprawnych), 

 wysokie (miejscowości o zachowanej wartości historycznej i zachowanym układzie 

przestrzennym: Ligota Turawska, Bierdzany, Turawa i Osowiec, tereny w dolinie 

Małej Panwi i Brynicy, na obrzeżach Jeziora Turawskiego oraz teren Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, w tym ekstensywnie 

użytkowane łąki w okolicy Trzęsiny). 

 
 W celu zachowania lokalnej tożsamości kulturowej miejsca, jego wartości 

historycznych i krajobrazowych w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Turawa zaproponowano ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej 

typu „B” dla zabytkowego dla wsi Ligota Turawska i Zakrzów Turawski. W zakres działań 

podstawowych-obligatoryjnych w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej „B” wchodzą: 

 zachowanie i ochrona obiektów i zespołów przestrzennych wraz z elementami środowiska 

przyrodniczego; 

 rewaloryzacja obiektów zagrożonych dekapitalizacją. 

 

Wszelka działalność związana z remontami, konserwacją oraz rekonstrukcją zabudowy 

winna być uzgadniana z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

Proponowane w niniejszym opracowaniu kierunki kształtowania krajobrazu obejmują m.in.: 

- tereny leśne - zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu, 

- parki – ochrona i rewaloryzacja, 

- siedliska chronione – ochrona przed zmianą stosunków wodnych i sposobu 

użytkowania , 

- grunty organiczne i mineralno-organiczne – zachowanie w dotychczasowym 

użytkowaniu, odtwarzanie naturalnych stosunków wodnych, wypas i wykaszanie łąk, 

- stawy i starorzecza – ochrona przed zmianą sposobu użytkowania,  

- ostoje fauny – pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu, 

- ostoje flory – zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu,  

- tereny o znaczących walorach krajobrazu – ochrona i kształtowanie harmonijnego 

krajobrazu, wyłączenie spod lokalizacji elementów dysharmonijnych, 
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wielkokubaturowych lub wysokościowych (stacje telefonii komórkowej, elektrownie 

wiatrowe), 

- korytarz ekologiczny rzeki Mała Panew – wyłączenie spod realizacji zabudowy i 

zainwestowania, odtwarzanie użytków zielonych w międzywalu i jego sąsiedztwie, 

wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń, 

- korytarz ekologiczny rzeki Jemielnica, Swornica i Brynica – wyłączenie spod 

realizacji zabudowy i zainwestowania, ochrona przed zmianą sposobu użytkowania, 

wznowienie wykaszania i wypasu łąk, w miarę możliwości odtwarzanie naturalnych 

stosunków wodnych, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń,  

- wprowadzenie i uzupełnianie pasów zieleni przydrożnej (wysokiej) w ciągach 

drogowych oraz kokonu zieleni (zadrzewień, zakrzaczeń) wokół skoncentrowanych 

terenów zabudowy mieszkalnej i usługowej w celu ich zasłonienia, w szczególności 

tereny przy oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym i tereny przy wsi Zawada, 

- wzbogacenie terenów intensywnie użytkowanych rolniczo przez wprowadzenie 

zadrzewień, zakrzaczeń, oczek wodnych itp., w szczególności wieś Zawada, Węgry i 

przy drogach:  krajowej nr 45 i wojewódzkich. 

 

3. Ocena stanu środowiska i możliwości minimalizowania zagrożeń 

 Aktualny stan środowiska na obszarze opracowania ocenić należy jako średni, za 

sprawą zanieczyszczenia wód powierzchniowych, a w szczególności Jeziora Turawskiego. 

Ponadto położenie terenu w stosunku do zewnętrznych źródeł emisji zanieczyszczeń 

powietrza powoduje, że teren ten narażony jest na oddziaływania przemysłu przenoszone ze 

znacznych odległości. Pomimo tego utrzymują się tutaj stosunkowo niskie poziomy 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Jedynie lokalne źródła energetyczne 

występujące w jednostkach osadniczych mogą wywoływać podwyższone emisje 

zanieczyszczeń, szczególnie w okresie zimowym.  

 Pod względem akustycznym najbliższe otoczenie pasów drogowych, a w 

szczególności drogi krajowej nr 45 jest obszarem o obniżonych parametrach jakościowych 

klimatu akustycznego. 

 Minimalizacja istniejących zagrożeń atmosferycznych i zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych postępować będzie samorzutnie poprzez powszechne 

stosowanie nowoczesnych technologii grzewczych (proekologicznych) oraz skanalizowania 

obszaru gminy. Ograniczenie uciążliwości akustycznej układu komunikacyjnego wymaga 

przyjęcia na etapie opracowywania planu i w dalszych etapach prowadzenia inwestycji, takich 
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rozwiązań przestrzennych, technicznych i organizacyjnych, które spowodują dotrzymanie 

warunków normatywnych na terenach potencjalnie podlegających ochronie akustycznej. 

 Najbardziej problematyczne i najpoważniejsze w chwili obecnej jest zanieczyszczenie 

Jeziora Turawskiego, przywrócenie równowagi i oczyszczenie zbiornika oraz minimalizacja 

zagrożeń związanych z gospodarką wodno-ściekową wymaga ogromnych nakładów 

finansowych.  Stan pozostałych komponentów, w szczególności gleb należy ocenić jako 

dobry, nie podlegający żadnym istotnym przekształceniom. Na obszarze opracowania nie 

występują aktywne procesy geodynamiczne.   

 

3.1. Ocena stanu szaty roślinnej i źródeł jej zagrożenia 

Trudno jednoznacznie i ostatecznie ocenić stan poszczególnych typów roślinności. W 

każdym rodzaju – np. roślinności leśnej występują płaty o wysokim stopniu naturalności, a 

także typowe gospodarcze drzewostany znacznie zdegenerowane, pozbawione 

charakterystycznych elementów florystycznych.  

Główne źródła zagrożeń dla poszczególnych typów ekosystemów to: 

Dla obszarów zbiorowisk łąkowych: 

 intensyfikacji rolnictwa poprzez 

o intensyfikację wypasu lub koszenia,  

o przenawożenie łąk i pastwisk, 

o porzucanie gospodarki łąkarskiej, 

o stosowanie podsiewów gatunkami preferowanymi gospodarczo 

o melioracje odwadniające;  

Dla obszarów zbiorowisk leśnych: 

 intensyfikacji leśnictwa poprzez: 

o wprowadzanie gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem 

(degeneracja lasu), 

o wprowadzanie monokultur leśnych, wskutek czego następuje 

między innymi wyjałowienie gleby, ograniczenie procesów 

regeneracyjnych  lasu i drastyczne ograniczenie nisz 

ekologicznych,  

o odmładzanie drzewostanów, wskutek czego zmniejsza się ilość 

potencjalnych nisz ekologicznych i pozbawia się ekosystem leśny 

gatunków zwierząt właściwych dla drzewostanów wyższych klas 

wieku (dziuplaki, sowy, nietoperze, tysiące gatunków 
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bezkręgowców),  

o zubażanie fitocenoz leśnych o materię organiczną wskutek 

wywożenia i spalania materiału z cięć pielęgnacyjnych, 

o usuwania z lasów starych, martwych i dziuplastych drzew 

będących środowiskiem życia dla tysięcy gatunków roślin i 

zwierząt, 

o likwidację śródleśnych oczek wodnych i łąk będących żerowiskiem 

dla wielu gatunków zwierząt, głównie ssaków i ptaków, a także 

podnoszących bioróżnorodność lasu; 

Dla obszarów zbiorowisk wodnych: 

o intensywna gospodarka rolna – spływ do wód powierzchniowych 

środków ochrony roślin i nawozów, 

o fizyczna likwidacja starorzeczy i małych zbiorników wodnych, 

o silna presja turystyczna (kąpieliska, wędkarstwo) 

o nielegalne składowanie odpadów, 

o brak rozwiązanej gospodarki  wodno-ściekowej. 

 

4. Ocena zgodności użytkowania i zagospodarowania z uwarunkowaniami 

przyrodniczymi 

 Przeprowadzone prace terenowe i analizy kameralne wykazują, że dotychczasowa 

forma i sposób użytkowania terenu, z niewielkimi wyjątkami odpowiadają lokalnym 

uwarunkowaniom przyrodniczym. Duża część terenu opracowania (ponad 50%), gdzie 

występują gleby słabej jakości wykorzystywana jest w gospodarce leśnej. Natomiast tereny 

cechujące się dobrymi walorami rolniczej przestrzeni produkcyjnej (III i IV klasa 

bonitacyjna) i jako tereny o predyspozycji dla użytkowania rolnego, takiemu użytkowaniu 

podlega.  

 Tereny, gdzie występuje wyższy poziom wód gruntowych wykorzystywane są w 

większości jako tereny łąkowo – pastwiskowe, ale część z nich przekształcono w grunty orne, 

zaburzając tym samym ich funkcjonowanie,  w szczególności problem ten dotyczy doliny 

Małej Panwi.  Negatywne zmiany szaty roślinnej doprowadziły do degradacji tego korytarza 

ekologicznego, ograniczania korzystnego wpływu na mikroklimat, degradacji walorów 

krajobrazowych i ograniczenia możliwości podtrzymania równowagi ekologicznej terenów 

przyległych. Podobne zjawisko występuje w dolinie Jemielnicy, gdzie regulacja rzeki i 

intensywne rolnictwo doprowadziło do znacznej degradacji korytarza ekologicznego. 
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Zagrożeniem dla ciągłości wykorzystania terenów łąk i pastwisk oraz zagrożenie 

przekształceń szaty roślinnej jest także porzucanie łąk i pastwisk (zaprzestanie ich 

użytkowania) oraz melioracje odwadniające. Jednocześnie ekosystemy dolinne charakteryzują 

się znaczącym potencjałem restytucyjnym i jako tereny, które nie będą podlegały presji 

inwestycyjnej, mogą być wykorzystane w przyszłości jako obszary odbudowy półnaturalnych 

zbiorowisk łąkowych, szuwarowych i wodnych. Z tych względów w procesach 

zagospodarowania przestrzennego doliny rzeczne powinny podlegać szczególnym rygorom i 

gwarantować możliwość restytucji walorów przyrodniczych. 

 Podsumowując, obszar gminy Turawa poza niewielkimi wyjątkami charakteryzuje się 

zgodnością form zagospodarowania z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Do terenów 

niezgodnych w tym względzie, istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody, należą: 

 obszary istniejących i projektowanych form ochrony przyrody – obszary te 

charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi, dużą wrażliwością i podlegają 

różnorakim zagrożeniom związanym głównie z dotychczasowym sposobem 

zagospodarowania. Zachowanie struktur przyrodniczych i równowagi biocenotycznej 

tych ważnych przyrodniczo obiektów będzie z pewnością łatwiejsze po wprowadzeniu 

prawnej ochrony na mocy aktów prawnych właściwych organów administracji 

publicznej.  

 dolina Małej Panwi – obszar, mimo znaczących przekształceń, charakteryzuje się 

dużymi walorami ekologicznymi. Rozwój funkcji rolniczej (grunty orne) na tych 

obszarach oraz prace związane z ochroną przeciwpowodziową prowadziły do 

uruchomienia negatywnych procesów w efekcie, których znacząco przekształcono lub 

zupełnie zlikwidowano naturalne i półnaturalne biocenozy. Negatywne zmiany szaty 

roślinnej doprowadziły do degradacji korytarza ekologicznego, ograniczania 

korzystnego wpływu na mikroklimat, dewastacji walorów krajobrazowych i 

ograniczenia możliwości podtrzymania równowagi ekologicznej terenów przyległych. 

Jednocześnie ekosystemy dolinne charakteryzują się znaczącym potencjałem 

restytucyjnym i jako tereny, które nie będą podlegały presji inwestycyjnej, mogą być 

wykorzystane w przyszłości jak obszary odbudowy półnaturalnych zbiorowisk 

łąkowych, szuwarowych i wodnych. Z tych względów w procesach zagospodarowania 

przestrzennego dolina Małej Panwi powinna podlegać szczególnym rygorom i 

gwarantować możliwość restytucji walorów przyrodniczych.. 
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5. Ocena ograniczeń dla użytkowania i zagospodarowania terenu 

Ograniczenia dla użytkowania i zagospodarowania terenu związane są z zasobami 

środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz oddziaływaniami antropogenicznymi.  

Ograniczenia użytkowe obejmują: 

 kompleksy leśne o różnym poziomie zrównoważenia ekologicznego, pełniące funkcje 

ochronne, biotopotwórcze, klimatyczne, wodochronne, stabilizujące warunki 

ekologiczne w najbliższym otoczeniu, występujące w południowej i północnej części 

gminy,  

 tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych wymagających ochrony 

i kształtowania (m.in. proponowane formy ochrony przyrody i krajobrazu 

kulturowego, siedliska chronione, stanowiska roślin chronionych, zabytki), 

 prawne formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-

Turawskie”, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, 

 dolina Małej Panwi pełniąca funkcje korytarza ekologicznego o randze ponadlokalnej, 

będąca naturalnym łącznikiem pomiędzy obszarami zasilającymi, a zasilanymi – 

droga przepływu biomasy, zapewniająca ciągłość przestrzenną, podnosząca naturalną 

odporność układu, pełniąca funkcje wentylacyjno–klimatyczne oraz dolina Jemielnicy, 

Swornicy i Brynicy jako ważne obszary węzłowe lub/i łącznikowe o znaczeniu 

lokalnym, wymagające ochrony, 

 ochronę zasobów kulturowych w formie stref konserwatorskich (Ligota Turawska i 

Zakrzów Turawski) oraz proponowane do ochrony na podstawie decyzji samorządu 

lokalnego (Ligota Turawska, Bierdzany, Turawa, Osowiec), 

 niekorzystne warunki klimatu lokalnego (bioklimatu) w obrębie doliny Małej Panwi, 

Jemielnicy, Swornicy i Brynicy oraz w obniżeniach ich dopływów, a także w strefie 

oddziaływania drogi krajowej i dróg wojewódzkich, 

 podwyższony poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza przy drodze krajowej i 

wojewódzkich, 

 zanieczyszczenie wód Jeziora Turawskiego, 

 gazociągi wysokoprężne, 

 linie elektroenergetyczne wysokich napięć, 

 strefy ochronne przy ujęciach wody, 

 tereny złóż surowców naturalnych „Turawa”, „Zawada I” i „Zawada II”, 



Opracowanie ekofizjograficzne  
gminy Turawa 

 
BIO-PLAN, Krasiejów, 

 ul. Psie Pole 15, tel. 0 608 689 344 

65 

 obszary występowania Głównych  Zbiorników Wód Podziemnych, 

 tereny o znacznej przepuszczalności gruntów wymagające ochrony przed 

przenikaniem zanieczyszczeń w głąb profilu glebowego, 

 kompleksy gleb III klasy bonitacyjnej, 

 gleby organiczne i mineralno-organiczne, 

- tereny zalewowe, w szczególności w dolinie Małej Panwi i okolicy wsi Zawada oraz 

Jeziora Turawskiego, 

- istniejąca oczyszczalnia ścieków komunalnych, 

- strefa ochrony czaszy zbiornika Turawskiego – ograniczenie zmian w użytkowaniu i 

zagospodarowaniu terenu. 

. 

 Oceniając wagę istniejących ograniczeń należy stwierdzić, że większość z nich ma 

charakter trwały i nie istnieje możliwość ich minimalizacji (korytarze ekologiczne, warunki 

bioklimatyczne, dobre jakościowo gleby, gleby organiczne, złoża surowców mineralnych, 

zasoby wód podziemnych).  

 Natomiast zanieczyszczenia powietrza, wód, w tym Jeziora Turawskiego oraz 

podwyższony poziom hałasu powodowanego przez przebiegającą drogę krajową czy 

wojewódzką możliwe są do zminimalizowania poprzez m.in. odpowiednie kształtowanie 

terenów zielonych (zieleń izolacyjna wzdłuż pasów drogowych), zabiegi restytucyjne. 

Ponadto pewne ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowania terenu narzucają także 

przebiegające przez teren gminy korytarze infrastrukturalne związane z przebiegiem linii 

wysokiego napięcia oraz przebiegiem gazociągu gazu ziemnego. 

 

 W  przypadku zagrożeń naturalnych, związanych z zagrożeniem powodziowym, 

ograniczenia takie - wskutek działań prewencyjnych i technicznych - możliwe są do 

zminimalizowania. Jednakże najskuteczniejszym środkiem prewencyjnym są zapisy w planie 

miejscowym zakazujące lokalizacji na terenach zalewowych inwestycji, 

Mając na uwadze występowanie powyższych ograniczeń, wskazane jest podjęcie na 

etapie opracowywania planu przestrzennego rozstrzygnięć co do przeznaczenia terenu dla 

zróżnicowanych funkcji użytkowych i określenia warunków dopuszczalnej realizacji 

zainwestowania. 
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V. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU  

 Prognoza zmian środowiska w wyniku dalszego, dotychczasowego sposobu 

użytkowania i zagospodarowania terenu, oparta została na analizie stanu istniejącego,  nie 

biorąc pod uwagę planowanych trendów rozwojowych. Można stwierdzić, że niniejsza 

prognoza odpowiada analizie wariantu „0”-go tzn. kontynuacji dotychczasowego 

zagospodarowania.  

 Obszar opracowania od długiego okresu podlega trwałemu, intensywnemu 

gospodarczemu wykorzystaniu dla celów gospodarki rolnej i leśnej. Generalnie, kontynuacja 

gospodarki na gruntach uprawnych i w lasach nie będzie prowadzić do zmian, mogących 

powodować obniżenie jego walorów użytkowych ani naruszenia istniejących zasobów 

środowiskowych. 

 W wyniku kontynuacji działalności rolniczej nie należy prognozować uruchomienia 

procesów, zjawisk i oddziaływań innych, niż obserwowane dotychczas. W dalszym ciągu 

podstawowym procesem będzie okresowe, powtarzalne naruszenie warstwy glebowej i 

zmiany jej struktury w trakcie prac przygotowawczych do sezonu wegetacyjnego i po jego 

zakończeniu, zaś prowadzone w okresie wzrostu standardowe zabiegi agrotechniczne nie będą 

odbiegać od dotychczas stosowanych. Zakres prowadzonych prac rolnych nie daje przesłanek 

do uruchomienia na tym obszarze procesów geodynamicznych, mogących skutkować 

ubytkiem lub degradacją powierzchni ziemi, zmianą struktury oraz ubytkiem potencjału 

glebowego. Kontynuacja rolniczego użytkowania nie będzie również prowadzić do 

zakłócenia naturalnie ukształtowanych stosunków gruntowo – wodnych.  

 Występujące w chwili obecnej powiązania pomiędzy środowiskiem wodnym, a 

środowiskiem glebowym i szatą roślinną wykluczają możliwość pogorszenia warunków ich 

wzrostu, gdyż zasilanie poziomu glebowego i upraw w wodę następuje wskutek opadów 

atmosferycznych, przy wykorzystaniu zdolności retencyjnych warstwy glebowo – 

próchniczej. 

 Towarzysząca uprawom gospodarka nawozowa może dalej prowadzić do pogorszenia 

stanu czystości pierwszego poziomu wód podziemnych związkami azotu, jednak 

oddziaływanie takie jest ograniczone tylko do niektórych terenów. Obszary rolne, w chwili 

obecnej nieużytkowane lub w sposób ograniczony użytkowane rolniczo, mogą w drodze 

sukcesji naturalnej podlegać procesom przekształceniowym lub zarastać roślinnością 

atropogeniczną i ekspansywną (nawłoć kanadyjska itp.). 

 Potencjalną degradacją zagrożone są te tereny, które mają istotne znaczenie dla układu 
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terenów otwartych gminy i bioróżnorodności, a nie są poddane ochronie w jakiejkolwiek 

formie. Dotyczy to w szczególności doliny Małej Panwi, jako korytarza ekologicznego i 

obszaru występowania terenów podmokłych i bagiennych. Zmiany zachodzące w środowisku, 

istotne z punktu widzenia wartości przestrzeni i zasobów są pochodną rozwoju gminy. 

W zakresie zagrożeń dla ciągłości powiązań przyrodniczych najbardziej niepożądanymi 

kierunkami przekształceń powodowanymi przez dotychczasowe użytkowanie i 

zagospodarowanie są: 

-  fragmentacja siedlisk na skutek rozwoju zabudowy i transportu, 

-  zmiany stosunków wodnych, w szczególności na obszarach wodno-błotnych dolin 

rzecznych i wyrobisk poeksploatacyjnych, 

-  zabudowa dolin rzecznych stanowiących główne osie systemu ekologicznego 

gminy, 

-  zamiana użytkowanie trwałych użytków zielonych na grunty orne, 

- zniszczenie liniowych zadrzewień, zakrzaczeń, ziołorośli, w szczególności 

wzdłuż cieków. 

 Aby ograniczyć intensywność degradacji terenów przyrodniczo cennych należy 

poddać je ochronie prawa miejscowego, w tym poprzez ustalenia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Intensywność degradacji będzie zależała nie tylko od 

zachowań i kultury lokalnych społeczności, ale w głównej mierze od mechanizmów 

formalnych i finansowych związanych z gospodarką odpadami – w tym gruntem z wykopów 

pod fundamenty itp. Składowanie „na dziko” dużej ilości gruzu i mas ziemnych z wykopów 

pod fundamenty jest w chwili obecnej głównym źródłem zdegradowania części powierzchni 

doliny rzeki Małej Panwi. 

Przewidywana intensywność niepożądanych przekształceń dla poszczególnych form 

przedstawia się następująco: 

- fragmentacja siedlisk na skutek rozwoju zabudowy i transportu – bardzo duża, 

- zmiany stosunków wodnych, w szczególności na obszarach wodno-błotnych dolin 

rzecznych – bardzo duża, 

- zabudowa dolin rzecznych stanowiących główne osie systemu ekologicznego gminy 

– duża, 

- zamiana użytkowanie trwałych użytków zielonych na grunty orne – bardzo duża, 

- zniszczenie liniowych zadrzewień, zakrzaczeń, ziołorośli i muraw, w szczególności 

wzdłuż cieków – bardzo duża. 
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W ostatnich 10-15 latach obserwuje się wyraźnie dwa trendy określające charakter 

zmian, które można zidentyfikować jako następujące: 

-  minimalizacja negatywnych oddziaływań podmiotów gospodarczych, co jest 

związane z bardziej restrykcyjną polityką ekologiczną państwa, w tym z systemem 

opłat i kar 

-  wzrost zagrożeń związanych z rozwojem komunikacji drogowej i kolejowej, 

głównie w zakresie zagrożenia hałasem 

 

Intensywność zmian, zarówno pozytywnych, jak i niepożądanych jest znacząca i 

udokumentowana zarówno danymi statystycznymi, jak tez wynikami badań i pomiarów.  

W przypadku zmian pozytywnych należy zauważyć, iż poprawie uległy wskaźniki 

jakości powietrza i jakości wód, co jest niewątpliwie związane z ograniczaniem 

wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza i do wód przez sektory; przemysłowy i 

komunalny. 

W przypadku zmian negatywnych odnotować należy wzrost powierzchni i wzrost 

populacji mieszkańców zagrożonych nadmiernym hałasem komunikacyjnym, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni i populacji zagrożonej hałasem przemysłowym. 

 
 
VI. UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE  
 
1. Wskazanie obszarów predysponowanych do pełnienia funkcji przyrodniczych  
 
1.1. Obszary tworzące lokalny system przyrodniczy  
 

Waloryzacja przyrodnicza terenu opracowania wykazuje, że tereny o największych 

wartościach przyrodniczych zajmowane są przez lasy, łąki bogate gatunkowo, starorzecza, 

inne zbiorniki wodne z trzcinowiskami i łozowskami. Pozostały obszar opracowania (ok. 40 

% powierzchni) stanowią tereny o małej wartości przyrodniczej, reprezentowane przez tereny 

intensywnie użytkowane rolniczo z małą ilością elementów wzbogacających krajobraz oraz 

tereny zainwestowane, które nie posiadają żadnego znaczenia dla zachowania wartości 

przyrodniczej obszaru. 

Przeprowadzona waloryzacja pozwala stwierdzić, że pomimo znacznych przekształceń 

antropogenicznych, na badanym terenie znajdują się struktury istotne z punktu widzenia 

pełnionych funkcji przyrodniczych w ramach regionalnego i lokalnego systemu 

ekologicznego.  
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Lokalny system ekologiczny stanowi część wielkoobszarowego systemu 

ekologicznego gminy, województwa i kraju. W jego skład wchodzą struktury o znaczeniu 

regionalnym i lokalnym. Są to obszary o zwiększonym potencjale biologicznym w stosunku 

do terenów sąsiednich lub mogące pełnić funkcje korytarzy ekologicznych. Lokalny system 

ekologiczny wyróżnia tereny, których ochrona lub ekstensywne użytkowanie zapewni 

harmonijne funkcjonowanie ponadlokalnych i lokalnych struktur krajobrazowo - 

przyrodniczych, umożliwi trwałe użytkowanie gospodarcze, służy tworzeniu warunków dla 

rozwoju rekreacji i przyjaznej środowisku działalności gospodarczej. 

 Na terenie opracowania wyróżniono elementy i struktury o zwiększonym potencjale 

biologicznym o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, stanowiące o powiązaniach 

przestrzennych z terenami zewnętrznymi: 

 elementy międzynarodowej sieci ekologicznej Natura 2000 – „Jezioro Turawskie” 

 elementy krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL w postaci obszaru węzłowego o randze 

krajowej  „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, 

 elementy wojewódzkiej sieci ekologicznej w postaci korytarza ekologicznego rangi 

ponadlokalnej „Dolina Małej Panwi”,  

 elementy lokalnego systemu ekologicznego, na który składają się: 

 

podstawowe elementy zasilające układ przyrodniczy 

- obszary węzłowe - obszary, w których skład wchodzą wzajemnie powiązane ekosystemy, 

tworzone przez wyróżniające się z otoczenia skupiska osobników, gatunków, biomasy, 

pełniące rolę głównych centrów zasilania i stabilizacji przyrody dla całego układu 

przestrzennego; formy te mają istotne znaczenie klimatyczne, hydrologiczne i/lub 

biologiczne; w obrębie terenu opracowania wyróżnia się: 

 kompleksy leśne w dolinie Małej Panwi, 

 kompleksy leśne w dolinie Brynicy. 

 

Wśród ekosystemów łąkowych za węzłowe należy uznać: 

 łąki położone w dolinie Małej Panwi, 

 łąki położone w dolinie Brynicy,  

 łąki położone w dolinie Jemielnicy. 
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Wśród ekosystemów wodnych i wodno-błotnych za węzłowe dla struktury 

ekologicznej gminy uznano: 

 koryto Małej Panwi i jej starorzecza, 

 Jeziora Turawskie wraz z ujściem Libawy, 

 koryto Brynicy, 

 koryto Jemielnicy, 

 kanał hutniczy w Osowcu, 

 stawy hodowlane koło Marszałek. 

 

podstawowe elementy tranzytowe układu przyrodniczego 

- korytarze ekologiczne - obejmują liniowe struktury przestrzenne zapewniające ciągłość 

przestrzenną dla sąsiednich ekosystemów, zapobiegają ich izolacji, sprzyjają migracji 

flory i fauny, wzmacniają naturalną odporność układu i magazynują najwartościowsze 

gatunki; struktury te wiążą przestrzennie obszary zasilania i regionalny system 

przyrodniczy – na terenie opracowania rolę tą pełni przede wszystkim dolina Małej Panwi 

oraz dolina Jemielnicy, Brynicy i Swornicy oraz Kanał Hutniczy, w mniejszym zakresie 

funkcje łącznikowe (jako sięgacze ekologiczne) pełnią pozostałe cieki i rowy. 

 

Korytarze ekologiczne są często przerywane strefami nieciągłości, powodowanymi 

występowaniem zwartych ekosystemów pól uprawnych. Charakteryzują się jednak bogatą 

strukturą funkcjonalno-przestrzenną. Składają się na nią ekosystemy zadrzewieniowe, wodne, 

fragmenty łąk. W procesach zagospodarowania przestrzennego powinno się za wszelką cenę 

dążyć do odtworzenia i zachowania pełnej ciągłości strukturalno-funkcjonalnej korytarzy 

ekologicznych.  

 
 
1.2. Obszary proponowane do ochrony prawnej  
  
  Do ochrony prawnej kwalifikuje się obszar o dużej bioróżnorodności, z wieloma 

elementami wzbogacającymi krajobraz, będący siedliskiem chronionych i zagrożonych 

gatunków roślin i zwierząt.  

  Na terenie opracowania do ochrony prawnej kwalifikują się starorzecza w dolinie 

Małej Panwi, kompleksy łąk wilgotnych, w tym na glebach organicznych, zbiorniki wodne, 

lasy o charakterze naturalnym. Do ochrony prawnej na terenie gminy Turawa wyróżniono 

następujące obszary: 
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 projektowana ostoja Natura 2000 – OSO „Jezioro Turawskie” 

Ostoja wyznaczona na podstawie Dyrektywy Ptasiej w sieci NATURA 2000. 

Obejmuje Jezioro Turawskie wraz z częścią przybrzeżną. Tereny te są miejscem 

gniazdowania wielu ciekawych gatunków ptaków. Są to m.in.: rybitwa białowąsa Chlidonias 

hybridus, pliszka cytrynowa Motacilla citreola, krwawodziób Tringa totanus, kszyk 

Gallinago gallinago, bąk Botarius stellaris, bączek Ixobrychus minutus, płaskonos Anas 

clypeata i cyranka Anas querquedula. Zbiornik stanowi też ważne miejsce odpoczynku i 

żerowania dla ptaków migrujących. Z tego względu został zaliczony do ostoi ptactwa 

wodnego o randze europejskiej. Do najciekawszych stwierdzonych tu ptaków przelotnych 

należą m.in.: brodziec pławny Tringa stagnatilis, wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus 

i wydrzyk długosterny Stercorarius parasiticus, terekia Xenus cinereus, ostrygojad 

Haematopus ostralegus, płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus, rybitwa białoskrzydła 

Chlidonias leucopterus, mewa trójpalczasta Rissa tridactyla.  

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Ujście rzeki Libawy 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Turawa zaproponowano do ochrony prawnej, w postaci zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego, najatrakcyjniejszy pod względem faunistycznym i krajobrazowy ujścia 

Libawy wraz z obrzeżami Jeziora Turawskiego. Dokładna analiza przyrodnicza tego terenu 

pod kątem Dyrektywy Habitatowej i Dyrektywy Ptasiej Natura 2000, pozwala jednak na 

wyznaczenie na tym obszarze rezerwatu faunistyczno-krajobrazowego. Jest to miejsce lęgów i 

żerowania najciekawszych gatunków ptaków spotykanych na Jeziorze Turawskim.  

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Małej Panwi  

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Turawa zaproponowano również do ochrony prawnej, w postaci zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego, najatrakcyjniejszy krajobrazowo odcinek doliny Małej Panwi wraz z 

przylegającymi do niego terenami użytkowanymi rolniczo, gdzie występują interesujące 

zbiorowiska leśne, wodne i szuwarowe oraz cenne zabytki kulturowe.  

 Dolina Małej Panwi w okolicach Węgrów i Osowca jest jednym z ostatnich w 

województwie opolskim odcinkiem naturalnej w przebiegu dużej rzeki nizinnej. Na całym 

odcinku koryto i przyległa część doliny tworzy unikatowy krajobraz z zachowanymi licznymi 

meandrami, podcięciami erozyjnymi, zabagnieniami, wypłyceniami, głębiami, bystrzami i 

innymi godnymi zachowania elementami. Charakterystyczną cechą doliny jest wyraźnie 

zaznaczona krawędź erozyjna na granicy z wyższymi tarasami i równinami polodowcowymi.  
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 Podstawowym uwarunkowaniem wykonywania ochrony przyrody na terenie 

proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest bezwzględna ochrona strukturalna 

i funkcjonalna Małej Panwi, której działalność ma decydujące znaczenie w kształtowaniu 

unikalnego krajobrazu. Ochrona ta nie stoi w sprzeczności z realizacją funkcji turystycznych 

oraz racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej i rolnej. 

Proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje również interesujący pod 

względem kulturowym, krajobrazowym i przyrodniczym nieczynny kanał hutniczy w 

Osowcu oraz kanał młyński w Węgrach. Prócz walorów krajobrazowych i historycznych 

obszar ten obfituje w rzadkie w skali regionu gatunki roślin i zbiorowiska roślinne. Dolinę 

Małej Panwi i brzegi kanałów porastają niewielkie powierzchniowo fragmenty lasów 

liściastych, głównie łęgowych i grądowych. Do najbardziej interesujących zespołów wodnych 

należy zespół „lilii wodnych” Nupharo-Nymphaeetum albae oraz zespół z dominacją rzęśli 

hakowatej Ranunculo-Callitrichetum hamulatae. Występuje tu również wiele innych 

zbiorowisk wodnych, reprezentowanych przez fitocenozy z klas Lemnetea i Potametea. 

Stwierdzono tu występowanie zespołu rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej 

Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek charakterystyczny rzęsa drobna 

Lemna minor. Występuje tu również zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis 

oraz zespół wywłócznika kłosowego Myriophyletum spicati. Nad brzegami Małej Panwi i 

kanałów występują zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe. Znajdują się tu również 

stanowiska grążela żółtego Nuphar lutea, grzybieni białych Nymphaea alba, śniedka 

baldaszkowatego Ornithogalum umbellatum, kaliny koralowej Viburnum opulus, porzeczki 

czarnej Ribes nigrum i rzadkiej rzęśli hakowatej Callitriche hamulata. 

Występują tu również liczne gatunki płazów. Spotkać tu można traszkę zwyczajną 

Triturus vulgaris, żabę trawną Rana temporaria, żabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą 

Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis oraz coraz rzadszą rzekotkę drzewną Hyla arborea. 

Spośród gromady gadów spotkać tu można zaskrońca Natrix natrix. Z wielu gatunków 

ptaków lęgowych, spotykanych na tym terenie, do najbardziej interesujących zaliczyć 

zimorodka Alcedo atthis.  

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Brynicy” 

Ochroną proponuje się objąć początkowy odcinek od Rzędowa, głównie łąki, poprzez 

stawy do granicy gminy. Teren ten charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami 

przyrodniczymi i krajobrazowymi, stanowi ostoję fauny i korytarz ekologiczny. 

Ewenementem są wielkoprzestrzenne, niemal nie użytkowane lub użytkowane ekstensywnie 

obszary łąkowe. 
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 Użytek ekologiczny „Śródleśne Łąki” 

Proponowany użytek obejmuje kompleks śródleśnych łąk nad lewostronnym dopływem 

Brynicy. Teren ten jest ostoją dla wielu gatunków zwierząt łownych, chronionych i rzadkich. 

Tereny te w 95% są nieużytkowane.  

 Użytek ekologiczny „Trzęsina” 

Proponowany zespół obejmuje tereny o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, 

gdzie występuje mozaika zbiorowisk leśnych, zaroślowych i łąkowych. Łąki wilgotne z rzędu 

Molinietalia występują bardzo rzadko na terenie gminy. Najcenniejszym i coraz rzadziej 

spotykanym w gminie zbiorowiskiem łąkowym jest łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis, 

która należy do grupy łąk bagiennych, jedno- lub dwukośnych, spotykanych w okolicach 

Trzęsiny na bardzo małych powierzchniach. Jest bogatym w gatunki zbiorowiskiem, jednak 

na terenie gminy Turawa zanikającym i rzadko typowo wykształconym. 

 Użytek ekologiczny „Kotórz Mały” 

Teren obejmuje zbiornik wodny z otaczającymi go podmokłymi łąkami, położony w 

południowo-wschodniej części wsi. Występuje w nim wiele zbiorowisk wodnych, 

reprezentowanych przez fitocenozy z klas Lemnetea i Potametea. Stwierdzono tu 

występowanie zespołu rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej Spirodeletum polyrhizae, w 

którym dominuje jeden gatunek charakterystyczny rzęsa drobna Lemna minor. Występuje tu 

również zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis oraz zespół wywłócznika 

kłosowego Myriophyletum spicati. Starorzecze otoczone jest na dużych powierzchniach 

zbiorowiskami szuwarowymi i wielkoturzycowymi. Do najczęściej spotykanych należą płaty 

zespołów ze związku Phragmition. Występują tu: zespół trzciny pospolitej Phragmitetum 

australis, pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae, manny mielec Glycerietum maximae oraz 

rzadki szuwar skrzypowy Equisetetum fluviatilis. Spośród zbiorowisk szuwarów 

wielkoturzycowych ze związku Magnocaricion wystepują tu:  mokra łąka turzycowa 

Caricetum gracilis i szuwar turzycy błotnej Caricetum acutiformis. Znajduje się tu również 

stanowisko storczyka kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis i rzadkiego 

siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre. 

Występują tu również liczne gatunki płazów. Spotkać tu można traszkę zwyczajną 

Triturus vulgaris, żabę trawną Rana temporaria, żabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą 

Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis oraz coraz rzadszą rzekotkę drzewną Hyla arborea. 

Spośród gromady gadów spotkać tu można zaskrońca Natrix natrix. Z wielu gatunków 



Opracowanie ekofizjograficzne  
gminy Turawa 

 
BIO-PLAN, Krasiejów, 

 ul. Psie Pole 15, tel. 0 608 689 344 

74 

ptaków lęgowych, spotykanych na tym terenie, do najbardziej interesujących zaliczyć 

derkacza Crex crex.  

 Projektowane pomniki przyrody 

- dwustronna aleja lipowy szerokolistnej w Zawadzie, 

- dąb szypułkowy przy stawach w Marszałkach, 

- aleja dwustronna dębów szypułkowych na północ od mostu na Libawie. 

 

2. Wskazanie terenów przydatnych dla celów społeczno-gospodarczych 

2.1. Określenie przydatności terenu opracowania do użytkowania i zabudowy 

 W granicach opracowania w około 40% powierzchni gminy występują tereny bez 

szczególnej wartości przyrodniczej, antropogenicznie przekształcone, reprezentowane 

głównie przez użytki rolne i zabudowę wsi. Przeprowadzona inwentaryzacja terenu pozwala 

stwierdzić, że strukturami cennymi przyrodniczo są lasy oraz ciągi zieleni i łąk występujące 

głównie w dolinach rzecznych, a także zbiorniki wodne różnego pochodzenia. 

 

W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie oraz wykonanych prac kameralnych i 

analitycznych określono przydatność obszaru opracowania dla rozwoju funkcji użytkowych. 

Większość obszaru gminy zaliczono do terenów przydatnych do celów inwestycyjnych, 

wyróżniając jednakże trzy rodzaje terenów o różnych warunkach fizjograficznych dla 

zabudowy oraz tereny nieprzydatne dla celów inwestycyjnych: 

 
Tereny przydatne dla celów inwestycyjnych o dobrych warunkach gruntowo-wodnych 

I - tereny przydatne dla celów inwestycyjnych o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych, 

zbudowane w większości z nośnych gruntów piaszczysto-żwirowych lub podścielone 

warstwą gruntów piaszczystych oraz wapieni i margli, woda gruntowa zalega na 

głębokości większej niż 2 m p.p.t., tereny obejmują fragmenty wysoczyzny 

plejstoceńskiej oraz terasy nadzalewowej rzeki Małej Panwi, o niewielkich deniwelacjach 

i spadkach terenu w obrębie wysoczyzny - w większości w przedziale 0-3%, większe 

spadki (> 5%) występują sporadycznie w obrębie wydm śródlądowych, tereny o 

korzystnych warunkach bioklimatycznych;  
 

Tereny przydatne dla celów inwestycyjnych o średnich warunkach gruntowo-wodnych 

IIa -  tereny przydatne dla celów inwestycyjnych o średnich warunkach gruntowo-wodnych, 

zbudowane głównie z gruntów gliniastych lub gliny występują w podłożu, woda 
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gruntowa zalega na głębokości większej niż 2 m, tereny obejmują fragmenty terasy 

nadzalewowej rzeki Małej Panwi oraz wysoczyzny plejstoceńskiej, w większości 

występują tu niewielkie deniwelacje i spadki terenu 0-3%, za wyjątkiem niektórych 

fragmentów terasy, w większości są to tereny o korzystnych warunkach 

bioklimatycznych;  

 

IIb - tereny przydatne dla celów inwestycyjnych o dobrych warunkach wodnych i 

pogorszonych warunkach gruntowych, zbudowane w większości z glin lub iłów, które 

mają skłonność do uplastyczniania się pod wpływem sączeń, woda gruntowa zalega w 

większości na głębokości większej niż 2 m p.p.t., tereny obejmują fragmenty terasy 

nadzalewowej rzeki Małej Panwi, występują tu niewielkie deniwelacje i spadki terenu 0-

3%, tereny o średniokorzystnych warunkach bioklimatycznych; 

 

Tereny niewskazane dla celów inwestycyjnych o słabych warunkach gruntowo-wodnych 

III - tereny niewskazane dla celów inwestycyjnych o słabych warunkach wodnych, 

zbudowane głównie z nośnych gruntów piaszczysto-żwirowych lub glin, woda gruntowa 

zalega w większości na głębokości mniejszej niż 2 m p.p.t., tereny obejmują fragmenty 

terasy nadzalewowej rzeki Małej Panwi oraz wysoczyzny plejstoceńskiej, w większości 

występują tu niewielkie deniwelacje i spadki terenu 0-3%, w większości są to tereny o 

niekorzystnych warunkach bioklimatycznych;  

 

Tereny nieprzydatne dla celów inwestycyjnych o niekorzystnych warunkach gruntowo-

wodnych 

IV - tereny wskazane do pełnienia funkcji środowiskotwórczych i przyrodniczych, o 

niekorzystnych dla realizacji zabudowy warunkach gruntowych – piaski i żwiry rzeczne 

z soczewkami glin, namułów, pyłów oraz grunty organiczne (torfy) i organiczno-

mineralne o różnej miąższości, warunki wodne niekorzystne – woda gruntowa zalega w 

większości do głębokości 1 m, tereny te obejmują terasy zalewowe Małej Panwi, 

Brynicy, Jemielnicy i Swornicy oraz ich dopływów, a także obniżenia terenu, w 

większości występują tu niewielkie deniwelacje i spadki terenu, w większości nie 

przekraczające 3%, panują tu niekorzystne warunki bioklimatyczne związane z 

tendencją do stagnacji chłodnego powietrza, zamgleń oraz przymrozków. 
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2.2. Zabiegi kształtowania środowiska wskazane do uwzględnienia w planie miejscowym 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowo-kulturowe wskazano w 

niniejszym rozdziale zabiegi kształtowania środowiska. 

W planie zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić: 

- tereny leśne - zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu, 

- parki – ochrona i rewaloryzacja, 

- siedliska chronione – ochrona przed zmianą stosunków wodnych i sposobu 

użytkowania , 

- grunty organiczne i mineralno-organiczne – zachowanie w dotychczasowym 

użytkowaniu, odtwarzanie naturalnych stosunków wodnych, wypas i wykaszanie łąk, 

- stawy i starorzecza – ochrona przed zmianą sposobu użytkowania,  

- ostoje fauny – pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu, 

- ostoje flory – zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu,  

- tereny o znaczących walorach krajobrazu – ochrona i kształtowanie harmonijnego 

krajobrazu, wyłączenie spod lokalizacji elementów dysharmonijnych, 

wielkokubaturowych lub wysokościowych (stacje telefonii komórkowej, elektrownie 

wiatrowe), 

- korytarz ekologiczny rzeki Mała Panew – wyłączenie spod realizacji zabudowy i 

zainwestowania, odtwarzanie użytków zielonych w międzywalu i jego sąsiedztwie, 

wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń, 

- korytarz ekologiczny rzeki Jemielnica, Swornica i Brynica – wyłączenie spod 

realizacji zabudowy i zainwestowania, ochrona przed zmianą sposobu użytkowania, 

wznowienie wykaszania i wypasu łąk, w miarę możliwości odtwarzanie naturalnych 

stosunków wodnych, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń,  

- wprowadzenie i uzupełnianie pasów zieleni przydrożnej (wysokiej) w ciągach 

drogowych oraz kokonu zieleni (zadrzewień, zakrzaczeń) wokół skoncentrowanych 

terenów zabudowy mieszkalnej i usługowej w celu ich zasłonienia, w szczególności 

tereny przy oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym i tereny przy wsi Zawada, 

- wzbogacenie terenów intensywnie użytkowanych rolniczo przez wprowadzenie 

zadrzewień, zakrzaczeń, oczek wodnych itp., w szczególności wieś Zawada, Węgry i 

przy drogach:  krajowej nr 45 i wojewódzkich. 

- zachowanie zadrzewień, w szczególności przy granicach działek i obszarów,  

- wprowadzanie nowej zieleni izolacyjnej i towarzyszącej, 
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- pozostawienie części działek przeznaczonych pod zabudowę jako terenów zielonych, 

nieutwardzonych, 

- wprowadzanie nowej zabudowy w jednostkach osadniczych mając na uwadze 

zachowanie lub przywrócenie harmonijnego krajobrazu oraz ochronę obiektów 

zabytkowych,  

- ochronę i rewaloryzację terenów parkowych, 

- ochrona i rewaloryzacja obiektów i terenów zabytkowych. 


