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1. Wstęp – cel i podstawy prawne 
 

Jednym z bardziej interesujących elementów przyrody Opolszczyzny jest dolina 
Stobrawy. Częściowo uznana za park krajobrazowy, a częściowo za obszar chronionego 
krajobrazu, fragmentami desygnowana, jako obszary Natura 2000, mimo istotnych 
przekształceń, wciąŜ zachowała wiele wartości przyrodniczych. Kilkaset lat przekształceń 
systemu hydrologicznego wytworzyło unikatowy krajobraz kulturowy doliny: kompleks 
rzeki, łąk w dolinie, innych uŜytków rolnych, stawów, ale i osad ludzkich, których lokalizacja 
i powstanie związane są z rzeka. 

Celem niniejszego opracowania jest nakreślenie strategii zarzadzania przestrzenią i 
wodą w dolinie Stobrawy, której celem będzie zachowanie tych wartości, a tam gdzie to 
moŜliwe – ich odtworzenie i wzmocnienie, szczególnie w zakresie walorów przyrodniczych 
rzeki, które jak się wydane, w ostatnich latach spychane były na dalszy pan. Strategia wpisuje 
się w załoŜenia rozwoju zrównowaŜonego i wszechstronnego, rysując z jednej strony 
środowiskowe ograniczenia dla rozwoju, z drugiej zaś strony starając się doprowadzić do 
równowagi elementów przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. 

Zasadniczym załoŜenie, wokół którego zbudowana jest strategia, jest wymóg 
osiągnięcia do roku 2015 dobrego potencjału ekologicznego rzeki, wymaganego w związku z 
zobowiązaniami wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wymaga to – jak zostanie 
pokazane – przynajmniej częściowego odtwarzania naturalnego charakteru rzeki Stobrawy i 
naturalnych procesów ją kształtujących.  

 
Opracowanie niniejsze jest efektem projektu prowadzonego przez Departament 

Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Elementami projektu, 
poprzedzającymi niniejsze opracowanie bądź prowadzonymi równolegle, była inwentaryzacja 
przyrodnicza obszaru doliny obejmująca szatę roślinną, florę oraz wybrane grupy fauny, a 
takŜe działania informacyjno - edukacyjne mające przybliŜyć pracownikom urzędów gmin 
oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych uwarunkowania prawne, jakie 
wynikają z Ramowej Dyrektywy Wodnej w kontekście prowadzenia robót utrzymaniowych  
lub zadań inwestycyjnych w dolinach rzecznych. W ramach projektu przeprowadzona została 
takŜe ocena wybranych aspektów potencjału retencyjnego dorzecza. Strategia została 
opracowana w 2013 r. Niniejsza jej wersja została w grudniu 2014 r. zaktualizowana o 
zmiany w prawie dokonane do 1 grudnia 2014 r. Strategia niniejsza jest potencjalnie 
dotyczącym kompleksowo Stobrawy wkładem do: 

1. aktualizacji, w zakresie dotyczącym stobrawy, Planu Gospodarwoania Wodami 
dorzecza Odry i Programu Wodnośrodowiskowego Kraju, 

2. opracowania, w zakresie dotyczącym Stobrawy, planu utrzymywania wód, 
3. opracownaia, w zakresie dotyczącym Stobrawy, Planu Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym 
- czyli do dokumentów, które w najbliŜszym czasie będą musiały powstać, zgodnie z 
wymaganiami Prawa Wodnego. 

 
Podstawowe obowiązki względem naszych rzek, ciąŜące na Polsce w związku z 

wdraŜaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, powinny być ujęte w tzw. planach 
gospodarowania wodami w dorzeczach. Stobrawy dotyczy plan gospodarowania wodami 
dorzecza Odry zatwierdzony przez Radę Ministrów 22 lutego 2011. Do grudnia 2015 r. musi 
być ustanowiona aktualizacja tego planu na kolejny okres, do grudnia 2021 r.  

KaŜda rzeka podzielona jest na odcinki, tzw. „jednolite części wód”, załącznikiem do 
planu gospodarowania wodami jest tabela wyliczająca wszystkie „jednolite części wód” w 



dorzeczu i podająca podstawowe informacje o nich. Dla Stobrawy wyróŜniono trzy takie 
odcinki: 

a) Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia PLRW 60001713231 
b) Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody PLRW 60001913271 
c) Stobrawa od Czarnej Wody do Odry PLRW 6000191329 

Zobowiązaniem Polski jest osiągnięcie, dla kaŜdej „jednolitej części wód” tzw. celu 
środowiskowego. Cel ten zaleŜy od szczegółowych zapisów w planie gospodarowania 
wodami, a takŜe od ewentualnego połoŜenia rzeki w obszarach chronionych (w tym obszarach 
Natura 2000). 

 
Jednolita część wód moŜe być wskazana, jako tzw. ‘silnie zmieniona część wód” (jeŜeli 

nie uzyska takiego statusu, to jest „naturalną częścią wód”), jeŜeli jej hydromorfologia jest 
znacząco i głęboko zmieniona przez człowieka, a jednocześnie unaturalnienie rzeki 
(likwidacja tych zmian) mogłoby znacząco niekorzystnie wpłynąć na: środowisko w szerszym 
znaczeniu; Ŝeglugę, włączając urządzenia portowe, lub rekreację; działalność, do której celów 
woda jest magazynowana, takie jak zaopatrzenie w wodę do spoŜycia, wytwarzanie prądu lub 
nawadnianie; zapobieganie powodzi, odwadnianie ziemi lub inną jednakowo waŜną 
działalność człowieka związaną ze zrównowaŜonym rozwojem – pod warunkiem, Ŝe 
korzystne cele, do których się dąŜy za pomocą charakterystyki silnie zmienionej części wód, 
nie mogą ze względu na moŜliwości techniczne lub nieproporcjonalne koszty, być racjonalnie 
osiągnięte za pomocą innych środków, które stanowią opcję znacznie korzystniejszą 
środowiskowo. 

Ta opcja została zastosowana do wszystkich trzech jednolitych części wód składających 
się na Stobrawe (por. dalej). 

 
W przypadku rzek uznanych za „naturalną część wód” celem środowiskowym jest 

osiągnięcie tzw. dobrego stanu wód – dobrego stanu ekologicznego wód i jednocześnie 
dobrego stanu chemicznego. 

Dobry stan chemiczny to stan, w którym:  
• poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, pH i zdolność neutralizacji 

kwasów, a takŜe stęŜenia substancji biogennych nie wykraczają poza wartości progowe, 
• stęŜenia substancji szczególnie groźnych dla środowiska wodnego nie wykraczają 

poza wartości progowe. 
 
Dobry stan ekologiczny rzeki, to taki, w którym „wartości biologicznych elementów 

jakości [dla rzek: makrofity, ichtiofauna, bentos, fitoplankton] wskazują na niski poziom 
zakłóceń wynikający z działalności człowieka”; dopuszczalne są „niewielkie odchylenia od 
wartości biologicznych wskaźników jakości występujących w warunkach niezakłóconych”. 
Warunki hydromorfologiczne i fizykochemiczne muszą być takie, by to umoŜliwiały. Czyli: 

• w składzie i obfitości makrofitów i fitobentosu zachodzą najwyŜej niewielkie 
odchylenia od warunków naturalnych; fitobentos nie jest naraŜony na negatywny wpływ 
powłok (koŜuchów) lub skupisk bakterii obecnych w wodzie na skutek działalności 
człowieka, 

• mają miejsce co najwyŜej niewielkie zmiany w składzie i liczebności taksonów 
bezkręgowców bentosowych w porównaniu ze zbiorowiskami tych bezkręgowców 
specyficznymi dla danego typu wód; mają miejsce co najwyŜej niewielkie zmiany poziomu 
róŜnorodności taksonów bezkręgowców bentosowych w stosunku do warunków 
niezakłóconych; mają miejsce co najwyŜej niewielkie zmiany stosunku taksonów 
bezkręgowców bentosowych wraŜliwych na zakłócenia do taksonów bezkręgowców 
bentosowych niewraŜliwych na zakłócenia, 



• mają miejsce co najwyŜej niewielkie zmiany w składzie i liczebności fitoplanktonu w 
stosunku do zbiorowisk fitoplanktonu specyficznych dla danego typu wód; zmiany w składzie 
i liczebności fitoplanktonu nie wskazują na przyspieszony wzrost glonów; jednak moŜe 
wzrastać częstotliwość i intensywność zakwitów fitoplanktonu w stosunku do warunków 
niezakłóconych,  

• mają miejsce co najwyŜej niewielkie zmiany w składzie gatunkowym i liczebności 
ryb ; struktura wiekowa populacji ryb moŜe wskazywać na pewne zmiany wynikające z 
wpływu działalności człowieka na warunki fizykochemiczne lub hydromorfologiczne, 
specyficzne dla danego typu wód; mogą teŜ zachodzić pewne zaburzenia reprodukcji lub 
rozwoju określonych gatunków ryb mogące powodować zanik niektórych klas wiekowych 
ryb, 

• reŜim hydrologiczny (zmienność przepływów, zasilanie wodami podziemnymi),  
warunki hydromorfologiczne (zmienność głębokości i szerokości, struktura i skład podłoŜa, 
struktura strefy nadbrzeŜnej) oraz ciągłość cieku są takie, Ŝe umoŜliwiają powyŜsze, 

• poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, pH i zdolność neutralizacji 
kwasów, a takŜe stęŜenia substancji biogennych nie wykraczają poza wartości progowe, 

• stęŜenia substancji szczególnie groźnych dla środowiska wodnego nie wykraczają 
poza wartości progowe. 

„Wzorcem” stanu ekologicznego wód mają być docelowo tzw. warunki referencyjne, 
opracowane osobno dla kaŜdego typu rzeki. W przypadku Stobrawy wskazano dwa typy – 
górny odcinek to potok nizinny piaszczysty, odcinek środkowy i dolny to rzeka nizinna 
piaszczysto gliniasta. Wartości progowe elementów fizykochemicznych (w tym progowe 
stęŜenia pospolitych zanieczyszczeń), a takŜe wskaźniki do pomiaru elementów 
biologicznych i hydromorfologicznych i ich wartości progowe, podaje odpowiednie 
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2011 r. zawiera luki (brak 
wskaźników dla niektórych elementów), co jest jawnym naruszeniem prawa UE. Projekt 
nowego rozporządzenia, zawierającego juŜ komplet wskaźników, czeka na zatwierdzenie. W 
tym opracowaniu, tam gdzie nie ma wskaźników w rozporzadzeniu’2011, posługujemy się 
projektem nowego rozporządzenia z maja 2013 r. 

 
W przypadku rzek uznanych za „silnie zmienioną część wód”, a z takim 

przypadkiem mamy do czynienia w przypadku Stobrawy, celem środowiskowym jest 
osiągnięcie tzw. dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód.  

Dobry stan chemiczny rozumie się tak samo jak wyŜej,  
Dobry potencjał ekologiczny w Europie ustala się odrębnie dla kaŜdej „silnie 

zmienionej części wód”. Najpierw ustala się tzw. „maksymalny potencjał ekologiczny” - czyli 
maksymalnie dobry stan elementów biologicznych, jaki byłby moŜliwy do osiągnięcia przy 
załoŜeniu utrzymania przekształceń rzeki w zakresie niezbędnym do realizacji celów tych 
przekształceń (np. rolnictwo, ochrona przeciwpowodziowa, Ŝegluga). „Dobry potencjał 
ekologiczny” to stan, w którym mają miejsce „nieznaczne odchylenia” od tak określonego 
„maksymalnego potencjału”. 

Elementem celu środowiskowego dla „silnie zmienionej części wód” musi jednak być 
doprowadzenie elementów biologicznych i hydromorfologicznych do poziomu dobrego stanu 
(zob. dobry stan ekologiczny) w takim zakresie, w jakim da się to pogodzić z osiąganiem 
celów, dla których rzeka została przekształcona i nie będzie niszczące dla środowiska w 
szerszym sensie. 

W Polsce jednak dobry potencjał ekologiczny przyjmuje się jako określony 
odpowiednimi wskaźnikami progowymi z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 



sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (patrz wyŜej), co 
bardzo zbliŜa go do dobrego stanu ekologicznego. 

 
Uznanie rzeki za „silnie zmienioną” nie daje podstaw do dalszego przekształcania jej 

hydromorfologii (realizacji nowych przedsięwzięć), ani do utrzymywania tych 
dotychczasowych przekształceń rzeki, które odpowiadają za nieoptymalny stan elementów 
biologicznych, a równocześnie nie są niezbędne do realizacji celów dla których uznano rzekę 
za „silnie zmienioną” (por. niŜej). Nowe przedsięwzięcia wpływające negatywnie na rzekę 
mogą być wprowadzane tylko w trybie tzw. „derogacji 4(7)” RDW - w imię nadrzędnego 
interesu publicznego i przy braku rozwiązań alternatywnych. 

Aby moŜna było sklasyfikować rzekę jako „silnie zmienioną”, i w konsekwencji 
zamiast do „dobrego stanu ekologicznego” zmierzać do „dobrego potencjału ekologicznego”, 
muszą być spełnione jednocześnie wszystkie poniŜsze warunki: 

– rzeka musi być ewidentnie przekształcona pod względem swojej hydrologii lub (i) 
morfologii, 

– ewentualna renaturyzacja hydromorfologii rzeki uniemoŜliwiłaby realizację waŜnych, 
istotnych celów (jak rolnictwo, ochrona przeciwpowodziowa, Ŝegluga), którym słuŜą obecnie 
istniejące modyfikacje hydromorfologiczne, albo teŜ była niszcząca dla środowiska w 
szerszym sensie, 

– nie ma innych sposobów realizacji tych celów, korzystniejszych środowiskowo, a 
wykonalnych technicznie i nie powodujących kosztów nieproporcjonalnych do uzyskiwanych 
korzyści. 

 
Sam fakt, Ŝe koszty są duŜe, ani Ŝe są nadmierne z punktu widzenia aktualnych 

moŜliwości budŜetowych państwa, nie oznacza ich „nieproporcjonalności do odnoszonych 
korzyści”.  

 
Dodatkowo, na taki ogólny cel środowiskowy mogą nakładać się cele dla obszarów 

chronionych. WyróŜnianych jest kilka kategorii tych obszarów, w tym: 
- obszary przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spoŜycia, 
- obszary dla ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym 

(obszary ochrony gatunków ryb), 
- obszary przeznaczone  do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, 
- obszary przeznaczone dla ochrony siedlisk lub gatunków zaleŜnych od wody, 

równowaŜne z odpowiednimi formami ochrony przyrody. 
Dla takich obszarów celem środowiskowym jest osiągnięcie norm i celów wynikaccyh z 

przepisów odrębnych dotyczących odpowiedniego typu obszaru.  
 
Przykładowo, gdy rzeka leŜy w obszarze Natura 2000 celem jest doprowadzenie 

rzeki do stanu umoŜliwiającego „właściwy stan ochrony” przedmiotów ochrony Natura 2000 
(tj. chronionych w obszarze Natura 2000 siedlisk przyrodniczych i gatunków). 

Właściwy stan ochrony gatunku, to sytuacja, w której:  
• liczebność gatunku jest stabilna w dłuŜszym okresie (mogą występować naturalne 

fluktuacje) oraz populacja wykorzystuje potencjalne moŜliwości siedliska, oraz struktura 
wiekowa, rozrodczość i śmiertelność prawdopodobnie nie odbiegają od normy; 

• siedlisko gatunku ma odpowiednią wielkość i jakość dla długoterminowego 
przetrwania gatunku (dla poszczególnych gatunków opracowuje się katalogi wskaźników 
jakości ich siedliska, odpowiednio do ekologii i biologii kaŜdego gatunku – np. dla róŜanki 



wśród tych wskaźników znajdzie się obecność małŜy, dla głowacza białopłetwego – obecność 
kamienisto-Ŝwirowego dna), 

• brak jest istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagroŜeń 
w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku. Zachowanie 
gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne  

Właściwy stan siedliska przyrodniczego to sytuacja, w której: 
• powierzchnia siedliska nie zmniejsza się, nie jest antropogenicznie pofragmentowana, 
• typowa struktura i funkcje ekosystemu są zachowane w dobrym stanie, brak 

znaczących zaburzeń, zachodzą typowe dla ekosystemu procesy ekologiczne, stan typowych 
dla ekosystemu gatunków jest właściwy, róŜnorodność biologiczna związana z ekosystemem 
jest niezuboŜona, 

• brak jest zagroŜeń i negatywnych trendów. Zachowanie siedliska w stanie 
niepogorszonym w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne. 

 
W przypadku Stobrawy, spośród moŜliwych kategorii obszarów chronionych występują 

tylko obszary przeznaczone dla ochrony siedlisk lub gatunków zaleŜnych od wody. Rzeka 
Stobrawa przepływa przez dwa Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 - „Łąki w okolicach 
Kluczborka nad Stobrawą” (PLH160013) i „Ł ąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą”  (PLH 
160012). W obu głównymi przedmiotami ochrony są motyle związane z ekstensywnie 
uŜytkowanymi łąkami i ich siedliska. Ponadto, ujściowy odcinek leŜy w obszarze specjalnej 
ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002. Rzeka i jej zlewnia znajduje się takŜe  
częściowo w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Lasy Stobawsko-Turawskie.    

 
Tam, gdzie cel dla obszaru chronionego (lub kilka celów dla róŜnych obszarów) 

nakłada się na ogólny cel dla danej części wód, obowiązuje cel najbardziej rygorystyczny. 
 
JeŜeli w planie gospodarowania wodami w dorzeczu nie przewidziano derogacji 

4(4), a taka sytuację mamy w przypadku rzeki Stobrawy, cel środowiskowy powinien być 
osiągnięty do grudnia 2015 r.. 
 
 



2. Opis terenu 
 
2.1.  Uwarunkowania przyrodnicze (lokalizacja, granice opracowania, hydrologia i 
hydrografia rzeki i dorzecza)  
 

Stobrawa jest prawobrzeŜnym dopływem Odry o długości 80,22 km i powierzchni 
zlewni ok. 1585,97 km2. Obwód zlewni wynosi 221,51 km (wg Geoportalu KZGW). Jej 
źródła połoŜone są na południe od Olesna, koło miejscowości Wachowice (gm. Olesno), na 
wysokości 265 m n.p.m. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski (Kondracki 
2011) źródła rzeki zlokalizowane są w obrębie Progu Woźnickiego (341.23), wchodzącego w 
skład WyŜyny Woźnicko-Wieluńskiej. Rzeka początkowo płynie w kierunku północnym i 
północno-zachodnim, na wysokości Bąkowa (gm. Kluczbork) skręca na zachód. Przed 
Kluczborkiem Stobrawa wpływa na teren Równiny Oleśnickiej (318.56), w środkowym i 
dolnym odcinku przepływa przez Równinę Opolską (318.57), ujściowy odcinek obejmuje 
Pradolina Wrocławska (318.52). Wymienione mezoregiony wchodzą w skład Niziny Śląskiej, 
naleŜącej do Nizin Środkowopolskich. Ujście Stobrawy do Odry połoŜone jest koło 
miejscowości Nowe Kolnie (gm. Lubsza) na wysokości 136 m n.p.m. 
 Zgodnie z załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w 
sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną, 
Stobrawa została wskazana jako rzeka „waŜna dla rolnictwa”, w konsekwencji prawa 
właścicielskie Skarbu Państwa sprawuje do niej województwo opolskie, za pomocą swojego 
organu – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. 
 Opracowanie dotyczy rzeki Stobrawy i jej doliny. PoniewaŜ jednak układ hydrograficzny 
rzeki jest dość nietypowy i skomplikowany, a jej stanu ekologicznego  nie sposób 
rozpatrywać w oderwaniu od jej dorzecza, pewne aspekty rozwaŜamy w nieco szerszym 
ujęciu. W tym kontekście ścisłe nakreślenie granic opracowania nie wydaje się moŜliwe i 
celowe, choć przede wszystkim dotyczy ono samego koryta rzeki i jego bezpośredniego 
otoczenia.    

Głównymi dopływami Stobrawy są lewobrzeŜne: Budkowiczanka i Bogacica oraz 
prawobrzeŜny – Kluczborski Strumień (odnoga Stobrawy). PoniŜej zestawiono dopływy 
Stobrawy; długość, powierzchnia zlewni i kilometraŜ wyliczone na podstawie Geoportalu 
KZGW1. 
 
Tab. 1. Charakterystyka dopływów Stobrawy (na podstawie Geoportalu KZGW). 
 
L.p. Nazwa Długość [km] Powierzchnia 

zlewni [km2] 
Ujście do 

Stobrawy w km 
PrawobrzeŜne 
1. Młynówka 5,14 24,31 76+070 
2. Dopływ spod Olesna 2,63 6,24 68+390 
3. Wilcza Woda 6,13 38,88 65+130 
4. Dopływ spod Drzewca 3,57 3,01 61+570 
5. Stara Stobrawa 9,93 15,40 52+650 
6. Baryczka 15,53 97,72 48+850 

                                                           

1 W całym niniejszym opracowaniu zastosowano, o ile nie zaznaczono inaczej w tekście, kilometraŜ rzeki 
według geoportalu KZGW, róŜniący się od kilometraŜu przyjmowanego przez zarządzający rzeką WZMiUW w 
Opolu 



7. Fałkówka 3,03 2,69 32+410 
8. Szerzyna 10,69 20,76 23+810 
9. Kluczborski Strumień 28,14 289,34 13+990 
10. Miałka 6,84 15,31 10+350 
LewobrzeŜne 
11. śarnówka 9,54 17,81 53+160 
12. KrąŜel 3,01 15,13 47+070 
13. Dopływ w Wierzchach 4,66 4,24 44+140 
14. Dopływ z Niw 4,82 4,26 41+270 
15. Bogacica 44,42 250,02 23+580 
16. Brodnica 12,72 25,43 22+920 
17. Dopływ spod Zieleńca 3,77 6,23 19+360 
18. Dopływ spod Siedlic 4,89 10,63 15+720 
19. Czarna Woda 19,65 52,34 12+060 
20. Budkowiczanka 52,65 560,17 6+110 
 

Charakterystykę hydrologiczną obszaru, w oparciu o dane z posterunku 
wodowskazowego IMGW w Wapiennikach na Stobrawie zebrane w wieloleciu 1951-1990, 
przedstawiają Absalon i in. (1998a). Posterunek zlokalizowany jest w km 8+800 Stobrawy, 
powierzchnia zlewni do przekroju wynosi 1031,4 km2, rzędna zera: 136,36 m n.p.m. W 
odległości 1,4 km powyŜej i 2,2 km poniŜej wodowskazu zlokalizowane są jazy. 
 
Tab. 2. Charakterystyczne miesięczne stany wody [cm] w latach 1961-1990 i objętości 
przepływu [m3·s-1] w latach 1951-1990 na posterunku Wapienniki, Stobrawa (Absalon 
1998a).  
 
 Miesiące Średni 

roczny 
XI XII I II III IV V VI VII VIII  IX X 

SNW 169 173 175 179 177 161 147 144 138 138 147 155 159 

SSW 189 204 211 213 212 193 179 171 163 165 164 175 187 

SWW 221 248 263 261 265 248 238 227 205 210 194 205 232 

SNQ 2,89 3,26 3,30 3,71 3,65 2,91 2,13 1,96 1,56 1,50 1,79 2,23 2,57 

SSQ 4,77 6,11 6,89 7,53 8,08 5,84 4,50 4,04 3,67 3,47 2,85 3,79 5,12 

SWQ 8,37 11,5 15,1 15,5 17,4 12,8 11,0 9,72 8,77 8,12 5,53 6,91 10,9 

 
Biorąc pod uwagę rodzaj zasilania, Stobrawa naleŜy do rzek o ustroju śnieŜnym 

średnio wykształconym (Dynowska 1994). Dorzecze Stobrawy charakteryzuje przewaga 
odpływu półrocza zimowego, stanowiącego 63% odpływu rocznego. W ciągu roku wyraźnie 
zaznacza się jedno wezbranie trwające od grudnia do kwietnia z maksimum w marcu. 
Przepływ w marcu osiąga 158% wartości średniego rocznego przepływu. ObniŜone 
przepływy obserwowane są od maja do listopada z minimum we wrześniu – 56% wartości 
średniego rocznego przepływu (Absalon i in. 1998a). 



 
Tab. 3. Średnie miesięczne współczynniki przepływu, współczynnik nieregularności (λ) i 
amplituda względna (A) na posterunku Wapienniki, Stobrawa (Absalon 1998a). 
 
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X λ A 

0,93 1,19 1,35 1,47 1,58 1,14 0,88 0,79 0,72 0,68 0,56 0,74 126 10,7 
 

 
W 1998 r. autorzy map hydrograficznych obszaru (Absalon i in. 1998 a, b, c) wykonali 

pomiary przepływów chwilowych na 6 profilach Stobrawy. 
 

Tab. 4. Pomiary przepływów chwilowych w kwietniu i maju 1998 Absalon i in. 1998 a, b, c) 
 
L.p. Profil Wartość przepływu [m3·s-1] Data pomiaru 
1. PowyŜej Kluczborka 0,680 20.04.1998 
2. Krasków 0,810 20.04.1998 
3. Wierzchy* 0,760 20.04.1998 
4. Kopalina 1,849 30.04.1998 
5. Fałkowice 1,504 30.04.1998 
6. Bielice 2,606 5.05.1998 
7. Stobrawa 6,798 6.05.1998 
* w profilu Wierzchy przepływ w Kluczborskim Strumieniu – odnodze Stobrawy, mierzony tego samego dnia, 
wyniósł 0,490 m3·s-1 
 

Średnie roczne sumy opadów z wielolecia 1971-2000 w zlewni Stobrawy kształtują 
się na poziomie 550-600 mm. NajniŜsze średnie miesięczne sumy opadów notowane są w 
lutym (< 30 mm), a najwyŜsze: 80-90 mm – w lipcu (IMGW 2013). 

W profilu Wapienniki do 1990 roku odnotowano następujące stany i przepływy 
ekstremalne: WWW = 420 cm w dniu 13.08.1903 r., WWQ = 55,3 m3·s-1 13.08.1985 r., NNW 
= 65 cm w sierpniu 1943 r., NNQ = 0,44 m3·s-1 15.07.1957 r. (Absalon 1998a). Zarówno 
najniŜsze, jak i najwyŜsze obserwowane stany notowano w sierpniu. 

Charakterystyczne przepływy z wielolecia 1956 - 1990 dla przekroju zbiornika 
Kluczbork wynoszą SSQ = 0,574m3/s, SNQ = 0,08 m3/s, Q1% = 13.8 m3/s (materiały 
formalno-prawne do pozwolenia wodnoprawnego). 

Charakterystyczną cechą sieci hydrograficznej zlewni Stobrawy jest gęsta sieć rowów 
melioracyjnych, dopływów i rozgałęzień, zarówno w dolinie rzeki i jej głównych dopływów. 
Obecny kształt sieci hydrograficznej ukształtowany został przede wszystkim w XIX i 
początkach XX wieku, większość obiektów hydrotechnicznych, takich jak jazy, zastawki, 
drenaŜ, pochodzi z okresu przedwojennego (Absalon i in. 1998b). 
  



 
 

Ryc. 1. Stobrawa powyŜej Starego Olesna; granice działek ewidencyjnych wskazują dawny 
przebieg koryta (źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Geoportal. 
http://maps.geoportal.gov.pl/) 
 

Specyfiką środkowego odcinka Stobrawy jest rozdział części jej wód w okolicy 
miejscowości KręŜel na dwie odnogi. Boczna, północna, o nazwie Kluczborski Strumień, 
była głownie doprowadzalnikiem wody do kilkunastu zlokalizowanych na niej młynów 
wodnych oraz miejsc poboru wody do napełniania kompleksów stawów. Obecnie pełni juŜ 
tylko tę drugą funkcję. Znajduje się na nim 13 jazów, w większości uŜytkowanych jako 
piętrzenia dla ujęć wody na stawy. O ilości wody kierowanej z głównego nurtu do 
Kluczborskiego Strumienia decyduje piętrzenie na kluczowym dla gospodarki wodnej w tej 
części doliny jazie KręŜel w 49 + 500 km rzeki. Ostateczne ujście Kluczborskiego Strumienia 
do Stobrawy znajduje się kilka km w górę rzeki od Karłowic.     
  

Na prawie całej długości rzeki, a szczególnie na odcinkach w krajobrazie rolniczym, 
dno Stobrawy jest głęboko, zwykle na głębokość 2 – 2,5 m, wcięte w podłoŜe, a poziom lustra 
wody, przy stanach średnich, znajduje się 1 – 2 m poniŜej poziomu gruntów dawnej terasy 
zalewowej.     
 

Dla rzeki Stobrawy w planie gospodarowania wodami dla dorzecza Odry wyróŜniono 
trzy Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) z następującą charakterystyką: 
 
1) Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia 
Europejski kod: PLRW 60001713231 
Scalona część wód: SO0301 
Region Wodny Środkowej Odry 
Typ JCWP: Potok nizinny piaszczysty (17) 
Status: silnie zmieniona część wód  
Stan: zły 



Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagroŜona 
 
2) Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody 
Europejski kod: PLRW 60001913271 
Scalona część wód: SO0302 
Typ JCWP: Rzeka nizinna piaszczysto gliniasta (19) 
Status: silnie zmieniona część wód   
Stan: zły 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagroŜona 
 
3) Stobrawa od Czarnej Wody do Odry 
Europejski kod: PLRW 6000191329 
Typ JCWP: Rzeka nizinna piaszczysto gliniasta (19) 
Status: silnie zmieniona część wód   
Stan: zły 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagroŜona 
 
W materiałach analitycznych do wyznaczania silnie zmienionych części wód RZGW 
Wrocław (projekt 2013) poszczególne odcinki (JCWP) Stobrawy scharakteryzowano 
następująco: 
  
Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia:  
Sposób uŜytkowania: zabudowa miejsca, melioracje, nawodnienia 
Związane z uŜytkowaniem moŜliwe zmiany hydromorfologiczne: regulacja cieku, zabudowa 
poprzeczna cieku, piętrzenie wody 
MoŜliwe działania restytucyjne: odtworzenie odcinkowe cieków oraz likwidacja urządzeń 
Czy moŜliwe jest wdraŜanie proponowanego działania restytucyjnego z uwagi na 
charakterystykę JCWP?: nie 
Negatywny wpływ ewentualnych działań restytucyjnych na: negatywne aspekty społeczne 
(zagroŜenie dla istniejącej zabudowy), brak moŜliwości utrzymania aktualnego korzystania 
Wykaz alternatyw funkcjonalnych: przesiedlenie mieszkańców, rezygnacja z wykorzystania 
rolniczego, przeniesienie produkcji w inne miejsce 
Koszty i korzyści przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne działań restytucyjnych: 
przywrócenie warunków naturalnych, koszty zakupu gruntów, koszty renaturyzacji, utrata 
źródła dochodów 
Koszty realizacji: koszty administracyjne, wykupy gruntów, koszty odtworzenia, pozostałe  
Koszty ekonomiczne: rekultywacja 
Korzyści ekonomiczne: przywrócenie poprzedniego reŜimu hydrologicznego 
Ostateczne wyznaczenie: SZCW  
Uwagi: brak moŜliwości wdroŜenia realnych działań restytucyjnych oraz alternatyw 
funkcjonalnych 
 
Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody 
Sposób uŜytkowania: melioracje – stawy rybne, melioracje – nawodnienia, 
Związane z uŜytkowaniem moŜliwe zmiany hydromorfologiczne: piętrzenie wody, zmiana 
przepływu, regulacja brzegów 
MoŜliwe działania restytucyjne: likwidacja urządzeń i przywrócenie poprzedniego stanu 
zagospodarowania terenu 
Czy moŜliwe jest wdraŜanie proponowanego działania restytucyjnego z uwagi na 
charakterystykę JCWP?: nie 



 KilometraŜ rzeki i podział na jednolite części wód



Negatywny wpływ ewentualnych działań restytucyjnych na: brak moŜliwości utrzymania 
aktualnego korzystania 
Wykaz alternatyw funkcjonalnych: zmiana sposobu rolniczego wykorzystania, rezygnacja z 
rolniczego i stawowego wykorzystania, zakup/produkcja ryb w innej lokalizacji  
Koszty i korzyści przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne działań restytucyjnych:  
Koszty realizacji: koszty administracyjne, wykupy gruntów, koszty odtworzenia  
Koszty ekonomiczne: utrata cennych obszarów przyrodniczych wytworzonych na przestrzeni 
lat  
Ostateczne wyznaczenie: SZCW 
Uwagi: brak moŜliwości wdroŜenia realnych działań restytucyjnych oraz alternatyw 
funkcjonalnych 
 
Stobrawa od Czarnej Wody do Odry  
Sposób uŜytkowania: melioracje nawodnienia, ochrona przeciwpowodziowa 
Związane z uŜytkowaniem moŜliwe zmiany hydromorfologiczne: piętrzenie wody (budowle 
hydrotechniczne), wały przeciwpowodziowe 
MoŜliwe działania restytucyjne: odtworzenie koryta i brzegów, likwidacja wałów, systemów 
nawadniających 
Czy moŜliwe jest wdraŜanie proponowanego działania restytutcyjnego z uwagi na 
charakterystykę JCWP?: nie 
Negatywny wpływ ewentualnych działań restytucyjnych na: brak moŜliwości utrzymania 
aktualnego korzystania 
Wykaz alternatyw funkcjonalnych: tworzenie naturalnych terenów zalewowych, tworzenie 
naturalnych terenów mokradłowych, 
Koszty i korzyści przyrodnicze i społeczno – ekonomiczne działań restytucyjnych: brak 
zabezpieczenia powodziowego, tworzenie ekosystemów od wód zaleŜnych 
Koszty realizacji: koszty administracyjne, wykupy gruntów, koszty odtworzenia,  
Koszty ekonomiczne: odszkodowania, rekultywacji,    
Korzyści ekonomiczne: przywrócenie poprzedniego reŜimu hydrologicznego  
Ostateczne wyznaczenie: SZCW  
Uwagi: brak moŜliwości wdroŜenia realnych działań restytucyjnych oraz alternatyw 
funkcjonalnych 
 

W związku z powyŜszym wszystkie trzy obejmujące Stobrawę Jednolite Części Wód 
Powierzchniowych uznano za Silnie Zmienione Części Wód.  
 
Zlewnię Stobrawy tworzy 20 jednolitych części wód powierzchniowych, w tym 17 
naturalnych i 3 silnie zmienione.  
 



 
 
Ryc. 2. Zlewnia Stobrawy 
 
 
2.2.  Naturalność i przekształcenia koryta oraz doliny 

 
 Na wstępnym etapie opracowania, w oparciu o analizę dostępnych materiałów oraz wizję 
terenową wyznaczono trzy kategorie odcinków doliny rzecznej, róŜniące się stopniem 
naturalności i przekształcenia rzeki oraz doliny i jej otoczenia, a takŜe potencjalnymi 
moŜliwościami działań zmierzających do ich renaturyzacji i poprawy stanu ekologicznego.  
 

A – odcinki słabo przekształcone ewentualnie umiarkowanie przekształcone, ale leŜące 
na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych 
 
B – odcinki umiarkowanie przekształcone, ewentualnie silnie przekształcone, ale leŜące 
na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych 
 
C – odcinki silnie przekształcone, na obszarach zurbanizowanych 
 

. 



Tab. 5. Podział Stobrawy na odcinki zastosowany w tym opracowaniu 
 
Lp. Waloryzacja odcinków A B C 

1 0+000-3+000  3000 
2 3+000-4+400  1400 
3 4+400-6+000  1600 
4 6+000-6+800  800 
5 6+800-11+000 4200  
6 11+000-14+800 3800  
7 14+800-16+200 1400  
8 16+200-17+800  1600 
9 17+800-19+500 1700  
10 19+500-22+800  3300 
11 22+800-24+500 1700  
12 24+500-25+600 1100  
13 25+600-28+600  3000 
14 28+600-33+500  4900 
15 33+500-37+700 4200  
16 37+700-39+900  2200 
17 39+900-40+700   800

18 40+700-42+100  1400 
19 42+100-43+000   900

20 43+000-43+700  700 
12 43+700-44+000 300  
22 44+000-44+900 900  
23 44+900-45+900 1000  
24 45+900-46+700 800  
25 46+700-53+800 7100  
26 53+800-59+300   5500

27 59+300-62+700 3400  
28 62+700-70+100  7400 
29 70+100-71+000 900  
30 71+100-73+300  2200 
31 73+300-75+500 2200  
32 75+500-76+400   900

33 76+400-80+200 3800  
 Razem [m] 38.600 33.500 8.100 
 



 Prawie połowę długości rzeki stanowią odcinki o znacznym stopniu naturalności lub 
przekształcone, ale leŜące w obszarach o wysokich walorach przyrodniczych, np. obszarach 
Natura 2000 (kategoria A). Nie oznacza to, Ŝe są to odcinki naturalne, tu takŜe znalazły się 
skanalizowane fragmenty rzeki, jednak płynące w stosunkowo naturalnej, nieprzekształconej 
dolinie, w stosunku do całej długości doliny stosunkowo dobrze zachowane i rokujące szanse 
na szybką renaturyzację. Odcinki rzeczywiście zbliŜone do naturalnych, na których rzeka nie 
jest przekształcona, skanalizowana czy nie obwałowana, posiada łączność hydrologiczną z 
doliną, na których zachował się naturalny układ roślinności i zachodzą typowe dla doliny 
rzecznej procesy erozji i akumulacji, zajmują nie więcej niŜ 8 km, a więc 10% długości rzeki.  
 Na drugim biegunie (kategoria C) znajdują się odcinki silnie przekształcone na obszarach 
zurbanizowanych lub w ich pobliŜu. Koryto cieku jest tu często obetonowane lub w inny 
sposób technicznie trwale obudowane, nie zachodzą naturalne procesy korytotwórcze, a 
dolinę cechują silne przekształcenia urbanizacyjne, najczęściej w formie zabudowy. Łączna 
długość tych odcinków to nieco ponad 8 km, a więc równieŜ około 10% długości cieku. 
 Trzecia, najliczniej reprezentowana kategoria (B) to odcinki umiarkowanie 
przekształcone, najczęściej skanalizowane i/lub obwałowane, jednak ze znacznym 
potencjałem do renaturyzacji. Wg tabeli zajmują one nieco ponad 40% długości cieku, jednak 
po uwzględnieniu silniej przekształconych odcinków zaliczonych do kategorii A z uwagi na 
naturalność i wysokie walory doliny, ich długość dojść moŜe do 80% długości rzeki.          
    

 
2.3. Szata roślinna, siedliska przyrodnicze, rzadkie i zagroŜone gatunki roślin i zwierząt  
 

Szatę roślinną doliny Stobrawy cechuje duŜe zróŜnicowanie, ale takŜe znaczny stopień 
przekształcenia. Na około 1/3 długości rzeka płynie przez obszary silnie zmienione, tereny 
zabudowane, przemysłowe, ruderalne lub intensywnie uŜytkowane tereny rolne, głównie pola 
orne i intensywne uŜytki zielone. Szata roślinna tych odcinków obfituje w zbiorowiska 
zastępcze, ze znaczną liczbą gatunków obcych.  

Około 1/3 doliny to ekstensywnie wykorzystywane uŜytki zielone, łąki, przede 
wszystkim świeŜe i wilgotne, lokalnie, na niewielkich powierzchniach, trzęślicowe, a w 
dolinie Odry takŜe selernicowe, bądź uŜytkowane, bądź porzucone, w róŜnych stadiach i 
kierunkach sukcesji.  

Pozostałe fragmenty doliny, obejmujące równieŜ około 1/3 długości rzeki, to odcinki 
leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki dominują wąskie pasy łęgów olszowo jesionowych, 
na skarpach i innych wyniesieniach przechodzące w grądy, kwaśne buczyny i dąbrowy. 
Lokalnie, w dolinie Odry w zasięgu oddziaływania Stobrawy leŜą takŜe płaty łęgów dębowo-
wiązowo-jesionowych oraz wierzbowo-topolowych. Miejscami, szczególnie na środkowym 
odcinku rzeka przecina bezpośrednio kompleksy lasów liściastych i leśnych zbiorowisk 
zastępczych z udziałem sosny. 

Roślinność samej rzeki jest stosunkowo uboga, poniewaŜ dno na wielu odcinkach jest 
regularnie odmulane i pogłębiane, brzegi sprofilowane lub zabudowane technicznie. W 
efekcie  makrofity pokrywają zwykle kilka do kilkunastu procent powierzchni dna i długości 
brzegów, wyjątkowo więcej, a na niektórych odcinkach, np. leśnych, nie ma ich prawie wcale. 
Dominują zbiorowiska pospolitych hydrofitów – jeŜogłówek, strzałki wodnej i moczarki 
kanadyjskiej, sporadycznie spotykane są jednak takŜe skupienia włosieniczników.     

Większość leŜących w dolinie siedlisk, takŜe typowych siedlisk hydrogenicznych, nie 
ma bezpośredniego kontaktu z rzeką, zostały od niej odcięte przez obwałowania lub 
pozbawione kontaktu hydrologicznego poprzez sztuczne obniŜenie poziomu wody za pomocą 
róŜnych działań regulacyjno – utrzymaniowych. Skutkiem tego, a takŜe róŜnych form 



wieloletniego uŜytkowania gospodarczego,  jest ich mniejsze lub większe zniekształcenie w 
stosunku do płatów typowych, występujących w miejscach nieprzekształconych.  

 
Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, „JeŜeli stwierdzone lub przewidywane 
zmiany w środowisku zagraŜają lub mogą zagraŜać roślinom, zwierzętom lub grzybom objętym 
ochroną gatunkową, regionalny dyrektor ochrony środowiska (…) jest obowiązany, po 
zasięgnięciu opinii właściwej regionalnej rady ochrony przyrody oraz zarządcy lub właściciela 
terenu, podjąć działania w celu zapewnienia trwałego zachowania gatunku, jego siedliska lub 
ostoi, eliminowania przyczyn powstawania zagroŜeń oraz poprawy stanu ochrony jego siedliska 
lub ostoi. 
Zgodnie z art. 60a ustawy o ochronie przyrody, „JeŜeli stwierdzone lub przewidywane zmiany w 
środowisku zagraŜają lub mogą za-graŜać siedliskom przyrodniczym będącym przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, regionalny dyrektor ochrony środowiska (…) jest obowiązany, po 
zasięgnięciu opinii właściwej regionalnej rady ochrony przyrody oraz zarządcy lub właściciela 
terenu, podjąć działania w celu zapewnienia trwałego zachowania tych siedlisk, eliminowania 
przyczyn powstawania zagroŜeń oraz poprawy ich stanu ochrony 

 
Podczas inwentaryzacji flory i szaty roślinnej doliny Stobrawy (Rudy 2012) zostały 
zidentyfikowane siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (wymienione w  
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, por. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a takŜe kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z 2012 r. poz. 
1041, z 2013 r. poz. 1302). Reprezentują one najcenniejsze z punktu widzenia ochrony 
przyrody fragmenty ekosystemów i dobrze charakteryzują szatę roślinną doliny. Ich krótki 
przegląd przedstawiono poniŜej. 
 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 
 

W dolinie Stobrawy zachowała się niewielka liczba starorzeczy. Większość jest 
przesuszona, w zaawansowanej fazie lądowacenia. Największe i najcenniejsze występują w 
dolnym odcinku rzeki – poniŜej Karłowic. ZagroŜeniem jest obniŜanie poziomu wód 
gruntowych oraz brak zalewów wynikający z uregulowania rzeki, pogłębiania jej koryta 
(takŜe w wyniku prowadzenia prac utrzymaniowych) i odcięcia doliny od zalewów, które 
skutkują szybkim lądowieniem i w konsekwencji  zanikiem starorzeczy.  
 
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 
fluitantis 
 

Podczas  inwentaryzacji prowadzonej w roku 2012 (Rudy 2012) stwierdzono zaledwie 
trzy stanowiska roślin charakterystycznych dla związku Ranunculion fluitantis – pomiędzy 
Starymi Kolniami a  Karłowicami oraz pomiędzy Szumem a Wierzchami. 

Obserwacje nielicznie występujących płatów włosieniczników w latach 
wcześniejszych (informacje od pracowników Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych), a 
takŜe w roku 2013, w okolicach Bielic, Szumu, Stobrawy i w kilku innych miejscach, 
pozwalają przypuszczać, Ŝe przy zachowaniu płycizn i nie usuwaniu odtwarzających się kęp 
roślinności, siedlisko odtworzyłoby się na znacznej długości cieku. ZagroŜeniem dla siedliska 
jest fizyczne niszczenie płatów roślinności w ramach prac utrzymaniowych, nawet okresowe 
zamulenia wody wskutek prac odmuleniowych, lub spływów z zbyt blisko dochodzaych do 
rzeki terenów rolniczych, a takŜe likwidowanie – podczas prac utrzymaniowych – płycizn, na 



których specyficzna roślinność mogłaby się rozwinąć. Lokalnie czynnikiem niesprzyjającym 
siedlisku moŜe być duŜy udział gatunku inwazyjnego obcego pochodzenia – moczarki 
kanadyjskiej Elodea canadensis, a takŜe zacienienie nurtu. 

 
 
6410 Zmiennowilgotne łąki trz ęślicowe Molinion  
 

Siedlisko, niegdyś prawdopodobnie częstsze, obecnie występuje bardzo nielicznie. 
Zachowane powierzchnie są w złym stanie – często z pojedynczymi gatunkami 
charakterystycznymi – najczęściej krwiściągiem lekarskim Sanquisorba officinalis. Najwięcej 
takich powierzchni znajduje się w okolicach Karłowic, niewielkie fragmenty w rejonie 
Kluczborka i Markotowa DuŜego 

ZagroŜeniem jest odwadnianie i intensywne uŜytkowanie, jednak w ostatnich latach 
częściej zaniechanie uŜytkowania oraz sukcesja w kierunku ziołorośli lub zarastanie 
gatunkami inwazyjnymi, głównie nawłocią. Przy utrzymaniu dotychczasowych tendencji w 
formach uŜytkowania gruntów naleŜy się spodziewać zaniku w dolinie tego typu siedliska w 
ciągu kilku lat. Jego utrzymanie wymaga zmiennego w czasie lecz znacznego przynajmniej 
przez część roku uwilgotnienia, a takŜe ekstensywnego, najlepiej późnego koszenia.  
 
 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) 
 

Potencjalnie siedlisko ziołorośli występuje na całej długości rzeki oraz przy jej 
dopływach, jednak jego rzeczywisty zasięg jest o wiele mniejszy, ze względu na prace 
utrzymaniowe na rzece – wykaszanie brzegów oraz deponowanie na nich materiału 
wydobytego z dna. RównieŜ pogłębianie koryta rzeki oraz obwałowania sprawiają, Ŝe zanika 
strefa, w której siedlisko moŜe się wykształcać, czyli strefa zalewu wysokimi stanami wód. 
Typowe płaty ziołorośli zdominowane są przez welony kielisznika Colystegia sepium, a na 
skrajach lasu chmielu Humulus lupulus. Eliminacja zalewów prowadzi do degradacji siedliska 
i przekształcania jego struktury gatunkowej. Istotnym zagroŜeniem dla siedliska jest 
występowanie gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia – przede wszystkim kolczurki 
klapowanej Echinocystis lobata i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera. , których 
dominacja prowadzi do zaniku ziołorośli na rzecz zdominowanych przez te gatunki 
zbiorowisk ksenospontanicznych. 

Jednym z obszarów, gdzie siedlisko jest najlepiej rozwinięte, ale równieŜ najbardziej 
zdominowane przez gatunki inwazyjne, jest obszar Natura 2000 „Łąki w okolicach Karłowic 
nad Stobrawą”. 
 
6440 Łąki selernicowe Cnidion 
 

W ujściowym odcinku doliny Stobrawy, w granicach doliny Odry, w roku 2013 
zidentyfikowano rozległe płaty łąk kwalifikujących się jako dobrze zachowane łąki 
selernicowe, siedliska nie wykazane w opracowaniu Rudy (2012), być moŜe w związku z 
wczesnym okresem badań. Jest to typ ekosystemu uwarunkowany powtarzającym się 
zalewaniem wodami rzecznymi. Licznie występują tu gatunki roślin charakterystyczne dla 
tego siedliska, między innymi czosnek kątowy Alium angulosum. ZagroŜeniem dla siedliska 
jest odcięcie od regularnych zalewów lub ich ograniczenie, np. w wyniku obniŜenia poziomu 
wody w rzece lub przyspieszenia jej odpływu.  
 



 
 
Fot. 1. Łąki selernicowe z masowo występującym czosnkiem kątowym w rejonie ujścia 
Stobrawy 
 
 
6510 NiŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
 

Jedno z siedlisk chronionych zajmujących największą powierzchnię w dolinie 
Stobrawy. PoniewaŜ gleby w dolinie rzecznej są wilgotne, i co jakiś czas teren ten jest 
zalewany wodami powodziowymi, w większości siedlisko występuje w wariancie wilgotnym 
z takimi gatunkami jak sit skupiony Juncus conglomeratus, turzyca zaostrzona Carex  gracilis 
czy sitowie leśne Scirpus sylvaticus. W duŜej mierze łąki świeŜe to osuszone w wyniku 
melioracji łąki wilgotne Calthion. Takie siedliska są w najgorszym stanie, poniewaŜ 
zaburzone warunki wilgotnościowe spowodowały degenerację siedliska i dominację 
gatunków inwazyjnych takich jak nawłoć kanadyjska Solidago canadensis i późna Solidago 
gigantea oraz rudbekia naga Rudbeckia lancinata. Dodatkowym zagroŜeniem dla siedliska 
jest zaprzestanie uŜytkowania, co równieŜ prowadzi do zdominowania przez gatunki 
inwazyjne, oraz do sukcesji wtórnej – zarastania przez drzewa i krzewy. 

Najlepiej zachowane są łąki powyŜej Szumu, aŜ do źródeł w okolicach Olesna. Są one 
w większości uŜytkowane, nie dominują więc na nich gatunki inwazyjne. Część tego odcinka 
jest objęta ochroną jako obszar Natura 2000 „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą” 
PLH160013.  

UŜytkowanie łąk świeŜych jest dość intensywnie – z dwoma pokosami w roku i 
częściowo z wypasem, co nie pozwala rozwinąć się niektórym gatunkom roślin, w tym 
roślinom Ŝywicielskim motyli będących przedmiotami ochrony w Obszarach Natura 2000 
(czerwończyki, modraszki), a takŜe samym modraszkom. Dobrze zachowane ekosystemy 



łąkowe tego typu wymagają umiarkowanego uwodnienia, i ekstensywnego, niezbyt 
wczesnego i nie intensywnego (maksymalnie dwa pokosy w roku) koszenia.  

Najgorzej zachowane siedliska znajdują się w dolnym odcinku doliny, szczególnie w 
okolicach Karłowic (odcinek częściowo objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Łąki w 
okolicach Karłowic nad Stobrawą”  PLH 160012). Inwazja gatunków obcego pochodzenia, 
głownie nawłoci, jest na nich niekiedy tak posunięta, Ŝe niektóre fragmenty doliny, które 
kiedyś prawdopodobnie były łąkami, teraz nie mogą być zidentyfikowane jako siedlisko łąk 
świeŜych lub wilgotnych (Rudy 2012). Skutkuje to takŜe złym stanem ochrony populacji i 
siedlisk modraszków, które w tym obszarze Natura 2000 powinny być chronione. 
 
 
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przewaŜnie z roślinnością z Scheuchzerio –
Caricetea nigrae) 
 

PoniŜej Olesna, na wysokości wsi Wojciechów, wśród uŜytkowanych łąk świeŜych i 
wilgotnych zachował się niewielki kompleks roślinności torfowiskowej wokół zarośniętego 
juŜ szuwarami niewielkiego zbiornika wodnego zakwalifikowany przez Rudy (2012) jako 
torfowisko przejściowe. Roślinność przechodzi tu od szuwaru pałki szerokolistnej Typha 
latifolia z licznym szczawiem lancetowatym Rumex hydrolapatum, poprzez ziołorośla ze 
związku Filipendulion z krwawnicą zwyczajną Lythrum salicaria, tojeścią pospolitą 
Lysimachia vulgaris, aŜ do kwaśnej młaki niskoturzycowej Caricion nigrae. Jest to 
stanowisko bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata, rośliny częściowo chronionej. 
PodłoŜe jest przesycone wodą pochodzącą głownie z zasilania podziemnego i jest to czynnik 
decydujący o przetrwaniu siedliska. ObniŜenie poziomu wody przyśpiesza zmiany fitocenozy, 
najprawdopodobniej w kierunku ziołorośli ze związku Filipendulion. Kompleks tych siedlisk 
ma powierzchnię ok. 1 ha. Fragmentów ziołorośli i szuwarów zasilanych wysiękami wód 
podziemnych, jednak silniej przekształconych w wyniku melioracji i uŜytkowania jest na tym 
odcinku więcej,  

Siedlisko jest zagroŜone odwodnieniem. Na jego granicy wykopany jest niewielki, 
utrzymywany rów melioracyjny.  
 
 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
 

Jest to najczęściej występujące w dolinie siedlisko leśne. Większość fragmentów jest 
jednak niewielka, ograniczona do pasa wzdłuŜ rzeki, jej dopływów lub nad starorzeczami. W 
znacznej mierze siedlisko jest w fazie regeneracji – w drzewostanie dominują drzewa młode i 
w średnim wieku. Wiele jest jednak miejsc, gdzie drzewostan jest stary, z duŜą ilością 
martwego drewna. Część fragmentów siedliska to łęgi wierzbowe, z dominacją wierzby 
kruchej. BliŜej źródeł występują teŜ łęgi jesionowo – olszowe Carici remotae – Fraxinetum. 
Obszary z najlepiej zachowanymi łęgami to odcinek ujściowy, okolice Karłowic, lasy przy 
stawach koło Krogulnej, Stare Olesno oraz odcinek od Olesna do źródeł Stobrawy. Mimo 
niewielkiej powierzchni, stan zachowania większości fragmentów wydaje się zadowalający. 
Część płatów tego typu łęgów, szczególnie w górnej części doliny, zasilana jest wodami 
podziemnymi lub z podsiąków. W środkowej i dolnej części, bezpośrednio przy korycie, bądź 
na odcinkach leśnych, zdarzają się fragmenty powiązane bezpośrednio z wodami rzeki. 
Znaczna część płatów, szczególnie na odcinkach gdzie rzeka jest głęboko wcięta, cechuje 
znaczne przesuszenie i oznaki grądowienia.  



ZagroŜeniem jest wycinka związana z pracami regulacyjnymi i utrzymaniowymi, oraz 
przesuszenie związane z pogłębianiem rzeki i obniŜaniem poziomu wód gruntowych.   
 
  
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiazowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
 

Łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe występują przy Starym Oleśnie, pomiędzy 
Zawiścią i Szumem, przy stawach koło Krogulnej, pomiędzy Siedlicami i Karłowicami 
oraz, przede wszystkim, w odcinku przyujściowym. Siedlisko w dolinie Stobrawy jest 
nieliczne, ze względu na jej silne przekształcenie. Siedliska leśne zajmują niewielką jej 
część. Dodatkowo silna regulacja i pogłębienie koryta zmniejszyła liczbę i zasięg 
zalewów, od których uzaleŜnione jest jego występowanie, szczególne w ujściowym 
odcinku, w granicach doliny Odry, gdzie zalewy związane są obecnie raczej z wysokimi 
stanami Odry niŜ Stobrawy. Mniejsza wilgotność gleby powoduje przekształcenie się 
łęgów w grądy, a w konsekwencji ograniczanie powierzchni i pogorszenia stanu siedliska. 
Zjawisko takie moŜna obserwować w lasach koło miejscowości Stobrawa. Częstym 
zagroŜeniem jest teŜ obecność gatunków inwazyjnych w runie oraz niewłaściwa 
gospodarka leśna  - usuwanie zbyt duŜej ilości drzew i podsadzanie gatunkami obcymi dla 
siedliska (Rudy 2012). 
  
 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  
 

Buczyny występują na odcinku źródłowym, który przyjmuje charakter podgórski oraz 
na odcinku pomiędzy Zawiścią i Szumem.  
 
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 
 

Grądy występują na krawędziach doliny na odcinku powyŜej Kluczborka, gdzie dolina 
przyjmuje charakter podgórski oraz na odcinku pomiędzy Zawiścią, a Szumem i w okolicach 
Karłowic.  
 
9190 Kwaśne dąbrowy Calamagrostio-Quercetum 
 

Występują na krawędziach doliny powyŜej Kluczborka oraz w okolicach 
miejscowości Stobrawa.  
 
 
2.4.  Rzadkie i zagroŜone gatunki 
 
Rośliny 
 
W granicach doliny, przede wszystkim w obrębie płatów zinwentaryzowanych chronionych 
siedlisk przyrodniczych (Rudy 2012), stwierdzono występowanie kilkunastu gatunków 
chronionych (w czasie prowadzenia prac obowiązywało  rozporządzenie Ministra Środowiska  
z 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) i 
rzadkich gatunków roślin (Dziuba i inni 2012, Rudy 2012), między innymi bobrka 
trójlistkowego Menyanthes trifoliata, kotewkę orzech wodny Trapa natans i kosaćca 
syberyjskiego Iris sibirica. Trzy ostatnie gatunki występują na pojedynczych stanowiskach, 
które naleŜałoby objąć ochroną w formie uŜytków ekologicznych.   



 
 

 
Ryc. 3. Stanowiska wybranych gatunków roślin i zwierząt bezkręgowych 
 



 
Ryc. 4. Stanowiska wybranych gatunków ryb i płazów 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ryc. 5. Stanowiska wybranych gatunków ptaków  
 
 
 



Zwierzęta 
 
W ramach inwentaryzacji realizowanych w roku 2012 wykonano takŜe szczegółową 
inwentaryzację wybranych grup zwierząt (Dziuba i inni 2012). Dla części inwentaryzowanych 
taksonów autorzy ocenili stan ochrony stosując skalę i metodykę przyjętą w monitoringu 
gatunków objętych programem Natura 2000.  
 
Mi ęczaki i owady 
 
Spośród stwierdzonych w dolinie Stobrawy bezkręgowców na uwagę zasługuje kilka 
wymienionych poniŜej gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej; takŜe wg 
polskiego prawa podlegających ochronie gatunkowej (por. rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dz. U. z 2014 
r. poz. 1348).  
 
Poczwarówka zwęŜona Vertigo angustior (1014). Podczas inwentaryzacji prowadzonej w 
roku 2012 (śuk & Ruta 2012) stwierdzona na jednym stanowisku o pow. około 35 arów, w 
górnym biegu rzeki, koło Wojciechowa, obejmującym torfowisko z kępami turzyc, ze stojącą 
miejscami wodą, oddalone około 30 m od koryta Stobrawy. Gatunek występuje stosunkowo 
licznie, jednak jego stan zachowania na stanowisku oceniono na niezadowalający (U1). 
 
Poczwarówka zwęŜona występuje w róŜnych typach siedlisk – podmokłych, otwartych o 
róŜnym pochodzeniu, od wilgotnych łąk, młak, brzegów jezior i torfowisk węglanowych i 
ziołorośli z wiązówką (Filipendula sp.). Często zajmuje siedliska ekotonowe między łąkami a 
zabagnieniami czy torfowiskami albo brzegi wód. Wszystkie zasiedlane typy siedlisk są 
permanentnie wilgotne, lecz nie ulegające podtopieniu, raczej otwarte lub półotwarte niŜ 
zacienione przez drzewa lub gęstą pokrywę wysokich roślin zielnych. Ślimak przebywa w 
ściółce, na rozkładających się częściach roślin, latem moŜe występować na liściach turzyc 
(zarówno rozłogowych, jak i kępowych) lub u ich nasady. Zaobserwowano go teŜ pełzającego 
po rozkładających się liściach śmiałka darniowego.  
Poczwarówka zwęŜona często jest odnajdowana na powierzchniach niegdyś ekstensywnie 
uŜytkowanych, gdzie prowadzona w przeszłości działalność zahamowała proces sukcesji 
drzew, zapobiegając drastycznym przemianom składu gatunkowego roślin i zacienieniu. 
Mięczakowi nie przeszkadza umiarkowany wypas i koszenie, a w niektórych przypadkach to 
właśnie zarzucenie tych zabiegów doprowadziło do nieprzychylnych dla poczwarówki 
zwęŜonej przemian siedliska. 
 
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (1060). W roku 2012 stwierdzony na 4 stanowiskach 
(śuk & Ruta 2012), głównie blisko koryta rzeki, na terenach podmokłych, z róŜnymi 
gatunkami szczawiu stanowiącymi jego rośliny Ŝywicielskie. Stan zachowania gatunku w 
dolinie Stobrawy uznano za prawdopodobnie właściwy. Wprawdzie nieznana jest liczebność 
jego populacji, ale stanowisk dogodnych dla gatunku jest wiele, nie są one izolowane, a 
zagęszczenie roślin Ŝywicielskich jest dość duŜe.  
 
Gatunek ma jedno lub dwa pokolenia w roku, przy czym w zachodniej Polsce zwykle są to 
dwa pokolenia. Motyle drugiego pokolenia są znacznie mniejsze niŜ pierwszego. Pojaw 
motyla przy dwóch pokoleniach zaczyna się na początku czerwca i trwa do początku lipca, a 
drugie pokolenie trwa od końca lipca do końca sierpnia. Gąsienica Ŝyje głównie na szczawiu 
lancetowatym Rumex hydrolapathum, ostatnio coraz częściej obserwowana jest takŜe na 
innych gatunkach szczawiu, takich jak szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, szczaw 



kędzierzawy Rumex crispus i szczaw zwyczajny Rumex acetosa. Przez cały swój rozwój 
gąsienica odŜywia się liśćmi, a zimuje w młodszych stadiach wzrostowych. 
Przepoczwarczenie odbywa się na roślinie pokarmowej lub w jej pobliŜu. Imago odwiedza 
stosunkowo wiele roŜnych gatunków kwiatów, preferując głównie te o barwie fioletowej i 
Ŝółtej, rzadziej białej.  
 
Modraszek nausitous Phengaris nausithous (1061). W roku 2012 stwierdzony na 7 
stanowiskach zlokalizowanych w obszarach Natura 2000 „Łąki w okolicach Karłowic nad 
Stobrawą” i „Ł ąki w okolicach Kluczborka”, zarówno na łąkach uŜytkowanych jak i 
porzuconych. Stosunkowo nielicznie stwierdzany był tu takŜe w latach poprzednich. Na 
wszystkich stanowiskach licznie rośnie roślina Ŝywicielska - krwiściąg lekarski, stanowiska 
nie są izolowane, jednak stan zachowania, głownie z uwagi na dynamikę zanikania 
istniejących i potencjalnych siedlisk, określono jako zły (U2) lub niezadowalający (U1). 
 
Modraszek nausitous jest gatunkiem związanym z ekstensywnie uŜytkowanymi łakami. 
Dorosłe motyle (imagines) fruwają się od połowy lipca do końca sierpnia. Po złoŜeniu jaj w 
główkach kwiatowych krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, gąsienice Ŝyją w 
pierwszym okresie w główkach kwiatowych by potem zejść na ziemię. Następnie są 
znajdowane i adoptowane przez mrówki z gatunku Myrmica rubra, które przenoszą je do 
swoich gniazd. Tam gąsienice odbywają swój dalszy rozwój, Ŝywiąc się larwami mrówek. 
Przepoczwarczenie odbywa się w gnieździe mrówek. W lipcu po przepoczwarczeniu motyl 
opuszcza gniazdo mrówek, i lata odwiedzając bardzo niewiele gatunków kwiatów. 
Najczęściej siada na kwiatach rośliny pokarmowej swoich gąsienic – krwiściągu lekarskim 
Sanguisorba officinalis, rzadko na sierpiku barwierskim Serratula tinctoria i wyce ptasiej 
Vicia cracca. 
 
 
Modraszek telejus Phengaris teleius (1077). Gatunek zasiedla zwykle te same siedliska co 
modraszek nausitous, jego biologia równieŜ związana jest z krwiściągiem i mrówkami, lecz 
występuje duŜo rzadziej w regionie i jest nieco bardziej wymagającym gatunkiem od 
poprzedniego. W Standardowym Formularzu Danych gatunek jest wykazywany w obszarze 
„Ł ąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą”, lecz w roku 2012, mimo poszukiwań, gatunku 
nie obserwowano. Wskazane jest dalsze poszukiwanie gatunku, który prawdopodobnie 
współwystępuje z modraszkiem nausitousem na niektórych stanowiskach. 
 
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (1037). Trzepla zielona występuje prawie na całej 
długości Stobrawy – wylinki larw obserwowano od Kluczborka do ujścia do Odry, jednakŜe 
w niewielkim zagęszczeniu (nie kaŜdy kontrolowany odcinek był przez nią zasiedlony). Stan 
zachowania gatunku w dolinie Stobrawy uznano za niezadowalający (U1). Liczebności na 
stanowiskach były stosunkowo niewielkie, zagęszczenia małe, rozkład populacji 
nierównomierny, siedliska przekształcone, rzadko optymalne lub bliskie optimum. 
Jednocześnie jednak trzepla zielona jest na całym odcinku rzeki na tyle liczna (0 – 10/50m), 
iŜ w obszarach N2000 powinna stać się przedmiotem ochrony.  
 
Trzepla zielona jest reobiontem i zasiedla nizinne i podgórskie cieki róŜnej wielkości, od 
strumieni po duŜe rzeki. W Polsce często zasiedlane są przez nią strumienie o szerokości kilka 
– kilkanaście metrów, ale największe populacje trzepla tworzy na rzekach kilkunasto – do 
kilkudziesięciometrowej szerokości. Preferuje odcinki cieków połoŜone wśród bogatej 
strukturalnie roślinności, np. śródleśne lub w otoczeniu łąk z nadbrzeŜnymi zaroślami, 
drzewami. Wskazane jest duŜe nasłonecznienie przynajmniej fragmentów obrzeŜy. Larwy 



zasiedlają miejsca na głębokości 10-150 cm (prawdopodobnie do 2 m), wykazując preferencje 
do miejsc głębszych. Spotykane są przy prędkości przepływu od kilku do 80 cm/s z  reguły w 
miejscach o prądzie umiarkowanym do dość szybkiego, optymalnie powyŜej 30 cm/s. 
Preferuje osady piaszczyste i piaszczysto-Ŝwirowate, miejscami z domieszką detrytusu.  
 
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (1042). W dolinie Stobrawy, według danych 
publikowanych (Kuńka i in. 2008), występuje w starorzeczu w rejonie ujścia Stobrawy. 
Podczas inwentaryzacji w roku 2012 nie stwierdzona. 
 

Gatunkiem nie wykazywanym z Standardowym Formularzu Danych dla Ŝadnego z 
obszarów Natura 2000, natomiast podawanym w opracowaniu Malkiewicza i Jankowskiego 
(2012) jest  czerwończyk fioletek Lycaena helle (1038). W obszarze „Łąki w okolicach 
Kluczborka nad Stobrawą” gatunek został stwierdzony w części środkowej, gdzie miejscami, 
ale rzadko, warunki siedliskowe znajduje jego roślina Ŝywicielska – rdest węŜownik. Rośnie 
ona głównie przy mokrych rowach melioracyjnych i kanałach, a w mniejszym stopniu na 
brzegu głównego koryta Stobrawy, prawdopodobnie w związku z niedawnymi regulacjami. 
Dobre warunki dla rozwoju gatunek znajduje przede wszystkim na wysokości wsi Markotów 
DuŜy. Jest to jedno z czterech ostatnich stanowisk gatunku na terenie województwa 
opolskiego (Buszko 2011). 
 
 
Ryby 
 

W latach 2012-2013 stwierdzono w Stobrawie regularne występowanie 14 gatunków 
ryb: leszcz Abramis brama, ukleja Alburnus alburnus, sumik karłowaty Ameiurus nebulosus, 
śliz Barbatula barbatula, brzana Barbus barbus, koza Cobitis taenia, szczupak Esox Lucius,  
ciernik Gasterosteus aculeatus, kiełb Gobio gobio, kleń Leuciscus cephalus, jaź Leuciscus 
idus, jelec Leuciscus leuciscus, miętus Lota lota, okoń Perca fluviatilis (odłowy PZW w 
Opolu oraz prowadzone na potrzeby tego projektu). Spośród nich na szczególną uwagę 
zasługują trzy – koza, piskorz i sliz.   

Gatunkiem dość często spotykanym i, na odcinkach nie poddanych konserwacji, 
występującym w znacznych zagęszczeniach, jest koza Cobitis taenia (1149). Spośród 11 
przebadanych w latach 2012 i 2013 przez PZW w Opolu stanowisk, występowała na 8, w 
zagęszczeniach od 4 do 21 os./100 m biegu rzeki, co w przeliczeniu na całą długość cieku 
daje znaczącą liczebność populacji osiągającą kilka do kilkunastu tys. osobników. Podobnie 
liczna była w latach 1993, 1994 (Kusznierz i inni 1994). Jest gatunkiem o znacznej 
amplitudzie ekologicznej, znoszącym znaczne wahania róŜnych czynników środowiska, 
jednak reagującym niekorzystnie na intensywne prace regulacyjne i utrzymaniowe na ciekach. 
 
Koza zasiedla rzeki o dnie piaszczystym lub mulisto-piaszczystym, a takŜe słabo 
zeutrofizowane jeziora. Wybiera miejsca pokryte miękkim substratem organicznym, o małym 
przepływie wody, około 0,15 m/s. Obserwowano sezonowe zmiany rozmieszczenia ryb w 
zaleŜności od tempa przepływu wody, który ma wpływ na osadzanie się i wypłukiwanie 
dennego substratu. Zimą przemieszczają się do głębszych partii (poniŜej 1,5 m) i zamieszkują 
zagłębienia w dnie wypełnione organicznymi osadami o wielkości od 0,15 do 1,0 mm. Dla 
funkcjonowania populacji kozy w cyklu rocznym potrzebne jest więc znaczne zróŜnicowanie 
charakteru cieku. Nie stwierdzono kozy na stanowiskach gdzie przepływ wody był większy 
niŜ 0,3 m/s. W rzekach nizinnych stanowi stały element ichtiofauny, jednak zwykle wykazuje 
niskie wartości współczynników stałości i dominacji. 
 



Drugim gatunkiem objętym programem Natura 200, jest piskorz Misgurnus fossilis 
(1145), nie stwierdzony na Ŝadnym ze stanowisk przebadanych w latach 2012-2013, jednak 
występujący w Stobrawie w latach 1993-94 (Kusznierz i inni 1994), a obecnie zasiedlającym 
prawdopodobnie jeszcze część zamulonych rowów melioracyjnych, a sporadycznie takŜe 
występującym w samej rzece (Kusznierz 2012). 
 
Piskorz zasiedla wody stojące i wolno płynące, drobne, muliste zbiorniki, starorzecza, kanały, 
a nawet rowy melioracyjne. W uregulowanych ciekach często występuje między faszyną a 
brzegiem. Dawniej był bardzo pospolity, obecnie nigdzie nie jest liczny, a większość 
populacji wykazuje tendencje spadkowe.  
Przyczynę takiego stanu rzeczy jest stałe obniŜanie się poziomu wód gruntowych, osuszanie 
terenów podmokłych pod uprawy bądź zabudowę, często nieuzasadnione drenowanie bagien i 
zbiorników śródpolnych, regulacje rzek połączone z likwidacją bocznych odnog, zakoli i 
starorzeczy. Dodatkową przyczyną zanikania tego gatunku był rozwój rolnictwa (stosowanie 
nawozów i środków ochrony roślin) i przemysłu, który powoduje zanieczyszczenia i 
dewastację naturalnych siedlisk. TakŜe obwałowanie i kanalizacja rzek oraz odcięcie 
starorzeczy od koryt uniemoŜliwia kontakty między lokalnymi populacjami i moŜliwości ich 
naturalnej restytucji.  
 

Spośród innych gatunków chronionych na 9 przebadanych w latach 2012-2013 
stanowiskach stwierdzono śliza Barbatula barbatula. Występuje on w Stobrawie licznie, w 
zagęszczeniu od 1 do 19 os./100 m. 
 
Śliz jest ryba denną, o nocnej aktywności, w ciągu dnia tkwi nieruchomo w róŜnego rodzaju 
kryjówkach – pod kamieniami i korzeniami drzew, w nocy Ŝeruje przy dnie. Zasiedla 
wszelkiego rodzaju niewielkie cieki i obrzeŜa jezior, o Ŝwirowo piaszczystym dnie, 
najczęściej występuje w pobliŜu róŜnego rodzaju bystrzy i ujść mniejszych cieków. OdŜywia 
się głownie larwami owadów.   
  

Jako gatunki występujące w Stobrawie na wielu badanych stanowiskach kozę i śliza 
podaje takŜe Kuśnierz (2012).  
 

Stobrawa nie ma znaczenia dla ryb dwuśrodowiskowych, ale nie oznacza to, Ŝe jej 
ciągłość ekologiczna jest rybom obojętna, róŜne występujące tu gatunki przemieszczają się w 
róŜnych okresach nawet na odległość kilku do kilkunastu kilometrów, np. w poszukiwaniu 
miejsc dogodnych do zimowania (zwykle w dół rzeki) czy na tarliska (zwykle w górę rzeki). 
zjawiska te są powszechnie znane u płoci czy uklei, ale za ich stadami często na znaczne 
odległości przemieszczają się takŜe ryby drapieŜne. Istniejące bariery w postaci jazów 
ciągłość tę w istotny sposób zakłócają, ograniczając te wędrówki i izolując mikropopulacje. 
Istotnym zagroŜeniem dla wielu gatunków ryb są gatunki obce, np. sumik karłowaty, a 
potencjalnie takŜe czebaczek amurski, których ekspansja w duŜej mierze wiąŜe się z 
gospodarką stawową. Na stawach oba są uciąŜliwym „chwastem”, jednak rozprzestrzeniają 
się z materiałem zarybieniowym, a ze stawów trafiają do rzeki wraz ze spuszczaną wodą.     
 
 
Płazy 
  

Podczas prowadzonej w roku 2012 inwentaryzacji w dolinie Stobrawy stwierdzono co 
najmniej 10 gatunków płazów (Kisiel 2012). Najliczniejsze (powyŜej 20 stanowisk) były 



rzekotka drzewna Hyla arborea, traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, ropucha szara Bufo 
bufo, Ŝaba trawna Rana temporaria i kompleks Ŝab zielonych Rana sp. 

Wszystkie płazy są w Polsce gatunkami chronionymi 
Na 12 stanowiskach występował kumak nizinny Bombina bombina, gatunek z II 

załącznika Dyrektywy Siedliskowej. 
Najcenniejsze miejsca występowania płazów w dolinie Stobrawy to: ujściowy odcinek 

pomiędzy miejscowością Stare Kolnie a ujściem Stobrawy do Odry, kompleks stawów 
hodowlanych przy wsi Przygorzele, kompleksy stawów hodowlanych połoŜone na północny-
wschód od wsi Krogulna, dwa niewielkie stawy znajdujące się przy samej Stobrawie, na 
południe od wsi Zawiść, kompleks stawów Szubiennik oraz górny odcinek doliny, pomiędzy 
Starym Olesnem a Wachowicami.  

Kompleksy stawów, a przede wszystkim występujące w ich obrębie i sąsiedztwie 
niewielkie, nieuŜytkowane zbiorniki, rowy, kanały i fragmenty mokradeł są miejscem rozrodu 
wymienionych gatunków. Wraz z otoczeniem – siedliskami hydrogenicznymi w dolinie i 
samą rzeką, stanowią kompleks ekosystemów pozwalających na funkcjonowanie ich 
populacjom przez cały rok. Głębsze i silniej zamulone partie, w tym takŜe odcinki samej 
rzeki, są takŜe miejscem zimowania, np. populacji Ŝab brunatnych (Kisiel 2012).    

   
 
 
Ptaki 
 

Przeprowadzona inwentaryzacja ornitologiczna doliny Stobrawy ukierunkowana na  
gatunki rzadkie i nieliczne (Dziuba 2012) wykazała występowanie i lęgi w dolinie lub na jej 
obrzeŜach 19 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Są to: bocian biały Ciconia ciconia, 
trzmielojad Pernis apivorus, kania czarna Milvus migrans, kania ruda Milvus milvus, błotniak 
stawowy Circus aeruginosus, derkacz Crex crex, kropiatka Porzana porzana, Ŝuraw Grus 
grus, lelek Caprimulgus europaeus, zimorodek Alcedo atthis, dzięcioł czarny Dryocopus 
martius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł średni Dendrocopos medius, lerka Lullula 
arborea, jarzębatka Sylvia nisoria, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, muchołówka 
mała Ficedula parva, gąsiorek Lanius collurio, ortolan Emberiza hortulana 

Inne rzadkie stwierdzone w dolinie gatunki lęgowe to między innymi:  perkozek 
Tachybaptus ruficollis, cyraneczka Anas crecca, gągoł Bucephala clangula, nurogęś Mergus 
merganser, wodnik Rallus aquaticus, kokoszka Gallinula chloropus, sieweczka rzeczna 
Charadrius dubius, czajka Vanellus vanellus, słonka Scolopax rosticola, kszyk Gallinago 
gallinago samotnik Tringa ochropus, siniak Columba oenas, dudek Upupa epops, 
strumieniówka Locustella fluviatilis, świerszczak Locustella naevia, rokitniczka 
Acrocephalus schoenobaenus, srokosz Lanius excubitor, dziwonia Carpodacus erythrinus, 
dzięcioł zielony Picus viridis, świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka górska Motacilla 
cinerea, kląskawka Saxicola rubicola i inne. 

Na szczególną uwagę zasługuje kilka grup ptaków, w róŜny sposób powiązanych z 
rzeką i jej doliną. Istotne jest znaczenie doliny dla ptaków drapieŜnych – kani czarnej (1 
para), rudej (2 pary), czy trzemielojada (4 pary). Otwarte tereny podmokłe stanowią 
optymalne Ŝerowiska, a niedostępne i nieuczęszczane z uwagi na wysoki poziom wody, 
fragmenty lasów łęgowych są miejscem lokalizacji gniazd. 

Odcinki leśne, z udziałem obfitujących w martwe i obumierające drzewa oraz 
obfitujących w zróŜnicowana entomofaunę, lasów łęgowych, mają teŜ istotne znaczenia dla 
ptaków związanych ze starodrzewami: dzięcioł czarny Dryocopus martius (21 par), dzięcioł  
zielonosiwy (6 par), dzięcioł zielony Picus viridis (22 par), dzięcioł średni Dendrocopos 
medius (39 par),  muchołówka białoszyja Ficedula albicollis (14 par). 



Gatunki związane z zadrzewieniami i zakrzewieniami rozwijającymi się wzdłuŜ rzeki i  
to między innymi: jarzębatka Sylvia nisoria (55 par), gąsiorek Lanius collurio (147 par), 
kląskawka (38 par), ortolan Emberiza hortulana (20 par), srokosz (13 par), dziwonia (7 par). 

Licznie w dolinie Stobrawy reprezentowane są takŜe rzadkie gatunki związane z mniej 
lub bardziej wilgotnymi łąkami i pastwiskami, jak derkacz (32 terytorialne samce), kropiatka 
(3 pary) czajka (10 par), kszyk (18 par), świergotek łąkowy (34 par), świerszczak (50 par). 

Z samą rzeką wiąŜe się przede wszystkim występowanie zimorodka (10 par lęgowych) 
i pliszki górskiej (5 par). Zimorodek gniazduje w norach, przede wszystkim w wyŜszych 
skarpach tworzących się w wyniku podmyć w brzegu rzeki, rzadziej w połoŜonych w pobliŜu 
wody Ŝwirowniach i wykrotach. śeruje na obfitujących w drobne ryby zakrzewionych 
odcinkach rzek i mniejszych cieków. Pliszka górska gniazduje w załomach murów, pod 
mostami i większymi jazami, Ŝeruje na brzegach rzeki, najchętniej w miejscach o bystrym 
prądzie i kamienistym dnie, poniŜej jazów i progów.   

Wszystkie w/w ptaki są w Polsce gatunkami chronionymi. 
 
 
Ssaki 
 

Na uwagę zasługują dwa gatunki chronione, ujęte takŜe w zał. II dyrektywy 
sieldiskowej: bóbr Castor fiber i wydra Lutra lutra. Bóbr występuje zaskakująco nielicznie, 
stwierdzony liczniej tylko w dolinie Odry, a poza tym poniŜej Siedlic. Wzrost liczebności 
gatunku w całym dorzeczu Stobrawy, którego naleŜy się spodziewać, skutkować moŜe 
istotnym wzrostem retencyjności zlewni, a tym samym poprawą potencjału ekologicznego 
rzeki i zmniejszeniem ryzyka powodziowego.  

Wydra występuje prawdopodobnie na całym obszarze, jej liczebność jest trudna do 
określenia, jednak istnieją stosunkowo proste i wiarygodne sposoby oceny dynamiki jej 
występowania polegające na ocenie wysycenia siedlisk śladami i śledzeniu zmian tego 
parametru. Liczebność wydry jest odzwierciedleniem stanu ichtiofauny i w dłuŜszej 
perspektywie, w kontekście celów środowiskowych dla rzeki, jej ocena moŜe być istotna.  



 
3. Uwarunkowania społeczno – administracyjne 
- formy uŜytkowania gruntów i korzystania z wód,  
zakres odpowiedzialności, istniejące plany, status ochronny 
 
 

Stobrawa przepływa przez teren 4 powiatów oraz 6 gmin, namysłowskiego (gm. 
Świerczów, Pokój), opolskiego (gm. Popielów), kluczborskiego (gm. Wołczyn, miasto i 
gmina Kluczbork) oraz Oleskiego (miasto i gmina Olesno), przez tereny leśne zarządzane 
przez nadleśnictwa Brzeg, Namysłów, Kluczbork, Kup i Olesno, Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach.  

Prawa właścicielskie do wód rzeki Stobrawy w imieniu Skarbu Państwa sprawuje 
Marszałek Województwa Opolskiego, a w jego imieniu Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu. Na podstawie przepisów art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne 
marszałek województwa wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do 
określonych odrębnymi przepisami wód. Oznacza to, Ŝe jego obowiązkiem, oprócz 
tradycyjnie uznawanego za obowiązki WZMiUW „utrzymania urządzeń melioracyjnych”,  
jest takŜe realizacja obowiązków ciąŜących na Państwie w stosunku do wód, w tym 
osiągnięcie w terminie wymaganym Ramową Dyrektywą Wodną celów środowiskowych dla 
tych wód.  

PoniewaŜ wiele z kwestii dotyczących kompetencji i zakresu odpowiedzialności za 
stan wód jest obecnie dyskutowana i w róŜny sposób interpretowana, a dla rozwaŜań 
zawartych w tej strategii są to sprawy kluczowe, poniŜej szerzej analizujemy najwaŜniejsze 
uwarunkowania prawne odnoszące się obecnie do zagadnienia utrzymania bądź odtworzenia 
dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód, bezpośrednio lub pośrednio mogące dotyczyć 
Stobrawy.     

Nie jest prawdą powszechna do niedawna, a niekiedy spotykana jeszcze obecnie teza, 
Ŝe WZMiUW odpowiadają za wody wyłącznie w aspekcie wykorzystywania ich do celów 
rolnictwa. Zarządy melioracji na podstawie art. 11 Prawa Wodnego sprawują dla określonych 
wód prawa właścicielskie, co oznacza takŜe, Ŝe to na nich ciąŜy obowiązek osiągnięcia celu 
środowiskowego. Od WZMiUW wymaga się więc podjęcia działań niezbędnych dla 
osiągnięcia w/w celów środowiskowych, a takŜe nie podejmowania działań, które byłyby 
sprzeczne z tym wymogiem. 

Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy Prawo Wodne, właściciel wody ma obowiązek jej 
utrzymywania. Musi jednak realizować ten obowiązek tak, by prowadził on do osiągnięcia 
celów środowiskowych, o których mowa wyŜej.  

Na podstawie art. 26 Prawa Wodnego, „do obowiązków właściciela śródlądowych wód 
powierzchniowych naleŜy (…) dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód”; a zgodnie z art. 38 
Prawa Wodnego „wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, 
podlegają ochronie [polegającej m. in. na osiąganiu celów środowiskowych], niezaleŜnie od 
tego, czyją stanowią własność”.  

Zgodnie z art. 22 ust 1b ustawy Prawo Wodne, utrzymywanie wód powinno umoŜliwi ć 
osiągnięcie celów środowiskowych dla wód. Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Wodne, 
„Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i 
brzegu morskiego nie moŜe naruszać istniejącego dobrego stanu tych wód oraz warunków 
wynikających z ochrony wód” (a więc nie moŜe np. powodować pogorszenia stanu 
ekologicznego wód). Za pogorszenie stanu wód „nie uwaŜa się przy tym (art. 38i ust 2 Prawa 
Wodnego) tymczasowego wahania stanu jednolitych części wód, jeŜeli jest ono związane z 
utrzymywaniem wód powierzchniowych zgodnie z interesem publicznym, o ile stan tych wód 



jest przywracany bez konieczności prowadzenia działań naprawczych”. Jednak, juŜ trwała 
zmiana elementów jakości wód dokonana w ramach prac „utrzymaniowych” (np. umocnienie 
strefy brzegowej, wycięcie drzew w strefie brzegowej, wyrównanie spadków rzeki, 
zmniejszenie róŜnorodności siedlisk dla ryb) nie mieściłaby się w tym wyjątku i musiałaby 
być uznawana za „pogorszenie stanu wód”, zakazane co do zasady przez art. 24 Prawa 
Wodnego.  

12 lipca 2014 r., weszła w Ŝycie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 850), regulująca m. in. 
zagadnienia  utrzymywania wód. Jasno ustalono, Ŝe utrzymywanie wód jest 
podporządkowane konieczności osiągnięcia celów środowiskowych dla wód i Ŝe powinno być 
(z nielicznymi wyjątkami) realizowane na podstawie planów, uwzględniających m. in. cele 
środowiskowe. Zmiana prawa usunęła m. in. wątpliwości odnośnie obowiązku uzyskiwania, 
przed wykonaniem prac utrzymaniowych, decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, określającej warunki prowadzenia prac. 

W aktualnym stanie prawnym  utrzymywanie wód to wyłącznie działania słuŜące 
ochronie przed powodzią, umoŜliwieniu  spływu lodu i przeciwdziałaniu powstawaniu 
niekorzystnych zjawisk lodowych, umoŜliwieniu kontynuacji korzystania z wód oraz 
umoŜliwieniu  działania urządzeń wodnych (art. 22 ust 1a ustawy). Motywem utrzymywania 
rzek nie jest obecnie ułatwianie spływu wód. 

Utrzymywanie wód moŜe w obecnym stanie prawnym obejmować wyłącznie: 
wykaszanie roślin,  usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie drzew i 
krzewów z dna i brzegów (jeśli starszych niŜ 10 lat, to za odpowiednim zezwoleniem),  
usuwanie zatorów i przeszkód, zasypywanie wyrw w brzegach i dnie lub ich zabudowę 
biologiczną, usuwanie namułów i rumoszu, remont lub konserwację budowli regulacyjnych i 
urządzeń wodnych, rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów 
w brzegach (za odpowiednim zezwoleniem). Prace ingerujące w koryto rzeki, a wykraczające 
ponad ten zakres, w tym wszystkie prace obejmujące umacnianie dna lub brzegów, muszą być 
kwalifikowane jako regulacja wód. Wymagają one uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Prace utrzymaniowe dotyczące odmulania, wycinki drzew i krzewów starszych niŜ 10-
letnie, usuwania z wód roślin przed 15 sierpnia, a takŜe zasypywania i zabudowy wyrw 
mających ponad 2 lata podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu Regionalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska (art. 118 ustawy o ochronie przyrody), który w ciągu 30 dni moŜe 
nałoŜyć obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonanie takich prac, a jeśli potrzeba, to w 
ramach postępowania o takie zezwolenie moŜe być przeprowadzona ocena oddziaływania na 
obszar Natura 2000. JeŜeli wnioskowany zakres lub sposób prowadzenia działań 
utrzymaniowych powodowałby znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony 
obszarów chronionych, siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt lub 
grzybów, lub ich siedliska, którego nie moŜna wyeliminować lub istotnie ograniczyć przez 
określenie warunków ich prowadzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska moŜe 
określić inny od wnioskowanego zakres lub sposób prowadzenia tych działań, a w przypadku 
braku zgody wnioskodawcy na taką zmianę - moŜe odmówić zezwolenia na wykonanie 
działań. Oczywiście, odmowa zezwolenia musi nastąpić takŜe jeśli działania znacząco 
negatywnie oddziaływałyby na obszar Natura 2000, a nie dadzą się uzasadnić koniecznymi 
wymogami nadrzędnego interesu publicznego lub teŜ są wobec nich inne, mniej szkodliwe 
dla obszaru Natura 2000, rozwiązania alternatywne. 

Utrzymywanie wód jest co zasady realizowane na podstawie planu utrzymywania 
wód, sporządzanego przez dyrektora RZGW, a uzgadnianego z dyrektorem KZGW i 
marszałkami województw. Plan taki musi uwzględniać m. in. konieczność osiągnięcia celów 
środowiskowych i ochrony wód. Podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a 



więc m. in. zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a takŜe 
konsultacjom społecznym. Poza planem mogą być wykonane tylko prace pilnie konieczne dla 
zapobieŜenia powodzi lub usunięcia jej skutków. 

Plan utrzymywania wód obejmujący Stobrawę nie został dotąd sporządzony. 
Propozycje modyfikacji utrzymywania Stobrawy przedstawione w tej strategii to gotowe 
pomysły, które zapewniłyby, Ŝe plan taki spełniłby stojące przed nim wymogi zgodności z 
celami środowiskowymi. 

Odrębnym zagadnieniem jest utrzymywania wód w planach zadań ochronnych. Plany 
zadań ochronnych sporządzane dla obszarów Natura 2000 nie ustanawiają samodzielnych 
zakazów, nie mogą więc zakazać wykonywania określonych działań w ramach utrzymywania 
wód. Mogą jednak i powinny identyfikować określone działania, w tym działania 
wykonywane w ramach utrzymywania wód, jako stanowiące przynajmniej potencjalne 
zagroŜenie dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 
obszaru Natura 2000. Plany te mogą i powinny równieŜ identyfikować, jaki stan wód (w tym 
ich hydromorfologii) jest potrzebny dla osiągnięcia celów ochrony obszarów Natura 2000 i 
niekiedy – choć nie zawsze –  będzie to stan np. zamulenia rowów odwadniających (np. 
torfowisko, bagienny biotop ptaków), czy utrzymania naturalnego (lub spontanicznie 
zrenaturyzowanego) charakteru cieku. Tym samym, w niektórych przypadkach, plany te 
mogą i powinny ograniczać lub modyfikować sposoby utrzymywania wód, jeŜeli jest to 
potrzebne dla osiągnięcia celów ochrony obszaru. 
 

Stobrawa jest rzeką znacznie przekształconą, miejscami skanalizowaną, Na całej 
długości rzeki  zlokalizowano 13 jazów, 13 innych znajduje się na  Kluczborskiej Strudze 
(Kluczborskim Strumieniu) będącej odgałęzieniem Stobrawy. 

W jednolitej części wód „Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia” 
zlokalizowano 6 jazów, w jcwp „Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody” 
cztery jazy, a w odcinku ujściowym, jcwp „Stobrawa od Czarnej Wody do ujścia do Odry” 
trzy obiekty.  

Część z nich bezpośrednio lub pośrednio słuŜy doprowadzeniu wody do połoŜonych w 
dolinie lub jej sąsiedztwie stawów rybnych, część piętrzy wodę w kompleksach łąk „na 
potrzeby rolnictwa”, rola części, z punktu widzenia postronnego obserwatora i współczesnego 
rozumienia potrzeb gospodarki wodnej, wydaje się  trudna do określenia. Dla funkcjonowania 
całego systemu najistotniejsze znaczenie ma jaz w miejscowości KręŜel, rozdzielający, w 
zaleŜności od poziomu piętrzenia, wodę na Stobrawę właściwą i jej północne odgałęzienie – 
Kluczborski Strumień.   

Podstawą funkcjonowania jazów powinny być aktualne pozwolenia wodnoprawne, 
jednak dla części obiektów, jak wynika z ustaleń przeprowadzonych w trakcie zbierania 
materiałów, pozwolenia prawdopodobnie nie istnieją. Dla większości obiektów nie 
funkcjonują równieŜ instrukcje gospodarowania wodą, a decyzje o zamknięciu lub otwarciu 
jazu i wysokości piętrzenia podejmowane są na bieŜąco bądź przez uŜytkowników stawów 
bądź kierownika powiatowego inspektoratu WZMiUW. W istniejących  dokumentach 
poszczególne obiekty traktowane są indywidualnie, nie uwzględniając np. skumulowanego 
wpływu wszystkich lub wielu urządzeń na stan wody w rzece. Nie funkcjonuje system 
koordynujący pracę całego układu, takŜe np. w sytuacji zagroŜenia powodziowego, kiedy 
jedne jazy są zamykane, na mocy roboczej decyzji kierownika WZMiUW, inne pozostają  
otwarte, przepuszczając wodę, zamiast retencjonować ją w górnym i środkowym biegu, 
zapobiegając powodzi w dole rzeki. Większość jazów stanowi bariery, nie posiadając 
funkcjonujących urządzeń zapewniających droŜność cieku i moŜliwość wędrówek fauny 
wodnej. Jedynie konstrukcja nielicznych uwzględnia tzw. dolny prześwit, pozwalający na 
swobodny przepływ organizmów wodnych, takŜe w okresie pracy jazu. 



Wysokość piętrzenia większości urządzeń wodnych waha się od 1 do 2 m, wyjątkowo 
więcej, np. wysokość piętrzenia budowli przelewowo - upustowej zbiornika Kluczbork 
przekracza 5 m. Zasięg oddziaływania jazów na koryto rzeki (cofki) nie przekracza zwykle 1 
– 2 km. Np. jaz na 4+458 km rzeki piętrzy wodę na wysokość do 2 m (hmax), natomiast cofka 
obejmuje 2400 m koryta Stobrawy i 850 m wpadającej do niej Budkowiczanki. Zgodnie z 
zapisem w pozwoleniu wodnoprawnym jaz ten pracuje wyłącznie w okresie od 1 maja do 31 
sierpnia, a jego celem jest „piętrzenie wody na potrzeby rolnictwa”. W kontekście faktu, Ŝe 
jego wpływ dotyczy przede wszystkim leŜących bezpośrednio w dolinie uŜytków zielonych, 
w okresie sianokosów, a rzeka na podpiętrzanym odcinku jest regularnie pogłębiana, sens 
funkcjonowania budowli wydaje się co najmniej dyskusyjny.     

W zlewni Stobrawy zlokalizowanych jest około 20 większych kompleksów stawów 
rybnych o łącznej powierzchni około 1100 ha. Największe kompleksy stawowe to Bielice - 
Przygorzele - Miejsce (ok. 180 ha), Krzywa Góra (ok. 125 ha) i Winna Góra (ok. 85 ha).  

Połowa z tej powierzchni to stawy zasilane wodami Stobrawy lub jej odnogi - 
Kluczborskiego Strumienia, i/lub leŜące w dolinie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 
NaleŜą tu kompleksy w Krogulnej, Dąbrowie, Bielicach, Siedlicach i inne. Tworzone i 
przerabiane przez wieki systemy zasilania stawów, a w przeszłości takŜe licznych młynów 
wodnych, komplikują sieć rzeczną doliny Stobrawy w stopniu wyjątkowym. 

Historia powstania pierwszych kompleksów stawów hodowlanych w dolinie Stobrawy 
sięga drugiej połowy XVIII wieku. Wówczas ksiąŜę Karol Chrystian Erdmann von 
Württemberg rozpoczął prace zmierzające do osuszenia rozległych terenów podmokłych w 
okolicach Pokoju i przekształcenia ich w pierwsze kompleksy stawowe.  

Część stawów w dolinie Stobrawy jest własnością prywatną, część naleŜy do Skarbu 
Państwa w zarządzie Gospodarstwa Rybackiego Krogulna, stanowiącego jednostkę Lasów 
Państwowych w strukturze organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Katowicach. Prowadzi działalność na obszarze 667 hektarów stawów, zgrupowanych w 
ośmiu obiektach rybackich, głównie w zlewni Stobrawy. Jak samo deklaruje na swojej stronie 
internetowej ”Podstawowa działalność Gospodarstwa to hodowla ryb słodkowodnych, 
głównie karpia. Jednak równie waŜne są działania na rzecz ochrony przyrody oraz 
utrzymania w naleŜytym stanie obiektów stawowych jako zbiorników retencji wodnej”.  
 Na około 80% swojej długości Stobrawa przepływa przez tereny rolnicze, w połowie 
są to łąki, zwykle zlokalizowane na terasie zalewowej, lokalnie częściowo porzucane bądź 
przekształcane w pola orne, w połowie, na wyŜszych terasach są to kompleksy pól ornych, z 
dominacją zasiewów zbóŜ i kukurydzy.    
 Zaledwie 10% doliny zajmują lasy, w pobliŜu rzeki zwykle o charakterze łęgów, na 
krawędziach przechodzące w grądy, buczyny i dąbrowy. Większość przylegających do rzeki 
wydzieleń leśnych stanowią stosunkowo dobrze zachowane leśne siedliska chronione. Na 
odcinkach leśnych zarówno rzeka jak i jej dolina zachowały największy stopień naturalności. 
Na gruntach Lasów Państwowych w dolinie prowadzono działania z zakresu małej retencji 
polegające na odbudowie dawnych niewielkich obiektów stawowych, np. kompleks 
śródleśnych stawów na wysokości Zawiści.  
 Na około 10% długości Stobrawa płynie przez tereny zurbanizowane, przede 
wszystkim miasto Kluczbork, obrzeŜa Olesna, oraz kilka wsi. Na odcinkach tych rzeka jest 
silnie przekształcona, w części skanalizowana, z brzegami umocnionymi, a dolina 
zabudowana. W Kluczborku znaczne obszary na nisko połoŜonych terenach zalewowych 
zajmują tereny zielone i ogródki działkowe.   

Od roku 2012 w 61.500 km rzeki (wg kilometraŜa stosowanego przez WZMiUW), 
około 1 km w górę rzeki od Kluczborka, funkcjonuje budowany w latach 2008 - 2012 
Zbiornik Kluczborski. Pozwolenie wodnoprawne na jego eksploatację wydano dla gminy 
Kluczbork, na: pobór wody z rzeki Stobrawy oraz gromadzenie jej w zbiorniku „Kluczbork” 



dla zaspokojenia potrzeb ogólnospołecznych, w tym: ochrony przed powodzią, nawodnień 
upraw rolniczych i stawów rybnych, innych uŜytkowników. 

Zbiornik zlokalizowano w części doliny powyŜej Kluczborka, zalewając teren dawniej 
istniejących w tym miejscu Ŝwirowni. Czaszę zbiornika ukształtowano sztucznie, tworząc 
zaporę czołową i zapory boczne o łącznej długości 2700 m oraz średniej wysokości 4 m. 
Rzędna minimalnego piętrzenia (czyli braku piętrzenia) dla Zbiornika wynosi 182,40 m 
n.p.m., przy tej rzędnej tzw. pow. „martwą” zbiornika oceniono na 10 ha, a pojemność na 100 
tys. m3. Rzędna normalnego piętrzenia to 186,00 m n.p.m, powierzchnia 55,7 ha, a pojemność 
1.200 tys m3, rzędna maksymalnego piętrzenia to 187,00, a pow. 56,7 ha. Rezerwa 
powodziowa wynosi 483.300 m3. 

Zbiornik posiada przepławkę, rzędna korony przelewu piętrzenia wynosi 186,1 m 
n.p.m., rzędna wlotu do przepławki 180,80 m n.p.m., jej szerokość 1,4 m, długość kilkanaście 
metrów. Określone w pozwoleniu wodnoprawnym wskaźniki przepływu i odpływu to: 
 

Odpływ minimalny ze zbiornika -  0,04 m3/s 
Przepływ dyspozycyjny dla rolnictwa i stawów – 0,4 m3/s 
Odpływ dozwolony – 17,05 m3/s 
Odpływ powodziowy (katastrofalny, powodujący zalanie terenów w 
Kluczborku) – 19,33 m3/s  
Przepływ nienaruszalny – 0,097 m3/s 
Przepływ wyprzedzający – 7,5 m3/s 

 

Przy róŜnicy w dopływie wody, a jej wypuszczaniu rzędu 8 - 10 m3/s, zbiornik 
wypełni się więc w ciągu kilkunastu godzin. 

Pozwolenie wodnoprawne na uŜytkowanie zbiornika z dnia 1.08.2007, waŜne jest do 
dnia 31.07.2027. 
 



 
 

Fot. 2. Zbiornik Kluczborski w rok po jego wybudowaniu, w sierpniu 2013, od strony plaŜy 
przy północno wschodnim brzegu. 
 
 
 Na przygotowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej mapach wstępnej 
oceny ryzyka powodziowego prawie całą Dolinę Stobrawy zaznaczono jako obszar 
znaczących powodzi historycznych. Jednak na mapie obszarów „na których wystąpienie 
powodzi jest prawdopodobne” oraz mapie obszarów „naraŜonych na niebezpieczeństwo 
powodzi” zaznaczono jedynie obszary ujściowe, w zasięgu wód zalewowych rzeki Odry.  
 



 
Ryc. 6. Mapa prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi w woj. opolskim 
 
 



 
Ryc. 7. Mapa obszarów naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi w woj. opolskim 
 

 
W dolinie Stobrawy występują natomiast dość często podtopienia, lokalnie zalewane 

są takŜe łąki i pola połoŜone na niŜszych terasach doliny.     
 



 Większość koryta rzeki i jej doliny leŜy w granicach róŜnych form ochrony przyrody.  
Odcinek rzeki, od miejscowości Kopalina w gm. Pokój, do ujścia do Odry, leŜy w 

granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Park posiada plan ochrony zatwierdzony 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z 19 stycznia 2007 (Dz.U.W.O. nr 4, 
poz. 76.).   
 Cześć górnego i środkowego biegu Stobrawy oraz znaczną część jej zlewni, obejmuje 
obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie utworzony rozporządzeniem 
151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z 8 maja 2006 (Dz. Urz. 33 poz. 1133). 

Źródła Stobrawy chroni Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy "Pradolina i źródliska 
rzeki Stobrawa" utworzony 29.12.2005 uchwałą Rady Miasta Olesno. 

Odcinek doliny od Kluczborka do miejscowości Wierzchy obejmuje Obszar Natura 
2000 „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą” o pow. 356,6 ha. Przedmiotami ochrony 
są tu dwa gatunki motyli – czerwończyk nieparek i modraszek nausitous. W granicach 
obszaru występuje takŜe czerwończyk fioletek.  

Odcinek doliny od ok. 3 km na północ od Karłowic do miejscowości Stare Kolnie to 
Obszar Natura 2000 „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą”. Jego powierzchnia wynosi 
933,5 ha. Przedmiotami ochrony są oba gatunki modraszków (nausitous i telejus) oraz 
czerwończyk nieparek.   

Odcinek ujściowy, od Starych Kolni do ujścia leŜy w Obszarze Specjalnej Ochrony 
Grądy Odrzańskie, obejmującym odcinek 70 km doliny Odry, od Opola po Wrocław. 
Przedmiotami ochrony są w nim kanie (czarna i ruda), dzięcioł średni i zielonosiwy oraz 
muchołówka białoszyja. 

Dla OSO Grądy Odrzańskie ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie RDOŚ 
we Wrocławiu i RDOS w Opolu z 14 kwietnia 2014 r., Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 
r. poz. 1944 i Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 1101); nie zawiera on jednak ustaleń 
które dotyczyłyby Stobrawy. śaden z pozostałych obszarów Natura 2000 nie ma planu zadań 
ochronnych ani planu ochrony.  

 



Ryc. 8. Odcinki rzeki w Obszarach Natura 2000 
 
 
 

4. Ocena aktualnego stanu ekologicznego rzeki Stobrawy  
i połoŜonych w dolinie obszarów chronionych  
oraz występujących gatunków chronionych  
z punktu widzenia osiągania celów ich ochrony 
 

Kompleksową ocenę stanu ekologicznego rzeki Stobrawy w zakresie zbliŜonym do 
określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych od roku 2012 prowadzi WIOŚ w Opolu. Punkty pomiarowe (po jednym) 
znajdują się w kaŜdej z trzech wyróŜnionych dla Stobrawy jednolitych części wód koło 
miejscowości Stare Czaple, Karłowice i Stobrawa. Wybrane wskaźniki zebrane w ramach 
tych prac przedstawia tabela poniŜej. Część wskaźników nie była przez WIOŚ badana, część 
wyników nie została uwzględniona.  
 
Tab. 6. Wyniki monitoringu prowadzonego przez WIOŚ 
 
Punkt kontrolny Stare Czaple Karłowice Stobrawa 
Współrzędne geograficzne 18.12322 

50.98.008 
17,72156 
50,87856 

17,6245 
50,84322 

Wskaźnik Km 45, typ 17, 
wody silnie 
zmienione 

Km 12,4, Typ 19, 
wody silnie 
zmienione 

Km 3,2, typ 19, 
wody silnie 
zmienione 

Elementy biologiczne 
Makrofitowy Indeks rzeczny 
(MIR) 

42,2 37,9 40,4 

Makrobezkręgowce bentosowe 0,764 - - 
Fitobentos (IO) - - 0,513 
Elementy fizykochemiczne 
Tlen rozpuszczony 10,1 8,8 9,9 
BZT5 2,9 2,4 2,2 
Przewodność elektryczna 374 402 349 
Azot amonowy 0,14 0,26 0,16 
Azot ogólny 3,4 2,6 2,4 
Fosforany 0,07 0,062 0,065 
Fosfor ogólny  0,20 0,16 0,13 
Lb. b. coli fek 1169 10127 5545 
Og. l. b. coli 17594 28101 24493 
 
Wartości w/w wskaźników klasyfikują wody rzeki Stobrawy w II klasie potencjału 
ekologicznego, a niektóre wskaźniki fizykochemiczne w I klasie.  

 
W końcowym okresie przygotowywania niniejszego opracowania ukazało się 

podsumowanie ocen monitoringu wód rzeki Stobrawy na potrzeby oceny ekologicznego stanu 
wód prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Oprócz 



wymienionych punktów pomiarowych na Stobrawie, w jej dorzeczu usytuowano kilka 
punktów w których prowadzono pomiary wybranych wskaźników. Łącznie w dorzeczy 
Stobrawy objęto monitoringiem następujące punkty: 
 

jcw Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia – ppk Stobrawa-Czaple 
Stare 
jcw Wołczyński Strumień – ppk Wołczyński Strumień-Brynica 
jcw Oziąbel – ppk Oziąbel-Pieczyska 
jcw Bogacica od Borkówki do Stobrawy – ppk Bogacica-Domaradz 
jcw Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody – ppk Stobrawa-
Karłowice 
jcw Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki) – ppk Brynica-
poniŜej Popielowa 
jcw Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy – ppk Budkowiczanka-Stare Kolnie 
jcw Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) – ppk Stobrawa-
Stobrawa 

   
Na następnych stronach przedstawiono wyniki ocen potencjału ekologicznego wykonanych w 
w/w punktach przez WIOŚ w roku 2012. 
 
 
Wyniki ocen dla Stobrawy 
 



Tab. 6. Ocena stanu wód – metryka JCW 
 

Dorzecze: ODRY Region Wodny Region Wodny Środkowej Odry 

Zlewnia: STOBRAWA 
Kod i nazwa jcw: PLRW60001713231, Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia 

Cieki / jeziora / zbiorniki 
naleŜące do jcw: 

Stobrawa, Baryczka, Struga, Kujakowicki Potok, Dopływ spod Kluczborka, Stara Stobrawa, śarnówka, Wilcza Woda, 
Bzinica, Dopływ spod Biadacza, Młynówka 

Rodzaj jcw: Silnie zmieniona część wód 
Zmiany 
hydromorfologiczne: 

6 jazów, piętrzenia do nawodnień rolniczych i na potrzeby stawów hodowlanych 

Obszary chronione, na których występuje jcw: 
Woda 
ujmowana do 
zaopatrzenia 
ludności 

– 

Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów 
rekreacyjnych, w 
tym 
kąpieliskowych 

– 

ZagroŜone eutrofizacją 

w sieci 
Natura 2000 

– do bytowania ryb – 
ze źródeł 
komunalnych X 

ze źródeł 
rolniczych 

– 

Presje działające na wody: 

Pobór wód – 
Wydobycie 
Ŝwiru 

– 
Energetyka, w tym 
MEW 

– Lokalizacja 
kąpieliska 

– 
Zarybianie, 
hodowla ryb X 

Źródła zanieczyszczeń: 
punktowe obszarowe 
X – 

Rodzaje zanieczyszczeń 

Przemysłowe X Komunalne X 
substancje 
priorytetowe i inne 
zanieczyszczające 

– z rolnictwa – z energetyki – inne – 

Zjawiska 
charakterystyczne, 
obserwowane w jcw: 

 

Sieć monitoringu1) monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych 
Kod ppk PL02S1201_1107 Nazwa ppk Stobrawa-Czaple Stare 
Kod realizowanego 
programu badawczego 

MORWS, MOEURWS (2012) 

1)monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych 



Tab. 7. Ocena stanu wód – metryka JCW 
 

Dorzecze: ODRY Region Wodny Region Wodny Środkowej Odry 

Zlewnia: STOBRAWA 
Kod i nazwa jcw: PLRW60001913271, Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody 

Cieki / jeziora / zbiorniki 
naleŜące do jcw: 

Stobrawa, Kluczborski Strumień, Szerzyna,  

Rodzaj jcw: Silnie zmieniona część wód 
Zmiany 
hydromorfologiczne: 

4 jazy na głównym cieku oraz 13 jazów na Kluczbowskiej Strudze, zabudowa podłuzna na całym biegu,piętrzenia na stawy 
i do nawodnień rolniczych 

Obszary chronione, na których występuje jcw: 
Woda 
ujmowana do 
zaopatrzenia 
ludności 

– 

Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów 
rekreacyjnych, w 
tym 
kąpieliskowych 

– 

ZagroŜone eutrofizacją 

w sieci 
Natura 2000 

– do bytowania ryb – 
ze źródeł 
komunalnych X 

ze źródeł 
rolniczych 

– 

Presje działające na wody: 

Pobór wód – 
Wydobycie 
Ŝwiru 

– 
Energetyka, w tym 
MEW 

– Lokalizacja 
kąpieliska 

– 
Zarybianie, 
hodowla ryb X 

Źródła zanieczyszczeń: 
punktowe obszarowe 
X – 

Rodzaje zanieczyszczeń 

Przemysłowe – Komunalne X 
substancje 
priorytetowe i inne 
zanieczyszczające 

– z rolnictwa – z energetyki – inne – 

Zjawiska charaktery- 
styczne, obs. w jcw: 

 

Sieć monitoringu1) monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych 
Kod ppk PL02S1201_1113 Nazwa ppk Stobrawa-Karłowice 
Kod realizowanego 
programu badawczego 

MORWS, MOEURWS (2012) 

1)monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chroniony 



Tab. 8. Ocena stanu wód – metryka JCW 
 

Dorzecze: ODRY Region Wodny Region Wodny Środkowej Odry 
Zlewnia: STOBRAWA 
Kod i nazwa jcw: PLRW6000191329, Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) 
Cieki / jeziora / 
zbiorniki naleŜące do 
jcw: 

Stobrawa 

Rodzaj jcw: Silnie zmieniona część wód 
Zmiany 
hydromorfologiczne: 

3 jazy,zabudowa podłuzna na całym biegu, obwałowania w dolnym biegu,pietrzenia do nawodnień rolniczych 

Obszary chronione, na których występuje jcw: 
Woda 
ujmowana do 
zaopatrzenia 
ludności 

– 

Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów 
rekreacyjnych, 
w tym 
kąpieliskowych 

– 

ZagroŜone eutrofizacją 
w sieci 
Natura 
2000 

X do bytowania ryb X 
ze źródeł 
komunalnych X 

ze źródeł 
rolniczych 

– 

Presje działające na wody: 

Pobór wód – 
Wydobycie 
Ŝwiru 

– 
Energetyka, w tym 
MEW 

– Lokalizacja 
kąpieliska 

– 
Zarybianie, 
hodowla ryb 

– 
Źródła zanieczyszczeń: 
punktowe obszarowe 
X – 

Rodzaje zanieczyszczeń 

Przemysłowe – Komunalne X 
substancje 
priorytetowe i inne 
zanieczyszczające 

– z rolnictwa – z energetyki – inne – 

Zjawiska 
charakterystyczne, 
obserwowane w jcw: 

 

Sieć monitoringu1) monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych 
Kod ppk PL02S1201_1108 Nazwa ppk Stobrawa-Stobrawa 



Kod realizowanego 
programu badawczego 

MDRWS, MORWS, MOEURWS, MONARWS, MORYRWS (2012) 

1)monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych 
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Potencjał ekologiczny Stobrawy od źródeł do Kluczborskiego Strumienia oceniono jako 
dobry i powyŜej dobrego. O ocenie zadecydował dobry potencjał ekologiczny jcw ze względu 
na elementy biologiczne – makrofity i makrobezkręgowce bentosowe (II klasa).   
Ocena potencjału ekologicznego w obszarach chronionych wykazała, Ŝe wody Stobrawy 
spełniają wymagania dla obszarów chronionych wraŜliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych Potencjał ekologiczny obszarów 
chronionych – dobry i powyŜej dobrego. 
PoniŜej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. 

a) Elementy biologiczne – II klasa, 
wskaźniki: – makrofity i makrobezkręgowce bentosowe – II klasa; 

b) Elementy hydromorfologiczne – II klasa, ze względu na utrudnienia w migracji 
ryb; 
c) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – II klasa ze względu na ogólny 
węgiel oprganiczny, azot azotanowy; pozostałe wskaźniki – I klasa; 
d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6); 
e) Elementy chemiczne (grupa 4.1 - 4.2); 

 
Potencjał ekologiczny jcw Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody 
oceniono jako dobry i powyŜej dobrego. O ocenie zadecydował dobry potencjał ekologiczny 
jcw ze względu na elementy biologiczne – makrofity (II klasa).   
Ocena potencjału ekologicznego w obszarach chronionych wykazała, Ŝe wody Stobrawy od 
Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody spełniają wymagania dla obszarów chronionych 
wraŜliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych Potencjał ekologiczny obszarów chronionych – dobry i powyŜej dobrego. 
PoniŜej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. 

a) Elementy biologiczne – II klasa, 
wskaźniki: – makrofity – II klasa; makrobezkręgowce bentosowe (IV klasa) 
wykluczono z oceny – wskaźnik obarczony duŜym ryzykiem błędnej klasyfikacji;  

b) Elementy hydromorfologiczne – II klasa;  
c) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – I klasa; 
d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6); 
e) Elementy chemiczne (grupa 4.1 - 4.2); 
 

 
Potencjał ekologiczny jcw Stobrawa od Czarnej Wody do Odry określono jako dobry. O 
ocenie zadecydował dobry potencjał ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – 
fitobentos i makrofity oraz dobry stan chemiczny wód.. Jednocześnie były spełnione  
wymagania dla obszarów chronionych wraŜliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Stan ekologiczny obszarów 
chronionych – dobry, ze względu na dobry stan ekologiczny jcw. 
PoniŜej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników: 

a) Elementy biologiczne – II klasa, 
wskaźniki: fitobentos i makrobezkręgowce bentosowe – II klasa; makrobezkręgowce 
bentosowe – nie oznaczono; 

b) Elementy hydromorfologiczne – I klasa;  
c) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – II klasa, ze względu na 
ChZT_Mn i OWO; pozostałe wskaźniki – I klasa; 
d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa ze względu na bar, fenole 
lotne, węglowodory ropopochodne; pozostałe wskaźniki w I klasie; 
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e) Elementy chemiczne (grupa 4.1 - 4.2) – stan dobry; zgodnie z wytycznymi 
GIOŚ, ocenie przypisano niski poziom ufności, ze względu na przyjętą do oceny 
liczbę 4 oznaczeń w roku dla ośmiu substancji priorytetowych badanych przez 
firmę zewnętrzną na zlecenie GIOŚ (C10-13-chloroalkanów, chlorfenwinfosu, 
chloropiryfosu, ftalanu, nonylofenolu, oktylofenolu, związków trybutylocyny i 
trifuraliny); w ocenie nie uwzględniono wyników badań benzo(g,h,i)perylenu, 
indeno(1,2,3-cd)pirenu, poniewaŜ nie osiągnięto wymaganej jakości pomiarów, 
określonej w rozporządzeniu MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 258, 
poz.1550); brak wyniku oceny bromowanego difenyloeteru, ze względu na brak 
moŜliwości wdroŜenia planowanej metodyki oznaczeń;  

 
 

Wyniki ocen dla przebadanych w roku 2012 dopływów Stobrawy 
 
 Na potencjał ekologiczny Stobrawy, szczególnie ocenę wskaźników 
fizykochemicznych wód, wpływa stan jej dopływów, dlatego poniŜej podajemy oceny 
wykonane w roku 2012 przez WIOŚ na wybranych dopływach rzeki.   
 
Stan jcw Wołczyński Strumień określono jako zły. O ocenie zadecydował zły stan 
ekologiczny jcw, ze względu na elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe (V 
klasa). Jednocześnie nie były spełnione  wymagania dla obszarów chronionych wraŜliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych ze względu 
na makrofity i azot Kjeldahla, fosforany. Stan ekologiczny obszarów chronionych – zły, ze 
względu na zły stan ekologiczny. 
PoniŜej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. 
a)  Elementy biologiczne – V klasa, 
wskaźniki: makrofity – III klasa, makrobezkręgowce – V klasa; 

b)  Elementy hydromorfologiczne – I klasa; 
c)  Elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – poniŜej stanu dobrego, ze względu na azot 
Kjeldahla, fosforany; wskaźniki w II klasie: BZT5, OWO, azot amonowy, azot azotanowy, 
azot ogólny, fosfor ogólny;  pozostałe wskaźniki - I klasa; 
d)  Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6); 
e)  Elementy chemiczne (grupa 4.1 - 4.2); 
 
Potencjał ekologiczny jcw Oziąbel oceniono jako dobry i powyŜej dobrego. O ocenie 
zadecydował dobry potencjał ekologiczny jcw ze względu na elementy biologiczne – 
makrofity (II klasa).   
Ocena potencjału ekologicznego w obszarach chronionych wykazała, Ŝe wody Oziąbla 
spełniają wymagania dla obszarów chronionych wraŜliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych Potencjał ekologiczny obszarów 
chronionych – dobry i powyŜej dobrego. 
PoniŜej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. 

a) Elementy biologiczne – II klasa, 
wskaźniki: – makrofity – II klasa; makrobezkręgowce bentosowe (IV klasa) 
wykluczono z oceny – wskaźnik obarczony duŜym ryzykiem błędnej klasyfikacji; 
b) Elementy hydromorfologiczne – II klasa; 
c) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – II klasa ze względu na BZT5, 
azot Kjeldahla, azot azotanowy, fosforany, fosfor ogólny; pozostałe wskaźniki – I 
klasa; 
d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6); 
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e) Elementy chemiczne (grupa 4.1 - 4.2); 
 
 
Stan ekologiczny jcw Bogacica od Borkówki do Stobrawy określono jako dobry, ze względu 
na elementy biologiczne – fitobentos i makrofity (II klasa). Jednocześnie były spełnione  
wymagania dla obszarów chronionych wraŜliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Stan ekologiczny obszarów 
chronionych – dobry. 
PoniŜej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. 
a)  Elementy biologiczne – II klasa, 
wskaźniki: fitobentos i makrofity – II klasa; 

b)  Elementy hydromorfologiczne – I klasa; 
c)  Elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – II klasa, ze względu na OWO, azot 
Kjeldahla, fosfor ogólny; pozostałe wskaźniki - I klasa; 
d)  Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6); 
e)  Elementy chemiczne (grupa 4.1 - 4.2); 
 
Stan ekologiczny jcw Bogacica od Borkówki do Stobrawy określono jako dobry, ze względu 
na elementy biologiczne – makrofity (II klasa). Jednocześnie były spełnione  wymagania dla 
obszarów chronionych wraŜliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Stan ekologiczny obszarów chronionych – dobry. 
PoniŜej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. 
a)  Elementy biologiczne – II klasa, 
wskaźniki: makrofity – II klasa; wskaźnik makrobezkręgowce bentosowe obarczony duŜym 
ryzykiem błędnej klasyfikacji – wykluczony z oceny; 

b)  Elementy hydromorfologiczne – I klasa; 
c)  Elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – II klasa, ze względu na OWO, fosforany; 
pozostałe wskaźniki - I klasa; 
d)  Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6); 
e)  Elementy chemiczne (grupa 4.1 - 4.2); 
 
Stan ekologiczny jcw Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy określono jako dobry, ze 
względu na elementy biologiczne – makrofity (II klasa). Jednocześnie były spełnione  
wymagania dla obszarów chronionych wraŜliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Stan ekologiczny obszarów 
chronionych – dobry. 
PoniŜej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. 
a)  Elementy biologiczne – II klasa, 
wskaźniki: fitobentos - I klasa, makrofity – II klasa; 

b)  Elementy hydromorfologiczne – I klasa; 
c)  Elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – II klasa, ze względu na OWO; pozostałe 
wskaźniki - I klasa; 
d)  Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6); 
e)  Elementy chemiczne (grupa 4.1 - 4.2); 

 
 
Analizując oceny potencjału ekologicznego Stobrawy naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe trzy 

przebadane punkty pomiarowe usytuowane są w środkowym i dolnym biegu rzeki, nie 
obejmując odcinka górnego, powyŜej Kluczborka. Z odcinka tego istnieją natomiast inne dane 
dotyczące wskaźników fizykochemicznych stanu wody, między innymi analiza 
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przeprowadzona na potrzeby projektu budowy zbiornika Kluczbork (Wiatowski i inni 2012). 
Wykazały one, Ŝe zawartość azotanów, amoniaku, fosforanów, fosforu ogólnego, BZT5, tlenu 
rozpuszczonego i zawiesiny ogólnej przez znaczną część roku przekraczały górne wartości 
graniczne dla klasy II jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód 
powierzchniowych.  

Na podstawie tych badań wody rzeki Stobrawy uznano za wody eutroficzne. 
Stwierdzono takŜe, Ŝe „z punktu widzenia procesu eutrofizacji uwarunkowania 
hydrochemiczne występujące w zlewni rzeki Stobrawy, w aspekcie realizowanego zbiornika 
Kluczbork, są dla niego niekorzystne. Badania wykazały, Ŝe zanieczyszczenie wód 
dopływających do zbiornika Kluczbork jest duŜe, w związku z czym woda ta moŜe pogorszyć 
jakość wody retencjonowanej w zbiorniku”. 

RównieŜ ocena zlewni jako dostawcy materii do zbiornika Kluczbork wykazała, Ŝe 
zlewnia odznacza się duŜą moŜliwością dostarczania materii do zbiornika, co nie jest 
korzystne dla jego funkcjonowania. 

W opracowaniu wykazano, Ŝe w zlewni rzeki Stobrawy dostawa biogenów następuje 
ze źródeł punktowych oraz obszarowych (w tym rolniczych) i stanowi główne zagroŜenie dla 
wód zbiornika. Wnioskiem z opracowania było, Ŝe naleŜy podjąć zabiegi minimalizujące to 
zagroŜenie, m.in. uporządkowując gospodarkę wodno-ściekową i stosując zbiorniki wstępne. 

Zaznaczyć takŜe naleŜy, Ŝe w cytowanych w tabeli wartościach wskaźników badanych 
przez WIOŚ w roku 2012 (takŜe fragmentarycznych danych z lat poprzednich) występują 
okresowe spadki jakości poszczególnych parametrów wody, nawet kilkakrotnie 
przekraczające podane wartości średnie, a takŜe wartości graniczne dla wód o dobrym 
potencjale (II klasa). Np. w punkcie pomiarowym Stare Czaple zawartość fosforu ogólnego w 
dniu 7.05.2012 osiągnęła 1,02 mg/l, co ponad 2,5 razy przekracza wartość graniczną dla wód 
zaliczonych do II klasy, a w punkcie Karłowice zawartość tlenu rozpuszczonego 26.09.2012 
spadła  do poziomu 4,9 mg/l, a więc równieŜ poniŜej poziomu granicznego dla II klasy 
czystości wody. Wahania takie maja charakter okresowy, jednak mogą być kluczowe dla 
funkcjonowania ekosystemu rzeki, a takŜe stanu populacji gatunków wraŜliwych na 
zanieczyszczenia, co oznacza Ŝe metodyczna ocena elementów fizykochemicznych zgodna z 
przyjętymi metodami, nie w pełni charakteryzuje fizykochemiczne warunki Ŝycia 
organizmów wodnych. 

Obserwacje prowadzone w ramach zbierania materiałów do niniejszego opracowania 
wskazują jako istotne źródło zanieczyszczeń odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków 
bytowych bezpośrednio do rzeki, szczególnie na odcinkach gdzie przepływa ona przez tereny 
wiejskie.  

Największa jednostka osadnicza w dolinie Stobrawy – miasto Kluczbork  od roku 
1999 posiada oczyszczalnię ścieków, która przejmuje ścieki z miasta oraz przyległych do 
miasta wsi. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Baryczka poprzez rów Polny o przepływie SNQ 
= 0,17 m3/sek, co w znacznej mierze zadecydowało o zaostrzeniu jakości oczyszczonych 
ścieków w zakresie ChZT, azotu ogólnego oraz zawiesiny. Poprzez Baryczkę oczyszczone 
ścieki odprowadzane są do Stobrawy. Oczyszczalnia ścieków (technologia BIOLAK-VOX) 
jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną opartą na niskoobciąŜonym osadzie czynnym. 
Technologia ta wywodząca się z filozofii stawów napowietrzanych bazuje na 
niskoobciąŜonym osadzie czynnym (Z=0,05 kgBZT5/kg SS osadu) zrealizowanym w 
wielokubaturowej komorze wykonanej jako uszczelniony zbiornik ziemny. 
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NiezaleŜnie od wyników wykazanych w ramach w/w monitoringu, wychodząc z 
załoŜenia, Ŝe ocena wykonana dla jednolitej części wód w jednym tylko punkcie, dla szeregu 
wskaźników oceny oddaje tylko stan w tym punkcie, w sposób niewystarczający 
charakteryzując stan całego odcinka, w roku 2013 przeprowadzono własne, uzupełniające 
badania w zakresie oceny stanu hydromorfologicznego, makrofitów i ichtiofauny . Tego 
ostatniego elementu, podstawowego przy ocenie stanu ekologicznego wód, nie uwzględniał 
dotychczasowy monitoring WIOŚ. Ponadto wartości stanu elementów hydromorfologii 
prezentowane w badaniach WIOŚ dla całego kraju przyjęte zostały a priori, bez Ŝadnego 
odniesienia do rzeczywistej ich oceny, co w sposób niedopuszczalny wpływa na zawyŜenie 
ostatecznego wyniku.   

W ramach prac przygotowawczych do opracowania strategii przeprowadzono 
rozpoznanie terenowe wybranych wskaźników opisujących stan ekologiczny rzeki. 
Wykonane w roku 2013 badania wskazują jednoznacznie na zdecydowanie gorszy niŜ w 
ocenach przeprowadzonych przez WIOŚ potencjał ekologiczny wszystkich jednolitych części 
wód wyznaczonych dla Stobrawy.   
 

Dla kaŜdej wyróŜnionych JCWP wykonano oceny stanu hydromorfologicznego cieku 
metodą River Habitat Survey (RHS), opisując łącznie 12 odcinków, odpowiednio 4, 6 i 2 
dla kaŜdej z wyróŜnionych jednolitych części wód.  

PoniŜej przedstawiono ogólną charakterystykę przebadanych odcinków oraz wartości 
wskaźników przekształcenia siedliska (HMS - Habitat Modification Score) i naturalności 
siedliska (HQA - Habitat Quality Assessment) obliczone na podstawie przeprowadzonych 
badań. Wskaźnik naturalno ści siedliska (HQA) odzwierciedla róŜnorodność naturalnych 
elementów morfologicznych koryta i doliny rzecznej. Uwzględnia typy przepływu, materiał 
dna koryta, naturalne elementy morfologiczne dna i brzegów, strukturę roślinności brzegowej, 
liczbę odsypów meandrowych, obecność i zróŜnicowanie roślinności wodnej, formy 
uŜytkowania terenu w dolinie, zadrzewienia i towarzyszące im elementy morfologiczne oraz 
inne cenne przyrodniczo elementy środowiska wodnego. Im wyŜsze wartości wskaźnika 
HQA, tym bardziej urozmaicony i bliŜszy naturalnemu jest oceniany odcinek. Wskaźnik 
przekształcenia siedliska (HMS) uwzględnia wszystkie formy przekształceń rejestrowane w 
metodzie RHS, w tym budowle wodne (liczba i stopień oddziaływania na środowisko budowli 
poprzecznych, przepraw, przepustów, mostów itp.), antropogeniczne przekształcenia brzegów 
(umocnienie, profilowanie, koszenie, obwałowania) i dna rzeki (umocnienie, pogłębienie, 
wycinanie roślin w korycie). Im wyŜsze wartości przyjmuje, tym silniej przekształcony jest 
badany odcinek rzeki (Szoszkiewicz i in. 2012). 

Indeksy HMS i HQA zostały przystosowane do potrzeb Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
poprzez określenie wartości granicznych odpowiadających pięciu klasom stanu 
hydromorfologicznego (Walker i in. 2002). Na podstawie wartości wskaźników 
zakwalifikowano poszczególne odcinki do odpowiednich klas stanu hydromorfologicznego 
cieku, zgodne z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (Walker i in. 2002, Jusik i 
Szoszkiewicz 2009). Oceny te nie odpowiadają wprawdzie metodyce ocen hydromorfologii 
cieków przewidzianej i opisanej w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz najnowszym projekcie 
zmiany tego rozporządzenia, jednak znacznie lepiej i szczegółowiej charakteryzują stan 
hydromorfologiczny rzek niŜ nieokreślone i ogólne zapisy cytowanego dokumentu i 
zawartych w nim metodyk (np. błędnej z gruntu zasady automatycznego przypisywania I 
klasy hydromorfologii ciekom naturalnym), jak i propozycji oceny występowania barier dla 
migracji organizmów wodnych „w jednym punkcie pomiarowym” (projekt nowelizacji 
rozporządzenia).  
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Na badanych metodą RHS odcinkach dokonano takŜe opisu uŜytkowania gruntów oraz 
występowania dominujących gatunków neofitów w zakresie wykraczającym poza opis koryta. 
Strukturę (procent pokrycia) uŜytkowania gruntów odnoszono do całej doliny na opisywanym 
odcinku, pokrycie neofitów lądowych do pasa około 20 m od rzeki, moczarki do nurtu rzeki. 

Przebadane odcinki dobrano tak, aby były reprezentatywne dla zróŜnicowania cieku w 
poszczególnych JCWP, ich charakterystyka odzwierciedla więc dobrze ogólną róŜnorodność 
siedlisk na całej długości rzeki i jej doliny.  
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1. 1 km w górę od Olesna 
 
Rzeka w formie strumienia o naturalnym charakterze, w głębokim, naturalnym wąwozie o 
szerokości do 100 m,  szerokość  1 - 2 m, głębokość  10 - 20 cm, przepływ 20 l/s. Na 
zboczach łęg olszowo jesionowy (65% powierzchni doliny) budowany przez olszę, 
pojedynczo brzozę i wierzby, a na obrzeŜach grąd (20%), z dębem, grabem i klonem. Lasy w 
wieku 80 – 100 lat, pojedyncze drzewa starsze. WzdłuŜ cieku i w okrajkach ziołorośla 
nadrzeczne (5%) z chmielem, przytulią czepną i pokrzywą, przechodzące w szuwary i 
ziołorośla na dawnych łąkach (10%), z wiązówką, mozgą, trzciną, przytulią czepną. 
Makrofitów w nurcie brak. Rośliny inwazyjne w rzece i w sąsiedztwie (do 20 m) od rzeki, 
nielicznie: Impatiens glandulifera (do 5%) Impatiens parviflora (do 5%). 
  

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 52 /naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 12 /umiarkowanie zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego cieku – III 
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2. 3 km w dół od Olesna, koło Wojciechowa 
 
Rzeka o szerokości 1,5 – 2,5 m, głębokości 20 - 40 cm, przepływie 100 l/s, w dolinie o 
szerokości około 150 m. Woda wyraźnie zanieczyszczona, w obrębie odcinka kilka 
nielegalnych ujść ścieków. W otoczeniu dominują dwukośne łąki świeŜe (30%), 
zdegradowane lub odtwarzane po polu ornym, łąki wilgotne z dominacją turzyc (20%), i 
intensywnie uŜytkowane pastwiska (krowy, owce, kozy) z pojedynczymi olchami i wierzbami 
(20%). WzdłuŜ cieku i na części skarpy doliny ziołorośla z kielisznikiem, pokrzywą i 
kolczurką (15%). W nurcie na ok. 20% powierzchni strzałka wodna, jeŜogłówka, moczarka, 
rzęśl, kosaciec Ŝółty, rdestnice.  Rośliny inwazyjne: Echinocystis lobata (5-10%), Elodea 
canadensis (do 5%).  
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 33 /słabo naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 18 /umiarkowanie zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – IV  
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3. Na wysokości Bąkowa 
 
Dolina szerokości około 300 m, płaska, rzeka o szerokości 3,5 – 4 m, głębokości 30 –m 70 
cm, przepływie 0,3 m3/s, dno piaszczyste, woda czysta, brzegi umocnione. W dolinie 
dominacja (55%) mniej lub bardziej intensywnie uŜytkowanych łąk wilgotnych, dwukośnych, 
z dominacja mozgi i turzyc, pojedynczym krwiściągiem. W części doliny zniekształcony grąd 
z dębem, brzozą i olchą (25%) wyŜej przechodzący w sośniny (5%), wzdłuŜ cieku i na 
niekoszonych łąkach ziołorośla z mozgą, pokrzywą, kielisznikiem i kolczurką (15%). W 
nurcie strzałka wodna, jeŜogłówka, moczarka, rdestnica, rzęsa, rzęśl, nitkowate glony (łącznie 
15% pokrycia). Występuje trzepla zielona, kiełŜe. Rośliny inwazyjne: Echinocystis lobata (do 
5%), Elodea canadensis (do 5%), Rudbeckia laciniata (do 5%), Impatiens parviflora (do 5%). 
 

  
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 30 /słabo naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 38 /znacząco zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – IV  
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4. 3 km poniŜej Kluczborka, poniŜej Kra śkowa 
 
Koryto wyprostowane i pogłębione, sztuczny kanał płynący skrajem doliny. Szerokość koryta  
4 – 4,5 m, głębokość 0,5 m, przepływ 0,7m3/s. Na jednym brzegu pola (5%) na drugim, w 
dolinie, wilgotne łąki z dominacja mozgi i turzyc (80%), koszone jeden lub dwa razy. WzdłuŜ 
cieku zadrzewienia łęgowe z olchą i klonem (10%) i ziołorośla z kielisznikiem, mozgą, 
rudbekią i kolczurką (5%). W korycie nielicznie moczarka, strzałka wodna  i jeŜogłówka 
(5%). Rośliny inwazyjne: Echinocystis lobata (do 5%), Elodea canadensis (do 5%), 
Rudbeckia laciniata (do 5%). 
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 23 /mało naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 24 /znacząco zmodyfikowany/  
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – V   
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5. PowyŜej miejscowości Wierzchy 
 
Rzeka płynie pod północna krawędzią doliny, na części odcinka podcinając jej stromą skarpę. 
Odcinek zbliŜony do naturalnego, rzeka szerokości 5 m, głębokość 0,5 m, przepływ 0,8m3/s. 
W dolinie wilgotne łąki z dominacją mozgi, częściowo nie koszone (60%), odłogowane i 
uprawiane pola (5%), pastwiska (10%), zadrzewienia osiki, olchy i brzozy (5%), ziołorośla z 
mozgą, kolczurką, kielisznikiem, pokrzywą (5%), na stromej skarpie dobrze wykształcone 
fragmenty grądu w wieku ok. 100 lat, z dębem, klonem, leszczyną (10%). W nurcie nielicznie 
jeŜogłówka i strzałka wodna (10%). Rośliny inwazyjne: Echinocystis lobata (do 5%). 
 

 
 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 41 /umiarkowanie naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 17 /umiarkowanie zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – III  
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6. PoniŜej Zawiści 
 
Odcinek leśny, rzeka płynie przez kompleks stosunkowo naturalnych buczyn (90%) i łęgów 
(10%), z olszą, a miejscami wiązem, przewaŜnie w wieku ponad 100 lat. Koryto mało 
zróŜnicowane, o szerokości 9 m, gł. wody 0,5 m, przepływ 1 m3/s. Mimo sąsiedztwa lasu 
prawie brak leŜących w korycie drzew (3 szt./500m). Brak roślinności podwodnej, nurt szybki 
lecz gładki. Rośliny inwazyjne na obrzeŜach: Impatiens parviflora (do 5%), Rudbeckia 
laciniata (do 5%). 
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 41 /umiarkowanie naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 0 /naturalny/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – II  
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7. Na wysokości Fałkowic 
 
Prosty kanał, głęboko wcięty w podłoŜe, płynący wśród terenów otwartych, w kompleksie pól 
ornych, odcięty od nich opaską brzegową wysokości 0,5 – 1 m. Szerokość cieku 8 m, 
głębokość 0,5 m, przepływ 1m3/s. W nurcie jeŜogłówka, strzałka wodna, kosaciec Ŝółty, 
moczarka, rdestnica pływająca, łącznie około 20%. W dolinie pola orne z zasiewami zbóŜ 
(85%), zadrzewienia (5%), intensywnie uŜytkowane łąki (5%), na opasce brzegowej i 
skarpach nitrofilne ziołorośla z pokrzywą, mozga, kielisznikiem i kolczurką (5%). Rośliny 
inwazyjne: Echinocystis lobata (do 5%), Elodea canadensis (do 5%). 
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 15 /mało naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 25 /znacząco zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – V  



 59

 
8. 1 km poniŜej Siedlic 
 
Odcinek świeŜo (prawdopodobnie 2012) uregulowany, obwałowany wałami o wys. 1 – 2 m. 
Koryto proste, skarpy ofaszynowane, miejscami umocnione narzutem kamiennym. Ciek 
szerokości 9 m, głębokości 70 cm, przepływ ok. 1,5m3/s. Roślinności zanurzonej brak. Na 
skarpach nitrofilne zbiorowiska z pokrzywą, trzcinnikiem, nawłocią kanadyjską, kolczurką. 
W dolinie plantacje wierzby (30%), nieuŜytki i odłogi z łanami nawłoci (25%), pola orne 
(20%), nitrofilne ziolorośla (10%), nieuŜytkowane łąki (10%) i zadrzewienia (5%), w pobliŜu 
stawy rybne. Rośliny inwazyjne Echinocystis lobata (do 5%), Solidago canadensis (5 - 10%). 
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 21 /mało naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 45 /silnie zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – V  
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9. 2 km powyŜej Karłowic 
 
Odcinek skanalizowany i obwałowany wałem wys. 1 – 1,5 m, uregulowany, jednak w 
inicjalnym stadium renaturyzacji. Szerokość 8 m, głębokość 0,7 – 1 m, przepływ ok. 1,5 m3/s. 
Koryto częściowo zarośnięte, głownie rdestnicą pływającą, jeŜogłówką i strzałką wodną 
(łącznie 15% koryta). W dolinie ziołorośla z mozgą, kielisznikiem, pokrzywą, chmielem, 
jeŜynami, przytulia czepną, kolczurką (10%), ekstensywnie (prawdopodobnie z uwagi na 
dopłaty) uŜytkowane pola uprawne, głownie kukurydzy (40%), odłogi z łanami nawłoci i 
chwastnicy (30%), zadrzewienia grądowe i łęgowe (10%), suche, ekstensywnie uŜytkowane 
łąki, z nielicznym krwiściągiem (10%). Rośliny inwazyjne Echinocystis lobata  (5 - 10%), 
Solidago canadensis (5 - 10%). 
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 31 /słabo naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 40 /znacząco zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – IV  
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10. PoniŜej osady Wapienniki 
 
Rzeka skanalizowana i uregulowana, jednak w fazie spontanicznej renaturyzacji. Szerokość 9 
m, głębokość 0,7 – 1 m, przepływ 1,7 m3/s. Miejscami podmycia, wypłycenia i wyrwy, część 
brzegu porośnięta zaroślami wierzbowymi. W dolinie łąki świeŜe, ekstensywnie uŜytkowane 
(70%), łąki nieuŜytkowane, zarastające nawłocią (10%) zarośla wierzb wąskolistnych (10%), 
zadrzewienia (5%) i ziołorośla z pokrzywą, kielisznikiem i kolczurką (5%). W nurcie strzałka 
wodna, moczarka kanadyjska (5%). WzdłuŜ doliny biegnie linia wysokiego napięcia. Rośliny 
inwazyjne Echinocystis lobata  (do 5%), Solidago canadensis (do 5%). 
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 32 /słabo naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 11 /umiarkowanie zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – IV  
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11. W dolinie Odry, 1 km poniŜej miejscowości Stare Kolnie 
 
Rzeka stanowi prosty kanał, świeŜo uregulowany, prawdopodobnie w roku 2012, brzegi 
obłoŜone faszyną.  Szerokość 12 m, głębokość 0,7 - 1,0 m, przepływ 2 m3/s. Roślinności w 
korycie brak. W dolinie łąki zalewowe z dominacją mozgi i perzu (85%), łąki selernicowe z 
licznie występującym czosnkiem kątowym (5%), kadłubowe zbiorowiska ziołorośli z 
dominacją kolczurki i nawłoci (5%), pojedyncze drzewa, pozostałości zadrzewień (5%). 
Rośliny inwazyjne Echinocystis lobata  (do 5%), Solidago canadensis (do 5%). 
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 18 /mało naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 47 /silnie zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – V  
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12. Ujście do Odry na wysokości miejscowości Nowe Kolnie 
 
Ostatni kilometr biegu rzeki, w dolinie Odry, przy ujściu do niej, ciek całkowicie 
skanalizowany, płynący głębokim wykopem z umocnionymi skarpami. Szerokość 12 m, 
głębokość ok. 1 m, być moŜe więcej, przepływ ok. 2 m3/s. W korycie brak roślinności. W 
dolinie łęgi wierzbowo topolowe i dębowe (20%), plantacje topoli (20%), zadrzewienia 
(10%), łąki zalewowe z mozgą (25%), łąki selernicowe z czosnkiem kątowym (5%), pola 
orne (20%) i ziołorośla z mozgą, trzciną, kolczurką, nawłocią, kielisznikiem, chmielem i 
przytulią (10%). Na skarpach zbiorowiska rdestów i uczepów. Rośliny inwazyjne: 
Echinocystis lobata (do 5%), Solidago canadensis (do 5%), Impatiens glandulifera (do 5%).   
 

 
 
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) – 18 /mało naturalny/ 
 
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) – 50 /silnie zmodyfikowany/ 
 
Klasa stanu hydromorfologicznego – V  



 64

PoniŜsza tabela zawiera zbiorcze zestawienie cytowanych w rozdz. 2.2 wartości wskaźników 
naturalności siedliska (HQA) i przekształcenia siedliska (HMS) oraz ocen stanu 
ekologicznego rzeki w oparciu o wskaźniki hydromorfologiczne powszechnie uŜywanej do 
oceny stanu ekologicznego rzek metody River Habitat Survey (RHS). 
   

JCWP Nr odcinka HQA HMS Ocena stanu hydromorfologicznego 
Stobrawa od 
źródeł do 

Kluczborskiego 
Strumienia 

1 52 12 III 
2 33 18 IV 
3 30 38 IV 
4 23 24 V 

Stobrawa od 
Kluczborskiego 
Strumienia do 
Czarnej Wody 

5 41 17 III 
6 44 0 II 
7 15 25 V 
8 21 45 V 
9 31 40 IV 

Stobrawa od 
Czarnej Wody 

do Odry 

10 32 11 IV 
11 18 47 V 
12 18 50 V 

 
Oceny stanu hydromorfologicznego rzeki Stobrawy wykonane metodą RHS wskazują 

jednoznacznie na silne przekształcenia cieku i jego zły stan w zakresie badanych parametrów 
prawie na całej jego długości. Zaledwie jeden z badanych 12 odcinków zakwalifikowano do 
II klasy stanu hydromorfoligicznego wód, 2 do klasy III, 4 do klasy IV a 5 do klasy V.  

Spośród odcinków o najniŜszej ocenie hydromorfologicznej (V klasa) 4 na 5 to 
odcinki na których w latach 2011-2012 przeprowadzono prace regulacyjne (odcinki 7, 8, 11, 
12). 

Biorąc pod uwagę całe jednolite części wód, na podstawie metody RHS odcinek górny 
pod względem hydromorfologicznym zakwalifikować moŜna do IV klasy, odcinek środkowy 
do IV (choć oceny poszczególnych fragmentów oscylują między II a V klasą), a odcinek 
ujściowy do V klasy.  

Oceny hydromorfologii w I i II klasie wskazane w monitoringu WIOŚ wynikają z 
załoŜenia przyjętego w aktualnym rozporzadzeniu klasyfikacyjnym, według których oceny 
hydromorfologii w ogóle nie wykonuje się w terenie, ale automatycznie klasyfikuje się w 
klasie I wszystkie części wód naturalne, i te silnie zmienione, w których przekształcenia 
polegają tylko na niewielkiej modyfikacji przepływów, a w klasie II – wszystkie pozostałe 
silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód. 

W rzeczywistości kaŜdej z wyróŜnionych jcwp istnieje kilka budowli 
uniemoŜliwiających jakiekolwiek wędrówki  organizmów wodnych, koryto cieku na 
większości odcinków jest całkowicie przekształcone bądź sztuczne, nie funkcjonują naturalne 
procesy i nie tworzą się charakterystyczne dla nich elementy morfologiczne. W tym 
kontekście zaliczenie jcwp do I lub II klasy pod względem elementów hydromorfologicznych 
jest zupełnie mylące.   

 
Drugim badanym elementem opisu i oceny stanu ekologicznego rzeki była ocena za 

pomocą Makrofitowego Indeksu Rzecznego, który wykorzystano równieŜ w badaniach 
prowadzonych przez WIOŚ. Badania przeprowadzono jednak nie na 3 (jak w przypadku 
WIOŚ), lecz na 15 odcinkach reprezentujących pełne zróŜnicowanie cieku i poszczególnych 
JCWP, przewaŜnie nie pokrywających się z odcinkami badanymi metodą RHS. Dla kaŜdego 
odcinka o długości 100 m oceniono pokrycie wskaźnikowych gatunków makrofitów, a 
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następnie obliczono wartość indeksu (MIR). Zbiorcze wyniki tych prac przedstawia poniŜsza 
tabela.  
 
ODCINEK (numer 
roboczy) 

L W P1 P
2 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P1
2 

P13 P14 P1
5 

P9 P11 P1
0 

Jednolita część wód   Stobrawa od źródeł 
do Kluczborskiego 
Strumienia 

Stobrawa od Kluczborskiego 
Strumienia do Czarnej Wody 

Stobrawa od 
Czarnej 
Wody do 
Odry  

Typ abiotyczny   17 19 19 
Acorus calamus 2 3              1  
Alisma plantago-
aquatica 

4 2            1  1  

Ranunculus 
aquatilis 

5 3          1     1 

Berula erecta 4 2 1  1             
Butomus umbellatus 5 2              1  
Ceratophyllum 
demersum 

2 3               1 

Rumex 
hydrolapatum 

4 1 1   1 4 1          

Elodea canadensis 5 2 2 4 5   1    1 2 6   1 
Fontinalis 
antipyretica 

6 2         1   1 1  1 

Glyceria maxima 3 1 1   1 1       2    
Iris pseudoacorus 6 2 1  1 1      1      
Lemna gibba  1 3 2     1          
Lemna minor  2 2 3    1  1   1  2  1  
Nuphar lutea 4 2      2 2 1        
Phalaris 
arundinacea 

2 1 2 1 2   3 1 2  4  3 1 2 1 

Polygonum 
amphibium 

4 1             1   

Potamogeton 
crispus 

4 2 2 3             1 

Potamogeton 
natans 

4 1 1       1 1 3   3 3 3 

Rorippa amphibia  3 1          1    1  
Sagittaria sagittifoli
a 

4 2      3 6 6 3 4 1  4 4 3 

Sparganium 
emersum 

4 2      1    5  5    

Sparganium 
erectum 

3 1 6  2  5 2    3  4 1 1 1 

Spirodela polyrhiza 2 2       1  1   2  1  
Typha latifolia 2 2          2      
Suma wskaźników 
pokrycia 

  22 8 11 3 11 14 11 11 6 26 3 26 11 16 13 
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Liczba gatunków   11 4 5 3 4 8 5 4 4 11 2 9 6 10 9 
MIR   30,

6 
44 44,

4 
47,

5 
47,

5 
34,

7 
35,

2 
37,

6 
40 36,

8 
46,

6 
39 40,

6 
31,

9 
40 

Klasa stanu 
ekologicznego 

  III  II  II  I I III  III  II  II  II  II  II  II  III  II  

 
L, W - specyficzne dla poszczególnych gatunków współczynniki wykorzystywane do 
obliczania MIR 
 
Średnie oceny Makrofitowego Indeksu Rzecznego dla jednolitych części wód wynosiły:  
 
Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia – 41,9 (średnia z 5 odcinków) 
Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody - 38,6 (średnia z 7 odcinków) 
Stobrawa od Czarnej Wody do Odry – 37,5 (średnia z 3 odcinków) 
 

Tak obliczone wartości średnie, są w zasadzie zgodne z  wynikami uzyskanymi przez 
WIOŚ i kwalifikują rzekę pod względem jakości  wód do II klasy stanu ekologicznego 
wyraŜonego Makrofitowym Indeksem Rzecznym. Jednak zauwaŜyć naleŜy, Ŝe analiza 
zmienności wskaźnika nie jest tak jednoznaczna, dla 2 przebadanych odcinków kwalifikuje 
wprawdzie rzekę do I klasy, jednak dla 4 odcinków, leŜących we wszystkich analizowanych 
jcwp, obliczona wartość wskaźnika kwalifikuje stan ekologiczny rzeki do klasy III.  

Zaznaczyć tu takŜe naleŜy, Ŝe wartości indeksu nie odzwierciedla w pełni naturalności 
cieku czy jego wartości hydromorfologicznej, jest przede wszystkim odzwierciedleniem 
wskaźnikowych właściwości roślinności wodnej w stosunku do jakości, głównie czystości 
wody.   
 

 
Jednym z najistotniejszych elementów oceny stanu ekologicznego wód, którego nie 

objęły monitoringowe badania prowadzone dotychczas przez WIOŚ jest ichtiofauna. 
Fragmentaryczne dane z roku 2013 pozyskane w ramach zbierania materiałów do 
opracowania od PZW (okręg w Opolu) wskazały na ubóstwo gatunkowe i ilościowe zespołu 
ryb. Zostały one uzupełnione o odłowy kontrolne w 6 dodatkowych punktach, w oparciu o te 
dane obliczony został Europejski Indeks Rybny (EFI+) dla 11 odcinków, będący 
elementem oceny stanu ekologicznego rzeki.  
Wcześniej kompleksowe badania ichtiofauny rzeki Stobrawy na 6 odcinkach kontrolnych (a 
takŜe jej dopływów w kilkunastu punktach) w latach 1993 i 1994 przeprowadzili Kusznierz i 
inni (1994). Materiał ten, zebrany metodami ilościowymi, nadaje się do porównań ze stanem 
aktualnym, zbiorcze zestawienie danych zaczerpnięte z tej pracy przedstawia poniŜsza tabela.  

N – liczba osobników/100m2 , B – biomasa g/100m2. 
  
Stanowisko 1 2 3 4 5 6 

Miejscowość Bąków Czaple Stare śbica Krogulna Karłowiczki Stare Kolnie 

Szerokość w 
m 

4.5 4.0 4.0 6.6 10.0 7.5 

Głębokość w 
m 

0.20 0.40 0.30 1.00 0.80 1.25 

Charakter 
brzegów 

regulowane regulowane częściowo 
regulowane 

Regulowane częściowo 
regulowane 

regulowane 

Charakter 
dna 

piasek piasek kamienie piasek kamienie Ŝwir 
piasek 

Ŝwir piasek piasek Ŝwir 

Rośliny na 
dnie w % 

30 40 40 70 60 30 
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Otoczenie łąki łąki, budynki ł ąki, budynki pola, łąki Ł ąki łąki 

Gatunek N B N B N B N B N B N B 

Esox lucius  
(szczupak) 

- - - - - - 0.29 14.75 0.13 50.00 0.76 171.43 

Rutilus rutilus  
(płoć) 

- - - - 3.33 166.67 189 65.56 1.00 76.67 11.81 590.48 

Leuciscus 
leuciscus 
(jelec) 

- - - - 83.00 100.00 - - 0.20 30.00 0.38 38.10 

Leuciscus 
cephalus  
(kleń) 

- - - - - - - - - - 0.38 41.90 

Leuciscus 
idus (jaź) 

- - - - - - - - 0.07 30.00 - - 

Leucaspius 
delineatus  
(słonecznica) 

- - - - 5.83 20.83 - - - - - - 

Abramis 
brama 
(leszcz) 

- - - - - - - - - - 0.76 30.48 

Tinca tinca  
(lin) 

- - - - - - 0.29 5.83 - - - - 

Gobio gobio  
(kiełb) 

- - 2.75 15.00 137.00 2500.00 15.59 262.24 2.07 20.00 34.67 342.86 

Orthrias 
barbatulus 
(śliz) 

0.66 4.12 6.00 80.00 5.00 83.33 - - 0.93 5.33 - - 

Cobitis taenia 
(koza) 

- - - - 13.33 66.67 6.26 23.31 - - - - 

Misgurnus 
fossilis 
(piskorz) 

- - - - 0.83 66.67 - - - - - - 

Gasterosteus 
aculeatus 
(ciernik) 

0.82 

 

1.65 73.25 95.00 - - - - - - - - 

Perca 
fluviatilis 
(okoń) 

- - - - - - 0.15 8.74 - - 0.38 26.67 

Razem 1.48 5.77 82.00 190.00 248.32 3004.17 24.47 380.43 4.40 212.00 49.14 1241.02 

PoniŜej, dla danych z odłowów wykonanych w roku 2012 na potrzeby PZW w Opolu 
(nieco dostosowanych do potrzeb obliczeniowych), przekazanych przez PZW, oraz 
wykonanych w 2013 na potrzeby tego projektu, obliczono Rzeczny Indeks Rybny – EFI+.  

Najsłabszą ocenę stanu ekologicznego na podstawie wskaźnika EFI+ otrzymał 
ujściowy odcinek Stobrawy (JCWP Stobrawa od Czarnej Wody do Odry): średnia wskaźnika 
z pięciu przebadanych odcinków wyniosła 0,503. JCWP Stobrawa od Kluczborskiego 
Strumienia do Czarnej Wody (3 badane odcinki) uzyskała średnią EFI+ 0,623, a Stobrawa od 
źródeł do Kluczborskiego Strumienia (równieŜ 3 odcinki): 0,5477.  Uzyskane wyniki sytuują 
stan ekologiczny rzeki we wszystkich JCWP na poziomie III klasy (stan umiarkowany). 

Spośród przebadanych w roku 2013 sześciu odcinków trzy z nich reprezentowały 
odcinki poddane pracom remontowym w latach 2010 – 2012. Średnia wartość wskaźnika 
EFI+ wyniosła dla nich  0,5023, co sytuuje je w III klasie stanu ekologicznego (stan 
umiarkowany). Dla trzech pozostałych, nie przekształcanych w ostatnich latach, średni 
wskaźnik wyniósł 0,7186, co sytuuje je w II klasie stanu ekologicznego (stan dobry). 
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Odcinek Stobrawa 
Kluczbork 

Stobrawa 
Bąków 

Stobrawa 
Ciarka 

Stobrawa 
Bielice 

Stobrawa 
Siedlice 

Stobrawa 
Krogulna 

Stobrawa 
ujście 

Stobrawa 
Most 

Stobrawa 
Stobrawa 

Stobrawa 
Jaz 

Stobrawa 
Stare Kolnie 

Kod PL_0005 PL_0010 PL_0011 PL_0008 PL_0009 PL_0004 PL_0001 PL_0006 PL_0007 PL_0002 PL_0003 

Długość geogr. 18.21555 18.309444 18.307900 17.730088 17.743263 17.78672 17.5929 17.622907 17.629816 17.64301 17.66136 

Szerokość geogr. 50.96880 50.954444 50.955527 50.905752  50.914750 50.93779 50.85394 50.844524  50.842708 50.84023 50.84192 

JCWP Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego 
Strumienia 

Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia 
do Czarnej Wody 

Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) 

Data połowu 23.08.2012 09.10.2013 09.10.2013 09.10.2013 09.10.2013 22.08.2012 21.08.2012 09.10.2013 09.10.2013 21.08.2012 21.08.2012 

Abramis brama                       

Leszcz do 15 cm 3          6 

Leszcz ponad 15 
cm 

1 
    

  
  

  

Alburnus 
alburnus  

                      

Ukleja do 15 cm           12 

Ameiurus 
nebulosus  

                      

Sumik karłowaty 
do 15 cm 

 6 25  18       

Sumik karłowaty 
ponad 15 cm 

    3 2      

Barbatula 
barbatula 

  
        

    
    

    

Śliz do 15 cm 19 16  16 8 18 1  12 6 9 

Barbus barbus                       

Brzana ponad 15 
cm 

       2    

Cobitis taenia                        

Koza do 15 cm 8 5  21   10 6 4 6 11 

Esox Lucius                       

Szczupak ponad 
15 cm 

  1         

Gasterosteus 
aculeatus 

                      

Ciernik do 15 cm           1 
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Gobio gobio                       

Kiełb do 15 cm 38 12 2 12 13   8 12   

Kiełb ponad 15 
cm 

       1    

Leuciscus 
cephalus  

                      

Kleń do 15 cm       1   1  

Kleń ponad 15 
cm  

  2 1   1   1  

Leucscus idus                       

Jaź ponad 15 cm       2     

Leuciscus 
leuciscus 

                      

Jelec do 15 cm      4      

Lota lota                        

Miętus ponad 15 
cm 

   2 1 1  3    

Perca fluviatilis                        

Okoń do 15 cm  1 3  10 35 12 4 10 28 7 

Okoń ponad 15 
cm 

 1   7 7      

Rutilus rutilus                       

Płoć do 15 cm 5  12  23 40   10 15 9 

Płoć ponad 15 
cm 

1  8  9 23   5 7 9 

Salmo trutta 
fario 

                      

Pstrąg potokowy 
do 15 cm 

 1          

Pstrąg potokowy 
ponad 15 cm 

5 1  4 3 3   1   

EFI+ 0,6192 0,7046 0,3193 0,7978 0,5150 0,5561 0,4735 0,6725 0,6534 0,4721 0,2436 

Klasa III II IV II III III III II III III IV 

Ocena koza 
[zagęszczenie] 

0,018 -> FV 0,014 -> FV --- 0,026-> FV --- --- 0,008 -> 
U1 

0,004 -> 
U2 

0,002-> U2 0,004 -> 
U2 

0,01 -> U1 
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Charakter 
odcinka 

U
re

g
u

lo
w

an
y 

W
id

o
cz

n
e ś

la
d

y 
st

a
re

j r
eg

u
la

cj
i 

(f
as

zy
n

a)
, o

b
ec

n
ie

 c
zęś
ci

o
w

o
 

zr
en

at
u

ry
zo

w
an

y 
fr

ag
m

en
t, 

n
ie

 
ko

n
se

rw
o

w
an

y 
w

 o
st

at
n

ic
h

 la
ta

ch
 

U
re

g
u

lo
w

an
y,

 b
rz

eg
i p

ro
fil

o
w

an
e 

U
re

g
u

lo
w

an
y,

 b
ra

k śl
ad

ó
w

 
ko

n
se

rw
ac

ji 
w

 o
st

at
n

ic
h

 la
ta

ch
 

U
re

g
u

lo
w

an
y,

 k
on

se
rw

a
cj

a
 w

 2
0

1
2 

r.
, 

b
rz

eg
i p

ro
fil

o
w

an
e,

 u
m

o
cn

io
n

e 
fa

sz
yn
ą 

U
re

g
u

lo
w

an
y 

U
re

g
u

lo
w

an
y,

 b
rz

eg
i u

m
oc

n
io

n
e 

fa
sz

yn
ą 

U
re

g
u

lo
w

an
y,

 k
on

se
rw

a
cj

a
 w

 2
0

1
2 

r.
, 

b
rz

eg
i p

ro
fil

o
w

an
e,

 u
m

o
cn

io
n

e
 

fa
sz

yn
ą 

U
re

g
u

lo
w

an
y,

 b
ra

k śl
ad

ó
w

 
ko

n
se

rw
ac

ji 
w

 o
st

at
n

ic
h

 la
ta

ch
 

U
re

g
u

lo
w

an
y,

 b
rz

eg
i u

m
oc

n
io

n
e,

 
b

et
o

n
o

w
e 

um
o

cn
ie

n
ia

 ja
zu

 

B
rz

eg
i p

ro
fil

o
w

an
e,

 u
m

o
cn

io
ne

 
fa

sz
yn
ą 

 
 
 



 
Synteza wyników, porównująca dla poszczególnych jednolitych części wód i elementów  
ocenę przeprowadzona przez WIOŚ w roku 2012 z oceną po dodatkowych naszych badaniach 
w roku 2013. 
 
Jednolita część 
wód 

Stobrawa od źródeł 
do Kluczborskiego 
Strumienia 

Stobrawa od 
Kluczborskiego 
Strumienia do 
Czarnej Wody 

Stobrawa od Czarnej 
Wody do Odry  

Wskaźnik WIOŚ 
2012 

KP 
2013 

WIOŚ 
2012 

KP 
2013 

WIOŚ 
2012 

KP 
2013 

Wskaźniki 
fizykochemiczne 
(czystość wody) 

II - II - II - 

MIR II I-III II II-III II II-III 
Hydromorfologia  
 

II III-V II II-V I IV-V 

Makrobezkręgowce  -  -  - 
Fitobentos  -  -  - 
EFI+ - II-IV - II-III - II-IV 
Klasa potencjału 
ekologicznego 

II IV II III II IV 

 
 

Z przedstawionych wyników jawi się wyraźnie, Ŝe „oficjalna”, wykonana przez WIOŚ 
ocena aktualnego potencjału ekologicznego wszystkich trzech jednolitych części wód 
Stobrawy jest zawyŜona, przede wszystkim na skutek niedozwolonego pominięcia ocen 
niektórych elementów biologicznych, przede wszystkim ichtiofauny, a takŜe niewłaściwej 
metodycznie oceny hydromorfologii. Po wzięciu pod uwagę dodatkowych wymaganych 
elementów okazuje się, Ŝe cel środowiskowy dla Stobrawy – dobry potencjał ekologiczny – 
nie jest obecnie, wbrew oficjalnej ocenie – osiągnięty, i Ŝe jego osiągnięcie w rzeczywistości 
wymaga zmian (poprawy) charakterystyk rzeki. Uzyskanie właśnie takiej poprawy jest celem 
niniejszej strategii. 
 

Przeprowadzone na potrzeby opracowania oceny wskazują jednoznacznie, Ŝe 
głównym czynnikiem przeszkadzającym osiągnięciu dobrego potencjału ekologicznego 
Stobrawy są parametry hydromorfologiczne, będące efektem przekształcania cieku w 
trakcie licznych, prowadzonych tu takŜe w ostatnich latach (i trwających obecnie), prac 
regulacyjnych i utrzymaniowych.  

Wpływają one niewątpliwie na pozostałe parametry, szczególnie wskaźniki biologiczne, 
których wartości kształtują się poniŜej II klasy potencjału ekologicznego rzeki. Wskaźniki 
fizykochemiczne jakości wody wskazują na I lub II, wyjątkowo niŜszą klasę potencjału 
ekologicznego, jednak zgodnie z metodyką oceny potencjału ekologicznego jednolitych 
części wód sztucznych i silnie zmienionych wskazaną w zał. 8 do projektu rozporządzenia 
Ministra Środowiska  w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
parametry biologiczne obniŜają ją do klasy III, a parametry hydromorfologiczne potwierdzają 
to zaklasyfikowanie.  
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5. ZagroŜenia dla potencjału ekologicznego, walorów 
przyrodniczych oraz perspektyw uŜytkowania  
 
1. Prace regulacyjne i utrzymaniowe 
 

Większość prac regulacyjnych i utrzymaniowych prowadzonych w ostatnich latach 
(juŜ po wejściu do Unii Europejskiej) na Stobrawie była, wg autorów opracowania, 
niekorzystna z punktu widzenia celów gospodarowania wodami, a zdecydowanie szkodliwa z 
punktu widzenia ochrony przyrody i utrzymania bądź odtworzenia dobrego potencjału 
ekologicznego rzeki jako całości i kaŜdej z wydzielonych jednolitych części wód 
powierzchniowych z osobna.  

Prace regulacyjne wykonane przez WZMiUW Opole w latach 2009 – 2012 objęły 
prawie 13 km (ponad 16%) biegu rzeki i prowadzone były na  trzech odcinkach: 00 – 6.060 
(bez 3.200 – 4.458) – 4.802 km, 15.225 - 17.100 (1,875 km) oraz 27.700 – 34.000 (6,3 km) 
wg kilometraŜu stosowanego przez WZMiUW. Ponadto na długości kilkunastu km 
prowadzono prace zakwalifikowane ówcześnie jako utrzymaniowe, jednak w znacznej mierze 
mające równieŜ charakter regulacji2.  

W ramach gromadzenia materiałów do analizy oraz prac terenowych zebrano 
dokumentację faktograficzną i fotograficzną ilustrującą wpływ prac regulacyjnych i 
utrzymaniowych, szczególnie przeprowadzonych w latach 2010 - 2012 na rzece Stobrawie, na 
stan ekologiczny rzeki. Wybrane przykłady prac dotyczących kilku odcinków, z krótką 
refleksją nad zasadnością ich prowadzenia i/lub prawdopodobnymi skutkami przedstawiono 
poniŜej. Szerzej analizujemy przykład zadania pod tytułem: „Remont koryta rzeki Stobrawa w 
km 0+000 – 6+060 gm. Popielów” 

W ujściowym odcinku Stobrawy (km 0+000 - 6+060 z wyłączeniem odcinka 3+200-
4+458) WZMiUW w Opolu wykonał prace obejmujące wyprofilowanie koryta do szerokości 
14,0 m, przy nachyleniu skarp 1 : 2 i wyrównaniu spadku podłuŜnego w granicach I=0,4‰, 
umocnienie skarp (kiszkami faszynowymi oraz narzutem kamiennym) i wycinkę drzew i 
krzewów porastających brzegi. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia zastała wydana przez Wójta Gminy Popielów w dniu 9.04.2012 r. (znak: 
IRT.6220.09.2011.MM.2012). Jak wynika z decyzji, celem prac było cyt. „wyprofilowanie 
koryta rzeki Stobrawy tak, aby przekrój koryta umoŜliwił średni przepływ z wielolecia – co ma 
słuŜyć ochronie przeciwpowodziowej (wyeliminowanie występujących na tym terenie 
wylewów wód oraz lokalnych podtopień)” .  

W raporcie o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w konsekwencji 
– w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie dokonano rzetelnej 
analizy wpływu prac na potencjał ekologiczny rzeki i nie zaproponowano działań 
ograniczających negatywny wpływ. Na podstawie informacji zawartych w raporcie o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uznano, Ŝe planowane prace nie spowodują 
zagroŜenia nieosiągnięcia celu środowiskowego – dobrego stanu wód rzeki Stobrawy do 2015 
r., cyt: „Planowany remont koryta rz. Stobrawa będzie oddziaływał na wybrane elementy 
jakości wód powierzchniowych, jednak nie będzie to oddziaływanie negatywne. Wpływ prac 
remontowych na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz hydromorfologiczne będzie 
niewielki i krótkotrwały i ograniczony wyłącznie do czasu prowadzenia robót”. Diagnoza ta 
jest błędna, poniewaŜ celem prac była właśnie trwała zmiana charakterystyki 
hydromorfologicznej rzeki. Wyprofilowanie i umocnienie brzegów, obwałowanie na skarpie 

                                                           

2 W obecnym stanie prawnym, obowiazującym od lipca 2014 r. prace te nie mogłyby być zakwalifikowane do 
prac utrzymaniowych. 
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brzegowej i wykaszanie brzegów to przekształcenia istotnie podwyŜszające wartość 
wskaźnika przekształcenia siedliska (HMS). Z kolei likwidacja odsypów śródkorytowych i 
brzegowych, stabilnych i erodujących podcięć brzegów – naturalnych elementów 
morfologicznych rzeki, usuwanie naturalnych spiętrzeń, rumoszu drzewnego i roślinności 
wodnej, upraszczanie struktury roślinności na brzegach, obniŜa wartość wskaźnika 
naturalności siedliska (HQA).  

Analizując istniejące materiały archiwalne oraz dokumentację fotograficzną sprzed 
opisywanych prac i porównując je ze stanem w roku 2013, moŜna z duŜym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, Ŝe stan elementów hydromorfologicznych odcinka poniŜej 
mostu w Stobrawie był co najmniej dobry, a w wyniku wykonanych prac jego ocena spadła z 
klasy II do obecnej klasy V. Odcinki objęte omawianym „remontem” zostały w roku 2013 
ocenione najgorzej ze wszystkich badanych metodą River Habitat Survey odcinków Stobrawy 
(RHS nr 11 i 12). ObniŜenie jakości siedliska, w tym uproszczenie struktury dna i brzegów, 
odsłonięcie koryta i wprowadzenie umocnień, zapobiegających naturalnym procesom erozji, 
nie moŜe pozostać bez wpływu na elementy biologiczne stanu wód,  w szczególności bentos i 
ichtiofaunę.  

Kolejnym elementem celu środowiskowego dla wód jest osiągnięcie celów ochrony 
obszarów chronionych. Przedmiotowy odcinek Stobrawy znajduje się w granicach dwóch 
obszarów chronionych: SOO Natura 2000 Grądy Odrzańskie oraz Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. Na podstawie raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, uznano, Ŝe, przy przeprowadzeniu prac poza sezonem lęgowym ptaków, prace 
nie wpłyną negatywnie na przedmioty ochrony SOO Natura 2000 Grądy Odrzańskie. Nie 
odniesiono się do wpływu prac na siedliska ptaków, w tym zagroŜenia zmianą stosunków 
wodnych czy zmniejszenia powierzchni siedlisk w związku z wycinką zadrzewień i 
profilowaniem skarp, co jest niewątpliwie podejściem wadliwym. Zakładając, Ŝe 
przedsięwzięcie naleŜy do inwestycji celu publicznego, uznano, Ŝe nie podlega zakazom 
wprowadzonym na terenie parku krajobrazowego, co jest zgodne z prawdą.  Nie analizowano 
jednak oddziaływania prac na cele ochrony parku. Tymczasem cele dla parku krajobrazowego 
w zakresie wód stają się celem środowiskowym dla wód. Cele te wynikają z "aktów 
odrębnych", czyli są niezaleŜne od wskazania ich w planie gospodarowania wodami. W 
przypadku inwestycji mogącej wpływać na ich osiągnięcie/nieosiągnięcie, organ wydający 
decyzję środowiskową powinien badać takŜe wpływ inwestycji na te cele. Publiczny 
charakter inwestycji nie ma w tym badaniu znaczenia. JeŜeli inwestycja uniemoŜliwia 
osiągnięcie celów - powinna otrzymać decyzję odmowną (art 81.3 ustawy ooś), ewentualnie 
moŜe być zatwierdzona jeŜeli wynika z koniecznych wymogów przewaŜającego interesu 
publicznego (do tego potrzeba badanie indywidualne, nie wystarczy sam publiczny 
charakter), zostały zastosowane wszystkie środki minimalizujące, została zgłoszona jako 
derogacja do planu gospodarowania wodami (tj. tryb derogacyjny). W tym aspekcie decyzja 
środowiskowa jest zdaniem autorów opracowania wadliwa.  

Niezgodność przedsięwzięcia z konkretnymi celami parku krajobrazowego dotyczy 
między innymi takich zawartych w jego planie ochrony celów jak: zwiększenie retencji 
zlewni oraz renaturyzacja układów hydrologicznych, wtórne zabagnienia niektórych 
odcinków zmeliorowanych przyrodniczo cennych dolin rzecznych,  ochrona starorzeczy, 
oczek  wodnych, zadrzewień i wysokiej roślinności podczas prac regulacyjnych lub 
melioracyjnych, ograniczenia melioracji odwadniających, ochrona procesów erozyjno - 
akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy), 
ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. 
 W kontekście zawartego w decyzji celu przedsięwzięcia (wyeliminowanie występujących 
na tym terenie wylewów wód oraz lokalnych podtopień) powstaje pytanie o jego rzeczywistą 
celowość i efektywność ekonomiczną. Porównanie nakładów poniesionych na jego realizację 
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(1,2 mln zł oraz dodatkowo koszty remontu jazu na 4,5 km rzeki), z korzyściami (w zasięgu 
inwestycji znajduje się kilkadziesiąt hektarów ekstensywnie uŜytkowanych lub nie 
uŜytkowanych łąk, które, leŜąc na międzywalu Odry i tak co roku będą zalewane przy 
kaŜdym wysokim stanie wody w tej rzece) wskazuje, Ŝe inwestycja powodując istotne szkody 
przyrodnicze, była nieefektywna ani pod względem przyrodniczym ani ekonomicznym.       
 Nieuzasadnione jest równieŜ podnoszone często twierdzenie, Ŝe przeprowadzone prace 
miały istotny wpływ na bezpieczeństwo powodziowe połoŜonych wyŜej Karłowic.  RóŜnica 
wysokości pomiędzy poziomem na którym prowadzono prace, a poziomem na którym leŜą 
połoŜone 6 km w górę rzeki Karłowice, wynosi ponad 6 m, i rzeka ma na tym odcinku 
przewaŜnie wartki nurt. Natomiast w obrębie doliny, gdzie prowadzono prace, na podobnym 
odcinku 6 km spadek nie przekracza 2 m, i przeprowadzone prace nie mogły w Ŝaden sposób 
zmienić poziomu wody w dolinowym odcinku rzeki, będącym „odbiornikiem” wód z odcinka 
powyŜej. 
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Widok w dół rzeki z mostu w Stobrawie (3 km od ujścia do Odry, w obrębie jej doliny) w 
roku 2005 i 2008, widać zróŜnicowanie hydromorfologii koryta oraz bogate zbiorowiska 
hydrofitów, w tym gatunki charakterystyczne dla siedliska rzek włosienicznikowych. 
 

 
To samo miejsce we wrześniu 2012, przed rozpoczęciem prac regulacyjnych… 
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 …i w maju 2013, po ich zakończeniu  
 

 
Widok z tego samego miejsca podczas wysokiego stanu wody w Odrze, w czerwcu 2013, 
wskazujący, Ŝe przeprowadzone tu prace nie miały Ŝadnego uzasadnienia, przy wysokim 
stanie wody teren jest zalewany, bez względu na to czy koryto rzeki jest uregulowane czy nie. 
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To samo miejsce w rok po regulacji, w sierpniu 2013, z odtwarzającym się w tym samym co 
poprzednio miejscu odsypem korytowym. 
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Przeprowadzone we wrześniu 2012 prace o charakterze permanentnej regulacji, w pobliŜu 
ujścia Stobrawy do Odry. Cały teren jest zalewany kaŜdorazowo przy wysokich stanach Odry, 
widoczne na zdjęciach usypywane strome skarpy i wał nie chronią niczego, za nimi znajduje 
się kompleks łęgów i łąk zalewanych bezpośrednio wodami Odry, w tym uzaleŜnionych od 
zalewów łąk selernicowych.  
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Prace „utrzymaniowe” na Stobrawie w okolicy Fałkowic, czerwiec 2011 
 

 
Ten sam odcinek, zarośnięty makrofitami, we wrześniu 2012. Przy tak zawęŜonej szerokości i 
takim wyprofilowaniu koryta rzeki, nie ma ona szans na wykształcenie naturalnego profilu 
cieku gwarantującego odpływ wody i naturalną strukturę brzegów. 
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PodwyŜszanie obwałowań i utrwalanie koryta rzeki zamiast do zmniejszenia ryzyka 
powodziowego prowadzi do jego wzrostu. Przykładem sytuacja powyŜej Bielic, gdzie w 
wyniku podwyŜszenia wałów, całą wodę rozlewającą się wcześniej na uŜytkach zielonych, 
skumulowano w obrębie międzywala, co juŜ w połowie roku 2013 spowodowało cofkę i 
zalewanie gruntów ornych, włącznie z zagroŜeniem zalaniem miejscowości 2-5 km powyŜej. 
Sytuacja taka zaistniała, mimo funkcjonowania zbiornika w Kluczborku.    
 
 Prace regulacyjne i utrzymaniowe stanowią zagroŜenie dla chronionych gatunków 
zasiedlających koryto Stobrawy.  

Wśród zagroŜeń dla populacji trzepli zielonej najistotniejsze to regulacja koryt 
rzecznych, powodująca likwidacje płycizn a poprzez to spadek liczby miejsc dogodnych do 
rozwoju larw  oraz usuwanie roślinności drzewiastej i zarośli na obrzeŜach cieków tworzącej 
korzystne mikrobiotopy Ŝerowiskowe (por. takŜe Bernard 2010).  
 Dla rozwoju larw trzepli zielonej istotne są płytkie (30-40 cm), piaszczyste i 
piaszczysto-Ŝwirowe fragmenty dna, związane zwykle z odsypami brzegowymi i 
meandrowymi, przykosami i depozycjami piasku formowanymi w wyniku obecności 
przeszkód w nurcie, takich jak przewrócone pnie drzew. Mikrosiedliska te są niszczone w 
trakcie prac regulacyjnych i utrzymaniowych w wyniku pogłębiania cieku, usuwania  
rumoszu drzewnego oraz umacniania dna i brzegów (zahamowanie naturalnych  
procesów erozji i akumulacji). Podczas prac z zakresu hydromorfologicznej oceny rzeki 
Stobrawy  odpowiednie mikrosiedliska trzepli obecne były tylko na odcinkach 
nieprzekształconych - średnio 3,0 odsypy na 500 m biegu rzeki, Na wszystkich 8 
przebadanych odcinkach obecny był takŜe rumosz drzewny i związane z nim depozycje 
piasku. Na 4 przebadanych odcinkach przekształconych (pogłębionych, wyprostowanych, 
"wyczyszczonych" z naturalnych przeszkód, z umocnionymi brzegami) nie stwierdzono w 
ogóle w/w elementów, a co za tym idzie fragmentów dogodnych dla rozwoju larw tego 
gatunku.  

Niekorzystny wpływ mają prace konserwacyjne w ciekach i ich bezpośrednim 
sąsiedztwie; szczególnie unifikacja głębokości rzeki, likwidacja płycizn i głęboczków, 
eliminacja roślinności wodnej, na populacje kozy.  

Likwidacja terenów podmokłych, a przede wszystkim działania prowadzące do 
zwiększenia szybkości nurtu wody, powodują ustępowanie piskorza (Mazurkiewicz 2010), 
który występował w dolinie jeszcze przed kilkunastu laty (Kusznierz i inni 1994), a obecnie 
jego status jest niejasny.  

Działania hydrotechniczne, w tym regulacja, umacnianie i pogłębianie koryt rzek, 
budowa wałów i zbiorników retencyjnych czy wycinanie lasów i zadrzewień łęgowych, 
naleŜą do podstawowych zagroŜeń ptaków związanych z dolinami rzecznymi, np. 
występującego nad Stobrawą, głownie na odcinkach zadrzewionych, zimorodka (Gromadzki 
2004).  

RównieŜ najwaŜniejsze zidentyfikowane zagroŜenia dla populacji płazów w dolinie 
Stobrawy stanowią prace melioracyjne polegające na odmulaniu i pogłębianiu koryta 
rzecznego. Prowadzą one do obniŜania poziomu wód gruntowych w pobliŜu rzeki i powodują 
wysychanie naturalnych zbiorników wodnych, takich jak starorzecza. To z kolei powoduje 
zmniejszenie się dostępnych siedlisk rozrodczych dla płazów, a w konsekwencji przyczynia 
się do spadku liczebności populacji. Cierpią teŜ siedliska podmokłe stanowiące Ŝerowiska 
płazów, które ulegają przesuszeniu. Dodatkowo odmulanie rzeki prowadzone w okresie 
późnojesiennym lub teŜ zimowym (XI – II) moŜe zdziesiątkować populacje płazów 
zimujących na dnie, na przykład Ŝab trawnych. Niestety, często podczas melioracji rzek w 
ogóle aspekt zimowania płazów w rzekach, jak i aspekt obniŜenia poziomu wód gruntowych 
na skutek melioracji, nie jest brany pod uwagę jako zjawisko, które przyczyni się do 
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pogorszenia stanu środowiska doliny rzecznej. W przypadku doliny Stobrawy największe 
negatywne konsekwencje dla płazów melioracja koryta rzecznego moŜe mieć na obszarach, 
gdzie istnieje najwięcej naturalnych terenów podmokłych, np. w ujściowym odcinku (od 
miejscowości Stare Kolnie do ujścia Stobrawy do Odry) oraz w górnym odcinku rzeki - 
pomiędzy Wachowicami a Starym Olesnem (Kisiel 2012).    
 
 
2. Budowle piętrzące  
 

Większość z istniejących na rzece Stobrawie (ani Kluczborskim Strumieniu) budowli 
poprzecznych nie posiada urządzeń umoŜliwiających swobodną migrację ryb i innych 
organizmów wodnych. Przepławka funkcjonuje obecnie tylko na jazie zbiornika w 
Kluczborku. Dla występujących w Stobrawie chronionych gatunków ryb, takich jak koza, śliz 
czy piskorz, istnienie przegród o wysokości > 10 cm stanowi barierę utrudniającą migrację, 
natomiast uznaje się, Ŝe przegrody wyŜsze niŜ 0,5 m całkowicie blokują migrację ichtiofauny. 
Jazy na rzece Stobrawie (13 obiektów) piętrzą wodę na wys. 1 m lub więcej. Ekologiczna 
ciągłość rzeki jest najwaŜniejszym elementem oceny hydromorfologicznej siedliska ryb 
(Makomaska-Juchiewicz, Baran 2012); ze względu na jej kluczowe znaczenie wpływa na 
końcowy wynik całej oceny stanu ochrony gatunków ryb. W tym kontekście nawet 
zakładając, Ŝe pozostałe elementy oceny siedliskowej, takie jak zmienność profilu podłuŜnego 
i przekroju poprzecznego koryta, charakterystyka substratu dennego, typy przepływu, reŜim 
hydrologiczny, struktura stref brzegowych, łączność z terasą zalewową i moŜliwości migracji 
poprzecznej koryta, oraz wyniki indeksu EFI+, wskazują na dobry stan rzeki jako siedliska 
ichtiofauny, końcowa ocena stanu ochrony ryb z załączników II, IV lub V dyrektywy 
siedliskowej będzie niewłaściwa (U1) lub zła (U2), a występowanie barier naleŜy traktować 
jako jedno z istotnych zagroŜeń dla osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego rzeki.   
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Jaz na wysokości Krogulna. śaden z jazów na Stobrawie nie posiada przepławki, konstrukcja 
większości nie pozwala na swobodny przepływ podczas piętrzenia (tzw. dolny prześwit), 
prawie wszystkie są dla organizmów wodnych barierą nie do przekroczenia.  
 

Jedyna istniejąca na Stobrawie przepławka na urządzeniu upustowym zbiornika w 
Kluczborku, przy róŜnicy poziomów ponad 4 m, a długości urządzenia wynoszącej 
kilkanaście metrów, prawdopodobnie nie jest w stanie pełnić swojej funkcji w odniesieniu do 
jakiegokolwiek występującego tu gatunku, dla którego ochrona droŜności cieku mogłaby być 
w tym miejscu istotna. Aby pełniła znaczącą rolę jako szlak wędrówkowy niewielkich i 
słabszych gatunków jakie dominują w Stobrawie, jej spadek powinien być dwukrotnie 
mniejszy, a progi w komorach znacznie niŜsze.    
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Przepławka na upuście wody ze zbiornika w Kluczborku 
 
 
3. Zaburzenia dynamiki przepływów, deficyt wody, sprzeczność funkcji 
 

Istotnym zagroŜeniem dla osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego rzeki oraz 
stanu jej ekosystemów i gatunków zaleŜnych od wody, są zaburzenia dynamiki przepływów 
wynikające z braku koordynacji i planowania gospodarki wodą. Powodują one, Ŝe w 
sytuacjach kiedy suma ilości wody potrzebna np. w gospodarce stawowej, przekracza 
moŜliwości zasilania stwarzane przez rzekę, w dolnych częściach cieku zaznacza się jej 
deficyt, wpływający na stan uŜytków rolnych, ekosystemów i zagroŜonych gatunków. 
Podobnie nieskoordynowany w Ŝaden sposób jest proces poboru wody na stawy i jej 
spuszczania, działania te, uwarunkowane potrzebami gospodarczymi, odbywają się zwykle 
równocześnie we wszystkich obiektach.  

Charakterystyczne przepływy z wielolecia 1956 - 1990 dla przekroju zbiornika 
Kluczbork wynoszą SSQ = 0,574m3/s, SNQ = 0,08 m3/s, Q1% = 13.8 m3/s (materiały 
formalno-prawne do pozwolenia wodnoprawnego). Zgodnie z projektem warunków 
korzystania z wód dla regionu Środkowej Odry minimalny przepływ nienaruszalny dla zlewni 
nizinnej o wielkości do 1000 km2 powinien być równy SNQ, w pozwoleniu wodnoprawnym 
określony jest na poziomie 0,097 m3/s, a więc nieco wyŜszym od wynikającego z cytowanych 
warunków.  
 Dla ograniczenia tego typu zagroŜeń zbudowano między innymi zbiornik retencyjny w 
Kluczborku. Problemy i zagroŜenia związane z jego wielofunkcyjnym charakterem 
wymieniają Malkiewicz i Jankowski (2011). Zbiornik o powierzchni około 60 ha ma być 
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zbiornikiem wielofunkcyjnym - zapewniającym ochronę przeciwpowodziową,  
wyrównywanie stanów wody w Stobrawie, wodę do nawodnień w rolnictwie, spełniającym 
takŜe funkcje lokalnego centrum rekreacji. Funkcje te są sprzeczne ze sobą i w praktyce nie 
da się ich wszystkich pogodzić. Pokazuje to przykład znacznie większego zbiornika na 
Widawie w pobliŜu Namysłowa. Według Malkiewicza i Jankowskiego (2012) w jedno z 
upalnych lat po jego wybudowaniu, poziom i wielkość przepływów Widawy poniŜej 
zbiornika były rekordowo niskie, poniewaŜ straty na parowanie i przesiąki w zbiorniku były 
wyŜsze niŜ dopływająca do niego ilość wody, a chcąc zachować w lecie warunki do rekreacji 
starano się zatrzymać w zbiorniku maksymalną ilość wody.  

Podobne zagroŜenie istnieje w przypadku zbiornika pod Kluczborkiem. Woda do 
nawodnienia łąk – stanowiących między innymi siedliska motyli chronionych w obszarach 
Natura 2000 potrzebna będzie w okresie lata, a szczególnie w sytuacji małej ilości opadów. W 
tym samym czasie, z tego samego powodu zarządzający zbiornikiem by zapewnić warunki do 
rekreacji będą starali się utrzymać maksymalny poziom wody, a więc będą ograniczać odpływ 
wody ze zbiornika. W sytuacjach takich zapewniony będzie tylko przepływ minimalny, 
nienaruszalny, w ilości niespełna 0,1 m3/s, a w najgorszym razie przepływ dyspozycyjny dla 
rolnictwa i stawów. wynoszący 0,4 m3/s, a więc będzie brakować wody do nawodnienia 
cennych łąk znajdujących się w dolinie rzeki poniŜej zbiornika. Ponadto o wodę będą 
upominać się teŜ właściciele stawów połoŜonych w dole zlewni, mający pozwolenia wodno - 
prawne na jej pobór, którzy w suche lata teŜ będą mieć duŜe straty wody na parowanie  

W rezultacie w okresach suszy letniej moŜe brakować wody na nawodnienie łąk, co 
spowoduje nie tylko niekorzystne zmiany w siedliskach łąkowych ale takŜe wymierne straty 
finansowe dla właścicieli i dzierŜawców łąk i pastwisk.  

Niemniej trudne jest pogodzenie funkcji rekreacyjnej z funkcją przeciwpowodziową. 
Największe opady w Polsce występują w lipcu, kiedy ludność Kluczborka i okolic będzie  
chciała korzystać ze zbiornika. A korzystać rekreacyjnie moŜna efektywnie gdy poziom wody 
jest zbliŜony do maksymalnego. A to z kolei oznacza, Ŝe praktycznie nie ma w nim rezerwy 
powodziowej, bo zbiornik jest prawie pełny. 

Funkcjonowanie zbiornika będzie wiązać się z zatrzymywaniem w jego obrębie części 
materiału wleczonego głównie piasku, powodując jego stopniowe wypłycanie. Zatrzymanie 
większości piasku niesionego i wleczonego przez rzekę stopniowo będzie powodować 
obniŜanie się erodowanego poziomu dna Stobrawy poniŜej zbiornika. JuŜ obecnie na skutek 
pogłębiania koryta w poprzednich latach nastąpiło obniŜenie poziomu jej dna na wielu jej 
odcinkach, co niekorzystnie wpływa na ekosystemy łąkowe doliny i wiele zaleŜnych od wody 
gatunków. 
 
 
4. Zagospodarowanie terasy zalewowej 

 
Przekształcenia form uŜytkowania – zamiana łąk w pola uprawne (głównie zasiewy 

kukurydzy), powoduje zwiększenie ładunku substancji biogennych i eutrofizację rzeki, 
zmniejsza teŜ moŜliwości retencyjne doliny. Wprowadzanie upraw polowych na tereny 
wilgotne, okresowo zalewane, uŜytkowane wcześniej jako ekstensywne łąki i pastwiska, 
zwiększa presję na osuszanie doliny i ograniczanie naturalnego zasięgu wylewów. 
Bezpośrednim skutkiem zmiany formy uŜytkowania gruntu jest zmniejszenie powierzchni 
siedlisk chronionych gatunków występujących w dolinie rzeki. 

Efektem tych przekształceń jest zupełnie ignorowanie w myśleniu o gospodarce 
wodnej w dolinie naturalnych moŜliwości retencyjnych obszarów niezagospodarowanych, 
zagospodarowanych ekstensywnie lub uŜytkowanych jako ekstensywne uŜytki zielone, na 
które krótkotrwały zalew nie oddziałuje niekorzystnie. 
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W kategorii opisywanych tu przekształceń form uŜytkowania mieści się takŜe proces 
porzucania zagospodarowanych do niedawna trwałych uŜytków zielonych i w efekcie 
sukcesja roślinności, często z udziałem, a nawet dominacją ekspansywnych neofitów – 
nawłoci, rudbekii i kolczurki. Prowadzi to do eliminacji ekosystemów o znacznej wartości 
przyrodniczej, w tym siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych w ramach sieci 
obszarów Natura 2000.   
 
 
5. Zanieczyszczenia wody 
 

Wyniki monitoringu wód Stobrawy prowadzonego przez WIOŚ, wskazują na stan 
czystości wód w zakresie I, bądź (dla niektórych parametrów fizykochemicznych) II klasy. 
Jednak Indeks Makrofitowy, będący biologicznym odzwierciedleniem jakości wód, wskazuje 
jednoznacznie na II klasę  we wszystkich jcwp. 

Przy interpretacji cytowanych danych naleŜy jednak pamiętać, Ŝe rok 2012 z którego 
pochodzą dane WIOŚ, podobnie jak i kilka poprzednich, to rok o stosunkowo wysokich 
opadach wpływających na wysokie stany wody i powodujące, Ŝe ładunki zanieczyszczeń były 
rozcieńczone. Przy niŜszym stanie wód, a stosunkowo stałym dopływie zanieczyszczeń stan 
ten moŜe ulec pogorszeniu. 

Źródła zanieczyszczeń wskazywane w w/w monitoringu to przede wszystkim 
zanieczyszczenia komunalne (we wszystkich  jcwp), a w górnym odcinku takŜe przemysłowe.  
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe monitoring WIOŚ nie obejmuje odcinka powyŜej zbiornika w 
Kluczborku. Z odcinka tego istnieją natomiast inne dane (Wiatowski i inni 2012), wskazujące, 
Ŝe zawartość azotanów, amoniaku, fosforanów, fosforu ogólnego, BZT5, tlenu 
rozpuszczonego i zawiesiny ogólnej w latach 2006 – 2007 przekraczały, nawet kilkukrotnie 
wartości graniczne dla klasy II jakości wód. Wnioski z tych badań wskazują, Ŝe 
zanieczyszczenie wód dopływających do zbiornika Kluczbork jest duŜe, a gromadzenie tej 
wody w zbiorniku moŜe doprowadzić do dalszego wzrostu jej trofii i pogorszenia 
parametrów.  

Na stan wód rzeki, szczególnie dolnych odcinków, wpływają takŜe wody  wnoszone 
przez dopływy. Większość z nich prowadzi wody stosunkowo czyste, jednak niektóre, np. 
Wołczyński Strumień silnie zanieczyszczone.  
     
 
6. Gospodarka stawowa, ekspansja obcych gatunków ryb ze stawów rybnych, 
intensyfikacja hodowli i jej wpływ na jakość wody  
 

Cytowane wcześniej badania ichtiofauny rzeki Stobrawy, a takŜe inne zebrane 
informacje wskazują na stałą obecność lub okresowe liczne pojawianie się w wodach rzeki 
gatunków obcego pochodzenia. Stałym elementem ichtiofauny Stobrawy jest sumik 
karłowaty Ameiurus nebulosus, ekspansywny gatunek amerykański. Okresowo, w czasie 
spuszczania wody ze stawów licznie pojawia się w rzece takŜe czebaczek amurski 
Pseudorasbora parva, rozprzestrzeniany z materiałem zarybieniowym karpia, który w ciągu 
kilkunastu lat zasiedlił większość wód w Polsce. Oba gatunki konkurują z rodzimą 
ichtiofauną przyczyniając się do pogorszenia wskaźników stanu ekologicznego wód.    

Jednym z waŜniejszych potencjalnych zagroŜeń dla populacji płazów w dolinie 
Stobrawy jest intensyfikacja hodowli ryb w stawach hodowlanych (Kisiel 2012). Obecnie w 
większości kompleksów stawowych  hodowla ryb nie jest intensywna. Liczne są stawy z 
silnie rozwiniętą roślinności przybrzeŜną i roślinnością wodną, co sprzyja występowaniu 
płazów. Niestety zaznacza się tendencja do przekształcania tego typu stawów w stawy 
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intensywnie uŜytkowane, bez roślinności, z duŜą obsadą ryb. Płazy z tego typu stawów się 
wycofują, poniewaŜ przegrywają konkurencję z rybami (Kisiel 2012). Intensyfikacja hodowli 
ryb sprzyjać teŜ moŜe zjawiskom niekorzystnie wpływającym na stan wskaźników 
fizykochemicznych wody.  
 
 
7. Ekspansja obcych gatunków roślin 
 

Obecna szata roślinna Doliny Stobrawy jest silnie przekształcona, naturalne bądź 
zbliŜone do naturalnych, dobrze wykształcone układy roślinności zachowały się tylko w 
nielicznych fragmentach. Wynika to z faktu trwających kilka wieków intensywnych 
ingerencji w środowisko, w tym prowadzenia licznych prac ziemnych związanych z budową 
stawów, kopaniem rowów i kanałów, wreszcie regulacją samej rzeki, a takŜe obserwowanych 
w ostatnich latach przekształceniach w uŜytkowaniu gruntów – porzucaniu lub przeorywaniu 
trwałych uŜytków zielonych. Skutkiem tego jest obserwowana prawie wszędzie dynamiczna 
ekspansja neofitów, wkraczających przede wszystkim w nadrzeczne zbiorowiska 
ziołoroślowe, ale takŜe na porzucone łąki i połąkowe pola oraz do zbiorowisk leśnych i 
róŜnych stadiów ich sukcesji. Zjawisko obserwowane na skalę masową dotyczy pięciu 
gatunków lądowych i jednego wodnego – kolczurki klapowanej Echinocystis lobata, dwóch 
gatunków nawłoci  Solidago canadensis, Solidago gigantea, rdestu gruczołowatego Impatiens 
glandulifera i rudbekii nagiej Rudbeckia laciniata oraz moczarki kanadyjskiej Elodea 
canadensis. W lasach i zadrzewieniach w mniejszym stopniu obserwuje się ekspansję klonu 
jesionolistnego Acer negundo i niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora.   
 Ekspansja neofitów dotyczy takŜe siedlisk motyli – na porzucone łąki masowo 
wkraczają gatunki obce – w miejscach wilgotnych ziołorośla z trzciną, kolczurką i 
niecierpkiem gruczołowatym, w miejscach suchszych, na łąkach świeŜych - łany nawłoci.     
 
 
8. Kosztochłonność utrzymywania obecnego systemu 
 

Opieranie filozofii i praktyki gospodarki wodnej na bezwzględnej dominacji metod 
technicznych skutkuje ciągłym generowaniem duŜych kosztów ponoszonych ze środków 
publicznych, prawdopodobnie znacznie przekraczających osiągane, bynajmniej nie przez ogół 
społeczeństwa, korzyści. Utrzymanie w sprawności samych tylko urządzeń technicznych – 
jazów, zabudowy poprzecznej i podłuŜnej, wałów, ciągłej i pełnej droŜności koryta, wreszcie 
realizowanych praktycznie w systemie ciągłym inwestycji „remontowych”, to kwota kilku, a 
w niektóre lata kilkunastu mln zł rocznie.  

Koszt  budowy samego zbiornika Kluczborskiego - inwestycji z róŜnych względów 
kontrowersyjnej, wyniósł 22 mln zł. Realnie ocenić moŜna, Ŝe na „utrzymanie” rzeki 
Stobrawy w ostatnim dziesięcioleciu wydatkowano co najmniej 50 mln zł. Odpowiada to 
rynkowej cenie około 3000 ha gruntów rolnych.  

Tymczasem, wykupienie 1000 ha gruntów potencjalnie konfliktogennych, w strefach 
naraŜonych na podtopienia (a takŜe nie pozbywanie się ich przez Skarb Państwa), i 
przeznaczenie na naturalne tereny zalewowe, poszerzenie korytarza migracyjnego rzeki i 
zwiększenie jej naturalnych moŜliwości retencyjnych, kosztowałoby 1/3 wydanej sumy. 
Pozwoliłoby na zdecydowaną poprawę potencjału ekologicznego cieku, skuteczną ochronę 
przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000, a przede wszystkim rozwiązało problem 
ryzyka powodziowego i ciągłej presji na pogłębianie koryta, jego remonty, konserwację i 
utrzymywanie. W sytuacji powszechnego opierania wszelkich działań na rachunku 
ekonomicznym, uparte utrzymywanie systemu gospodarowania o duŜym ryzyku i kosztach 
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ponoszonych przez społeczeństwo, generującym ciągłe konflikty i poczucie zagroŜenia, 
wydaje się co najmniej nieuzasadnione i prędzej czy później musi upaść.        
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6. Cele środowiskowe i proponowane sposoby ich osiągnięcia 
 

Według wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej i wynikających z niej przepisów 
krajowych w przypadku rzek uznanych za „silnie zmienioną część wód”, a do takich 
zaliczone są wszystkie trzy Jednolite Części Wód Powierzchniowych na które podzielono 
Stobrawę, celem środowiskowym jest osiągnięcie tzw. dobrego potencjału ekologicznego i 
dobrego stanu chemicznego wód.  

Dobry stan chemiczny to stan, w którym poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, 
pH i zdolność neutralizacji kwasów, a takŜe stęŜenia substancji biogennych nie wykraczają 
poza wartości progowe, a stęŜenia substancji szczególnie groźnych dla środowiska wodnego 
nie wykraczają poza wartości progowe. 

Dobry potencjał ekologiczny to stan elementów biologicznych, jaki byłby moŜliwy do 
osiągnięcia przy załoŜeniu utrzymania przekształceń rzeki w zakresie niezbędnym do 
realizacji celów tych przekształceń. W przypadku Stobrawy cele te to przede wszystkim  
rolnictwo, ochrona przeciwpowodziowa i gospodarka stawowa. „Dobry potencjał 
ekologiczny” to stan, w którym mają miejsce „nieznaczne odchylenia” od tak określonego 
„maksymalnego potencjału”. 

Elementem celu środowiskowego dla „silnie zmienionej części wód” musi jednak być 
doprowadzenie elementów biologicznych i hydromorfologicznych do poziomu dobrego stanu 
ekologicznego w takim zakresie, w jakim da się to pogodzić z osiąganiem celów, dla których 
rzeka została przekształcona i nie będzie niszczące dla środowiska w szerszym sensie. 

Jak juŜ napisano we wstępie, uznanie rzeki za „silnie zmienioną” nie daje podstaw do 
dalszego przekształcania jej hydromorfologii (realizacji nowych przedsięwzięć 
pogarszających stan), ani do utrzymywania tych przekształceń rzeki, które nie są konieczne 
dla realizacji waŜnych celów. Nowe przedsięwzięcia wpływające negatywnie na rzekę mogą 
być wprowadzane tylko w trybie tzw. „derogacji 4(7)” RDW - w imię nadrzędnego interesu 
publicznego i przy braku rozwiązań alternatywnych. 

TakŜe prace tzw. „utrzymaniowe” muszą być prowadzone tak, by sprzyjały 
osiągnięcie celu środowiskowego, a nie blokowały moŜliwość jego osiągnięcia. 
 
  
6.1. Cele wynikające z Prawa Wodnego 
 
CHARAKTERYSTYKA JCW  
Kategoria JCW JCW rzeczna 
Nazwa JCW Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego 

Strumienia 
Kod JCW PLRW60001713231 
Typ JCW 17 
Długość JCW [km] 128,38 
Powierzchnia zlewni JCW [km2] 275,61 
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCW  dobry potencjał 

ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Wymagania dla 
elementów 
biologicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 
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Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL) 

 

Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO) 

 

Makrofity (makrofitowy 
indeks rzeczny MIR) 

≥ 36,6 

Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI) 

≥ 0,716 

Ichtiofauna (wskaźnik 
EFI+) 

> 0,655 

Klasa elementów 
biologicznych 

II 

Wymagania dla 
elementów 
fizykochemicznych 

Podstawa 
wymagania 

1. „Weryfikacja wartości granicznych dla oceny 
stanu ekologicznego rzek i jezior w zakresie 
elementów fizykochemicznych z uwzględnieniem 
warunków charakterystycznych dla 
poszczególnych typów wód” 
2. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (w zakresie substancji 
szczególnie szkodliwych) 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Zawiesina ogólna (mg/l) ≤ 14,7 
Tlen rozpuszczony (mgO2/l) 6,8-11,3 
BZT5 (mgO2/l) ≤  4,5 
ChZT-Mn (mgO2/l) ≤  10 
OWO (mgC/l) ≤  11,8 
ChZT-Cr (mgO2/l) ≤ 30 
Przewodność w 20oC 
(uS/cm) ≤ 620 
Substancje rozpuszczone 
(mg/l) ≤ 404 
Siarczany (mgSO4/l) ≤ 57 
Chlorki (mgCl/l) ≤ 33,7 
Wapń (mgCa/l) ≤ 81,7 
Magnez (mgMg/l) ≤ 22 
Twardość ogólna 
(mgCaCO3/l) ≤ 274 
Odczyn pH 7-7,9 
Zasadowość ogólna 
(mgCaCO3/l) ≤ 242,2 
Azot amonowy (mgN-
NH4/l) ≤ 0,738 
Azot Kjeldahla (mgN/l) ≤ 1,6 
Azot azotanowy (mgN-
NO3/l) ≤ 3,4 
Azot azotynowy (mgN- ≤ 0,03 
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NO2/l) 
Azot ogólny (mgN/l) ≤ 4,9 
Fosforany (mgPO4/l) ≤ 0,31 
Fosfor ogólny (mgP/l) ≤ 0,3 
Specyficzne 
zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne 

Spełnienie 
wymagań zał.6 
projektu 
Rozporządzenia 
MŚ z dnia 8 maja 
2013 r 

Wymagania dla 
elementów 
hydromorfologicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Spełnienie wymagań dla II klasy 

Wymagania dla 
wskaźników 
chemicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Spełnienie środowiskowych norm jakości 

Wymagania dla 
obszarów chronionych 
będące jednolitymi 
częściami wód, 
przeznaczonymi do 
poboru wody na 
potrzeby zaopatrzenia 
ludności w wodę 
przeznaczoną do 
spoŜycia 

Podstawa 
wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Parametry 
fizykochemiczne 

nie dotyczy 

Parametry 
bakteriologiczne 

nie dotyczy 

Wymagania dla 
obszarów ochrony 
gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu 
gospodarczym 
(obszary ochrony 
gatunków ryb)  

Podstawa 
wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

nie dotyczy 
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Wymagania dla 
obszarów 
chronionych, 
będących jednolitymi 
częściami wód 
przeznaczonymi do 
celów rekreacyjnych, 
w tym kąpieliskowych 

 
Podstawa 
wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

nie dotyczy 

Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków 
Nazwa obszaru 
chronionego 

Lasy Stobrawsko-
Turawskie 

Kod obszaru 
chronionego 

OCHK170 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Rozporz. 0151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego z 
8.05.2006 r. Dz. Urz. 33 
poz. 1133. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

120817,57 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

8,61% % udział 
obszaru 
chronionego 
w powierzchni 
zlewni JCW 

10,40% 

Przedmioty ochrony 
zaleŜne od wód 

Kompleks ekosystemów 

Cel dla obszaru 
chronionego 

Zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do naturalnego 
istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk w 
lasach. Zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości 
oraz oczek wodnych. Ograniczenie melioracji odwadniających, w 
tym regulowania odpływu wody z sieci rowów, tylko do ram 
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem 
reŜimów wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, 
obszarów wodno - błotnych i obszarów źródliskowych cieków. 
Zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z 
pasem roślinności okalającej. Zachowanie pasów roślinności wzdłuŜ 
rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac związanych z 
ich utrzymaniem i konserwacją. Preferowanie wokół zbiorników 
wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy 
powierzchniowe. Utrzymanie i odtwarzanie meandrów na 
wybranych odcinkach cieków. Zwiększanie małej retencji poprzez 
zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym 
źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniŜeń terenu. 

Nazwa obszaru 
chronionego 

Łąki w okolicach 
Kluczborka nad Stobrawą 

Kod obszaru 
chronionego 

PLH160013 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Decyzja KE z  10.01.2011 
r. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

356,65 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

5,33% % udział 
obszaru 
chronionego 
w powierzchni 
zlewni JCW 

0,76% 
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Przedmioty ochrony 
zaleŜne od wód 

Lycaena dispar, Maculinea nausithous 

Cel dla obszaru 
chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Właściwy 
stan ochr. czerwończyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne 
siedliska łąkowego, lokalnie podmokłe i wilgotne, w tym jeśli 
dotyczy z zarośn. rowami z wyst. szczawi, ale umoŜliw. koszenie 
łąk. --- Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: 
tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. 
krwiściągów. 

  
 
CHARAKTERYSTYKA JCW  
Kategoria JCW JCW rzeczna 
Nazwa JCW Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do 

Czarnej Wody 
Kod JCW PLRW60001913271 
Typ JCW 19 
Długość JCW [km] 74,81 
Powierzchnia zlewni JCW [km2] 110,34 
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCW  dobry potencjał 

ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Wymagania dla 
elementów 
biologicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL) 

 

Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO) 

> 0,39 

Makrofity (makrofitowy 
indeks rzeczny MIR) 

> 36,6 

Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI) 

≥ 0,717 

Ichtiofauna (wskaźnik 
EFI+) 

> 0,655 

Klasa elementów 
biologicznych 

II 

Wymagania dla 
elementów 
fizykochemicznych 

Podstawa 
wymagania 

1. „Weryfikacja wartości granicznych dla oceny 
stanu ekologicznego rzek i jezior w zakresie 
elementów fizykochemicznych z uwzględnieniem 
warunków charakterystycznych dla 
poszczególnych typów wód” 
2. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
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priorytetowych (w zakresie substancji 
szczególnie szkodliwych) 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Zawiesina ogólna (mg/l) ≤ 18,5 
Tlen rozpuszczony (mgO2/l) 6,6-11,9 
BZT5 (mgO2/l) ≤  3,7 
ChZT-Mn (mgO2/l) ≤  10,1 
OWO (mgC/l) ≤  10,8 
ChZT-Cr (mgO2/l) ≤ 30 
Przewodność w 20oC 
(uS/cm) ≤ 553 
Substancje rozpuszczone 
(mg/l) ≤ 375 
Siarczany (mgSO4/l) ≤ 77,9 
Chlorki (mgCl/l) ≤ 35,4 
Wapń (mgCa/l) ≤ 81,7 
Magnez (mgMg/l) ≤ 12,8 
Twardość ogólna 
(mgCaCO3/l) ≤ 266 
Odczyn pH 6,7-8 
Zasadowość ogólna 
(mgCaCO3/l) ≤ 205,2 
Azot amonowy (mgN-
NH4/l) ≤ 0,553 
Azot Kjeldahla (mgN/l) ≤ 1,4 
Azot azotanowy (mgN-
NO3/l) ≤ 2,5 
azot azotynowy (mgN-
NO2/l) ≤ 0,03 
Azot ogólny (mgN/l) ≤ 3,8 
Fosforany (mgPO4/l) ≤ 0,31 
Fosfor ogólny (mgP/l) ≤ 0,3 
Specyficzne 
zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne 

Spełnienie 
wymagań zał.6 
projektu 
Rozporządzenia 
MŚ z dnia 8 maja 
2013 r 

Wymagania dla 
elementów 
hydromorfologicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Spełnienie wymagań dla II klasy 
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Wymagania dla 
wskaźników 
chemicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Spełnienie środowiskowych norm jakości 

Wymagania dla 
obszarów chronionych 
będące jednolitymi 
częściami wód, 
przeznaczonymi do 
poboru wody na 
potrzeby zaopatrzenia 
ludności w wodę 
przeznaczoną do 
spoŜycia 

Podstawa 
wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Parametry 
fizykochemiczne 

nie dotyczy 

Parametry 
bakteriologiczne 

nie dotyczy 

Wymagania dla 
obszarów ochrony 
gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu 
gospodarczym 
(obszary ochrony 
gatunków ryb)  

Podstawa 
wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

nie dotyczy 

Wymagania dla 
obszarów 
chronionych, 
będących jednolitymi 
częściami wód 
przeznaczonymi do 
celów rekreacyjnych, 
w tym kąpieliskowych 

 
Podstawa 
wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

nie dotyczy 

Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków 
Nazwa obszaru 
chronionego 

Lasy Stobrawsko-
Turawskie 

Kod obszaru 
chronionego 

OCHK170 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Rozporz. 0151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego z 
8.05.2006 r. Dz. Urz. 33 
poz. 1133. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

120817,57 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

36,61% % udział 
obszaru 
chronionego w 
powierzchni 
zlewni JCW 

29,79% 

Przedmioty ochrony Kompleks ekosystemów 
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zaleŜne od wód 
Cel dla obszaru 
chronionego 

Zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do naturalnego 
istniejących śódleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk w 
lasach. Zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości 
oraz oczek wodnych. Ograniczenie melioracji odwadniających, w 
tym regulowania odpływu wody z sieci rowów, tylko do ram 
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem 
reŜimów wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, 
obszarów wodno - błotnych i obszarów źródliskowych cieków. 
Zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z 
pasem roślinności okalającej. Zachowanie pasów roślinności wzdłuŜ 
rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac związanych z 
ich utrzymaniem i konserwacją. Preferowanie wokół zbiorników 
wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy 
powierzchniowe. Utrzymanie i odtwarzanie meandrów na 
wybranych odcinkach cieków. Zwiększanie małej retencji poprzez 
zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym 
źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniŜeń terenu. 

Nazwa obszaru 
chronionego 

Stobrawski Park 
Krajobrazowy 

Kod obszaru 
chronionego 

PK108 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Rozporz. Wojewody 
Opolskiego 0151/P/19/06 z 
8.05.2006 w sprawie SPK. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

60628,28 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

53,21% % udział 
obszaru 
chronionego w 
powierzchni 
zlewni JCW 

43,54% 

Przedmioty ochrony 
zaleŜne od wód 

RóŜnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska 
gatunków. 

Cel dla obszaru 
chronionego 

Przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, 
zwłaszcza dolinom rzecznym, torfowiskom. Zachowanie 
kulturowych krajobrazów rolnych dolin rzecznych. Zachowanie 
krajobrazów z dominującymi ekosystemami wodno - błotnymi i tych 
ekosystemów. Zwiększenie retencji zlewni oraz renaturyzacja 
układów hydrologicznych. Zachowanie wszystkich istniejących 
antropogenicznych struktur zatrzymujących wodę tj. podpiętrzeń, 
młynówek oraz zbiorników wodnych. Ochrona gleb organicznych - 
wykluczenie odwadniania i przywracanie zabagnienia na ich 
obszarze. Wtórne zabagnienia niektórych odcinków zmeliorowanych 
przyrodniczo cennych dolin rzecznych. Ochrona starorzeczy, oczek  
wodnych, zadrzewień i wysokiej roślinności podczas prac 
regulacyjnych lub melioracyjnych. Doprowadzenie wód rzek do 
klasy czystości odpowiadającej ich naturalnym cechom. Ochrona i 
odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wilgotnych i podmokłych 
łąk. Utrzymywanie odpowiednio duŜej powierzchni trzcinowisk na 
kompleksach stawów rybnych. Zachowanie [nie zabudowanej] 30 m 
strefy ekotonu od wód. Tworzenie lokalnych korytarzy 
ekologicznych między izolowanymi płatami poprzez zabudowę 
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biologiczną cieków wodnych. Ograniczenia melioracji 
odwadniających. Ochrona procesów erozyjno - akumulacyjnych w 
dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy). 
Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. 

Nazwa obszaru 
chronionego 

Łąki w okolicach Karłowic 
nad Stobrawą 

Kod obszaru 
chronionego 

PLH160012 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Decyzja KE z  10.01.2011 
r. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

933,45 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

4,77% % udział 
obszaru 
chronionego w 
powierzchni 
zlewni JCW 

1,75% 

Przedmioty ochrony 
zaleŜne od wód 

Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Maculinea teleius 

Cel dla obszaru 
chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Właściwy 
stan ochr. czerwończyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne 
siedliska łąkowego, lokalnie podmokłe i wilgotne, w tym jeśli 
dotyczy z zarośn. rowami z wyst. szczawi, ale umoŜliw. koszenie 
łąk. --- Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: 
tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. 
krwiściągów. --- Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: 
tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. 
krwiściągów. 

Nazwa obszaru 
chronionego 

Łąki w okolicach 
Kluczborka nad Stobrawą 

Kod obszaru 
chronionego 

PLH160013 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Decyzja KE z  10.01.2011 
r. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

356,65 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

8,27% % udział 
obszaru 
chronionego w 
powierzchni 
zlewni JCW 

1,03% 

Przedmioty ochrony 
zaleŜne od wód 

Lycaena dispar, Maculinea nausithous 

Cel dla obszaru 
chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Właściwy 
stan ochr. czerwończyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne 
siedliska łąkowego, lokalnie podmokłe i wilgotne, w tym jeśli 
dotyczy z zarośn. rowami z wyst. szczawi, ale umoŜliw. koszenie 
łąk. --- Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: 
tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. 
krwiściągów. 
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CHARAKTERYSTYKA JCW  
Kategoria JCW JCW rzeczna 
Nazwa JCW Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do 

ujścia) 
Kod JCW PLRW6000191329 
Typ JCW 19 
Długość JCW [km] 12,05 
Powierzchnia zlewni JCW [km2] 11,26 
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCW  dobry potencjał 

ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

Wymagania dla 
elementów 
biologicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Fitoplankton (wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL) 

 

Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO) 

≥ 0,39 

Makrofity (makrofitowy 
indeks rzeczny MIR) 

> 36,6 

Makrobezkręgowce 
bentosowe (indeks MMI) 

≥ 0,717 

Ichtiofauna (wskaźnik 
EFI+) 

> 0,655 

Klasa elementów 
biologicznych 

II 

Wymagania dla 
elementów 
fizykochemicznych 

Podstawa 
wymagania 

1. „Weryfikacja wartości granicznych dla oceny 
stanu ekologicznego rzek i jezior w zakresie 
elementów fizykochemicznych z uwzględnieniem 
warunków charakterystycznych dla 
poszczególnych typów wód” 
2. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (w zakresie substancji 
szczególnie szkodliwych) 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Zawiesina ogólna (mg/l) ≤ 18,5 
Tlen rozpuszczony (mgO2/l) 6,6-11,9 
BZT5 (mgO2/l) ≤  3,7 
ChZT-Mn (mgO2/l) ≤  10,1 
OWO (mgC/l) ≤  10,8 
ChZT-Cr (mgO2/l) ≤ 30 
Przewodność w 20oC 
(uS/cm) ≤ 553 
Substancje rozpuszczone ≤ 375 
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(mg/l) 
Siarczany (mgSO4/l) ≤ 77,9 
Chlorki (mgCl/l) ≤ 35,4 
Wapń (mgCa/l) ≤ 81,7 
Magnez (mgMg/l) ≤ 12,8 
Twardość ogólna 
(mgCaCO3/l) ≤ 266 
Odczyn pH 6,7-8 
Zasadowość ogólna 
(mgCaCO3/l) ≤ 205,2 
Azot amonowy (mgN-
NH4/l) ≤ 0,553 
Azot Kjeldahla (mgN/l) ≤ 1,4 
Azot azotanowy (mgN-
NO3/l) ≤ 2,5 
azot azotynowy (mgN-
NO2/l) ≤ 0,03 
Azot ogólny (mgN/l) ≤ 3,8 
Fosforany (mgPO4/l) ≤ 0,31 
Fosfor ogólny (mgP/l) ≤ 0,3 
Specyficzne 
zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne 

Spełnienie 
wymagań zał.6 
projektu 
Rozporządzenia 
MŚ z dnia 8 maja 
2013 r 

Wymagania dla 
elementów 
hydromorfologicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Spełnienie wymagań dla II klasy 

Wymagania dla 
wskaźników 
chemicznych 

Podstawa 
wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 8 maja 2013 r. o zmianie rozporządzenia w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Spełnienie środowiskowych norm jakości 
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Wymagania dla 
obszarów chronionych 
będące jednolitymi 
częściami wód, 
przeznaczonymi do 
poboru wody na 
potrzeby zaopatrzenia 
ludności w wodę 
przeznaczoną do 
spoŜycia 

Podstawa 
wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

Parametry 
fizykochemiczne 

nie dotyczy 

Parametry 
bakteriologiczne 

nie dotyczy 

Wymagania dla 
obszarów ochrony 
gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu 
gospodarczym 
(obszary ochrony 
gatunków ryb)  

Podstawa 
wymagania 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 
października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 
środowiskiem Ŝycia ryb w warunkach 
naturalnych (Dz.U.Nr 176, poz. 1455) 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

spełnienie wymagań dotyczących wód 
śródlądowych będących środowiskiem Ŝycia ryb 

Wymagania dla 
obszarów 
chronionych, 
będących jednolitymi 
częściami wód 
przeznaczonymi do 
celów rekreacyjnych, 
w tym kąpieliskowych 

 
Podstawa 
wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 
charakteryzujące 
cel 
środowiskowy 

nie dotyczy 

Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków 
Nazwa obszaru 
chronionego 

Stobrawski Park 
Krajobrazowy 

Kod obszaru 
chronionego 

PK108 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Rozporz. Wojewody 
Opolskiego 0151/P/19/06 z 
8.05.2006 w sprawie SPK. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

52636,5 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

86,98% % udział 
obszaru 
chronionego 
w powierzchni 
zlewni JCW 

84,58% 

Przedmioty ochrony 
zaleŜne od wód 

RóŜnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska 
gatunków. 

Cel dla obszaru 
chronionego 

Przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, 
zwłaszcza dolinom rzecznym, torfowiskom. Zachowanie 
kulturowych krajobrazów rolnych dolin rzecznych. Zachowanie 
krajobrazów z dominującymi ekosystemami wodno - błotnymi i tych 
ekosystemów. Zwiększenie retencji zlewni oraz renaturyzacja 
układów hydrologicznych. Zachowanie wszystkich istniejących 
antropogenicznych struktur zatrzymujących wodę tj. podpiętrzeń, 
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młynówek oraz zbiorników wodnych. Ochrona gleb organicznych - 
wykluczenie odwadniania i przywracanie zabagnienia na ich 
obszarze. Wtórne zabagnienia niektórych odcinków zmeliorowanych 
przyrodniczo cennych dolin rzecznych. Ochrona starorzeczy, oczek  
wodnych, zadrzewień i wysokiej roślinności podczas prac 
regulacyjnych lub melioracyjnych. Doprowadzenie wód rzek do 
klasy czystości odpowiadającej ich naturalnym cechom. Ochrona i 
odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wilgotnych i podmokłych 
łąk. Utrzymywanie odpowiednio duŜej powierzchni trzcinowisk na 
kompleksach stawów rybnych. Zachowanie [nie zabudowanej] 30 m 
strefy ekotonu od wód. Tworzenie lokalnych korytarzy 
ekologicznych między izolowanymi płatami poprzez zabudowę 
biologiczną cieków wodnych. Ograniczenia melioracji 
odwadniających. Ochrona procesów erozyjno - akumulacyjnych w 
dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy). 
Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. 

Nazwa obszaru 
chronionego 

Grądy Odrzańskie Kod obszaru 
chronionego 

PLB020002 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Rozporządzenie MŚ z 
12.012011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Dz. U.  z 
2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

19999,28 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

39,12% % udział 
obszaru 
chronionego 
w powierzchni 
zlewni JCW 

36,91% 

Przedmioty ochrony 
zaleŜne od wód 

Anser fabalis c, Milvus migrans r, Milvus milvus r 

Cel dla obszaru 
chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Właściwy 
stan ochr. koncentracji gęsi zboŜowej wymaga: zachow. natur. 
ekosystemów wodno-błotnych, zwykle z udz. spokojnych zb. 
wodnych wykorzyst. jako noclegowiska. --- Właściwy stan ochr. 
kani czarnej wymaga: zachow. akwenów i ter. podmokłych w 
krajobrazie. --- Właściwy stan ochr. kani rudej wymaga: zachow. 
akwenów i ter. podmokłych w krajobrazie. 

Nazwa obszaru 
chronionego 

Łąki w okolicach Karłowic 
nad Stobrawą 

Kod obszaru 
chronionego 

PLH160012 

Podstawa prawna 
utworzenia obszaru 
chronionego 

Decyzja KE z  10.01.2011 
r. 

Wielkość 
obszaru 
chronionego 
[ha] 

933,45 

% udział obszaru 
chronionego w 
długości JCW 

41,77% % udział 
obszaru 
chronionego 
w powierzchni 
zlewni JCW 

13,20% 

Przedmioty ochrony 
zaleŜne od wód 

Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Maculinea teleius 
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Cel dla obszaru 
chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Właściwy 
stan ochr. czerwończyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne 
siedliska łąkowego, lokalnie podmokłe i wilgotne, w tym jeśli 
dotyczy z zarośn. rowami z wyst. szczawi, ale umoŜliw. koszenie 
łąk. --- Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: 
tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. 
krwiściągów. --- Właściwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: 
tradycyjne war. wodne siedliska łąkowego, sprzyjające wyst. 
krwiściągów. 
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6.2. Cele operacyjne, priorytety i najwaŜniejsze zadania (w tym: utrzymanie lub 
odtworzenie naturalnego charakteru rzeki i doliny, utrzymanie lub poprawa jakości 
wody, retencja wody w dolinie i dorzeczu, czynna ochrona siedlisk, wdraŜanie 
programów rolno-środowiskowych, formalna ochrona najcenniejszych fragmentów, 
wykorzystanie walorów przyrodniczych dla turystyki) 
 

Z praktycznego punktu widzenia, kluczowym celem działań zmierzających do 
doprowadzenia Stobrawy do dobrego stanu (potencjału) ekologicznego jest poprawa stanu 
parametrów biologicznych odpowiedzialnych za jego obniŜenie. JeŜeli w planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu nie przewidziano derogacji 4(4), a taka sytuację mamy 
w przypadku rzeki Stobrawy, cel środowiskowy powinien być osiągnięty do grudnia 2015. W 
tak krótkim terminie nie jest to oczywiście moŜliwe, procesy renaturyzacji rzeki wymagają 
znacznie dłuŜszego okresu - kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Jednak w okresie do roku 
2015 naleŜy bezwzględnie rozpocząć działania i zainicjować procesy  prowadzące do 
poprawy stanu (potencjału) ekologicznego rzeki, a przede wszystkim zatrzymać działania 
prowadzące do jego pogarszania.   

Fizykochemiczny i chemiczny stan wód Stobrawy jest prawdopodobnie dobry, mimo 
pewnych sprzeczności w wynikach monitoringu. Oznacza to, Ŝe przyczyn nieosiągnięcia 
stanu dobrego przez elementy biologiczne trzeba szukać wśród elementów 
hydromorfologicznych. Na taką interpretację wskazuje teŜ fakt, Ŝe stanu dobrego nie osiąga 
przede wszystkim ichtiofauna, która na zaburzenia hydromorfologiczne jest szczególnie 
wraŜliwa.  

Za obecny, nie spełniający wymogów celu środowiskowego stan elementów 
biologicznych, odpowiadają więc przede wszystkim przekształcenia hydromorfologiczne 
koryta rzeki, będące efektem trwających kilka wieków regulacji, ale takŜe powstające w 
wyniku współczesnych prac regulacyjnych oraz utrzymaniowych, takich jak odmulanie 
(pogłębianie) koryta, wykaszanie brzegów, usuwanie makrofitów z dna, usuwanie drzew i 
krzewów, zasypywanie i stabilizacja "wyrw brzegowych", techniczna zabudowa i 
profilowanie brzegów, likwidowanie odsypów i namulisk, usuwanie zatorów (w tym drzew 
przewróconych do rzeki) i wiele innych.     
 

Głównym celem operacyjnym i priorytetem w zakresie działań zmierzających do 
poprawy potencjału ekologicznego rzeki Stobrawy, będzie więc  polepszenie 
hydromorfologicznych warunków funkcjonowania biologicznych elementów ekosystemu 
rzeki. Będzie to wymagać zmiany „wizji optymalnego ukształtowania rzeki” – co ma 
konsekwencje dla ewentualnych prac regulacyjnych, a przede wszystkim dla sposobu jej 
utrzymywania rzeki – i przekłada się na wyszczególnione dalej działania.  
    
 
���� CEL OPERACYJNY  1. Modyfikacja zakresu i formy prac regulacyjnych i 
utrzymaniowych w korycie rzeki  
 

Podstawowym i najwaŜniejszym warunkiem zatrzymania procesów degradacji rzeki i 
umoŜliwienia jej stopniowej renaturyzacji jest zmiana sposobów prowadzenia prac 
utrzymaniowych i regulacyjnych oraz zróŜnicowanie podejścia utrzymaniowego do 
poszczególnych odcinków rzeki. Zamiast, lub przynajmniej równolegle, do prac bazujących 
na filozofii „ukształtowania rzece koryta” (pogłębianie, korekty profilu koryta, w tym skarp, 
usuwanie namulisk i odsypów) naleŜy przyjąć i stopniowo wdroŜyć filozofię „skłaniania rzeki 
do samodzielnego kształtowania swojego koryta”. Ingerencje utrzymaniowe powinny mieć 
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formę „prac inicjujących” naturalne procesy wymywania / osadzania osadów, erozji wgłębnej 
i bocznej lub akumulacji namulisk w odpowiednich miejscach itp. 

Uwarunkowania przyrodnicze i moŜliwości osiągnięcia zakładanych celów przy 
zastosowaniu alternatywnych, nieinwazyjnych metod utrzymania rzeki, powinny być: 

a) elementem kompleksowego planu działań utrzymaniowych w dłuŜszej perspektywie 
czasowej, w tym elementem obejmującego Stobrawę planu utrzymywania wód, który 
będzie musiał być sporządzony i ustanowiony przez dyrektora RZGW we Wrocławiu; 

b) przesłanką do wydawania przez RDOŚ, względem propozycji robót utrzymaniowych 
na Stobrawie, decyzji z art. 118 i 118a ustawy o ochronie przyrody.  

Obecnie wstępnie planowane przez WZMiUW w Opolu w perspektywie czasowej do 2021 
prace nie uwzględniają w/w sposobu myślenia i planowania, bazując na dawnych, 
wypracowanych w ubiegłym wieku metodach technicznego, inwazyjnego zarządzania rzeką.  

Tymczasem w wyniku ingerencji technicznych w środowisko, zarówno 
„utrzymaniowych”, jak i inwestycyjnych, zmieniają się podstawowe uwarunkowania 
przyrodnicze funkcjonowania rzeki. Wielu z nich nie wychwytują raporty oddziaływania 
inwestycji na środowisko i prowadzone w oparciu o nie oceny. Malkiewicz i Jankowski 
(2012) wskazują np., Ŝe wybudowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork spowodowało 
zatrzymanie części materiału niesionego przez Stobrawę, a w związku z tym w ciągu 
następnych lat na znacznym odcinku poniŜej zbiornika naleŜy się spodziewać 
systematycznego spontanicznego pogłębiania się koryta rzeki. W ramach prawidłowo 
zaplanowanej minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko naleŜałoby na odcinku tym (co 
najmniej do miejsc ujścia kilku większych dopływów), zrezygnować z usuwania osadów z 
koryta rzeki i likwidacji płycizn, gdyŜ prace te w aktualnych warunkach nie są niezbędne dla 
utrzymania przepływu rzeki, a wzmagałyby niekorzystny proces coraz głębszego wcinania się 
jej w podłoŜe.  

Źródłem rumowiska rzecznego jest teŜ między innymi erozja boczna. 
Przeciwstawiania się jej dotyczy znaczna część planowanych i zrealizowanych dotychczas na 
Stobrawie prac regulacyjnych i utrzymaniowych. Tymczasem erozja ta to podstawowy 
mechanizm kształtowania się zróŜnicowanego morfologicznie koryta, z pełnym spektrum 
mikrosiedlisk odpowiednich dla zagroŜonych i ginących gatunków. Obrywy i osuwiska są 
takŜe bezpośrednim miejscem występowania (gniazdowania) szeregu gatunków, np. 
zimorodka Alcedo atthis.  W związku z utworzeniem zbiornika w Kluczborku, dopuszczenie 
do erozji bocznej, oraz zaniechanie pogłębiania rzeki, przynajmniej na 
kilkunastokilometrowym odcinku rzeki poniŜej Kluczborka, w granicach obszaru Natura 
2000 „Łąki koło Kluczborka nad Stobrawą”, powinno być kompensacją ograniczenia 
transportu osadów powodowaną przez zbiornik, tak, aby dać rzece szanse dojścia w tym 
aspekcie do równowagi.  

Likwidowane podczas prac remontowych, ale takŜe utrzymaniowych” płycizny, 
odsypy wewnątrzkorytowe i brzegowe i inne denne formy morfologii koryta są niezbędne dla 
zachowania siedlisk wielu gatunków zwierząt. NaleŜy do nich np. chroniona waŜka – trzepla 
zielona Ophiogomphus cecilia, której siedliskiem są wwłaśnie płytkie, piaszczyste odcinki 
dna rzeki (Bernard i in. 2009). Gatunek ten, mimo, Ŝe obecnie nie podany w standardowych 
formularzach danych, występuje nad Stobrawą na tyle licznie, Ŝe powinien być uznany za 
przedmiot ochrony w obu utworzonych siedliskowych obszarach Natura 2000, a istotne dla 
niego elementy siedliska (odsypy rzeczne) powinny być elementem chronionym przynajmniej 
w granicach tych obszarów.   

ZróŜnicowane głębokości rzeki istotne są takŜe dla chronionych gatunków ryb, w tym 
licznie występujących na Stobrawie kozy i śliza. Pierwszy z tych gatunków, podobnie jak 
trzepla, powinien zostać uwzględniony jako przedmiot ochrony w obu utworzonych w dolinie 
Stobrawy Obszarach  Natura 2000. Wszystkie te gatunki podlegają jednak takŜe ochronie 
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gatunkowej, a więc są chronione równieŜ poza Obszarami Natura 2000. A celem dyrektywy 
siedliskowej jest przecieŜ właściwy stan całych zasobów gatunków w kraju, obszary Natura 
2000 i ich konkretne wymogi to tylko narzędzie do tego, a zwykłe zarządzanie populacjami i 
siedliskami tych gatunków poza obszarami powinno ten cel uwzględniać.  

W związku z powyŜszym, proponuje się przyjęcie kompleksowego planu 
utrzymywania rzeki, zakładającego zróŜnicowanie podejścia do utrzymania rzeki na 
poszczególnych odcinkach, przyjmując następujące kategorie wynikające z przyjętych celów 
środowiskowych i celu zasadniczego, jakim jest osiągnięcie dobrego potencjału 
ekologicznego rzeki.  

KilometraŜ wyznaczonych poniŜej odcinków oparto na danych z systemu Geoportal 
KZGW, są one rozbieŜne (w górnym biegu róŜnica dochodzi do kilku km) z kilometraŜem 
stosowanym przez WZMiUW w Opolu. Dlatego zasięgi odcinków zaznaczono teŜ na 
załączonych mapach poglądowych oraz, dla moŜliwości lokalizacji bez odniesień do 
jakiegokolwiek kilometraŜu, opracowano w systemie informacji przestrzennej GIS. 
 
1. Samoutrzymywanie się rzeki, z wyłączeniem wszelkiej ingerencji w koryto. Przede 

wszystkim na odcinkach obejmujących proponowane obszary ochrony indywidualnej – 
rezerwaty i uŜytki ekologiczne, odcinki najcenniejsze pod względem przyrodniczym, z 
koncentracją gatunków chronionych w rzece i dolinie, dotychczas przekształcone w 
stopniu stosunkowo niewielkim bądź podlegające dynamicznej renaturyzacji.  
Łącznie 16,3 km (20,3% biegu rzeki), 6 odcinków: 14+800 - 16+200 (2.400 m) 
22+800 – 25+600 (2.800 m), 33+500 – 37+700 (4.200 m), 70+100 – 71+000 (900 m) 
73+300 – 75+500 (2.200 m), 76+400 – 80+200 (3.800 m), z wyłączeniem 100 m 
odcinków (po 50 m w dół i w górę) od istniejących elementów infrastruktury 
poprzecznej – jazów, mostów i innych budowli, gdzie, w razie potrzeby naleŜy dopuścić 
utrzymywanie w sposób wynikający z potrzeb ich bezpieczeństwa. 

 
2. Spontaniczna renaturyzacja, z wyłączeniem wszelkiej ingerencji w koryto rzeki. 

Dotyczy odcinków silnie przekształconych w wyniku inwazyjnych prac prowadzonych 
w latach 2010 - 2013 i/lub wcześniej, o znacznym przekształceniu hydromorfologii i 
silnej degradacji powiązanych z rzeką siedlisk przyrodniczych. 
Łącznie 8.5 km (10,5% biegu rzeki), w tym 2 odcinki: 00 – 6+800  (6.800 m), 17+800 - 
19+500 (1.700 m), z wyłączeniem 100 m odcinków (po 50 m w dół i w górę) od 
istniejących elementów infrastruktury poprzecznej – jazów, mostów i innych budowli. 

  
3. Tymczasowo samoutrzymywanie się rzeki, z załoŜeniem wypracowania sposobów 

ochrony w drodze głębszych analiz:  na odcinkach zlokalizowanych w Obszarach 
Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą i Łąki w okolicach Karłowic 
nad Stobrawą. Do czasu opracowania planów ochrony lub planów zadań ochronnych 
tych obszarów oraz określenia szczegółowych warunków utrzymania i odtworzenia 
przedmiotów ochrony. Jako priorytet w dłuŜszej perspektywie poszerzanie korytarza 
swobodnej migracji rzeki i odtwarzanie połączeń z doliną, wykorzystanie obszarów 
jako naturalnych polderów zalewowych. 
Łącznie 18,1 km rzeki (22,6%), w tym 2 odcinki: 6.800 – 14.800 (8.000 m), 43.700 – 
53.800 (10.100 m), z wyłączeniem 100 m odcinków (po 50 m w dół i w górę) od 
istniejących elementów infrastruktury poprzecznej – jazów, mostów i innych budowli. 

 
4. MoŜliwość prowadzenia ekstensywnych prac utrzymaniowych (odmulanie koryta, 

zasypywanie i likwidowanie skarp brzegowych, wykaszanie brzegów, wykaszanie 
roślinności wodnej w korycie, usuwanie zatorów ze zwalonych drzew) z ochroną i 



 105

odtwarzaniem zadrzewień i zakrzewień - trwałym wyłączeniem z wszelkich 
ingerencji  co najmniej jednego z brzegów rzeki. Łącznie 9,3 km, 3 odcinki: 28+600 – 
33+500 (4.900 m), 37+700 – 39+900 (2.200 m), 72+100 – 73+300 (1.200 m). 

  
5. MoŜliwość prowadzenia ekstensywnych prac utrzymaniowych w sposób 

zapewniający stopniową renaturyzację koryta  (odmulanie koryta po linii naturalnych 
przegłębień, w linii krętej, z pozostawianiem nie odmulonych naturalnych odsypisk, 
pozostawianie bez ingerencji skarp brzegowych i wyrw w granicach działki rzeki, 
prowadzenie prac wyłącznie wzdłuŜ jednego z brzegów, naprzemiennie, drugi brzeg 
okresowo pozostawiony procesom spontanicznej renaturyzacji. Łącznie 20,8 km,   
16+200 – 17+800 (1.600), 19+500 – 22+800 (3.300), 25+600 - 28+600 (3.000 m), 
40+700 – 42+100 (1.400 m), 43+000-43+700 (700 m), 59+300 – 70+100 (10.800 m)  

 
6. MoŜliwość intensywnego utrzymywania istniejącego koryta (odmulanie koryta, 

zasypywanie i likwidowanie skarp brzegowych, wykaszanie brzegów, wykaszanie 
roślinności wodnej w korycie, usuwanie zatorów ze zwalonych drzew) z 
dopuszczeniem zabudowy technicznej podłuŜnej, nie zawęŜającej koryta, z 
przebudową lub likwidacją barier zawęŜających koryto i mogących ograniczać 
przepływ wód wezbraniowych oraz prowadzeniem prac udraŜniających koryto nie 
częściej niŜ raz na 3 lata. Łącznie 8.1 km,  39+900-40+700 (800 m) 42+100 – 43+000  
(900 m) 53+800 - 59+300 (5500 m), 75+500 – 76+400 (900 m)   
 
 
  Do kategorii 6 zaliczyć naleŜy takŜe około 40 odcinków 100 m z przecięciem 

infrastruktury, jazów mostów, razem około 4000 km, z kategorii 1 – 3, więc w sumie 
dopuszczenie intensywnego utrzymania i infrastruktury technicznej dotyczy łącznie około 12 
km cieku. 

Zaznaczyć tu naleŜy, Ŝe strategia jest dokumentem tworzonym na poziomie 
szczegółowości pozwalającym na kreślenie kierunków polityk realizowanych na 
poszczególnych odcinkach rzeki, nie ma jednak jakiejkolwiek mocy dokumentu decyzyjnego, 
a przede wszystkim nie moŜe zastąpić dokumentacji technicznych, ocen oddziaływania na 
środowisko, obowiązku uzyskania odpowiednich decycji administracyjnych i innych procedur 
wymaganych dla róŜnych działań dotyczących gospodarki wodnej na poszczególnych 
odcinkach rzeki. Jednak, w przypadku wejścia w Ŝycie rozwaŜanego aktualnie projektu 
zmiany ustawy Prawo wodne i ustawy o ochronie przyrody, modyfikującego wymagania 
prawne względme prac utrzymaniowych, powyŜsze zasady mogą i powinny stać się 
elementem planu utrzymywania wód. 

W następnych kilku rozdziałach rozwijamy niektóre aspekty związane z 
zaproponowanym tu podziałem. 
 



 
Podział rzeki na odcinki o róŜnych zasadach prowadzenia prac utrzymaniowych  



���� CEL OPERACYJNY  2. Poszerzenie „korytarza swobodnej migracji rzeki” 
 

Opisana w poprzednim punkcie zmiana filozofii utrzymania rzeki wymaga miejsca, 
tzw. „korytarza swobodnej migracji rzeki”. Na niektórych odcinkach miejsce to formalnie 
istnieje i jest nim działka ewidencyjna rzeki, znacznie szersza niŜ obecne koryto cieku, w 
praktyce często zawłaszczona przez rozszerzenie przyległych do rzeki upraw bądź zajęta 
przez usypane z urobku wybieranego z dna rzeki wargi brzegowe. 

Wykorzystanie moŜliwości poszerzenia korytarza migracyjnego rzeki we fragmentach 
nie graniczących z zabudową czy obszarami intensywnie uŜytkowanymi gospodarczo wydaje 
się moŜliwe na wielu odcinkach Stobrawy, przede wszystkim w obu siedliskowych obszarach 
Natura 2000, gdzie koryto rzeki graniczy z kompleksami łąk, szuwarów i nieuŜytków. W 
sytuacji kiedy miejsce dla rzeki istnieje, działania powinny polegać na identyfikacji miejsc 
nieformalnego zajęcia działki rzeki przez uprawy, a w dalszej kolejności ich „rewindykacji”. 
Na innych odcinkach moŜliwe jest poszerzenie korytarza swobodnej migracji rzeki przez 
wykup działek a priori, albo zastosowanie przepisów o  gruncie zabranym przez wodę 
a’posteriori. W przypadku gruntów Skarbu Państwa we władaniu innych podmiotów istnieje 
moŜliwość uprawomocnienia zaistniałej na gruncie sytuacji i wyłączenia gruntów z uprawy 
bądź intensywnej produkcji leśnej.  

 

Art 17 Prawa Wodnego 
1. JeŜeli śródlądowa woda powierzchniowa płynąca lub wody morza terytorialnego albo 
morskie wody wewnętrzne zajmą trwale, w sposób naturalny, grunt niestanowiący własności 
właściciela wody, grunt ten staje się własnością właściciela wody.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowemu właścicielowi gruntu przysługuje 
odszkodowanie od właściciela wody na warunkach określonych w ustawie.  
 

 
 

Zaawansowane procesy erozji bocznej na wysokości osady Wapienniki 
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Odcinek na wysokości Markotowa, unaturalniające się koryto z moŜliwością spontanicznego 
kształtowania i poszerzania korytarza migracyjnego rzeki. 
 

 
 

Umocnione koryto w Wierzchach, brak moŜliwości kształtowania korytarza migracyjnego 
rzeki, w przypadku duŜych przepływów – zagroŜenie powodzią.  
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Na wielu odcinkach zastosować moŜna podejście polegające na ukształtowaniu 
szerokiego koryta wód wezbraniowych, którego brzegi są „bronione” i umacniane, a wody 
powodziowe utrzymywane w nim przez ewentualne obwałowania, chroniące np. 
zabudowania, lecz koryto wody normalnej moŜe być swobodnie kształtowane przez rzekę. 
Przekładając to na konkretny przykład – w okolicach Siedlic, gdzie w roku 2010 doszło do 
znaczących podtopień, alternatywą dla zamknięcia wąskiego koryta rzeki wysokim wałem, 
mogło być znacznie poszerzenie korytarza migracyjnego rzeki, z ewentualnym niskim wałem 
ochronnym ulokowanym bliŜej zabudowy.  
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Przykład przemyślanego i nieinwazyjnego podejścia do ochrony przeciwpowodziowej – 
umocniony murem brzeg chroniący zabudowania Starych Kolni, przy jednoczesnym 
naturalnie kształtującym się korycie rzeki i moŜliwości szerokiego rozlania się wód 
powodziowych w dolinie. 
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Maksymalnie zawęŜone wałami koryto koło Bielic prawdopodobnie nie pomieści wysokiej 
wody. Być moŜe nie zaleje ona łąk i plantacji wierzby energetycznej  na prawym brzegu za 
wałem, lecz, w wyniku spiętrzenia i cofki, zaleje uŜytkowane pola i miejscowości powyŜej, 
na wysokości Krogulna.    
 
 
 
���� CEL OPERACYJNY  3. Likwidacja barier i nieuŜytkowanych budowli technicznych 
zawęŜających koryto 
 

Mimo Ŝe ze Stobrawy nie korzystają ryby dwuśrodowiskowe, fragmentacja rzeki 
licznymi przeszkodami i barierami dla migracji organizmów wodnych, izoluje populacje 
wszystkich Ŝyjących w niej organizmów, czym pogarsza ich stan ochrony.  Jakkolwiek nie ma 
powodu, by do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego Stobrawy konieczna była ciągłość 
„od źródła aŜ do ujścia”, to lokalna ciągłość (istnienie dłuŜszych odcinków bez barier) jest 
niezbędna jako element siedliska wielu Ŝyjących w rzece gatunków, w szczególności ryb. W 
rzeczywistości wszystkie ryby są „wędrowne”, choć dla poszczególnych gatunków zakres 
naturalnego przemieszczania się w rzece jest szerszy lub węŜszy. Dotyczy to np. występującej 
na całej długości rzeki chronionej kozy, ale takŜe i innych gatunków ryb przemieszczających 
się na tarło na odcinki płytsze, lepiej nasłonecznione, a na zimowiska na odcinki głębsze. 
Stobrawa jest rzeką uŜytkowaną wędkarsko i właściwe funkcjonowanie populacji 
występujących tam ryb i ich siedlisk jest nie tylko działaniem z zakresu ochrony przyrody 
lecz takŜe leŜy w interesie uŜytkownika wędkarskiego rzeki jakim jest PZW.   

 Obecnie na Stobrawie najdłuŜszy odcinek wolny od róŜnego rodzaju barier nie 
przekracza 10 km. Celem z zakresu poprawy potencjału ekologicznego rzeki powinna być 
więc ich stopniowa likwidacja i poprawa droŜności cieku jako szlaku migracji organizmów 
wodnych.  
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Znaczna część urządzeń piętrzących znajduje się obecnie w złym stanie technicznym i 
wymaga remontu, istotne jest aby w przypadku podejmowania ich prac remontowych, organy 
opiniujące i uzgadniające projekty techniczne wymagały zastosowania rozwiązań skutecznie 
likwidujących bariery (przepławki, kaskadyzacja wysokich stopni, konstrukcje jazów 
umoŜliwiające swobodny przepływ wody poza okresami piętrzenia oraz zachowanie tzw. 
dolnego przepływu, pod zasuwą jazu, w czasie piętrzenia).   
 
 

 
 
Jaz w lesie, na wysokości Zawiści, zapewniający dopływ wody do śródleśnego kompleksu 
stawów. Przy przebudowie lub remoncie konieczne zaplanowanie moŜliwości skutecznej 
migracji zwierząt. 
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Jaz piętrzący wodę na potrzeby stawów w Dąbrowie, stan techniczny wskazuje na potrzebną 
wkrótce przebudowę, powinna ona uwzględniać techniczne rozwiązania udraŜniające ciek, 
np. prześwit dolny lub pochyłe, kaskadowe spady w komorach jazu.    
 
 

NiezaleŜnie od tego, wskazanym z róŜnych przyczyn działaniem powinna być 
likwidacja nieuŜytkowanych obecnie urządzeń wodnych, w tym jazów i progów, po 
ewentualnym rozwaŜeniu czy w sposób istotny nie stabilizują one obecnie przekształconego 
profilu podłuŜnego rzeki, hamując jej wcinanie się w głąb w warunkach niedoboru osadów. 
Oprócz tworzenia barier, róŜnego rodzaju pozostałości dawnych, od lat nie uŜytkowanych  
urządzeń w wielu miejscach zawęŜają koryto rzeki, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań 
będąc główną przyczyną w zasadniczy sposób zwiększającą zagroŜenie powodziowe. 
Dotyczy to nie tylko jazów, ale takŜe części istniejących na Stobrawie mostów, których 
światło jest znacznie mniejsze od potencjalnego przepływu wód powodziowych (większość 
mostów w Kluczborku), a ich konstrukcja sprzyja blokowaniu przepływu przez niesiony 
przez wodę rumosz drzewny – legitymizując konieczność wycinki rosnących wzdłuŜ koryta 
drzew.  

Działanie tego typy mogłoby być znaczące równieŜ w kontekście rozwijającej się na 
Stobrawie turystyki wodnej, obecnie występująca liczba przeszkód zmuszających do 
przenoszenia sprzętu, sprawia, Ŝe spływy rzeką są pod tym względem bardzo uciąŜliwe. 
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Bariery utrudniające wędrówkę organizmów wodnych (czerwone kropki)  
 

 
 

NieuŜytkowany jaz na śródleśnym odcinku rzeki poniŜej Bielic, do rozbiórki lub 
wykorzystania w ochronie przeciwpowodziowej (do zalewania polderu).  
 



 115

 
 

NieuŜytkowana, prawdopodobnie od wielu lat, budowla, niebezpiecznie zawęŜająca koryto 
rzeki w obszarze zabudowanym w granicach Kluczborka. 
 
 
���� CEL OPERACYJNY  4. Opracowanie i wdroŜenie alternatywnego systemu zarządzania 
przeciwpowodziowego  
 

Większość inwazyjnych prac regulacyjnych i utrzymaniowych w dolinie Stobrawy 
prowadzona jest pod hasłem ochrony przeciwpowodziowej. Tymczasem dotychczasowy 
system przeciwdziałania powodziom, polegający głównie na podwyŜszaniu umocnień 
brzegowych i udraŜnianiu koryta rzeki, przyspieszających spływ wody w dół, wydaje się 
zdecydowanie anachroniczny i nie spełnia współczesnych standardów takich działań. NaleŜy 
doprowadzić do opracowania i wdroŜenia systemu alternatywnego, wykorzystującego 
moŜliwości retencyjne koryta, doliny i istniejących w niej urządzeń wodnych, w tym 
zbiorników wodnych.  

Przypadki występujących w ostatnich latach podtopień i szkód powodziowych w gm. 
Pokój (maj 2010), nie są skutkiem „nie czyszczenia rowów” lecz właśnie nadmiernego 
przyspieszenia spływu wody z terenów połoŜonych wyŜej, przy jednoczesnym braku 
moŜliwości rozlania się jej na nieuŜytkowane tereny w dolinie, na wysokości Siedlic i 
poniŜej. W tym kontekście właśnie nadmiernie skuteczne „czyszczenie rowów” w górnym 
biegu rzeki jest zasadniczą przyczyną tego, Ŝe w biegu środkowym i dolnym kulminacja 
przepływu pojawia się juŜ w ciągu kilkunastu godzin po obfitych opadach, a nie kilku dni jak 
w podobnej wielkości rzece o naturalnej, nieprzekształconej dolinie i dorzeczu i jest w 
związku z tym jest kilkukrotnie wyŜsza niŜ w cieku zbliŜonym do naturalnego.      

Jednym z nie wymagających duŜych nakładów sposobów istotnego zmniejszenia 
zagroŜenia powodziowego w dole rzeki, moŜe być umiejętna koordynacja pracy jazów i 
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istniejącej sieci nieuŜytkowanych róŜnego rodzaju zastawek na rowach w jej środkowym i 
górnym biegu. Stosowana do niedawna w praktyce zasada, głosząca, Ŝe w sytuacji zagroŜenia 
powodzią jazy mają być otwarte „dla przepuszczenia wielkiej wody”, wychodząca z 
praktykowanego powszechnie załoŜenia, Ŝe „niŜej nas (gminy, powiatu, województwa) 
choćby potop”, jest sprzeczna z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpowodziowej. 
Zamiast spłaszczania fali powodziowej powoduje jej szybki wzrost i  kumulację fali 
powodziowej w dolnym biegu rzeki.  

Od tak rozumianej ochrony powodziowej odchodzi się ostatnio coraz częściej, takŜe w 
dolinie Stobrawy, jednak w sytuacji braku jasno określonych i zapisanych w dokumentach 
procedur postępowania w przypadkach kryzysowych czy zapisanych np. w pozwoleniach 
wodnoprawnych uprawnień czy wręcz nakazów zalania określonych terenów stanowiących 
naturalne poldery zalewowe, odpowiedzialność podejmujących decyzje ad hoc osób coraz 
częściej przerastać będzie ich zdolność decyzyjną i de facto prowadzić do braku decyzji i „nie 
zawinionych przez nikogo” strat.     
 Sytuacja taka wynika z innego w przeszłości podejścia do ochrony 
przeciwpowodziowej, a takŜe tradycji „ręcznego”, bez oparcia w konkretnych zapisach 
dokumentów wynikających z prawa wodnego, sterowania gospodarką wodną na rzece, 
zwykle z poziomu kierownika powiatowego inspektoratu WZMiUW. Dotyczy to jednak takŜe 
okresu obecnego i nowo powstających dokumentów. Nowo wydane pozwolenie 
wodnoprawne dla remontowanego jazu w 4,5 km rzeki z 16.06.2010, wydane przez 
Marszałka Województwa Opolskiego, nie przewiduje retencjonowania wody poza okresem 
od 1 do 31 sierpnia, ani Ŝadnych procedur w sytuacjach zagroŜenia powodziowego na Odrze, 
a to właśnie w ten dokument oprócz standardowego działania urządzenia powinien 
przewidywać i jasno określać moŜliwości umoŜliwiające spowolnienie spływu wód, włącznie 
z zalaniem określonych terenów rolniczych w sytuacjach kryzysowych.    

NaleŜy takŜe zauwaŜyć, Ŝe znaczna część zlokalizowanych na Stobrawie i jej 
bocznym odgałęzieniu – Kluczborskim Strumieniu jazów słuŜy bezpośrednio lub pośrednio 
kierowaniu wody do napełniania stawów rybnych. Pojemność retencyjna stawów w dolinie 
Stobrawy, nawet przy załoŜeniu moŜliwości „dopełnienia” ich wodą powodziową tylko o 10 
cm, daje pojemność retencyjną ok. 0,5 – 0,8 mln m3 wody,  przekraczającą rezerwę 
powodziową zbiornika Kluczborskiego. Przy niewielkich modyfikacjach systemu 
zasilającego kompleksy stawów, a takŜe retencjonowaniu wody w stawach nieuŜytkowanych, 
moŜna uzyskać efekt jeszcze większy. 

Druga podobna wielkość to retencja w korycie rzeki, tylko przy załoŜeniu 
podpiętrzenia poziomu wody o moŜliwy do uzyskania na wszystkich jazach 1 m, dająca 
kilkaset tys. m3 zretencjonowanej na czas kulminacji przepływu wody.  

Działania takie są obecnie częściowo podejmowane, np. z materiałów starostwa w 
Kluczborku wynika, Ŝe praca jazów Ciarka, Bąków, Ligota Dolna, i KręŜel w sytuacji 
zagroŜenia powodziowego zakłada piętrzenie wody, włącznie z zalaniem leŜących w dolinie 
kompleksów łąk. Jednak polega to na typowym „ręcznym sterowaniu”, co przy niejasnych 
ciągle kompetencjach zarządzania wodą i oceny ryzyka powodziowego, podejmowaniu 
decyzji na poziomie pojedynczego uŜytkownika jazu, inspektoratu powiatowego WZMiUW, 
gminy bądź starostwa, a nie całej zlewni, i braku szerszej koordynacji, moŜe okazać się mało 
skuteczne.    

W okresach największych spodziewanych opadów naleŜy takŜe rozwaŜyć zwiększenie 
rezerwy powodziowej w zbiorniku Kluczborskim, kosztem obniŜenia, np. o 0,5 m rzędnej 
jego stałego piętrzenia. Prawdopodobne jest, Ŝe wykonane dla zbiornika na podstawie danych 
z poprzednich wieloleci obliczenia maksymalnych wielkości dopływu wody mogą okazać się 
niŜsze od rzeczywistych aktualnych moŜliwości spływu ze zlewni.     
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Skuteczne wdroŜenie powyŜszych działań wymaga wprowadzenia sprawnie 
funkcjonującego systemu komunikacji, zarządzania i koordynacji działań wykraczającego 
ponad zasięg terytorialny gminy czy powiatu. System ten, polegający na beznakładowym 
praktycznie wykorzystaniu istniejących moŜliwości, byłby jednak wielokrotnie tańszy i 
skuteczniejszy niŜ praktykowane dotychczas pogłębienie koryta i podwyŜszanie obwałowań. 
Funkcjonowanie tego systemu zaleŜy jednak od wprowadzenia szeregu zapisów, przede 
wszystkim do wydawanych na bieŜąco, a takŜe obowiązujących (prawo wodne daje taka 
moŜliwość) pozwoleń wodnoprawnych, a takŜe dokumentów planistycznych gmin.  

 
Pozwolenie wodnoprawne moŜna cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeŜeli:  

1) zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień 
ustalonych w pozwoleniu;  
2) urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu 
wodnoprawnym lub nie są naleŜycie utrzymywane;  
3) zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie 
wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa oraz osób naraŜonych na szkody, albo nie realizuje 
przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, ustalonych w 
pozwoleniu;  
4) zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia 
wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat;  
5) jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wynikającym z planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu 
wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu wód. 

 
 Kluczowym urządzeniem wodnym dla sterowania przepływami Stobrawy jest jaz w 
rejonie miejscowości KręŜel, umoŜliwiający kierowanie dowolnej ilości wody do koryt 
alternatywnych, północnego – Kluczborskiego Strumienia, a przez niego do licznych leŜących 
przy nim kompleksów stawów, a takŜe środkowego – tzw. Szyrobanckiej Wody, płynącej 
środkiem doliny, w kompleksie łąk i nieuŜytków. Sprawne podejmowanie takich decyzji 
wymaga jednak odpowiednich zapisów w pozwoleniu wodnoprawnym oraz instrukcji 
gospodarowania wodą zatwierdzonych dla jazu. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez 
Starostwo w Namysłowie obowiązek opracowania takiej instrukcji nakłada na uŜytkownika 
stawów zasilanych przez wody Kluczborskiego Strumienia (kierowane częściowo ze 
Stobrawy) – Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych z siedzibą w Krogulnie, 
wyznaczając termin do końca 2009 r.. Uzyskane informacje wskazują jednak, Ŝe instrukcja 
taka nie została opracowana i zatwierdzona, a jazem w praktyce „ręcznie” zarządza 
powiatowy inspektorat WZMiUW.  

 Tymczasem rozbudowany system koryt alternatywnych, przy ich wykorzystaniu daje 
znaczne moŜliwości ochrony powodziowej terenów zainwestowanych, kosztem zalania lub 
podtopienia łąk i nieuŜytków. Na wysokości jazu w KręŜelu koryta trzech płynących dolina 
cieków – Stobrawy, Szyrobanckiej Wody i Kluczborskiego Strumienia, są połączone, tematem 
wartym rozwaŜenia wydaje się jednak takŜe wykonanie trwałych połączeń pomiędzy 
poszczególnymi korytami, w innych miejscach, umoŜliwiające ich odciąŜenie w przypadku 
przepływów powodziowych, ale takŜe np. ułatwiające wędrówki organizmów wodnych. 
Przykładem moŜliwości rozwiązania za pomocą takiego łącznika istotnego zagroŜenia 
podtopieniami, moŜe być Stobrawa w miejscowości Wąsice. Przepływa ona przez 
miejscowość wąskim korytem pomiędzy szosą a zabudową (por. fot. w poprzednim 
rozdziale). Wykupienie jednej działki i wykonanie przed Wąsicami połączenia, 
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umoŜliwiającego przepływ wysokich wód ze Stobrawy do płynącej o 100 m w głąb doliny 
Szyrobanckiej Wody, być moŜe zabezpieczyłoby wieś raz na zawsze.  

 Współczesne podejście do tematyki powodziowej polega na przeciwdziałaniu 
znacznym stratom powodziowym, a nie na przeciwdziałaniu powodziom. Obecnie nie 
„ogranicza się zagroŜenia powodziowego” a’priori, tylko „zarzadza się ryzykiem 
powodziowym” = ryzykiem strat. Ryzyko to moŜna oczywiście ograniczać zmniejszając 
zagroŜenie powodziowe (prawdopodobieństwo zalania), ale moŜna takŜe zmniejszając 
oczekiwane straty w wyniku zalania (usuwając cenne obiekty ze strefy zalewu lub 
uodparniając je na okresowy zalew). W dłuŜszej perspektywie czasowej naleŜy dąŜyć do 
zastosowania w Dolinie Stobrawy właśnie tego drugiego podejścia. Promujemy i zalecamy je 
takŜe w niniejszej strategii. 

 
 
���� CEL OPERACYJNY  5. Odtworzenie funkcjonowania suchych polderów zalewowych 
 

Pojemność retencjonowanej wody równą kilku pojemnościom Zbiornika 
Kluczborskiego uzyskać moŜna pozwalając na zalanie na krótko obszarów łąk, lasów i zarośli 
łęgowych i innych gruntów, którym kilkudniowy zalew w Ŝaden sposób nie zaszkodzi. 
Gruntów takich w dolinie Stobrawy, skoncentrowanych w kilkunastu miejscach, jest kilka 
tysięcy hektarów, jednym z nich jest kompleks łąk wzdłuŜ wspomnianej w poprzednim 
rozdziale Szyrobanckiej Wody. Stworzenie w kilku miejscach naturalnych polderów 
zalewowych przyczyniłoby się niewątpliwie do lepszego pogodzenia ochrony 
przeciwpowodziowej z ochroną przyrody niŜ dotychczasowe metody bazujące na 
przyspieszaniu odpływu.   

Poldery zalewowe to obszary o charakterze zbiorników, których zadaniem jest 
regulowanie przepływu wód wezbraniowych w dolinach cieków, tworzone bądź poprzez 
odcięcie części obszarów zalewowych wałami ochronnymi, bądź poprzez przeznaczenie pod 
polder fragmentu naturalnej doliny. Gdy wymaga tego sytuacja, przy stanach wód 
zagraŜających powodzią, tereny te są zalewane, dzięki czemu fala powodziowa ulega 
spłaszczeniu, co  pozwala na obniŜenie stanu wód powodziowych i wydłuŜenie czasu 
przejścia fali, a tym samym ochronę przez zalaniem obszarów połoŜonych poniŜej polderów. 

Zalewanie przez rzekę jej doliny oraz występujących tam ekosystemów jest stanem 
naturalnym i przynajmniej na części obszarów istnieją moŜliwości przywrócenia zalewów i 
nie traktowania ich tam jako powodzi, gdyŜ nie będą zagraŜać niczyjemu mieniu ani tym 
bardziej Ŝyciu. Zalewanie łąk i pastwisk w okresie wysokich stanów wód przyjmowano za 
naturalne i akceptowano przez kilka poprzednich wieków. Presja na rozbudowę systemu 
zabezpieczeń, obniŜanie poziomu wody i odcinanie od zalewów za pomocą wałów zaczęła się 
dopiero w końcu XX wieku, kiedy trwałe uŜytki zielone zaczęto przekształcać w pola orne. 
Obszarem najlepiej  ilustrującym te procesy w dolinie Stobrawy są tereny między Siedlicami 
a Karłowicami. Odcinki i obszary, na których przede wszystkim moŜliwe jest utrzymanie 
bądź przywrócenie sporadycznego zalewania doliny przez wodę to kompleks łąk między 
Starymi Czaplami, a Wierzchami, kompleks łąk, nieuŜytków, zarośli i lasów między 
Siedlicami, a Karłowicami oraz między Karłowicami a Starymi Kolniami. Są to jednocześnie 
obszary Natura 2000, na których celem ochrony są powiązane z ekstensywną gospodarką 
łąkową gatunki motyli. 

Podobnie naturalnymi terenami zalewowymi są grunty połoŜone w dolnym odcinku 
rzeki, w granicach doliny Odry, w znacznej mierze zalewane regularnie przy wysokich 
stanach jej wodami i wchodzące w skład odrzańskiego polderu Stobrawa – Rybna.  
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W kontekście ochrony przeciwpowodziowej naleŜy zauwaŜyć, Ŝe, wbrew 
powszechnemu przekonaniu i publicznie głoszonym przez róŜne podmioty i osoby 
alarmistycznym hasłom, tworzącym uzasadnienie i kształtujących presję dla prac 
regulacyjnych i inwazyjnych sposobów utrzymania rzeki, zagroŜenie powodziowe w dolinie 
Stobrawy było w ostatnim okresie stosunkowo niewielkie i nawet przy wysokich 
kulminacjach, poza pojedynczymi przypadkami w maju 2010, w zasadzie nie dotyczyło 
terenów zabudowanych, a objawiało się jedynie podtopieniami, rzadziej zalaniem gruntów 
rolnych.  

W roku 2011 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował dla kraju i 
poszczególnych województw, wstępne oceny ryzyka powodziowego, zawierające mapy 
obszarów na których niebezpieczeństwo powodzi jest prawdopodobne oraz mapy obszarów 
naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi. Dolina Stobrawy, poza ujściowym odcinkiem,  
nie znalazła się na Ŝadnej z tych map. Jedynie przyujściowy odcinek, w granicach doliny 
Odry i kilka km od jej granic, do wysokości osady Wapienniki, znalazł się w granicach 
obszaru naraŜonego na niebezpieczeństwo powodzi.    

Jak wynika z materiałów zawartych na stronach internetowych starostwa w 
Kluczborku w analizowanym dla terenu powiatu katalogu zagroŜeń, zagroŜenie zalaniem lub 
podtopieniami znajduje się dopiero na 4 miejscu. W skali  całego powiatu podtopieniami i 
zalaniem zagroŜonych jest 98 budynków, 442 osoby i 1340 ha uŜytków rolnych, w ogromnej 
większości trwałych uŜytków zielonych.  

Coraz większe, choć nie nagłaśniane, zagroŜenie, zdają się tworzyć natomiast 
powszechnie realizowane od lat działania regulacyjne polegające na przyspieszaniu spływu i 
coraz większym zawęŜaniu koryta rzeki i jej doliny. Katastrofy powodziowe, jakie dotychczas 
odnotowano, prawie zawsze wiązały się z wcześniejszą działalnością człowieka – budową 
teoretycznie niezniszczalnych wałów, tam i zbiorników retencyjnych, w których gromadzono 
ogromne ilości wody. LeŜący powyŜej Kluczborka zbiornik, w którym w sytuacji zagroŜenia 
powodziowego zgromadzonych będzie ponad 1 mln m3 wody, w przypadku rozmycia i 
przerwania jego grobli, stanowić moŜe realne zagroŜenie dla Ŝycia i mienia mieszkańców 
(poziom wody w ciągu kilkunastu minut wzrosnąć moŜe o 2 – 3 metrów), jakiego nigdy nie 
tworzyła płynąca swobodnie rzeka.       

To samo dotyczy rozbudowy wałów, które zawsze mogą okazać się za niskie, 
wadliwie zbudowane, uszkodzone przez zwierzęta itd. Dlatego między innymi jako 
alternatywę dla planowanej i przewidywanej w róŜnych projektach rozbudowy wałów, np. w 
okolicach Karłowic, naleŜy rozwaŜyć wykorzystanie retencyjnych moŜliwości doliny w 
kompleksie podmokłych lasów, łąk i nieuŜytków 3 – 5 km powyŜej. W przypadku 
przepływów katastrofalnych, kilkanaście razy przekraczających wartości średnie, jak ten 
rzędu 55,3 m3/s, zanotowany na wodowskazie w Wapiennikach w dniu 13.08.1985, zawęŜenie 
przepływu do terenu wąskiego międzywala z duŜym prawdopodobieństwem doprowadzi do 
katastrofy.  

Jedną z zasadniczych trudności tworzenia bądź odtwarzania naturalnych terenów 
zalewowych (polderów przeciwpowodziowych) w dolinie Stobrawy są przekształcenia 
własnościowe. Znaczna część gruntów będąca do niedawna własnością Skarbu Państwa 
przechodzi na własność osób prywatnych, co w przypadku tworzenia polderów zalewowych, 
a szczególnie ich funkcjonowania, wymaga dodatkowych ustaleń, a w skrajnych sytuacjach 
odszkodowań za ponoszone straty.  

Formalnie utworzone poldery zalewowe, nawet jeśli obejmują naturalne tereny 
dolinowe, stanowią „urządzenia wodne”, a ich funkcjonowanie opierać się powinno takŜe na 
określającym zasady zalewania i gromadzenia wody pozwoleniach wodnoprawnych. W 
pozwoleniach tych, a takŜe porozumieniach z ewentualnymi właścicielami gruntów, powinny 
się znajdować zasadnicze zapisy regulujące gospodarkę wodą.      
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Z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami grunty na polderach zalewowych 
mogą pozostawać w róŜnorodnym stanie prawnym, najlepiej jeśli jest to własność Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Jednak, grunt znajdujący się na terenie 
zalewanym wodami w wyniku działania polderu, moŜe być takŜe własnością prywatną. 
Zwykle, przede wszystkim z uwagi na znaczna powierzchnię, nie jest racjonalne ani moŜliwe, 
aby grunty te stanowiły np. własność właściciela wody. Warunku takiego nie narzucają 
zresztą równieŜ przepisy Prawa Wodnego. Sankcjonują one istnienie w granicach polderu 
róŜnej własności, przyznając jednak, w myśl art. 16 ustawy Prawo Wodne, właścicielom tych 
gruntów prawo dochodzenia odszkodowania za szkody3 wynikłe przez zalanie polderu.  

W załoŜeniach obowiązującego prawa, uruchamianie polderów, czyli zalewanie 
gruntów wodami, powinno następować zawsze wtedy, gdy wymaga tego, opisana w 
pozwoleniu wodnoprawnym sytuacja powodziowa, bez konieczności bieŜącego 
podejmowania czasochłonnych uzgodnień z właścicielami i ich presji na odstąpienie od 
zalewów i w ogóle bez pytania właścicieli gruntów o to. Systemowo załoŜono, Ŝe moŜe 
występować zniszczenie upraw, i Ŝe odszkodowania za to są kosztem ochrony 
przeciwpowodziowej (i tak znacznie niŜszym, niŜ koszty innych środków lub straty 
powodziowe na terenach zurbanizowanych, do których doszłoby, gdyby nie pozwolić wodzie 
rozlać się na polderach). Natomiast system ograniczający ustawowo wysokość 
odszkodowania do rzeczywistego uszczerbku w  majątku, bez uwzględniania utraconych 
korzyści, w tym przyszłych plonów, powinien być mechanizmem skłaniającym właścicieli 
gruntów do wyboru w granicach polderu upraw  odpornych na ryzyko okresowego zalania – 
np. uŜytków zielonych, a nie upraw zboŜowych. 

 
Praktyka jest odmienna: Ujściowy odcinek rzeki leŜy w granicach rozległego polderu 

Stobrawa – Rybna, w dolinie Odry, jednak z zebranych materiałów wynika, Ŝe nawet na tym 
strategicznym dla ochrony powodziowej kraju obszarze, rolnicy na setkach hektarów 
uprawiają zboŜa, a w przypadku podtopień lub zalania, zdarzających się prawie corocznie, 
oczekują odszkodowań od Państwa, takŜe za nieosiągnięte plony.     

Słabość władz samorządowych i państwowych prowadzi do sytuacji kiedy podjęcie 
jakichkolwiek zdecydowanych działań w interesie publicznym, a do takich naleŜy ochrona 
przeciwpowodziowa, staje się niemoŜliwe, z uwagi na przerastający ich moŜliwości 
przeciwdziałania opór garstki prywatnych właścicieli gruntów. Proponowane w niniejszej 
strategii działania są jednak warunkiem skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, np. 
zagroŜonych podtopieniami Karłowic, w opinii autorów opracowania znacznie 
skuteczniejszym niŜ postulowane i praktykowane od wielu lat ustawiczne pogłębianie koryta 
rzeki.    

MoŜna zastanawiac się, czy w obecnej sytuacji społecznej, sposoby gospodarki rolnej  
w granicach polderów nie powinny być jednak ograniczone w prawie miejscowym, poprzez  
zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w taki sposób, aby 
minimalizować straty wynikłe z zalewania gruntów.  

Tworzenie polderów przeciwpowodziowych, choć na niewielką skalę, nie jest zresztą 
nad Stobrawą czymś nowym. W gminie Kluczbork, z uwagi na fakt, Ŝe w okresach 
                                                           

3 Zapis art. 16 ustawy Prawo Wodne określa, Ŝe prawo do odszkodowania mają właściciele, posiadacze 
samoistni i uŜytkownicy wieczyści gruntów zalanych, ale nie posiadacze zaleŜni 9np. dzierŜawcy). 
Odszkodowanie jest za szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści. JeŜeli więc uprawy rolne nie zostały 
zniszczone w fazie plonowania, strata obejmuje nakłady poniesione na uprawę do momentu jej zniszczenia 
(zabiegi mechaniczne związane z uprawą, materiał siewny, opryski, nawozy, inne środki i zabiegi 
pielęgnacyjne). Ustalenie odszkodowania według teoretycznego plonu jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do 
zniszczenia upraw nie doszło, jest niezgodny z ustawą, gdyŜ obejmuje równieŜ utracone korzyści (Kowalski 
2012). 
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wiosennych roztopów oraz długotrwałych opadów atmosferycznych woda nie mieściła się w 
korycie jednego z graniczących z miastem rowów, dochodziło do długotrwałych podtopień 
osiedla mieszkaniowego oraz uŜytków rolnych. Rozwiązaniem okazało się utworzenie w 
naturalnej niecce terenowej niewielkiego suchego polderu. Wykonano zastawkę o wysokości 
piętrzenia 0,95 m, z moŜliwością zmagazynowania 3800 m3 wody. Nie jest to wiele, ale 
lokalny problem moŜe rozwiązać znacznie lepiej niŜ ciągłe pogłębianie rowu. 

 



 
 
Obszary predysponowane dla pełnienia funkcji suchych polderów.  
 



 
���� CEL OPERACYJNY  6. Zarządzanie gruntami i kształtowanie struktury ich uŜytkowania 
w dolinie 
 

Struktura uŜytkowania gruntów w dolinie rzeki i na jej obrzeŜach jest czynnikiem 
kluczowym dla jej stanu lub potencjału ekologicznego. Wpływ ten objawia się nie tylko 
bezpośrednio, ale takŜe, a moŜe nawet bardziej – pośrednio – poprzez presję na sposoby 
utrzymywania rzeki, jej regulację i gospodarkę wodną.   

Proponowane w strategii rozwiązania alternatywne do dotychczasowych sposobów 
„zarządzania rzeką” i szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej, jak poszerzanie 
korytarza migracyjnego rzeki czy tworzenie i utrzymywanie polderów zalewowych, a więc w 
praktyce przywracanie dawnego, zalewowego charakteru doliny, wymaga pilnego 
uporządkowania i zmian sposobu zarządzania gruntami. Podstawą jest kształtowanie struktury 
uŜytkowania gruntów w taki sposób, aby na terenach na których dopuszcza się zalanie 
dominowały grunty Skarbu Państwa, w tym trwałe, ekstensywne uŜytki zielone bądź lasy 
łęgowe, a w pobliŜu koryta rzeki grunty nieuŜytkowane gospodarczo, zadrzewienia, 
zakrzewienia, szuwary i inne uŜytki przyrodnicze. Sprawą kluczową jest równieŜ brak 
wraŜliwej na zalanie infrastruktury.  

Utrzymanie bądź odtwarzanie takich terenów wymaga więc aktywnej i długofalowaej, 
wykraczającej poza działania doraźne, polityki na róŜnych szczeblach zarządzania i 
planowania przestrzennego, od samorządów i ich dokumentów planistycznych zaczynając na 
administracji ochrony przyrody i planach ochrony kończąc.  

W dolinie Stobrawy istnieją dogodne warunki dla takich działań, jednak na naszych 
oczach następują przekształcenia własnościowe i zmiany form uŜytkowania, które wkrótce 
mogą je znacznie utrudnić, a nawet uniemoŜliwi ć.  

Przede wszystkim naleŜy bezwzględnie zatrzymać i odwrócić coraz powszechniej 
obserwowaną tendencje zaorywania łąk i przekształcania ich w pola. Nadmierne przesuszenie 
terenów łąkowych i pozornie trwałe odcięcie ich od regularnych zalewów, stanowi pokusę do 
zamiany ich przez właścicieli na pola orne lub intensywnego wykorzystania, co często wiąŜe 
się ze zniszczeniem chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków z II załącznika 
Dyrektywy Siedliskowej UE. UŜytkowanie gruntów jest indywidualną decyzją rolnika, jednak 
otrzymując płatności ze środków wspierania rolnictwa – zarówno bezpośrednie lub 
ukierunkowane na ochronę środowiska, rolnik zobowiązuje się do przestrzegania szeregu 
wymogów, norm i zasad. Działania naruszające te normy (np. niszczące siedliska gatunków 
chronionych w dowolnej formie ochrony przyrody – takŜe np. zaorywanie łąkowego siedliska 
derkacza w obszarze chronionego krajobrazu; naruszające ustalenia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000), podlegają karom, tj. redukcji świadczeń otrzymywanych ze 
środków wspierania rolnictwa, w tym płatności bezpośrednich (wymóg Wzajemnej 
Zgodności - cross compliance). Zasadniczym problemem jest tu jednak brak skutecznej 
kontroli tego typu działań nawet na obszarach Natura 2000. Sytuację, przynajmniej w tych 
obszarach, moŜe zmienić opracowanie planów zadań ochronnych, a przede wszystkim 
szczegółowe zinwentaryzowanie istniejących siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony i skuteczne poinformowanie właścicieli o wymogach 
ochrony, a jednocześnie moŜliwościach dodatkowego wspierania właściwego uŜytkowania 
gruntów, szczególnie na obszarach Natura 2000.            

MoŜliwości te są znaczne, choć nie wszędzie wykorzystywane. W aktualnej edycji 
programu rolnośrodowiskowego za odpowiednie uŜytkowanie łąk świeŜych, których znaczne 
powierzchnie zidentyfikowano w dolinie Stobrawy, moŜna było uzyskać płatność 800 - 840 
zł/ha, a za łąki trzęślicowe 1200 – 1390 zł/ha. W połączeniu z płatnościami bezpośrednimi i 
płatnościami za lokalizację w obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kwota 
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otrzymywana przez rolnika przekraczać mogła 2000 zł za 1 ha, zdecydowanie przekraczając 
średni dochód z intensywnego uŜytkowania tego typu gruntów.   

W perspektywie kolejnych lat (2014 – 2021) programy te, choć w nieco zmienionym 
kształcie, funkcjonować będą nadal, kluczowe dla poprawy potencjału ekologicznego 
Stobrawy jest więc zaangaŜowanie w realizację pakietów łąkowych jak największej liczby 
rolników i przede wszystkim objęcie nimi siedlisk istotnych dla zachowanie przedmiotów 
ochrony w obszarach Natura 2000. Nadal planowane są pakiety obejmujące cenne siedliska i 
zagroŜone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz cenne siedliska poza obszarami 
Natura 2000, a wśród siedlisk, których uŜytkowanie będzie wspierane znajdują się łąki 
świeŜe, wilgotne i trzęślicowe, a takŜe łąki selernicowe, a więc wszystkie siedliska łąkowe 
występujące w dolinie Stobrawy. Prawdopodobne jest, Ŝe większość przypadków zaorywania 
łąk wynika z nieświadomości faktu, Ŝe kwalifikują się one do płatności 
rolnośrodowiskowych, a ich otrzymanie nie ogranicza w stopniu istotnym dotychczasowych 
form uŜytkowania. 

Udział w programach rolnośrodowiskowych generować moŜe równieŜ odtwarzanie 
łąk, w miejscu gdzie gospodarka łąkowa została zarzucona. Wskazane byłoby jednak, być 
moŜe w ramach wdraŜania planów zadań ochronnych w obszarach Natura 2000, znalezienie 
środków na wtórne przekształcanie w uŜytki zielone łąk zamienionych w pola orne, a takŜe na 
zabiegi zatrzymania sukcesji drzew i krzewów oraz ograniczania ekspansywnych neofitów, 
szczególnie na zajętych przez nie siedliskach łąkowych stanowiących dawne, bądź 
potencjalne siedliska motyli stanowiących przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000.   
 Istotnym problemem są zmiany własnościowe, polegające na wyprzedaŜy przez 
Agencje Nieruchomości Rolnych gruntów Skarbu Państwa kluczowych dla róŜnych funkcji 
publicznych, między innymi ochrony przyrody, ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej. 
Nie funkcjonują obecnie Ŝadne mechanizmy ani polityka skutecznie przeciwdziałające tego 
typu działaniom. Dotyczy to takŜe doliny Stobrawy, gdzie wykupienie czy nawet dzierŜawa 
gruntów Skarbu Państwa połoŜonych na terenach zalewowych, generuje Ŝądania wobec tego 
samego Skarbu Państwa dotyczące ich skutecznego zabezpieczenia przed zalaniem i 
podtopieniami, nawet jeśli wymaga to milionowych nakładów wielokrotnie przekraczających 
wartość tych gruntów i potencjalnie utraconych dochodów. Tymczasem, formalne utworzenie 
i „budowa” polderów przeciwpowodziowych („budową” polderu jest w sytuacji terenów 
naturalnie zalewowych zaopatrzenie ich w urządzenia umoŜliwiające kontrolę zalania), 
podlegałoby przepisom specustawy przeciwpowodziowej4, m. in umoŜliwiając ANR 
nieodpłatne przekazywanie gruntów zalewowych na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego (gmin lub województwa).   
 Uregulowanie tych kwestii nie jest sprawą prostą, jednak dalsze brnięcie w 
dotychczasowym kierunku generować będzie coraz większe problemy we wszystkich 
rozpatrywanych tu wymiarach, będąc klasyczna ślepą uliczką, z której w pewnym momencie 
nie będzie juŜ wyjścia.    
 

                                                           

4
 Zapis art. 16 ustawy Prawo Wodne określa, Ŝe prawo do odszkodowania mają właściciele, posiadacze 

samoistni i uŜytkownicy wieczyści gruntów zalanych, ale nie posiadacze zaleŜni 9np. dzierŜawcy). 
Odszkodowanie jest za szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści. JeŜeli więc uprawy rolne nie zostały 
zniszczone w fazie plonowania, strata obejmuje nakłady poniesione na uprawę do momentu jej zniszczenia 
(zabiegi mechaniczne związane z uprawą, materiał siewny, opryski, nawozy, inne środki i zabiegi 
pielęgnacyjne). Ustalenie odszkodowania według teoretycznego plonu jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do 
zniszczenia upraw nie doszło, jest niezgodny z ustawą, gdyŜ obejmuje równieŜ utracone korzyści (Kowalski 
2012). 
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���� CEL OPERACYJNY  7. Zapobieganie deficytom wody   
 

W projekcie warunków korzystania z wód dla regionu wodnego Doliny Środkowej 
Odry, które będą dokumentem obowiązującym dla Stobrawy, zapisano priorytety w 
zaopatrzeniu w wodę. Są nimi w kolejności: zaopatrzenie w wodę pitną, woda dla produkcji 
leków i Ŝywności (przemysł farmaceutyczny i spoŜywczy), utrzymanie ekosystemów i inne 
cele, w tym rolnictwo, leśnictwo, rekreacja. NiezaleŜnie od powyŜszych priorytetów 
zapotrzebowanie na wodę w dolinie Stobrawy jest znaczne i w latach o jej deficycie naleŜy 
się liczyć z konkurencją o jej zasoby. Tymczasem zapisy w cytowanych „warunkach” są 
czysto teoretyczne, nie istnieje Ŝaden działający sprawnie system zarządzania wodą, ani w 
opisanej wcześniej sytuacji jej nadmiaru, ani deficytu.  

W związku z tym wskazane wydaje się opracowanie i wdroŜenie systemu sterowania 
przepływami na jazach (w tym zbiorniku Kluczborskim) uwzględniającego takŜe praktycznie 
nie brane dotychczas pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze.   
 Dla zapobiegania deficytom wody, jako alternatywę dla budowy kolejnych duŜych 
zbiorników wdroŜyć naleŜy program mikroretencji w całej zlewni. Odtwarzanie mokradeł, 
niewielkich zbiorników wodnych i terenów zalewowych na nieuŜytkowanych rolniczo 
gruntach to potencjał retencyjny rzędu kilkunastu mln m3 wody. O retencjonowaniu wody do 
niedawna zwykło się myśleć w kategoriach budowy wielkich zbiorników wodnych. 
Przejawem tego myślenia jest miedzy innymi zbiornik Kluczbork. Tymczasem retencja to 
zjawisko naturalnego lub sztucznego zatrzymywania wody nie tylko na powierzchni, ale i w 
glebie oraz pod ziemią. Głównym celem retencji jest poprawa bilansu wodnego zlewni 
rzecznych poprzez czasowe zatrzymanie lub zmniejszenie odpływu wód, czyli spowolnienie 
jej obiegu, a tym samym z jednej strony ograniczenie kulminacji spływów, skutkujących 
powodziami, z drugiej zwiększenie zapasu wody na okresy deficytów opadów.  

 Jednym z elementów projektu w ramach którego powstaje niniejsza strategia była 
inwentaryzacja niewielkich, moŜliwych do odtworzenia zbiorników wodnych w ramach 
zadania  „Program odtwarzania retencji naturalnej i mikroretencji w zlewni rzeki Sobrawy” 
(Chruściel 2013). Program ma słuŜyć intensyfikacji działań na rzecz poprawy stanu, 
odbudowy oraz powiększenia zasobów wodnych w zlewni rzeki Stobrawy, wpisuje się w 
pakiet przedsięwzięć zwiększających zasoby wód pod względem ilościowym, jak teŜ 
dotyczących poprawy jakości tych wód, z uwzględnieniem kompromisu między działaniami 
przeciwpowodziowymi a związanymi z ochroną przyrody. Na obszarze obejmującym 
zaledwie około 1/10 dorzecza Stobrawy (część zlewni Wołczyńskiego Potoku, Czarnej Wody, 
Bogacicy i Baryczki)  zinwentaryzowano 42 lokalizacje zbiorników wodnych nadających się 
do odtworzenia, o łącznej powierzchni 76,95 ha i pojemności moŜliwej do zretencjonowania 
wody wynoszącej 1.331.250 m³  (Chruściel 2013), a więc prawie tyle ile wynosi całkowita 
pojemność maksymalna zbiornika w Kluczborku.  

 
 
���� CEL OPERACYJNY  8. Ochrona i odtwarzanie zadrzewionych odcinków koryta rzeki  
 

Na ponad 80% przebiegu koryto Stobrawy jest odkryte, a brzegi pozbawione drzew i 
krzewów. Na niespełna 20% rzeka płynie przez las lub z nim graniczy lub jej brzegi porastają 
drzewa lub krzewy. Na odcinkach tych, dzięki obecności drzew koryta Stobrawy i jej 
bocznych odnóg są zacienione, dzięki czemu nie zarastają roślinnością wodną w sposób 
spowalniający spływ wody i wg. WZMiUW wymagający ingerencji. Ponadto drzewa i 
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krzewy porastające brzegi utrwalają koryto rzeki, na odcinkach zadrzewionych Stobrawa ma 
stabilny przebieg, nie tworzą się podmycia brzegów i stromych skarp, mimo, Ŝe na tych 
odcinkach nie są zwykle technicznie profilowane i zabezpieczane faszyną. Odcinki śródleśne 
(np. na wysokości Zawiści), w Ŝaden sposób nie profilowane i nie umacniane, cechuje 
zdecydowanie większa stabilność brzegów niŜ odcinki pozbawione drzew, o brzegach 
przekształconych i sztucznie sprofilowanych 
 

 
 

Jedno z nielicznych ocalałych śródpolnych zadrzewień łęgowych wzdłuŜ rzeki poniŜej 
Fałkowic. 
 

Optymalne z punktu widzenia ochrony walorów przyrodniczych decydujących o 
dobrym potencjale rzeki jest zrównowaŜona mozaika odcinków zacienionych i 
naświetlonych, obecnie te drugie są jednak w zdecydowanym niedomiarze.  

Na wskazanych  odcinkach, stanowiących co najmniej 30 - 40% długości rzeki naleŜy 
utrzymywać lub przywrócić zadrzewienia nadrzeczne. Stanowią one siedliska dla części 
preferujących  cień i chłodną wodę organizmów wodnych (w tym ryb), zapewniają 
stabilizację brzegów korzeniami, te z kolei tworzą ukrycia dla ryb.  

W związku z powyŜszym naleŜy bezwzględnie wstrzymać prowadzone dotychczas 
nagminnie wycinki drzew i całych zadrzewień wzdłuŜ rzeki prowadzone w ramach prac 
„remontowych”, a nawet utrzymaniowych, dopuszczając jedynie usuwanie drzew w sposób 
udokumentowany blokujących przepływ w korycie lub ewidentnie zagraŜających 
przewróceniem. 

TakŜe nie wszystkie drzewa przewrócone w nurt rzeki powinny być z niej usuwane. 
Zgodnie z obszerną wiedzą ekologiczną i wieloma publikacjami w tym zakresie (WyŜga i inni 
2003, Arche 2009, Boyer i inni 2003, Hughes i Thoms 2003 i inni), tzw. coarse woody derbis 
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– czyli „gruby rumosz drzewny”; drzewa zwalone w nurt rzeki, są bardzo istotnym z 
ekologicznego punktu widzenia elementem struktury ekosystemu rzeki. Rozpowszechnione 
przekonanie, Ŝe istotnie utrudniają one przepływ wody i stwarzają zagroŜenie powodziowe 
nie znajduje potwierdzenia w obserwacjach z tych rzek w Polsce, z których – np. ze względu 
na ochronę w parku narodowym – martwe drzewa nie są w ogóle usuwane; występujące tam 
„zatory drzewne” nie utrudniają przepływu i nie powodują jakiegokolwiek piętrzenia wody 
groŜącego powodzią. 

Na Stobrawie istotne moŜe być niebezpieczeństwo, Ŝe w związku z nieprawidłową 
konstrukcją  wielu mostów, w warunkach powodziowych niesiony przez wodę rumosz 
drzewny mógłby tworzyć zatory pod mostami, co moŜe skutkować zalewaniem terenu 
powyŜej mostów (zazwyczaj zurbanizowanego) oraz rozmyciem drogi i przyczółków takich 
mostów przez szukającą ujścia wodę. Niebezpieczeństwu takiemu moŜna jednak zapobiegać 
środkami technicznymi, np. w formie palisady przeciwrumoszowej w miejscu wypływu rzeki 
z obszarów leśnych / silnie zadrzewionych,  zlokalizowanej tak by ew. zator na palisadzie 
powodował tylko zalewanie terenów nie zurbanizowanych.  

Wymienione wyŜej działania stanowią alternatywę dla wdraŜanego dotychczas, 
degradującego walory przyrodnicze, technicznego utrzymania rzeki. Jej przyjęcie daje szansę 
na poprawę stanu hydromorfologii rzeki, a w ślad za tym potencjału ekologicznego 
wyraŜanego wskaźnikami biologicznymi. Poprawa ta, w ujęciu długofalowym, niesie ze sobą 
takŜe wymierne korzyści społeczne i oszczędności ekonomiczne, których nie zapewnia 
aktualnie promowane bądź wymuszane i ciągle skutecznie wdraŜane anachroniczne podejście, 
pozostałość poprzedniego wieku. 

 
 
Kolejnym celem działań zmierzających do osiągnięcia dobrego potencjału 

ekologicznego rzeki powinno być doprowadzenie rzeki do stanu umoŜliwiaj ącego 
„wła ściwy stan ochrony” przedmiotów ochrony Natura 2000 (tj. chronionych w 
obszarach Natura 2000 siedlisk przyrodniczych i gatunków). 
 
 
���� CEL OPERACYJNY  9. Realizacja celów środowiskowych dla obszarów chronionych 
 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną i Prawem Wodnym, celem środowiskowym 
dla wód jest równieŜ osiągnięcie „norm i celów” (w zakresie dotyczącym wód) związanych z 
istnieniem tzw. obszarów chronionych. W przypadku Stobrawy, obszarami chronionymi są 
formy ochrony przyrody: trzy obszary Natura 2000, jeden park krajobrazowy i jedne obszar 
chronionego krajobrazu. 
 
Stworzenie warunków dla zachowania przedmiotów ochrony sieci Natura 2000. Rzeka 
Stobrawa przepływa przez dwa Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 - „Łąki w okolicach 
Kluczborka nad Stobrawą” (PLH160013) i „Ł ąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą”  (PLH 
160012). W obu głównymi przedmiotami ochrony są motyle związane z ekstensywnie 
uŜytkowanymi łąkami i ich siedliska. W tym kontekście potencjał ekologiczny rzeki 
powiązany jest ze stanem ochrony gatunków w obszarach Natura 2000.       

Właściwy stan ochrony gatunków motyli (ale teŜ innych owadów, ryb i płazów z zał. 
II Dyrektywy Siedliskowej) chronionych w Obszarach oznacza, Ŝe:  
• ich liczebność jest stabilna w dłuŜszym okresie (mogą występować naturalne fluktuacje) 
oraz populacja wykorzystuje potencjalne moŜliwości siedliska, oraz struktura wiekowa, 
rozrodczość i śmiertelność prawdopodobnie nie odbiegają od normy; 
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• ich siedliska ma odpowiednią wielkość i jakość dla długoterminowego przetrwania gatunku 
(dla poszczególnych gatunków opracowuje się katalogi wskaźników jakości ich siedliska, 
odpowiednio do ekologii i biologii kaŜdego gatunku – np. dla róŜanki wśród tych 
wskaźników znajdzie się obecność małŜy, dla głowacza białopłetwego – obecność 
kamienisto-Ŝwirowego dna), 
• brak jest istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje się większych zagroŜeń w 
przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w populacji i siedlisku. Zachowanie 
gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne  
 

W standardowych formularzach danych dla Ŝadnego z obu Obszarów nie zostały 
wprawdzie wymienione Ŝadne siedliska przyrodnicze, jednak przeprowadzona w roku 2012 
inwentaryzacja wskazuje, Ŝe w obu występuje ich co najmniej kilka, między innymi kluczowe 
dla ochrony motyli łąki trzęślicowe i świeŜe. Ich właściwy stan to sytuacja, w której: 
• powierzchnia nie zmniejsza się, nie jest antropogenicznie pofragmentowana, 
• typowa struktura i funkcje ekosystemu są zachowane w dobrym stanie, brak znaczących 
zaburzeń, zachodzą typowe dla ekosystemu procesy ekologiczne, stan typowych dla 
ekosystemu gatunków jest właściwy, róŜnorodność biologiczna związana z ekosystemem jest 
niezuboŜona, 
• brak jest zagroŜeń i negatywnych trendów. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym 
w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne. 
 

Odtworzenie warunków przyrodniczych utrzymania siedlisk motyli w obszarze „Łąki 
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą” przez odbudowę odpowiedniego  systemu 
melioracyjnego proponują Malkiewicz i Jankowski (2012). 

Charakteryzują oni sytuację przedmiotów ochrony i ich siedlisk i formułują konkretne 
działania w Obszarze z podziałem na dwie części. Na niŜej połoŜonym odcinku Stobrawy, w 
zachodniej części obszaru (Czaple Stare - Markotów DuŜy) naleŜy dąŜyć do odtworzenia 
istniejącego dawniej, a obecnie nie funkcjonującego systemu rowów oraz zastawek.  
Powinien on słuŜyć utrzymaniu właściwych stosunków wodnych dla występującej tu mozaiki 
siedlisk łąkowych wraz z siedliskami chronionych motyli: czerwończyka nieparka, 
czerwończyka fioletka (nie uwzględnionego w sdf) i modraszka nausitousa, a takŜe ich roślin 
Ŝywicielskich oraz dla zapewnienia opłacalności gospodarowania na tych łąkach. W tym celu 
według cytowanych autorów niezbędne jest odtworzenie droŜności centralnego cieku (tzw. 
Szyrobanckiej Wody), leŜącego między Stobrawą, a jej bocznym korytem (Kluczborskim 
Strumieniem) oraz odbudowanie systemu zastawek na tym rowie. Obszar ten moŜe 
jednocześnie słuŜyć jako opisywany juŜ wcześniej suchy polder, w celu ochrony 
przeciwpowodziowej niŜej połoŜonych terenów i miejscowości.  

Według cytowanego opracowania głównym problemem związanym z ochroną siedlisk 
i gatunków motyli w omawianej części doliny jest nieprawidłowe funkcjonowanie systemu 
wodno-melioracyjnego. Poprzez wieloletnie zaniedbanie konserwacji centralnego cieku 
(Szyrobanckiej Wody) nie ma obecnie moŜliwości skutecznego nawadniania łąk wodą ze 
Stobrawy w okresach suszy i usuwania stagnującej wody po zdarzających się wylewach. 
Zarówno przesuszenie, jak i stagnowanie źle wpływa na występujące tu łąkowe zbiorowiska 
roślinne i rośliny Ŝywicielskie gatunków motyli – przedmiotów ochrony na obszarze N2000. 

Problematyczny wydaje się takŜe nowo wybudowany wpust do centralnego cieku, 
który znajduje się znacznie niŜej niŜ uprzednio, co powoduje, Ŝe dla skutecznego 
funkcjonowania, przy takiej konstrukcji wpustu, rów musiałby być pogłębiony bardziej niŜ w 
przeszłości, co z kolei negatywnie wpłynęłoby na warunki wodne łąk. Problemowi temu 
moŜna będzie częściowo zaradzić operując odpowiednim systemem zastawek na cieku 
centralnym i niepogłębianiem rowów bocznych – poprzecznych, być moŜe konieczna jednak 
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będzie przebudowa wpustu..  
Oprócz odtwarzania systemu melioracyjnego, konieczne są tu działania z zakresu 

czynnej ochrony: koszenie szuwarów, głównie trzciny, zmierzające do jej eliminacji, 
zwiększenie populacji gatunków Ŝywicielskich przez poprawę warunków siedliskowych dla 
przedmiotów ochrony (np. wykaszanie, wysiewanie z nasion). Działania takie na niewielką 
skalę zostały juŜ podjęte w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagroŜonych siedlisk i 
motyli w sieci Natura 2000 w południowo zachodniej Polsce”, prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO UNIA, finansowanego ze środków Programu 
Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu przywracane jest uŜytkowanie kośne kilku 
fragmentów łąk koło miejscowości Markotów DuŜy i KręŜel.  

Zwrócić tu trzeba jednak uwagę, Ŝe uŜytkowanie kośne łąk dla ochrony motyli musi 
być specyficzne, w tym przede wszystkim ekstensywne. Modraszkom najbardziej sprzyja 
koszenie co 2 - 3 lata, a nie corocznie. Koszenie powinno być realizowane albo w terminie  
wczesnym, albo teŜ silnie opóźnionym. Dlatego przywrócenie uŜytkowania kośnego łąk musi 
się wiązać ze skuteczną promocją ich ekstensywnego uŜytkowania i udziału rolników w 
programach je wspierających.  
 
 

  
 
Tablica projektu „Trwałe zachowanie zagroŜonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w 
południowo zachodniej Polsce”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO 
UNIA nad Stobrawą. 

 
Malkiewicz i Jankowski (2012) zwracają równieŜ uwagę, Ŝe stosunki wodne na 

omawianych łąkach zostały zmienione takŜe poprzez sukcesywne usypywanie podczas prac 
utrzymaniowych, z materiału z pogłębianych koryt, ciągłych warg brzegowych wzdłuŜ 
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prawego brzegu koryta Stobrawy i wzdłuŜ większości przebiegu lewego brzegu bocznego 
koryta rzeki (Kluczborskiego Strumienia). Wargi te utrudniają zarówno wlewanie jak i 
opuszczanie doliny przez wody powodziowe. Na wybranych odcinkach graniczących z 
łąkami postulują ich likwidację, (rozplantowania) i umoŜliwienie swobodnego kontaktu rzeki 
z doliną.  

Alternatywą dla tych propozycji jest ich pozostawienie, tak by powiększyć rezerwę 
retencyjną w proponowanym suchym polderze, jednak pod warunkiem odtworzenia 
sprawności systemu wodno-melioracyjnego powiązanego z Szyrobancką Wodą, w sposób 
pozwalający na wykorzystanie go zarówno do nawadniania łąk w sposób gwarantujący 
odpowiednie warunki funkcjonowania siedlisk przyrodniczych, jak i ich zalewania w sytuacji 
zagroŜenia powodziowego.  

W/w zagadnienia hydrologiczne, a takŜe relacja warunków wodnych obszaru i 
sposobów uŜytkowania łąk, oraz wpływ warunków wodnych i prawdopodobnych reŜimów 
uŜytkowania, muszą być przedmiotem pogłębionej analizy.  Dla zapewnienia takiej analizy, 
dla tego obszaru Natura 2000 konieczne wydaje się opracowanie planu ochrony. W przypadku 
wcześniejszego opracowywania planu zadań ochronnych, szczegółowa analiza powyŜszych 
zagadnień i opracowanie planu ochrony powinny zostać wskazane jako jedno z zadań. 

 
Na wyŜej połoŜonym odcinku doliny w tym obszarze Natura 2000 (Czaple Stare – 

Kluczbork) Malkiewicz i Jankowski (2012) postulują między innymi zachowanie istniejących 
systemów melioracyjnych, jednak bez pogłębiania rowów powodującego przekształcenia 
roślinności charakterystycznej dla łąk uŜytkowanych ekstensywnie oraz promocję włączenia 
łąk w programy rolno – środowiskowe (pakiet dla łąk świeŜych lub trzęślicowych). Działania 
te powinny się znaleźć w planie zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 jaki będzie 
przygotowywany w najbliŜszych latach.  

Plan ten powinien takŜe uwzględnić zachowanie bądź odtworzenie korzystnych 
warunków wodnych dla zaleŜnych od wody siedlisk przyrodniczych i gatunków z zał. I i II 
Dyrektywy Siedliskowej nie wymienionych w standardowym formularzu danych – trzepli 
zielonej, kozy oraz łąk trzęślicowych i świeŜych.      

Jeszcze silniej przekształcony pod względem hydromorfologicznym, a takŜe 
niekorzystnych trendów i przekształceń w uŜytkowaniu gruntów, jest drugi Specjalny Obszar 
Ochrony Natura 2000 „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą” . Rzeka na 
przewaŜającej długości jest tu obwałowana, lub odcięta od kontaktu z doliną wysoką wargą 
brzegową, znaczna część dawnych uŜytków zielonych została porzucona, inne są 
przekształcane w pola orne. Program ich ochrony określi plan zadań ochronnych, który 
powstanie w najbliŜszych latach, jednak juŜ dziś moŜna wskazać najwaŜniejsze postulaty w 
stosunku do gospodarki wodnej w kontekście celów środowiskowych dla Stobrawy. Są to: 
odtworzenie przynajmniej na części Obszaru kontaktu doliny z rzeką, zaprzestanie działań 
generujących pogłębienie koryta rzeki i obniŜanie się poziomu lustra wody, odwrócenie 
trendu przekształcania uŜytków zielonych w grunty orne.    

Istotnym działaniem zmierzającym do powstrzymania degradacji siedlisk motyli w 
obszarach Natura 2000 i poza nimi, jest zahamowanie ekspansji neofitów - w miejscach 
wilgotnych ziołorośli z trzciną, kolczurką i niecierpkiem gruczołowatym, w miejscach 
suchszych, na łąkach świeŜych - łanów nawłoci. Najlepszym sposobem jest przywrócenie 
tradycyjnego uŜytkowania łąkowego, choć w pierwszych latach, na siedliskach porośniętych 
neofitami musi być ono intensywniejsze, niŜ wynikałoby to z wymogów ochrony siedlisk 
motyli.      

 Trzecim obszarem Natura 2000 przez który przepływa rzeka Stobrawa jest Obszar 
Specjalnej Ochrony „Grądy Odrzańskie”, obejmujący dolinę Odry na pograniczu woj. 
opolskiego i dolnośląskiego. Dla Obszaru tego opracowywany jest obecnie plan zadań 
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ochronnych, zapisy projektu planu nie odnoszą się bezpośrednio do gospodarki wodnej w 
dolinie Stobrawy, choć gatunki stanowiące przedmioty ochrony w Obszarze powiązane są 
dość ściśle z siedliskami zaleŜnymi od wody.  
 Generalnie we wszystkich wymienionych obszarach Natura 2000 opisywane wyŜej 
działania powinien usankcjonować plan ochrony lub plan zadań ochronnych. Do czasu ich 
opracowania naleŜy wstrzymać się z wszelkimi działaniami w sposób istotny ingerującymi w 
gospodarkę wodą na objętych ochroną w sieci Natura 2000 odcinkach rzeki.   
 

Proponuje się rozwaŜyć moŜliwość połączenia obu leŜących w dolinie siedliskowych 
obszarów N2000 w jeden. LeŜą one w dolinie jednej rzeki, mają takie same uwarunkowania 
przyrodnicze i przedmioty ochrony – jako jeden miałby większe znaczenie dla zachowania 
krajowych populacji gatunków, mniejsze koszty wdraŜania ochrony, a większe moŜliwości 
podejmowania kompleksowych działań. NaleŜałoby równieŜ zweryfikować i uzupełnić listę 
przedmiotów ochrony w obszarach siedliskowych, stosownie do rzeczywistego, znaczącego 
występowania w nich gatunków z załącznika II i siedlisk przyrodniczych z załącznika I 
dyrektywy siedliskowej (czerwończyk fioletek, koza, trzepla zielona, przyrodnicze siedliska 
łąkowe). 
 
 
Poprawa skuteczności przestrzegania uwarunkowań wynikających z połoŜenia 
Stobrawy w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Obowiązujący plan ochrony 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Rozporz. Wojewody Opol. 0151/P/8/07 z 19.01.2007 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla SPK, Dz.Urz. 4 poz. 76.) przewiduje w 
szczególności następujące „normy i cele”, które w związku z tym stają się w odpowiednim 
zakresie celem środowiskowym, jaki musi być uwzględniany w zarządzaniu Stobrawą: 
 

Przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, zwłaszcza dolinom 
rzecznym, torfowiskom. Zachowanie kulturowych krajobrazów rolnych dolin 
rzecznych. Zachowanie krajobrazów z dominującymi ekosystemami wodno - błotnymi 
i tych ekosystemów. Zwiększenie retencji zlewni oraz renaturyzacja układów 
hydrologicznych. Zachowanie wszystkich istniejących antropogenicznych struktur 
zatrzymujących wodę tj. podpiętrzeń, młynówek oraz zbiorników wodnych. Ochrona 
gleb organicznych - wykluczenie odwadniania i przywracanie zabagnienia na ich 
obszarze. Wtórne zabagnienia niektórych odcinków zmeliorowanych przyrodniczo 
cennych dolin rzecznych. Ochrona starorzeczy, oczek  wodnych, zadrzewień i 
wysokiej roślinności podczas prac regulacyjnych lub melioracyjnych. Doprowadzenie 
wód rzek do klasy czystości odpowiadającej ich naturalnym cechom. Ochrona i 
odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, wilgotnych i podmokłych łąk. 
Utrzymywanie odpowiednio duŜej powierzchni trzcinowisk na kompleksach stawów 
rybnych. Zachowanie [nie zabudowanej] 30 m strefy ekotonu od wód. Tworzenie 
lokalnych korytarzy ekologicznych między izolowanymi płatami poprzez zabudowę 
biologiczną cieków wodnych. Ograniczenia melioracji odwadniających. Ochrona 
procesów erozyjno - akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, 
skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. 

 
 Większość proponowanych w tej strategii działań wpisuje się bardzo dobrze w 
zacytowane zapisy planu. Nie wpisuje się w nie natomiast zdecydowanie wiele działań 
regulacyjno – utrzymaniowych realizowanych na Stobrawie w ostatnich latach, juŜ po 
zatwierdzeniu zapisów cytowanego planu, znaczna ich część stoi z zacytowanymi zapisami w 
jawnej sprzeczności.  
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Dotychczasowa, stosowana przez wiele lat przez WZMiUW, praktyka nie 
uwzględniania na etapie projektowania inwestycji dotyczących rzeki zapisów wynikających z 
planu ochrony Parku lub ich lekcewaŜenie przy realizacji prac utrzymaniowych, w odbiorze 
społecznym stawia administrację parków krajobrazowych, zobowiązaną do egzekwowania 
zapisów prawa ochrony przyrody na etapie opiniowania lub uzgadniania przedsięwzięć, w roli 
czynnika hamującego inwestycje. W efekcie, pod presją potencjalnego zagroŜenia 
powodziowego, do szkodliwych przyrodniczo i degradujących przyrodę Parku projektów, 
wprowadzano mniej lub bardziej kosmetyczne (bo tylko takie moŜliwe są na tym etapie)  
zmiany i projekty były realizowane.  

Praktyka ta zdecydowanie powinna ulec zmianie. Przykładowo zapis w planie ochrony 
parku „ochrona zadrzewień i wysokiej roślinności podczas prac regulacyjnych lub 
melioracyjnych” oznacza, Ŝe prace naleŜy projektować tak, aby roślinności nie niszczyć, a nie 
jak dotychczas, tylko dlatego, Ŝeby koparka mogła swobodnie przemieszczać się wzdłuŜ 
brzegu, jako nieodłączny i konieczny element prac, nie tylko regulacyjnych, ale nawet 
utrzymaniowych, traktować wycinkę wszystkich lub prawie wszystkich zadrzewień i 
zakrzewień. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac projektowych na terenie parku 
krajobrazowego projektanci powinni zapoznać się z przepisami ochrony przyrody, omówić 
zagroŜenia i proponowane metody pracy z administracją parku, a dopiero w następnej 
kolejności przystępować do ich projektowania.    

Zarówno planowane inwestycje dotyczące Stobrawy i jej dopływów, jak i sposoby 
utrzymywania tych cieków, powinny być oceniane pod kątem ich wpływu na osiągnięcie w/w 
celów. 
 
 
Poprawa skuteczności przestrzegania uwarunkowań wynikających z połoŜenia 
Stobrawy w obszarze chronionego krajobrazu. Dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy 
Stobrawsko-Turawskie, rozporządzenie. 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z 8.05.2006 
r. (Dz. Urz. 33 poz. 1133), określa – jako „sposoby ochrony ekosystemów” następujące 
„:normy i cele”, które w związku z tym stają się w odpowiednim zakresie celem 
środowiskowym, jaki musi być uwzględniany w zarządzaniu Stobrawą: 
 

Zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do naturalnego istniejących 
śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk w lasach. Zachowanie śródpolnych 
torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych. Ograniczenie melioracji 
odwadniających, w tym regulowania odpływu wody z sieci rowów, tylko do ram 
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem reŜimów 
wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno - błotnych 
i obszarów źródliskowych cieków. Zachowanie i ochrona zbiorników wód 
powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej. Zachowanie pasów 
roślinności wzdłuŜ rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac związanych 
z ich utrzymaniem i konserwacją. Preferowanie wokół zbiorników wodnych 
roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy powierzchniowe. Utrzymanie i 
odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków. Zwiększanie małej retencji 
poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz 
starorzeczy i lokalnych obniŜeń terenu. 
 
Sieć obszarów chronionego krajobrazu nie posiada własnej administracji czuwającej 

nad przestrzeganiem prawa, w efekcie, przy projektowaniu i wydawaniu decyzji dotyczących 
gospodarki wodnej obszarów chronionego krajobrazu zwykle się nie uwzględnia, lub 
ogranicza do uwagi, Ŝe inwestycja leŜy w obszarze, bez odnoszenia się do treści 
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obowiązujących w nim zakazów i zasad. Tymczasem większość powyŜszych zapisów odnosi 
się wprost do sposobów regulacji i utrzymania rzeki i one równieŜ we wszelkich projektach 
dotyczących gospodarki wodnej na odcinku Stobrawy leŜącym w granicach Obszaru, 
powinny być traktowane jako obowiązujące prawo.  Zarówno planowane inwestycje 
dotyczące Stobrawy i jej dopływów, jak i sposoby utrzymywania tych cieków, powinny być 
oceniane pod kątem ich wpływu na osiągnięcie w/w celów. 
 
 
 
 
���� CEL OPERACYJNY  10. Wspieranie proekologicznych metod gospodarki stawowej 
 

Rodzajem działalności najsilniej powiązanym z gospodarką wodną w dolinie 
Stobrawy, obok rolnictwa i ochrony przed powodzią, mającym największy wpływ na 
potencjał ekologiczny rzeki jest gospodarka stawowa.  

Woda z rzeki jest podstawą funkcjonowania kilkuset ha zasilanych przez nią stawów, 
rzeka jest teŜ odbiornikiem wód spuszczanych ze stawów po zrealizowaniu cyklu 
produkcyjnego. Gospodarka stawowa jest źródłem uwalniania obcych gatunków ryb – 
sumika karłowatego i czebaczka amurskiego. Oba występują w dolinie Stobrawy, zawleczone 
tu przy okazji hodowli karpia. Choć stousnkowo nieliczne, rozmnaŜają się w zaniedbanych 
kompleksach stawów lub rowach, kanałach na ich obrzeŜach, a następnie przenikają do rzeki, 
gdzie konkurują z rodzimymi gatunkami ryb, przyczyniając się do zachwiania równowagi ich 
populacji.   

 Ekstensywnie uŜytkowane stawy są jednak takŜe cennymi przyrodniczymi 
elementami krajobrazu: są najwaŜniejszym miejscem duŜych koncentracji płazów, istotnym 
Ŝerowiskiem wielu zagroŜonych gatunków ptaków. Kompleksy stawów i historyczne systemy 
doprowadznaia / odprowadzania wody muszą być postrzegane takŜe jako zabytek kultury i 
istotny element krajobrazu kulturowego. 

Z gospodarką stawową powiązane są prawie wszystkie elementy składające się na 
ocenę potencjału ekologicznego rzeki – zaczynając od wskaźników fizykochemicznych 
jakości wody, a na wskaźniku naturalności zespołów ryb kończąc. Strategicznym załoŜeniem 
powinno być utrzymanie tej gospodarki, ale taka ewolucja form je prowadzenia, by 
produkowała ona, w równym stooniu jak ryby, „usługi ekossytemowe” w postaci 
podtrzymywania róŜnorodności biologicznej, istnienia atrakcyjnego i specyficznego 
krajobrazu kulturowego, czy retencjonowania wody (por. rozdział o zarządzaniu wodą w 
stanach wezbraniowych). 

Wsparcie ekstensywnych form gospodarki rybackiej, szczególnie na obszarach 
chronionych, było przedmiotem dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Ryby na 
lata 2007 - 2013 (Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe). Celem wsparcia było 
„zrekompensowanie producentom wykorzystywania tradycyjnych metod produkcji 
wspomagających ochronę i poprawę stanu środowiska oraz zachowanie bioróŜnorodności 
oraz promocja ekologicznych praktyk produkcyjnych w polskim sektorze akwakultury”.  

Gospodarstwa rybackie z doliny Stobrawy korzystały z tej formy wsparcia, juŜ w 
latach 2007 – 2013, dla niewielkich gospodarstw uŜytkujących tradycyjnie funkcjonujące, 
rozdrobnione kompleksy stawów taka forma wsparcia wydaje się atrakcyjna. Z tytułu samego 
połoŜenia stawów w obszarze Natura 2000 lub obszarze objętym inną formą ochrony 
przyrody moŜna było otrzymać 600 zł/ha.  

Konkretne działania (bądź zaniechania) objęte dotychczasowym wsparciem to między 
innymi utrzymanie na niezmienionym poziomie powierzchni zarośniętej roślinnością 
wynurzoną (dotychczasowa płatność 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, na 
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której beneficjent utrzymuje powierzchnie zarośniętą roślinnością wynurzoną), utrzymanie 
wysp, skarp, grobli wraz z ławami oraz innych nieuŜytków (pokrytych trawą, roślinnością 
zielną, krzewami lub drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk (130 zł/ha powierzchni 
ewidencyjnej objętej dofinansowaniem), utrzymanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą 
przez cały rok (160 zł/ha powierzchni stawu wraz z groblami). Wspierane, łączną kwotą do 
2000 zł, było takŜe stosowanie zaawansowanych technik oczyszczania wód odprowadzanych 
z obiektów (w tym filtrów, biofiltrów, napowietrzania, mikrosit lub lagun).  

 Trudno w tej chwili przewidzieć dokładnie jak będą funkcjonowały podobne 
programy w bliŜszej i dalszej przyszłości, i jakiego rodzaju działania będą wspierane. MoŜna 
jednak oczekiwać, Ŝe mechanizmy wspierające ekstensywną, proprzyrodniczą gospodarkę na 
stawach będą istnieć nadal. Płatności będą coraz bardziej uzaleŜnione od spełniania 
konkretnych wymogów ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody. Na lata 2014-2020 
planowany jest Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (ł ączący mechanizmy wsparcia dla 
rybołowstwa morskiego oraz rybactwa i akwakultury śródlądowej), a w nim działanie 1.2.1 
„Akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska” - promowanie akwakultury 
przyjaznej środowisku poprzez rekompensowanie podmiotom prowadzącym gospodarstwa 
chowu i hodowli ryb stosowania tradycyjnych metod produkcji, wspomagających ochronę i 
poprawę stanu środowiska oraz zachowanie bioróŜnorodności. W ramach tego działania 
wspierane mają być m. in. formy ekstensywnej akwakultury, w tym ochronę i poprawę 
środowiska, róŜnorodność biologiczną, a takŜe zarządzanie krajobrazem i tradycyjne cechy 
terenów akwakultury, a takŜe ew. koszty wiąŜące się z udziałem w ochronie i rozmnaŜaniu 
zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy róŜnorodności 
biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzone pod ich nadzorem.  

W kontekście osiągnięcia przez rzeką Stobrawę właściwego potencjału ekologicznego 
i jego utrzymania, najistotniejsze wydaje się przekonanie jak największej liczby właścicieli i 
uŜytkowników stawów do utrzymania bądź wprowadzenia gospodarki ekstensywnej oraz 
skuteczna kontrola rzeczywistego wdraŜania zadeklarowanych norm i działań.  
 NajwaŜniejsze sformułowane z perspektywy niniejszej strategii oczekiwania i 
postulaty wobec perspektyw gospodarki stawowej w dolinie i dorzeczu Stobrawy (zarówno 
do właścicieli stawów jak i podmiotów mających wpływ na gospodarkę stawową) to: 
działania  w kierunku utrzymania odpowiedniej czystości wód odprowadzanych (docelowo 
kontrola tego aspektu w ramach monitoringu wód), zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem 
obcych gatunków ryb, np. „filtry” w postaci akwenu (fragmentu rowu) obsadzonego przez 
ryby drapieŜne na doprowadzalnikach i rowach odprowadzających wodę, utrzymywanie w 
kompleksach co najmniej jednego stawu napełnionego przez cały rok, utrzymywanie w 
obrębie gospodarstwa niewielkich płytkich akwenów, rozlewisk i mokradeł nie zasiedlonych 
przez ryby, stanowiących dogodne siedliska i miejsca rozrodu płazów, utrzymywanie 
roślinności wynurzonej oraz przebudowa urządzeń piętrzących pod kątem likwidacji barier.  
 
 
 
���� CEL OPERACYJNY  11. Zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów doliny i rzeki w 
formie obszarów chronionych oraz ograniczenie do minimum ingerencji w ich obrębie  

 
W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej wybranych elementów i grup gatunków 

przeprowadzonej w roku 2012 (Dziuba i inni 2012) wskazano odcinki rzeki i jej doliny 
najcenniejsze pod względem przyrodniczym oraz zaproponowano najbardziej odpowiednie 
wg w/w autorów formy ich ochrony. PoniŜej prezentujemy te propozycje, nieco 
zmodyfikowane i uzupełnione, w kolejności od ujścia do Odry w kierunku źródeł. 
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Odcinek pomiędzy ujściem Budkowiczanki a ujściem do Odry. Dla obszaru tego juŜ 
wcześniej proponowano utworzenie obszaru SOO Natura 2000 „Uj ście Nysy i Stobrawy do 
Odry”. Znajdował się on na tzw. ,,Shadow List'' - liście proponowanych do powołania  
obszarów Natura 2000, jednak do dziś nie został ustanowiony. Jako alternatywę, bardziej 
realną do realizacji dziś, kiedy sieć Natura 2000 w Polsce jest juŜ na końcowym etapie 
tworzenia, naleŜy rozwaŜyć korektę granic Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Łąki w 
okolicach Karłowic nad Stobrawą”. Obecnie omawiany odcinek leŜy jedynie w graniach 
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Grądy Odrzańskie”, w którym przedmiotami ochrony 
są tylko gatunki ptaków i ich siedliska. Nie zapewnia to właściwej ochrony gatunkom 
załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, które tutaj występują. Są to między innymi: kumak 
nizinny Bombina bombina, trzepla zielona Ophiogomphus ceciliae, zalotka większa 
Leucorrhinia pectoralis, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek nausitous 
Phengaris nausithous. Wśród występujących tu siedlisk przyrodniczych na uwagę zasługują 
lasy łęgowe i łąki selernicowe.  

WzdłuŜ brzegów Stobrawy, które nie podlegały prowadzonym w ostatnich latach 
pracom regulacyjnych, zachodzą procesy spontanicznego odtwarzania się naturalnej 
roślinności drzewiastej, są to formacje stadiów regeneracyjnych nadbrzeŜnych łęgów 
wierzbowych, jak i pojedyncze drzewa i krzewy oraz ich róŜnej wielkości skupiska.  

Największym zagroŜeniem dla siedlisk tego obszaru i związanych z nimi gatunków 
ptaków (zwłaszcza gatunków wodno-błotnych) są postępujące deficyty wody w strefach 
właściwych dla intensywnego oddziaływania wód rzecznych, kształtowanych zarazem przez 
odpowiedni poziom wód gruntowych (Dziuba i inni 2012). Ma to katastrofalny wpływ na 
duŜe powierzchnie turzycowisk, powodując ich silne, czasowe przesuszenie, lub nawet 
zupełne braki wody przez większość sezonu wegetacyjnego. Problemy te spowodowane są 
głownie przez regulację i pogłębienie koryta rzecznego. Prowadzenie prac regulacyjnych 
zaprzepaszcza takŜe wyniki procesu regeneracji roślinności nadbrzeŜnej (zwłaszcza drzew i 
krzewów) oraz istotnego dla wielu gatunków procesu depozycji osadów w korycie rzeki 
(powstawania aluwiów).    

Obserwowane na tym odcinku procesy wypłycania starorzeczy (siedlisko zalotki 
większej), grądowienia łęgów (siedlisko wielu owadów) oraz przesuszenia łąk (siedlisko 
czerwończyka nieparka i modraszka nausitousa) jest niewątpliwie skutkiem ustawicznie 
prowadzonych regulacji oraz pogłębiania rzeki. Działania te negatywnie wpływają równieŜ na 
populację trzepli zielonej, która równieŜ na tym odcinku rzeki występuje.    
Fragment doliny długości 1,7 km, stosunkowo najlepiej zachowany i o wyjątkowo 
mozaikowym charakterze, obejmujący tereny leśne, otwarte, półotwarte i większe zbiorniki 
wodne, Dziuba i inni (2012) proponują objąć ochroną rezerwatową. WzdłuŜ koryta rzeki jest 
on wyznaczony przez następujące współrzędne: 1. N: 50°50’35,6’’, E: 17°37’27,87’’; 2. N: 
50°50’24,11’’, E: 17°38’51,65’’. Obszar jest wyjątkowy przede wszystkim z uwagi na bardzo 
duŜą róŜnorodność zasiedlających go gatunków ptaków. Odnotowano na nim dziewięć 
gatunków ptaków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej (kania czarna – 1 para, błotniak stawowy 
– 1 para, Ŝuraw – 2 pary, zimorodek – 1 para, dzięcioł czarny – 1 para, dzięcioł średni – 2 
pary, jarzębatka – 5 par, muchołówka białoszyja – 3 pary, gąsiorek – 7 par) i dalszych 
siedemnaście gatunków rzadkich lub nielicznych. Siedliskami warunkującymi istnienie 
stwierdzonych stanowisk ptaków, jednocześnie stanowiącymi o ponadprzeciętnych walorach 
przyrodniczych są przede wszystkim: łęgi wierzbowe, topolowe, dębowo-wiązowo-
jesionowe, grądy, starorzecza, płytkie zbiorniki wodne, turzycowiska, trzcinowiska i 
niewielkie powierzchnie łąk wilgotnych i świeŜych. W lasach stwierdzono występowanie teŜ 
szeregu gatunków owadów charakterystycznych dla dobrze zachowanych lasów łęgowych 
(Anthaxia manca, Aulonium trisulcum, Clytus tropicus, Colydium elongatum, Corticeus 
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fasciatus, Mesosa nebulosa, Mycetophagus fulvicollis, Pseudeumparius sepicola, Rhagium 
sycophanta, Scydmaenus rufus).  

 
Odcinek między Starymi Kolniami a Karłowicami.  Dominują tu połacie łąk 
zmeliorowanych, przesuszonych i nieuŜytkowanych z nawłocią, trzcinnikiem piaskowym i 
mozgą trzcinowatą. Tworzą one mozaikę z lepiej zachowanymi powierzchniami łąk 
wilgotnych z sitowiem leśnym i sitem skupionym oraz turzycowiskami zachowanymi w 
zagłębieniach terenu. Aby przywrócić ten kompleks łąk do lepszego stanu zachowania 
naleŜałoby je nawodnić i uŜytkować kośnie.  
Pomiędzy roślinnością łąkową zachowały się niewielkie starorzecza. Na lewym brzegu 
znajduje się miejsce oznaczone na mapach jako „Olszak” – istniał tu dawniej przysiółek. 
Zinwentaryzowano tu cenne powierzchnie łęgów oraz fragment łąki trzęślicowej z takimi 
gatunkami jak sit skupiony Juncus conglomeratus, turzyca nibyciborowata Carex 
pseudocyperus, przytulia północna Galium boreale. Zanotowano teŜ jedno stanowisko 
kosaćca syberyjskiego Iris sibirica liczące szesnaście okazów kwitnących i trzydzieści 
płonych. Zapewne kiedyś łąka rozciągała się dalej na południe, jednak obecnie znajduje się 
tam sztuczne nasadzenie olszy czarnej. Najcenniejszy fragment tego odcinka naleŜy objąć 
ochroną w formie uŜytku ekologicznego, a w ramach planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 zaplanować renaturyzację koryta rzeki i odtwarzanie zanikających łąk 
trzęślicowych i siedlisk motyli.   
 
Odcinek koło Bielic. Odcinek doliny Stobrawy i Kluczborskiej Strugi, pokryty w większości 
przez obszary leśne.  Rozciąga się na długości 1,5 km po południowej stronie miejscowości 
Bielice. W stosunku do wielkości obszaru stwierdzono na nim duŜą liczbę rzadkich i 
nielicznych gatunków ptaków. Odnotowano aŜ osiem gatunków z I załącznika Dyrektywy 
Ptasiej (trzmielojad – 1 para, Ŝuraw – 1 para, zimorodek – 1 para, dzięcioł zielonosiwy – 1 
para, dzięcioł czarny – 2-3 pary, dzięcioł średni – 3-4 pary, jarzębatka – 2 pary, gąsiorek – 4 
pary) i dalszych sześć gatunków rzadkich lub nielicznych.  
Występowanie stwierdzonych gatunków awifauny umoŜliwiają głównie dobrze wykształcone 
siedliska leśne. Wśród nich dominują lasy łęgowe. Największa, zwarta powierzchnia łęgów 
olszowo-wiązowych znajduje się w północno-zachodniej części obszaru, przy prawym brzegu 
Kluczborskiej Strugi.  
Bieg Stobrawy został w przeszłości silnie uregulowany, a jej brzegi umocnione poprzez 
utworzenie wałów ziemnych, na przestrzeni lat doszło jednak do częściowego, 
spontanicznego odtworzenia naturalnego charakteru brzegów poprzez działanie czynników 
fizycznych i biologicznych. Natomiast bieg i brzegi Kluczborskiej Strugi mają na 
przedmiotowym odcinku przewaŜająco naturalny charakter. Są one w sposób niezakłócony 
poddane spontanicznym procesom erozyjnym, w wyniku których utworzyły się wysokie 
miejscami skarpy rzeczne. Naturalny bieg tej rzeki i jej nieprzekształcone koryto, stanowią, 
obok najstarszych partii chronionych zbiorowisk leśnych, najcenniejszy walor siedliskowy 
opisywanego fragmentu doliny Stobrawy.  Dziuba i inni (2012) postulują objęcie 
przedmiotowego obszaru ochroną w formie rezerwatu przyrody. WzdłuŜ koryta rzeki jest on 
wyznaczony przez następujące współrzędne: 1. N: 50°53’53,81’’, E: 17°43’44,02’’; 2. N: 
50°54’37,47’’, E: 17°44’9,85’’. 
 
Stawy Przygorzele oraz przyległe tereny bagienne. Dziuba i inni (2012) wskazują na 
ponadprzeciętne walory herpetologiczne tego kompleksu kwalifikujące go do ochrony 
rezerwatowej. Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za formalną ochroną jest 
występowanie licznych populacji płazów, w tym kumaka nizinnego, rzekotki drzewnej, 
grzebiuszki ziemnej, ropuchy szarej, Ŝaby trawnej, Ŝaby moczarowej, Ŝaby wodnej. Formalna 
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ochrona obiektu wymaga jednak szczegółowego rozpoznania stosunkow własnościowych 
oraz odpowiednich uzgodnień.  
 
 
Odcinek koło Dąbrowy Namysłowskiej i Krogulnej. Odcinek doliny o długości prawie 2 
km (liczonej wzdłuŜ biegu Stobrawy), wraz z przylegającymi do niego terenami leśnymi i 
półotwartymi. Jest on połoŜony około 2,2 km na południe od Dąbrowy Namysłowskiej. 
WzdłuŜ koryta rzeki jego zakres wyznaczają następujące współrzędne: 1. N: 50°57’26,09’’, 
E: 17°49’18,66’’; 2. N: 50°56’42,41’’, E: 17°48’12,61’’. Jest to jeden z obszarów znacząco 
wyróŜniających się pod względem biocenotyczno-przestrzennym w obrębie całej doliny 
Stobrawy, wg. Dziuby i innych (2012) kwalifikujący się do ochrony rezerwatowej. Kompleks 
leśny tworzy mozaikę lasów łęgowych, grądów i kwaśnych buczyn. Drzewostan jest 
zróŜnicowany wiekowo i gatunkowo. Ten niewielki obszar jest najwaŜniejszym – obok 
odcinka ujściowego – miejscem występowania fauny saproksylicznej, a jednocześnie skupiają 
się w nim stanowiska gatunków wymierających w kraju, ujętych w polskiej czerwonej 
księdze zwierząt. Do największych walorów naleŜą chrząszcz tęgosz rdzawy Elater 
ferrugineus, Lacon quercus oraz muchówka Pocota personata. Dodatkowym argumentem za 
ochroną obszaru wg Dziuby i innych (2012) jest występowanie licznych populacji płazów, w 
tym kumaka nizinnego, rzekotki drzewnej, grzebiuszki ziemnej, ropuchy szarej, Ŝaby trawnej, 
Ŝaby moczarowej, Ŝaby wodnej oraz dziewięciu gatunków ptaków z I załącznika Dyrektywy 
Ptasiej (Ŝuraw – 1 para, derkacz – 2 pary, zimorodek – 1 para, dzięcioł czarny – 2 pary, 
dzięcioł zielonosiwy – 1 para, dzięcioł średni – 4 pary, jarzębatka – 1 para, muchołówka 
białoszyja – 3 pary, gąsiorek – 4 pary). Oprócz wyjątkowych walorów przyrodniczych, na 
obszarze tym obecne są równieŜ ciekawe zabytki techniki - kolejnictwa (przecinająca 
kompleks stawów stara, nieczynna linia relacji Opole-Namysłów wraz z towarzyszącymi jej 
mostami kolejowymi) oraz architektury hydrotechnicznej (np. stary, Ŝelbetowy most-jaz na 
Stobrawie).  
 
Odcinek koło Zawiści. Leśny fragment doliny Stobrawy, z kwaśnymi buczynami, grądami i  
wąskim pasem łęgu nad rzeką. Rozciąga się na odcinku 1,9 km po południowej stronie 
Zawiści i po wschodniej stronie wsi Kopalina. WzdłuŜ koryta rzeki jest on wyznaczony przez 
następujące współrzędne: 1. N: 50°58’32,66’’, E: 17°56’19,76’’; 2. N: 50°58’23,56’’, E: 
17°57’52,46’’.  
W stosunku do wielkości obszaru stwierdzono tu znaczną liczbę rzadkich i nielicznych 
gatunków ptaków. Odnotowano aŜ dziewięć gatunków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej, o 
ornitologicznej randze tego obszaru decyduje przede wszystkim obecność cennych gatunków 
leśnych i zamieszkujących tereny półotwarte – trzmielojada, trzech gatunków dzięciołów z I 
załącznika Dyrektywy Ptasiej, obu nielicznych muchołówek, siniaka, słonki i gągoła.  
W opracowaniu Dziuby i innych (2012) obiekt proponowany do ochrony rezerwatowej, 
jednak wydaje się, Ŝe propozycje te naleŜałoby jeszcze rozwaŜyć lub uzupełnić o dodatkowe 
przedmioty kwalifikujące do ochrony. Bez wątpienia jednak jest to jeden z cenniejszych 
fragmentów rzeki i zarówno same koryto jak i fragment doliny naleŜy wyłączyć z 
ingerujących w przyrodę prac.        
 
Odcinek pomiędzy Szumem a Zawiścią. Leśny odcinek doliny,  rozciągający się na 
długości 1,9 km w pobliŜu miejscowości Zawiść i Szum. WzdłuŜ koryta rzeki jest on 
wyznaczony przez następujące współrzędne: 1. N: 50°58’14,63’’, E: 17°58’10,54’’; 2. N: 
50°58’39,13’’, E: 17°59’33,04’’. 
W stosunku do wielkości obszaru stwierdzono na nim dość duŜą liczbę rzadkich i nielicznych 
gatunków ptaków. Odnotowano sześć gatunków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej (zimorodek 
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– 1 para, dzięcioł zielonosiwy – 1 para, dzięcioł czarny – 2 pary, dzięcioł średni – co najmniej 
1 para, lelek – 1 para, muchołówka białoszyja – co najmniej 1 para) i dalszych siedem 
gatunków rzadkich lub nielicznych.  
Podobnie jak w przypadku odcinka poprzedniego, w opracowaniu Dziuby i innych (2012) 
obiekt proponowany do ochrony rezerwatowej. Tu równieŜ propozycję naleŜałoby jeszcze 
rozwaŜyć, same koryto jak i fragment doliny wyłączając z inwazyjnych prac utrzymaniowych 
i leśnych. 
 

 
 
Śródleśny odcinek między Szumem a Zawiścią - jeden z nielicznych zbliŜonych do 
naturalnych odcinków rzeki 
 
Fragment doliny naprzeciw Markotowa. Odcinek rzeki o znacznym stopniu naturalności, 
koryto meandrujące, z dobrze zachowanymi naturalnymi elementami hydromorfologii, 
płyciznami, głęboczkami, obrywami i bystrzami, lewy brzeg w formie stromej skarpy 
porośniętej płatami dobrze zachowanych grądów. Wskazany do ochrony w formie uŜytku 
ekologicznego oraz uwzględnienia jako wymagający ochrony biernej i wyłączenia z prac 
regulacyjnych i utrzymaniowych w planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Łąki w 
okolicach Kluczborka nad Stobrawą”.     
 
Staw powyrobiskowy w okolicach Bogacicy. Na wilgotnych, piaszczystych brzegach stawu 
występują rzadko notowane chrząszcze, jak Asaphidion pallipes, Augyles hispidulus, 
Omophron limbatum, Psammodius asper, Sphaerius acaroides. Tak bogaty zestaw gatunków 
charakterystycznych dla podobnych siedlisk spotyka się rzadko, a obiekt powinien być 
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zachowany w obecnej formie i nie rekultywowany ani obsadzany drzewami, co zapewnić 
moŜna poprzez formalną ochronę w formie uŜytku ekologicznego. 
 
 
Odcinek w Starym Oleśnie. Krótki, w większości zalesiony fragment doliny Stobrawy, 
znajdujący się po północnej stronie Starego Olesna. WzdłuŜ koryta rzeki jest on wyznaczony 
przez następujące współrzędne: 1. N: 50°54’16,55’’, E: 18°22’8,78’’; 2. N: 50°54’28,85’’, E: 
18°21’31,12’’. 
Jedno z najciekawszych przyrodniczo miejsc w całej dolinie Stobrawy. Znajduje się tu 
kompleks leśny, częściowo będący parkiem przypałacowym, częściowo przechodzący w 
kompleks łęgów olszowo – jesionowych i dębowo wiązowych oraz grądów. W opracowaniu 
Dziuby i innych (2012) obiekt proponowany do ochrony rezerwatowej. 
  
Trzęsawisko z poczwarówką zwęŜoną koło Wojciechowa. Niewielki kompleks roślinności 
wokół zarośniętego szuwarami zbiornika wodnego. Roślinność przechodzi tu od szuwaru 
pałki szerokolistnej, poprzez ziołorośla ze związku Filipendulion, aŜ do kwaśnej młaki 
niskoturzycowej. Znajduje się tu stanowisko bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata. 
PodłoŜe jest przesycone wodą i jest to czynnik decydujący o przetrwaniu tego siedliska.  
W obrębie kwaśnej młaki niskoturzycowej Caricion nigrae licznie występuje poczwarówka 
zwęŜona Vertigo angustior, gatunek rzadko występujący na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. 
Wysoki oraz stabilny poziom wód gruntowych zapewnia dobre warunki dla  populacji 
ślimaka. Skutczną ochronę formalną zapewniłoby zalecane przez Dziubę i innych (2012) 
utworzenie na tym terenie uŜytku ekologicznego. Z uwagi na siedliska silnie zagroŜone 
odwodnieniem odpowiedni odcinek rzeki i rowy przecinające teren naleŜałoby wyłączyć z 
wszelkich prac utrzymaniowych.   
 
Odcinek pomiędzy źródłami rzeki a Olesnem. Odcinek doliny Stobrawy pomiędzy 
źródłami rzeki a Olesnem wyróŜnia się dobrym i bardzo dobrym stanem zachowania siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk owadów i stanowisk lęgowych wielu cennych gatunków ptaków.  
Przy korycie Stobrawy oraz jej dopływów dominują łęgi, przechodząc na stokach w grądy, 
buczyny i dąbrowy. Wśród nich na niewielkich powierzchniach występują łąki świeŜe i 
wilgotne oraz ziołorośla nadrzeczne. Na częściowo uŜytkowanych łąkach świeŜych i 
wilgotnych oraz ziołoroślach nadrzecznych przecinanych wąskimi strugami strumieni Ŝyje 
szereg gatunków chrząszczy związanych z gliniastym, wilgotnym podłoŜem (Bledius gallicus, 
Dryops ernesti, Lesteva longoelytrata, Philonthus rubripes), które nie naleŜą do gatunków 
wybitnie rzadkich, jednak ich zgrupowanie zasługuje na ochronę. Stwierdzono tu 
występowanie ośmiu gatunków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej i co najmniej 13 gatunków 
ptaków rzadkich i nielicznych w skali kraju bądź regionu. Szczególną uwagę zwraca 
obecność aŜ pięciu nielicznych gatunków dzięciołów, cennych gatunków łąkowych (takich 
jak derkacz) oraz wysoką liczebność gąsiorka, jarzębatki i innych. Świadczy to o dobrym 
stanie ekologicznym zarówno ekosystemów leśnych, jak i naturalnych i półnaturalnych 
środowisk otwartych. 

W większości odcinek ten jest chroniony jako Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy 
"Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa", Dziuba i inni (2012) proponują podwyŜszenie statusu 
ochrony i objęcie części terenu ochroną rezerwatową. Sformułowano takŜe propozycję 
włączenia obszaru do sieci Natura 2000, jednak na obecnym etapie tworzenia sieci wydaje się 
to juŜ mało realne.   

Do ochrony rezerwatowej proponowany jest wąski, przyźródłowy odcinek doliny o 
długości około 1,9 km, o charakterze leśno-łąkowym, wraz z dolinkami dopływów Stobrawy 
pomiędzy Wachowicami a Wronczynem (część miasta Olesno). WzdłuŜ koryta rzeki jest on 
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wyznaczony przez następujące współrzędne: 1. N: 50°52’4,17’’, E: 18°24’7,86’’; 2. N: 
50°51’8,67’’, E: 18°24’20,29’’. 

 Propozycje powyŜsze wymagają opracowania odpowiednich dokumentacji 
projektowych i powołania. Rezerwaty przyrody tworzy Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska, a po utworzeniu opracowuje dla nich plano ochrony, uŜytki ekologiczne 
tworzone są uchwałami rad gmin i wymagają tylko przygotowywania projektu uchwały wraz 
z uzasadnieniem.  
 
 
���� CEL OPERACYJNY  12. Poprawa lub utrzymanie dobrego stanu czystości wód  
 

Aktualna, przeprowadzona przez WIOŚ ocena stanu czystości (parametrów 
fizykochemicznych) wód Stobrawy zalicza je do dobrego stanu (potencjału) ekologicznego, 
dlatego w tej strategii zagadnieniu temu poświęcamy niewiele uwagi. Dobry stan 
fizykochemiczny wód wynika w znacznej mierze z faktu niewielkiego zainwestowania i 
znacznej naturalności zlewni, szczególnie większości dopływów, zasilanych w znacznej 
mierze wodami podziemnymi oraz przekształconymi w znacznie mniejszym stopniu pod 
względem hydromorfologicznym (sama Stobrawa ma status silnie zmienionej części wód, 
większość dopływów to naturalne części wód). Nie oznacza to jednak, Ŝe stan ten jest trwały i 
nie naleŜy podejmować Ŝadnych działań w kierunku jego poprawy bądź przynajmniej 
utrzymania.  

Ostatnie lata są latami mokrymi, ze znacznie przekraczającymi wartości średnie 
sumami opadów. W efekcie, przy utrzymujących się przez cały rok wysokich stanach wody, 
wszelkie zanieczyszczenia ulegały znacznym rozcieńczeniom, a badane wskaźniki osiągały 
wartości poniŜej krytycznych. Sytuacja ta ulegnie jednak istotnej zmianie w sytuacji 
mniejszych przepływów, kiedy ilość przepływającej wody spadnie, a koncentracja substancji 
wskaźnikowych wzrośnie, nawet kilkukrotnie. Wówczas oczekiwać moŜna spadku wartości 
części parametrów poniŜej wartości granicznych dla II klasy potencjału ekologicznego.  

Ponadto naleŜy liczyć się z niekorzystnym wpływem na jakość wody rzeki Stobrawy 
zbiornika Kluczborskiego. W materiałach zebranych przed rozpoczęciem jego budowy 
wskazywano na silną eutrofizację dopływających do niego wód. W sytuacji ich stagnowania, 
a w związku z tym mniejszego natlenienia i silniejszego niŜ w rzece nagrzewania się, bardzo 
prawdopodobne jest pogorszenie ich stanu, wpływające na stan wody w Stobrawie poniŜej. 
Analogiczne zjawiska obserwowano na większości zbiorników retencyjnych Opolszczyzny i 
wypływających z nich ciekach.  

Nieznany jest wpływ na stan wód rzeki połoŜonych w jej dorzeczu stawów rybnych, 
choć np. na wysokości Zawiści obserwować moŜna często gwałtowne pogorszenie 
przejrzystości wody, co moŜe być spowodowane przez dopływ ze stawów Markowe. Mimo, 
Ŝe, z formalnego punktu widzenia, woda zrzucana ze stawów jest ściekiem, z zebranych 
informacji wynika, Ŝe nie prowadzi się, obejmującego choćby większe kompleksy stawów, 
monitoringu jakości zrzucanych do rzeki wód. Na brak istotnego wpływu tego czynnika na 
stan jakości wód rzeki zdają się wskazywać wyniki monitoringu w punktach w dole rzeki, w 
roku 2012 w okresach spuszczania stawów nie zanotowano wyraźnego pogorszenia stanu 
wskaźników fizykochemicznych, jednak w sytuacji intensyfikacji produkcji, bądź wystąpienia 
deficytów wody, sytuacja ta moŜe ulec istotnemu pogorszeniu.        
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Wykaz celów operacyjnych i działań proponowanych do podjęcia w ramach wdraŜania 
strategii, ze wskazaniem perspektywy czasowej, szacunku kosztów oraz zaangaŜowanych 
podmiotów 
 
Lp. Cel Działanie Termin 

wdroŜen
ia 

Szacunek 
kosztów 
(w tys. zł) 

Podmioty 
odpowiedzialn
e 

 1. Modyfikacja 
zakresu i formy 
prac regulacyjnych 
i utrzymaniowych 
w korycie rzeki 

Uwzględniać w planowaniu, 
opiniowaniu, uzgadnianiu  i 
realizacji prac, podział na 
odcinki oraz zasady 
utrzymywania rzeki na 
poszczególnych odcinkach, 
wg szczegółowej propozycji 
w rozdz. 6.2. pkt 1. 

2015 W ramach 
działalności 
statutowej 

WZMiUW 
RDOŚ 
ZOPK 

 1. Modyfikacja 
zakresu i formy 
prac regulacyjnych 
i utrzymaniowych 
w korycie rzeki 

Przygotować i przeprowadzić 
kampanię informacyjną 
upowszechniającą filozofię i 
wymogi prawne dotyczące 
przywracania i utrzymania 
dobrego potencjału 
ekologicznego rzeki. 

2015 30,00 ZOPK 
DOŚUM 
Organizacje 
społeczne 
 

 2. Poszerzenie 
„korytarza 
swobodnej migracji 
rzeki” 

Wykupić 300 ha gruntów 
(działek i części działek, w 
tym w razie potrzeby, 
geodezyjne wydzielenie 
części działek) 
przylegających do rzeki w 
celu  poszerzenia korytarza 
migracyjnego rzeki, 
ograniczenia sytuacji 
konfliktowych oraz 
odtwarzania 
charakterystycznych dla 
doliny siedlisk podmokłych 

2020 9.000,00 WZMiUW 
ZOPK 
Organizacje 
społeczne 

 2. Poszerzenie 
„korytarza 
swobodnej migracji 
rzeki” 

Przejąć na własność 
województwa opolskiego, od 
Agencji Nieruchomości 
Rolnych, 300 ha grunty 
Skarbu Państwa stanowiące 
tereny zalewowe – 
potencjalne poldery 
przeciwpowodziowe (art. 5 
pkt 1a ustawy o 
gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa), kluczowe 
dla ochrony siedlisk 
związanych z rzeką oraz 
siedlisk gatunków 
chronionych w obszarach 
Natura 2000, odtwarzania 
siedlisk podmokłych i 
mikroretencji 

2018 W ramach 
działalności 
statutowej 

RDOŚ 
ZOPK 
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  Odtworzyć połączenia z 
rzeką starorzeczy i 
nieuŜytkowanych zbiorników 
w dolinie  

2016 200,00 WZMiUW 
przy 
współpracy 
ZOPK 

 3. Likwidacja 
barier i 
nieuŜytkowanych 
budowli 
technicznych 
zawęŜających 
koryto 
 

Przebudować i udroŜnić jazy 
z wykonaniem prześwitu 
dolnego, przepławek lub 
kaskadyzacją odpływu   

2025 500,00 WZMiUW,  
UŜytkownik 
rybacki rzeki 
w 
porozumieniu 
z  
właścicielami 
urządzeń  

 3. Likwidacja 
barier i 
nieuŜytkowanych 
budowli 
technicznych 
zawęŜających 
koryto 
 

W ramach procedur 
uzgodnieniowych prac 
budowlanych wymagać 
rozwiązań projektowych 
gwarantujących zachowanie 
bądź przywrócenie droŜności 
rzeki  

2025 W ramach 
działalności 
statutowej 

RDOŚ  

 4. Opracowanie i 
wdroŜenie 
alternatywnego 
systemu 
zarządzania 
przeciwpowodziow
ego 

Doprowadzić do aktualizacji 
instrukcji gospodarowania 
wodą na istniejących 
urządzeniach piętrzących (art 
133 PW) i opracować 
brakujące instrukcje oraz 
pozwolenia wodnoprawne, 
pod kątem kompleksowego 
działania urządzeń w 
sytuacjach deficytu i 
wysokich stanów wody 

2015 W ramach 
działalności 
statutowej 
oraz 
aktualizacji 
dokumentacji 

WZMiUW, 
właściciele 
urządzeń, 
starostwa 
powiatowe 

 4. Opracowanie i 
wdroŜenie 
alternatywnego 
systemu 
zarządzania 
przeciwpowodziow
ego 

Zaprojektować alternatywne 
połączenia koryt dla 
przepływu wód 
powodziowych  

2020 400,00 WZMiUW 

 5. Odtworzenie 
funkcjonowania  
polderów 
zalewowych 

W Studiach uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin 
Kluczbork, Świerczów,  
Pokój i Popielów oznaczyć 
wskazane w opracowaniu 
tereny jako  naturalne 
obszary zalewowe,  pełniące 
funkcje suchych polderów. 
Uzyskać pozwolenia 
wodnoprawne na 
wykorzystanie w/w terenów 
jako polderów. Egzekwować  
stosowanie  istniejącego 
prawa w zakresie 
odszkodowań za zalanie na 

2015 W ramach 
działalności 
statutowej 

Samorządy 
przy 
współpracy 
WZMiUW 
oraz UM 
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polderze. W razie potrzeby, 
sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
polderowych, hamujące i 
odwracające niekorzystne 
zmiany w strukturze 
uŜytkowania gruntów na 
terenach zalewowych    

 6. Zarządzanie 
gruntami i 
kształtowanie 
struktury ich 
uŜytkowania w 
dolinie 

Propagować moŜliwości 
udziału w programach 
wspierających ekstensywną 
gospodarkę stawową oraz 
gospodarkę na uŜytkach 
zielonych w perspektywie 
finansowej 2014 - 2021, a 
takŜe informacje o 
wymogach Dobrej Praktyki 
Rolniczej i Zasady 
Wzajemnej Zgodności 

2014 W ramach 
działalności 
statutowej 

WODR 

 7. Zapobieganie 
deficytom wody   
 

Odtworzyć w ramach 
przejętych i wykupionych 
gruntów, 300 ha terenów 
podmokłych 
retencjonujących wodę w 
ilości nie mniejszej niŜ 0,5 
mln m3, poprzez budowę 
zastawek, odbudowę 
zbiorników i inne działania 
zatrzymujące nadmierny 
odpływ wody.  

2020 500,00 WZMiUW, 
ZOPK, 
Organizacje 
społeczne 

 7. Zapobieganie 
deficytom wody 

Przywracać naturalną 
retencyjności doliny 
Stobrawy poprzez ochronę i 
odtwarzanie terenów 
podmokłych oraz działania z 
zakresu mikroretencji w 
zlewni bezpośredniej i 
dorzeczu, tolerować 
krótkotrwałe zalewy i 
podtopienia wodami 
Stobrawy gruntów 
nieleśnych oraz lasów na 
siedliskach lasów łęgowych i 
olsów, chronić i odtwarzać 
tereny podmokłe i niewielkie 
zbiorniki wodne 

2025 W ramach 
działalności 
statutowej 

Nadleśnictwa 
Brzeg, Kup, 
Kluczbork, 
Namysłów, 
Olesno 

 7. Zapobieganie 
deficytom wody 

Opracować i wdroŜyć 
kompleksowy program 
mikroretencji w zlewni 
Stobrawy gwarantujący 
zretencjonowanie w około 
200 – 300 niewielkich 
obiektach 3 – 4 mln m3 wody 

2020 3000,00 UM przy 
współpracy  
samorządów i 
jednostek 
Lasów 
Państwowych 

 8. Ochrona i Maksymalnie oszczędzać 2015 W ramach WZMiUW 
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odtwarzanie 
zadrzewionych 
odcinków koryta 
rzeki 
 

drzewa i krzewy podczas 
planowania i prowadzenia 
prac utrzymaniowych 

działalności 
statutowej 

 

 8. Ochrona i 
odtwarzanie 
zadrzewionych 
odcinków koryta 
rzeki 
 

Wyznaczyć odcinki rzeki na 
których akceptowana będzie 
sukcesja drzew i krzewów – 
(przynajmniej jeden brzeg) i 
opracować metody 
utrzymania rzeki 
uwzględniające jej ochronę 
 

2015 W ramach 
działalności 
statutowej 

WZMiUW,  
przy udziale 
RDOŚ i 
ZOPK  

 8. Ochrona i 
odtwarzanie 
zadrzewionych 
odcinków koryta 
rzeki 
 

Nasadzić zadrzewienia 
nadrzeczne, jako formę  
naturalnego umocnienia 
brzegu rzeki, na odcinkach o 
łącznej długości  4 km  

2018 80,00 WZMiUW 

 9. Realizacja celów 
środowiskowych 
dla obszarów 
chronionych 

Opracować plany ochrony 
szczegółowo 
charakteryzujące warunki 
wodne w obszarach Natura 
2000   
  

2017 100,00 RDOŚ 

 9. Realizacja celów 
środowiskowych 
dla obszarów 
chronionych 

Wypracować metody 
współpracy z zarządcami i 
uŜytkownikami wód 
w zakresie realizacji zadań 
wynikających z planu 
ochrony parku, wyznaczyć 
grunty do renaturyzacji, 
przejąć w zarząd Parku 
grunty ANR kluczowe dla 
ochrony zasobów wodnych  

2018 W ramach 
działalności 
statutowej 

ZOPK 

 9. Realizacja celów 
środowiskowych 
dla obszarów 
chronionych 

Opracować i wdroŜyć zasady 
ochrony siedlisk kozy, śliza, 
trzepli zielonej, zimowisk 
płazów, podczas prac 
utrzymaniowych (art. 60, 60a 
ustawy o ochronie przyrody) 
 

2014 W ramach 
działalności 
statutowej 

RDOŚ, 
WZMiUW  
(w zakresie 
wdroŜenia) 

 10. Wspieranie 
proekologicznych 
metod gospodarki 
stawowej 

Podjąć szerszą współpracą z 
właścicielami gospodarstw 
rybackich w celu 
skuteczniejszego 
wykorzystania przyszłych 
instrumentów finansowych 
(PO Rybactwo i Morze 2014-
2020) dla poprawy 
potencjału ekologicznego 
rzeki 
 

2015 W ramach 
działalności 
statutowej 

ZOPK 

 10. Wspieranie 
proekologicznych 

Propagować moŜliwości 
udziału w programach 

2020 W ramach 
działalności 

WODR 
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metod gospodarki 
stawowej 

wspierających ekstensywną 
gospodarkę stawową   

statutowej 

 10. Wspieranie 
proekologicznych 
metod gospodarki 
stawowej 

Uporządkować sprawy 
formalnoprawne dotyczące 
zrzutu wód ze stawów do 
rzeki i ich jakości (zapisy w 
pozwoleniach 
wodnoprawnych) 

2015 W ramach 
działalności 
statutowej 

Starostwa 

 11. Zabezpieczenie 
najcenniejszych 
fragmentów doliny 
i rzeki w formie 
obszarów 
chronionych oraz 
ograniczenie do 
minimum 
ingerencji w ich 
obrębie 

Opracować dokumentacje 
projektowe i uznać co 
najmniej 3 wskazane w tej 
strategii rezerwaty przyrody 

2020 80,00 RDOŚ 

 11. Zabezpieczenie 
najcenniejszych 
fragmentów doliny 
i rzeki w formie 
obszarów 
chronionych oraz 
ograniczenie do 
minimum 
ingerencji w ich 
obrębie 

Opracować dokumentacje, 
przygotować uchwały i 
powołać co najmniej 3 
wskazane w tej strategii 
uŜytki ekologiczne 
  

2015 10,00 Gminy  

 11. Zabezpieczenie 
najcenniejszych 
fragmentów doliny 
i rzeki w formie 
obszarów 
chronionych oraz 
ograniczenie do 
minimum 
ingerencji w ich 
obrębie 

Trwale wyłączyć z 
uŜytkowania rębnego 
wszystkie wydzielenia leśne 
bezpośrednio przylegające do 
rzeki i wprowadzić 
odpowiednie zapisy  w 
planach urządzania, 
tolerować w w/w 
wydzieleniach naturalne 
procesy generowane przez 
rzekę, pozostawiać w rzece 
gruby rumosz drzewny. 

2020 W ramach 
działalności 
statutowej 

Nadleśnictwa 
Brzeg, Kup, 
Kluczbork, 
Namysłów, 
Olesno  

 12. Poprawa lub 
utrzymanie dobrego 
stanu czystości wód 

Opracować dla dorzecza 
Stobrawy warunki 
korzystania z wód 
uwzględniające między 
innymi propozycje niniejszej 
strategii 
 

2015 W ramach 
działalności 
statutowej 

RZGW 

 12. Poprawa lub 
utrzymanie dobrego 
stanu czystości wód 

Przeprowadzić kompleksową 
kontrolę terenową całej 
długości rzeki pod kątem 
nielegalnego odprowadzania 
wód 

2016 W ramach 
działalności 
statutowej 

Samorządy 
ZOPK 
WIOŚ 

 12. Poprawa lub 
utrzymanie dobrego 
stanu czystości wód 

Prowadzić monitoring 
jakości wód Zbiornika 
Kluczborskiego, w razie 

2014 W ramach 
działalności 
statutowej 

WIOŚ 
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systematycznego pogarszania 
wskaźników z 
wyprzedzeniem 
wyegzekwować podjęcie 
działań zaradczych 

 12. Poprawa lub 
utrzymanie dobrego 
stanu czystości wód 

Kontrolować jakość wód 
zrzucanych z kompleksów 
stawowych do rzeki oraz 
zgodność z normami 
zawartymi w pozwoleniach 
wodnoprawnych 

2015 W ramach 
działalności 
statutowej 

WIOŚ 
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7. Koncepcja długoterminowego funkcjonowania i utrzymywania rzeki 
 

Autorzy opracowania są przekonani, Ŝe w dłuŜszej perspektywie czasowej niemoŜliwa 
jest kontynuacja aktualnie funkcjonującego, energo- i kosztochłonnego systemu 
utrzymywania rzeki. Jego średnie koszty, uwzględniające tzw. prace remontowe, kształtowały  
się w ostatnich latach na poziomie kilku mln zł rocznie, co prawdopodobnie wielokrotnie 
przekracza korzyści płynące z takiego sposobu gospodarki wodnej.  

Jednocześnie obecny system utrzymania rzeki jest zdecydowanie niekorzystny z 
przyrodniczego punktu widzenia, a niektóre jego elementy realizowane są w sposób 
sprzeczny z wieloma zapisami obowiązującego prawa ochrony środowiska.  

Alternatywą dla obecnego sposobu utrzymywania rzeki i osiągnięcia podobnych 
celów jest system obejmujący działania zaproponowane w poprzednim rozdziale. 

Zgodnie z art. 22 ust 1b ustawy Prawo Wodne, utrzymywanie wód powinno 
umoŜliwi ć osiągnięcie celów środowiskowych dla wód. Cele te są jedną z obligatoryjnych 
przesłanek do sporządzenia planu utrzymywania wód (art. 144b ust 2 pkt 2 Prawa Wodnego). 
Zgodnie z art. 24 Prawa Wodnego, utrzymywanie rzeki nie moŜe pogarszać trwale stanu 
ekologicznego wód, choć – pod warunkiem, Ŝe jest wykonywane w interesie publicznym - 
moŜe powodować jego czasowe fluktuacje, naprawiające się samoistnie bez konieczności 
podejmowania działań naprawczych. Zgodnie z praktyką interpretacyjną Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, za pogorszenie uwaŜa się obniŜenie stanu choćby jednego spośród 
biologicznych, hydromorfologicznych lub fizykochemicznych elementów jakości. 
 Utrzymywanie wód wywiera bezpośredni i najsilniejszy element hydromorfologiczny. 
Element ten moŜe być oceniany tzw. metodą RHS (jak zastosowano w niniejszym 
opracowaniu), z wykorzystaniem Polskich Norm PN-EN 15843 i PN-EN 14614. Biorąc pod 
uwagę tę metodykę, utrzymywanie rzeki nie moŜe powodować utraty takich elementów 
hydromorfologicznych, jak: zróŜnicowanie głębokości koryta, meandry, odsypy śródkorytowe 
i brzegowe, podcięcia brzegów, wyspy, połączenia ze starorzeczami itd.  

Praktyka utrzymywania rzeki powinna zapewniać uniknięcie „szkody w środowisku” 
tj. znaczących zniszczeń siedlisk kozy, trzepli, śliza, zimorodka i innych gatunków 
chronionych, eliminacji zadrzewień itp. Na wczesnych etapach prac projektowych naleŜy 
poszukiwać rozwiązań alternatywnych dla inwazyjnych prace utrzymaniowych i 
remontowych.  

NaleŜy takŜe zawsze mieć na uwadze art 24 Prawa Wodnego i realizować prace 
utrzymaniowe tak, by nie pogarszało trwale stanu wód, a co najwyŜej powodowało jego 
czasowe, samonaprawiające się fluktuacje. 

Z uwagi na licznie występujące gatunki chronione, całą Stobrawę naleŜy traktować 
jako obszar "cenny przyrodniczo". Roboty utrzymaniowe na Stobrawie mogą i powinny 
wymagać decyzji RDOŚ ustalającej warunki ich prowadzenia, na podstawie art. 118 ustawy o 
ochronie przyrody. Dotyczy to wszelkich prac mogących zmienić aktualne stosunki wodne – 
w tym przepływy rzeki, zróŜnicowanie jej dna, istnienie i powstawanie (oraz likwidację) 
zastoisk wody i podtopień na terenach przyległych. Aby proces uzyskiwania decyzji nie 
opóźniał realizacji przedsięwzięć, naleŜy je planować z wyprzedzeniem co najmniej pół roku, 
umoŜliwiającym rzetelne rozpoznanie aktualnych warunków przyrodniczych w miejscu 
planowanego prowadzenia prac. Wskazane w tej strategii zasady powinny być dla RDOS 
źródłem do wykorzystywania przy określaniu warunków robót utrzymaniowych. 
 Jedną z najpilniejszych spraw jest zapisanie podstawowych zasad gospodarki wodnej 
w dokumentach wynikających z prawa wodnego i ustawy o ochronie przyrody i ograniczenie 
do minimum decyzji podejmowanych ad hoc, pod naciskiem opinii publicznej czy 
pojedynczych osób, przez osoby lub zwoływane na bieŜąco, nie zawsze złoŜone z osób 
kompetentnych i często nie mające uprawnień do podejmowania decyzji „komisje”.  
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Zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Wodnego, wkrótce dla wszystkich rzek 
sporządzane będą Plany Utrzymywania Wód, zasady zawarte w tej strategii powinny być 
częścią takiego przyszłego planu obejmującego Stobrawę. 
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8. Monitoring stanu i efektów działań ochronnych 
 

Zasady monitoringu stanu ekologicznego wód nawiązujące do wymogów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej oraz standardów, wskaźników i metod ogólnoeuropejskich określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych (aktualnie stosowany projekt nowego rozporządzenia, z maja 2013, 
czekający na zatwierdzenie). Zasady te stanowić będą standard jaki obowiązywać będzie 
równieŜ na Stobrawie.  

NaleŜy oczekiwać, Ŝe opisane w rozporządzeniu zasady i wskaźniki będą ewoluować 
wraz z rozwojem systemu monitoringu środowiska, ulepszaniem narzędzi pomiarowych oraz 
testowaniem wiarygodności metod.   

Niewątpliwie najsłabszym i niedopracowanym ogniwem aktualnego systemu 
monitoringu są oceny stanu elementów hydromorfologicznych. W zasadzie zakłada się ich 
ocenę w pojedynczych punktach kontrolnych, co w Ŝaden sposób nie oddaje stanu tych 
elementów w całej jcwp i jest być moŜe dobrą metodą oceny stanu ekologicznego i jego 
trendów w makroskali, jednak nie sprawdza się w skali niewielkiego cieku.     

Trzeba teŜ zaznaczyć, Ŝe dla Stobrawy rok 2012 był pierwszym rokiem dla którego 
oprócz monitoringu wskaźników fizykochemicznych dokonano oceny wybranych, choć nie 
wszystkich, objętych rozporządzeniem wskaźników biologicznych (WIOŚ 2013). W 
kolejnych latach prawdopodobnie uda się objąć monitoringiem wszystkie elementy wskazane 
w rozporządzeniu, we wszystkich punktach, w tym fitobentos, makrobezkregowce i ryby.  

Istnienie stałych punktów pomiarowych nie gwarantuje jednak pełnej rzetelności i 
wiarygodności wszystkich zbieranych danych. O ile stan fizykochemiczny wody na ogół 
dobrze opisują próby pobrane w pojedynczych, stałych punktach (chemizm wody w rzece nie 
zmienia się radykalnie z odcinka na odcinek), o tyle stanu elementów biologicznych, a przede 
wszystkim wskaźników hydromorfologicznych nie da się wiarygodnie ocenić w 
pojedynczych punktach.  

Wskazanie do monitoringu konkretnych punktów bądź odcinków rzeki nie gwarantuje 
teŜ obiektywności ocen i moŜliwości swobodnego odnoszenia ich do całych jcwp. Zarządca 
cieku, odpowiedzialny za jego stan, moŜe np. preferować odcinki ustalone dla stałego 
monitoringu w działaniach zmierzających do poprawy stanu (potencjału) ekologicznego, w 
tym konkretnych wskaźników, na innych nie podejmując Ŝadnych działań lub podejmując 
prace zdecydowanie pogarszające ten stan. Jak wykazały przeprowadzone na potrzeby tego 
opracowania analizy wybranych wskaźników, oceny dla odcinków rzeki połoŜonych w 
stosunku do siebie w odległości nawet kilkuset metrów mogą róŜnić się pod względem stanu 
hydromorfologii czy ichtiofauny nawet o 2 klasy.  

Dlatego dla oceny rzeczywistego stanu ekologicznego rzeki konieczne będą oceny 
prowadzone na całych odcinkach lub w wielu, najlepiej losowo dobieranych punktach 
pomiarowych. Nie ma oczywiście konieczności dokonywania ocen wszystkich wskaźników 
corocznie, dla hydromorfologii czy ichtiofauny wystarczy ocena podejmowana co kilka lat, 
jednak musi to być ocena statystycznie i metodycznie wiarygodna.            
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Wskaźniki oceny efektów wdraŜania strategii  
 
Wartość wskaźników 
fizykochemicznych,  
IO, MIR, EFI+, bezkręgowców 
bentosowych  

W co najmniej II klasie potencjału 
ekologicznego na całej długości 
cieku (we wszystkich jcwp) 

2020 

Odtworzone siedlisko rzeki 
włosienicznikowe 

Min. 3 km długości cieku 2020 

Warunki hydrologiczne siedlisk 
gatunków objętych ochroną w obszarach 
Natura 2000 

Wartość wskaźnika w obu Obszarach 
Natura 2000 na ocenę FV 

2020 

Stan elementów hydromorfologii koryta 
mierzony metodą rhs 

Co najmniej II klasa stanu 
ekologicznego we wszystkich jcwp 

2020 

Objęcie najcenniejszych fragmentów 
doliny ochrona rezerwatową 

Co najmniej 3 fragmenty doliny,  
co najmniej 6 km biegu rzeki 

2020 

UdroŜnienie rzeki  Na odcinku poniŜej zbiornika 
Kluczbork 

2020 

UdroŜnienie rzeki Na odcinku powyŜej zbiornika  
Kluczbork 

2025 

Poldery zalewowe 
 

Formalnie funkcjonujące, ujęte w 
dokumentach planistycznych gmin, 
pow. co najmniej 200 ha w kaŜdej 
jcwp 

2020 

Wypracowany i wdroŜony formalny 
system gospodarowania wodą w sytuacji 
zagroŜenia przeciwpowodziowego i 
deficytu wody 
 

Pozwolenia wodnoprawne i 
instrukcje gospodarowania wodą 
wszystkich urządzeń wodnych 
uwzgledniające współpracę w 
sytuacji deficytu wody i sytuacji 
powodziowej 

2015 
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