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koRyTARzE EkoloGICznE wojEwóDzTwA  
oPolSkIEGo I ICh RolA w oPTyMAlIzACjI STRUkTURy  

wIElkoPRzESTRzEnnEGo SySTEMU oBSzARów  
ChRonIonyCh TEGo wojEwóDzTwA 

Ecological corridors in the opole region and their role in the optimisation 
of the region’s large-scale system of protected areas

Abstract: The opole region’s large-scale nature and landscape protection system is 
characterised by a spatial isolation of the protected areas. identification and protection 
of ecological corridors is a necessary condition to optimise effective nature protection. 
seventeen such corridors have been identified; they all comprise ecosystems located in 
the river valleys. considerable changes in the functional and spatial structure of the cor-
ridors have been found. large-scale agricultural use in arable land is the prevalent type 
of anthropopressure which restricts the possibilities for plant and animal migration. on 
the basis of the land use condition, the typology of the corridors has been offered. Then, 
following the analysis of the key assets of the protected areas connected by the corri-
dors, their transformations and land use condition, ideas for changing their structure to 
improve functionality have been proposed.
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wPRowADzEnIE

podstawowym wymogiem zachowania ekologicznego systemu przestrzen-
nego regionu jest ochrona obszarów o największych walorach przyrodniczych. 
zachowanie tych walorów wymaga zachowania korytarzy ekologicznych, któ-
re umożliwią przemieszczanie się gatunków, a  także będą stabilizować struk-
turę przestrzenną systemu. teoretyczne koncepcje tworzenia systemów ochro-
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ny przyrody w  różnych skalach przestrzennych oraz zastosowania teorii 
w praktyce, były przedstawiane w  licznych publikacjach (m.in. różycka 1977, 
Gacka-Grzesikiewicz i in. 1979, andrzejewski 1986, Kassenberg 1986, chmie-
lewski 1990, 1992a, 1992b, Kozłowski 1992, liro, szacki 1993, Kistowski 2002). 
Koncepcje i  zastosowania bazują na podstawowych teoriach ekologicznych, 
w  tym biogeograficznej teorii wysp, teorii metapopulacji oraz modelu płat – 
matryca – korytarz (patch – matrix – corridor). 

W  skład przestrzennych systemów ochrony przyrody tworzonych we 
wszystkich regionach polski wchodzą parki narodowe, rezerwaty przyrody, ob-
szary natura 2000, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. for-
my te uzupełnione są użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo-krajo-
brazowymi, pomnikami przyrody i  stanowiskami dokumentacyjnymi, które 
mają jednak najczęściej znaczenie lokalne. Wśród form ochrony przyrody je-
dynie obszary chronionego krajobrazu mogą być od 2004 r. tworzone dla 
ochrony korytarzy ekologicznych, łączących strefowe i węzłowe obszary prze-
strzennych systemów ochrony przyrody. Wcześniej nie było podstaw prawnych 
do ochrony korytarzy ekologicznych, chociaż w wielu formach ochrony przy-
rody pod ochronę poddawane były takie korytarze lub ich części. stworzenie 
możliwości ochrony korytarzy nową ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. dało 
szansę optymalizacji struktury przestrzennej systemów ochrony przyrody 
w poszczególnych regionach polski, w  tym również na terenie opolszczyzny. 
przed nowelizacją ustawy w poszczególnych regionach kraju obszary ochrony 
przyrody nie spełniały podstawowego warunku systemowości, tj. łączności 
przestrzennej między poszczególnymi obszarami chronionymi. parki krajobra-
zowe, narodowe, rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu pozo-
stawały bardzo często w izolacji, co zmniejszało skuteczność ochrony walorów 
przyrodniczych.

SySTEM oBSzARów ChRonIonyCh wojEwóDzTwA  
I PoTRzEBy jEGo oPTyMAlIzACjI

na terenie województwa opolskiego podstawowe elementy systemu obsza-
rów chronionych utworzono w 1988 r. tworząc 2 parki krajobrazowe o łącznej 
powierzchni 104 km2 oraz 7 obszarów chronionego krajobrazu o  łącznej po-
wierzchni 2523 km2. W roku 1999 na znacznym obszarze ochK lasy stobraw-
sko-turawskie utworzono stobrawski pK. od lat 50-tych ubiegłego wieku do 
roku 2009 utworzono ponadto 35 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 
około 0,8 km2, w  tym 27 rezerwatów leśnych, 2 florystyczne, 2 stepowe, 
2 przyrody nieożywionej i 2 torfowiskowe. łącznie rezerwaty przyrody zajmu-
ją 0,08% powierzchni regionu, parki krajobrazowe 6,7%, a obszary chronione-
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go krajobrazu 20,3% (Badora, Koziarski, 2008). przez okres ostatnich lat trwa-
ły również intensywne prace nad utworzeniem systemu ochrony przyrody Ue 
natura 2000. W ich efekcie w województwie opolskim utworzono dotychczas 
4 ostoje dla ochrony ptaków: oso Grądy odrzańskie, oso zbiornik turawski, 
oso zbiornik nyski, oso zbiornik otmuchowski. projektuje się lub propo-
nuje do ochrony kilkanaście ostoi siedliskowych. znaczna część z nich pokry-
wa się z formami ochrony przyrody, takimi jak parki krajobrazowe lub obsza-
ry chronionego krajobrazu. niemniej jednak część specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk (soo) nie jest chroniona (soo łąki koło Kluczborka, soo 
łąki koło chrząstowic, soo Kamień Śląski, soo ostoja Burgrabicko-sław-
niowicka, soo teklusia, soo forty nyskie).

analiza przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych form ochrony 
przyrody wskazuje na ich izolację przestrzenną. Jedynie stobrawski pK na 
znacznym obszarze ma wspólne granice z ochK lasy stobrawsko-turawskie. 
od wschodu i  północy, a  także częściowo południa otoczony jest obszarem 
chronionego krajobrazu, który stanowi dla niego bufor pozwalający na ograni-
czenie negatywnych wpływów zewnętrznych. 

Utworzone obszary specjalnej ochrony ptaków zlokalizowane są w obrębie 
stobrawskiego pK (oso Grądy odrzańskie) lub obszarów chronionego krajo-
brazu (pozostałe ostoje). również niektóre projektowane ostoje siedliskowe 
położone są w całości lub części na terenach chronionych, takich jak rezerwa-
ty przyrody (np. las rozumice), parkach krajobrazowych (np. soo Góry 
opawskie, soo Góra św. anny) lub obszarach chronionego krajobrazu 
(np. soo łęg zdzieszowicki, soo dolina Małej panwi). Występowanie ostoi 
w otoczeniu form ochrony przyrody zwiększa szanse na zachowanie we wła-
ściwym stanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i  fauny chronionych 
na podstawie dyrektyw Ue.

znaczna izolacja przestrzenna większości obszarów ochrony przyrody two-
rzących regionalny system obszarów chronionych wymaga podjęcia działań na 
rzecz zachowania łączności przestrzennej.

łąCznIkowA RolA koRyTARzy EkoloGICznyCh

W  warunkach województwa opolskiego, podobnie jak na terenie kraju, 
podstawowe połączenia przestrzenne w formie korytarzy ekologicznych tworzą 
doliny rzeczne. charakteryzują się one dużą różnorodnością przyrodniczą 
związaną z  występowaniem siedlisk o  różnych warunkach wilgotnościowych. 
na zboczach dolin i  przy krawędziach erozyjnych występują zbiorowiska ro-
ślinne siedlisk świeżych lub suchych, na terasach nadzalewowych siedlisk świe-
żych, natomiast w dnie dolin rzecznych występują siedliska wilgotne i wodno-
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błotne. zróżnicowany gradient wilgotności siedlisk, a  także różne warunki 
glebowe są czynnikami umożliwiającymi na stosunkowo niewielkich przestrze-
niach wykształcenie się siedlisk sprzyjających migracji różnych gatunków ro-
ślin, zwierząt i grzybów. Występująca mozaika krajobrazowa ma również sta-
bilizujący wpływ na struktury przyrodnicze terenów przyległych do dolin 
rzecznych. ponadto w  dnach dolin występują niekorzystne warunki fizjogra-
ficzne do zabudowy, w tym tereny zalewowe, co ogranicza urbanizację. 

na terenie województwa opolskiego zidentyfikowano i  wytypowano do 
ochrony w formie obszarów chronionego krajobrazu kilkanaście  korytarzy ekolo-
gicznych (tabela 1., rycina 1.). dwa z  nich: doliny nysy Kłodzkiej i  doliny 
prosny, uznawane są za korytarze ekologiczne o  randze krajowej (liro red. 
1995, 1998). rolę łącznikową korytarzy ekologicznych przedstawiono w  tabeli 1. 

Tab. 1. połączenia projektowane do ochrony korytarzy ekologicznych z  obszarami 
chronionymi województwa opolskiego i  innymi korytarzami ekologicznymi
Tab. 1. planned connections for ecological corridor protection with protected areas 
of the opolskie region and other ecological corridors

lp. korytarz ekologiczny obszary łączone
1. dolina prosny ochK Wzniesienia Kozłowicko-Jaworzniańskie 

(proj.), ochK lasy stobrawsko-turawskie, załę-
czański pK, połączenie międzyregionalne

2. dolina pratwy ochK dolina Wołczyńskiej strugi (proj.), ochK 
dolina prosny (proj.), soo teklusia (proj.)

3. dolina Wołczyńskiej 
strugi

ochK lasy stobrawsko-turawskie, ochK dolina 
pratwy (proj.), soo teklusia (proj.)

4. dolina Widawy ochK lasy stobrawsko-turawskie, obszary eko-
logicznego systemu przestrzennego województwa 
wielkopolskiego i dolnośląskiego

5. dolina przyleskiego 
potoku

oso Grądy odrzańskie, korytarz ekologiczny doli-
ny nysy Kłodzkiej

6. dolina Grodkowskiej 
strugi

ochK Bory niemodlińskie, ochK dolina nysy 
Kłodzkiej,
soo Bory niemodlińskie (proj.)

7. dolina starej strugi ochK Bory niemodlińskie, otmuchowsko-nyski 
ochK, soo Bory niemodlińskie (proj.)

8. dolina cielnicy otmuchowsko-nyski ochK, ochK Bory niemo-
dlińskie, soo Bory niemodlińskie (proj.)

9. dolina nysy Kłodzkiej ochK Bory niemodlińskie, otmuchowsko-nyski 
ochK, stobrawski pK, oso Grądy odrzańskie, 
oso zbiornik nyski, soo Bory niemodlińskie 
(proj.), soo Grądy odrzańskie (proj.), połączenie 
międzyregionalne 
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10. dolina Ścinawy 
niemodlińskiej

ochK Bory niemodlińskie, soo Bory niemodliń-
skie (proj.)

11. dolina Białej ochK dolina osobłogi (proj.), ochK Bory niemo-
dlińskie

12. dolina osobłogi 
i prudnika

ochK dolina Białej (proj.), ochK łęg zdzieszo-
wicki, pK Góry opawskie, soo Góry opawskie 
(proj.), soo łęg Żywocicki (proj.) połączenie trans-
graniczne z republiką czeską

13. dolina straduni ochK las Głubczycki, ochK łęg zdzieszowicki, 
soo łęg zdzieszowicki (proj.)

14. dolina potoku cisek ochK rejon Wronin-Maciowakrze, dolina odry
15. dolina psiny dolina odry i formy poza granicą województwa 

opolskiego, połączenie międzyregionalne
16. dolina troi ochK rejon Mokre-lewice, pK Góry opawskie 

(proj.)
17. dolina opawicy ochK rejon Mokre-lewice, pK Góry opawskie 

(proj.), połączenie transgraniczne z republiką cze-
ską

Źródło: opracowanie własne.

największe znaczenie w  optymalizacji ekologicznego systemu ochrony 
przyrody województwa opolskiego mają korytarze ekologiczne doliny nysy 
Kłodzkiej i  osobłogi. łączą one największą liczbę form ochrony przyrody, 
w tym parki krajobrazowe, obszary natura 2000 i obszary chronionego krajo-
brazu. W  dolinach tych rzek znajdują się zakończenia mniejszych korytarzy 
ekologicznych związanych z dolinami dopływów. 

największa liczba regionalnych korytarzy ekologicznych zlokalizowana jest 
w południowej części województwa, gdzie nastąpiły największe przekształcenia 
naturalnych i  seminaturalnych ekosystemów. charakteryzuje się ona bardzo 
intensywnym rolniczym zagospodarowaniem, uwarunkowanym występowa-
niem bardzo żyznych gleb wytworzonych na lessach. intensywne użytkowanie 
terenu spowodowało zanik i znaczną fragmentację biocenoz naturalnych i se-
minaturalnych. zachowały się one w  kilku niewielkich kompleksach leśnych 
oraz w  dolinach rzecznych. zachowanie dolinnych korytarzy ekologicznych  
na równinie Grodkowskiej, płaskowyżu Głubczyckim i w Kotlinie raciborskiej 
jest podstawowym zadaniem optymalizacji systemu obszarów chronionych. 
realizacja tego systemu pozwoli na zachowanie spójności przestrzennej istnie-
jących i projektowanych form ochrony przyrody, zlokalizowanych w południo-
wej części opolszczyzny (otmuchowsko-nyski ochK, pK Góry opawskie, 
ochK rejon Mokre – lewice, ochK las Głubczycki, oso zbiorniki otmu-
chowski, oso zbiornik nyski, projektowane: soo Góry opawskie, soo for-
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ty nyskie, soo ostoja Burgrabicko-sławniowicka) z formami z części central-
nej obejmującymi tereny pK Góra św. anny i  ochK Bory niemodlińskie, 
z licznymi projektowanymi ostojami natura 2000, a także kilkunastoma rezer-
watami przyrody. również w północnej części występuje kilka bardzo ważnych 
korytarzy ekologicznych, w  tym korytarze o  znaczeniu międzyregionalnym 
doliny Widawy i doliny prosny.

Ryc. 1. podstawowe korytarze ekologiczne województwa opolskiego. 
fig. 1. Basic ecological corridors of the opolskie region 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badory i Koziarskiego (2008).
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STRUkTURA PRzESTRzEnnA kRAjoBRAzU  
koRyTARzy EkoloGICznyCh

Głównym elementem w  strukturze przestrzennej krajobrazu najważniej-
szych korytarzy ekologicznych województwa opolskiego są grunty orne (ryc. 
2.). zajmują one średnio 52,2% powierzchni proponowanych do ochrony ko-
rytarzy. tereny upraw rolnych stanowią tło dla mozaikowato rozmieszczonych 
drobnoprzestrzennych ekosystemów leśnych, zadrzewień, łąk i  pastwisk oraz 
wód powierzchniowych. W większości przypadków grunty orne nie mają cha-
rakteru wielkopowierzchniowego. Jedynie w dużych dolinach rzecznych nysy 
Kłodzkiej i osobłogi występują ich wielkoprzestrzenne kompleksy, co jest uwa-
runkowane żyznymi madami pokrywającymi rozległe, płaskie terasy rzeczne. na 
terasach tych możliwa jest wielkoobszarowa uprawa zbóż i roślin okopowych.

największy udział gruntów ornych występuje w korytarzach ekologicznych 
znajdujących się na terenach intensywnego rozwoju rolnictwa, tj. w  dolinach 
rzecznych zlokalizowanych na płaskowyżu Głubczyckim i równinie Grodkow-
skiej. najwięcej gruntów ornych jest w  dolinie opawicy – 78,5%, następnie 

Ryc. 2. struktura użytkowania gruntów na terenie projektowanych do ochrony kory-
tarzy ekologicznych województwa opolskiego. 
fig. 2. structure of land use in the area of the planned connections for ecological cor-
ridor protection in the opolskie region

Źródło: opracowanie własne.  
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dolinie przyleskiego potoku – 73,1% oraz dolinie troi – 71,4% (tabela 2.). 
łącznie w 12 korytarzach ekologicznych powierzchnia gruntów ornych prze-
kracza 50%. najmniejszą powierzchnię pól uprawnych mają korytarze dolin: 
Wołczyńskiej strugi – 21,4%, starej strugi – 31,3% i pratwy – 34,1%. Korytarze 
ekologiczne z  północnej części województwa charakteryzują się mniejszym 
udziałem gruntów ornych.

Tab. 2. struktura użytkowania gruntów na obszarach projektowanych do ochrony ko-
rytarzy ekologicznych województwa opolskiego
Tab. 2. structure of land use in the area of the planned connections for ecological 
corridor protection in the opolskie region
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dolina Białej 18,4 10,4 4,5 38,3 2,7 44,1 –
dolina cielnicy 14,9 8,5 3,0 36,2 1,1 51,2 –
dolina Grodkowskiej strugi 3,45 11,9 7,8 18,6 0,6 61,1 –
dolina nysy Kłodzkiej 56,6 18,0 5,3 15,7 4,8 55,4 0,8
dolina osobłogi 33,2 9,4 6,8 22,2 3,3 57,8 0,5
dolina Wołczyńskiej strugi 9,0 27,2 4,0 47,3 0,1 21,4 –
dolina troi 6,0 0,8 10,8 15,0 1,3 71,4 0,7
dolina Ścinawy niemodlińskiej 12,3 11,4 8,1 29,8 0,8 49,9 –
dolina Widawy 13,4 18,9 9,5 31,3 5,0 35,2 0,1
dolina starej strugi 9,0 38,6 6,8 22,7 0,6 31,3 –
dolina psiny 5,2 4,6 10,0 22,1 1,9 60,6 0,8
dolina przyleskiego potoku 4,6 7,8 4,1 13,7 1,3 73,1 –
dolina pratwy 9,7 36,2 2,1 27,4 0,2 34,1 –
dolina potoku cisek 3,7 7,8 0,8 31,9 2,2 57,3 –
dolina opawicy 5,6 0,2 1,8 9,5 12,0 78,5 –
dolina prosny 20,9 26,5 4,7 21,3 4,4 43,0 0,1
dolina straduni 19,5 6,1 2,3 28,6 0,3 62,5 0,2
razem 245,45 x x x x x x
Średnio 14,44 16,0 5,4 25,4 2,5 52,2 0,2

Źródło: opracowanie własne.
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znaczny udział powierzchniowy w analizowanych korytarzach ekologicz-
nych stanowią trwałe użytki zielone. Występują one w  wielu wariantach sie-
dliskowych. W dnach dolin rzecznych występują łąki i pastwiska wilgotne oraz 
zmiennowilgotne, w  wyższych położeniach teras nadzalewowych łąki świeże, 
a  na skarpach dolin rzecznych zbiorowiska muraw napiaskowych i  kseroter-
micznych. duży, w porównaniu do średniej regionalnej (około 10%), udział łąk 
i pastwisk w dolinach rzecznych uwarunkowany jest niekorzystnymi warunka-
mi wilgotnościowymi gleb do uprawy roli w  dnach dolin rzecznych i  nieko-
rzystnymi warunkami rzeźby terenu na stromych zboczach wyznaczających 
granice dolin i  niektórych teras. zbocza te wymagają stabilizacji przeciwero-
zyjnej, co sprzyja występowaniu muraw łąkowych. duże powierzchnie muraw 
pokrywają tereny zboczy o  spadkach > 10–15% w  szczególności w  głęboko 
wciętych w  przyległe wysoczyzny dolinach południowej części województwa 
opolskiego. 

W  korytarzach ekologicznych opolszczyzny występują wszystkie charak-
terystyczne dla województwa typy zbiorowisk łąkowych i  pastwiskowych, co 
korzystnie wpływa na zachowanie wysokiej bioróżnorodności florystycznej 
i  faunistycznej tych typów biocenoz. Wydłużony charakter dolin rzecznych 
sprzyja migracji gatunków roślin i zwierząt zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych. 

łąki i  pastwiska w  dolinach rzecznych opolszczyzny należą do biocenoz 
silnie zagrożonych. najważniejsze zagrożenie związane jest z ich zaorywaniem 
pod uprawy polowe. łąki i pastwiska pozostawione w użytkowaniu jako trwa-
łe użytki zielone są natomiast intensywnie nawożone, co również nie jest ko-
rzystne. zanikanie i  degradacja zbiorowisk łąkowych w  dolinach rzecznych 
województwa jest jednym z największych zagrożeń dla różnorodności przyrod-
niczej regionu i drożności korytarzy ekologicznych.

największy udział łąk i pastwisk (47,3%) występuje w korytarzu ekologicz-
nym doliny Wołczyńskiej strugi. Jest to uwarunkowane występowaniem na 
znacznym obszarze płytkich torfowisk, które nie nadają się do upraw polowych. 
duży udział łąk i pastwisk występuje również w dolinie Białej – 38,3% i ciel-
nicy – 36,2%. najmniejszy zaś udział, zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe zajmu-
ją w  dolinach opawicy – 9,5%, troi – 15,0% i  przyleskiego potoku – 13,7%, 
a więc w tych dolinach, w których występuje największy udział gruntów ornych. 
Wskazuje to na zaoranie znacznej powierzchni łąk i pastwisk, związane z  in-
tensyfikacją produkcji roślinnej na terenach płaskowyżu Głubczyckiego i pół-
nocnej części równiny Grodkowskiej. łąki i  pastwiska w  tych korytarzach 
ekologicznych występowały kiedyś na znacznie większych powierzchniach i są 
naturalnymi typami zagospodarowania, w szczególności w dnach dolin rzecz-
nych i na ich stromych zboczach.

lesistość wyznaczonych do ochrony korytarzy ekologicznych, wynosząca 
około 16%, jest prawie dwukrotnie mniejsza niż średnia lesistość terenów wo-
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jewództwa (około 30%). Jednakże występujące w dolinach rzecznych lasy cha-
rakteryzują się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi, znacząco większy-
mi niż dominujące na wysoczyznach monokulturowe lasy gospodarcze. 
W większości są to siedliska chronione na podstawie przepisów ustawy o ochro-
nie przyrody z 2004 r. W dnach dolin rzecznych zachowały się kompleksy lasów 
łęgowych i olsów związanych z występowaniem zalewów rzecznych, a miejsca-
mi stagnowania wody. na wyższych terasach oraz na skarpach dolin występu-
ją grądy środkowoeuropejskie, a  lokalnie kwaśne dąbrowy. niekorzystnym 
uwarunkowaniem ochrony tych cennych zbiorowisk są niewielkie powierzchnie 
jednostkowe kompleksów leśnych. rzadko są one na tyle duże, by wykształcać 
warunki ekologiczne typowe dla wnętrz dużych kompleksów lasów. przy do-
minujących w  dolinach rzecznych opolszczyzny niewielkich powierzchniach 
kompleksów leśnych i dużym rozciągnięciu granic biocenoz, wpływy zewnętrz-
ne są bardzo duże. Kompleksy leśne funkcjonują często jak zbiorowiska stref 
ekotonowych. znaczna fragmentacja lasów w dolinach rzecznych większa jest 
w obrębie lasów dna doliny – łęgów i olsów. na stromych skarpach grądy są 
w mniejszym stopniu izolowane ze względu na ich pozostawienie dla ochrony 
przeciwerozyjnej. sprawia to, że warunki migracyjne dla flory i fauny korzyst-
niejsze są w grądach i dąbrowach niż lasach łęgowych i olsach, gdzie jedynie 
wzdłuż koryt rzecznych występują wydłużone pasma łozowisk. 

największe powierzchnie lasów występują w  korytarzach ekologicznych 
dolin: starej strugi – 38,6%, pratwy – 36,2% i  Wołczyńskiej strugi – 27,2%. 
doliny te zlokalizowane są w północnej i zachodniej części województwa, gdzie 
rolnictwo jest słabiej rozwinięte ze względu na gorsze warunki glebowe, niż na 
płaskowyżu Głubczyckim. najmniejszą lesistość mają korytarze dolin: opawi-
cy – 0,2%, troi – 0,8% oraz psiny – 4,6%. Wszystkie zlokalizowane są w połu-
dniowej części płaskowyżu Głubczyckiego, bardzo intensywnie użytkowanego 
rolniczo. 

Kompleksy leśne uzupełniają zadrzewienia zajmujące średnio 5,4% po-
wierzchni korytarzy ekologicznych. największe koncentracje zadrzewień w ko-
rytarzach ekologicznych występują w  miejscach o  najmniej korzystnych wa-
runkach do zagospodarowania, tj. wzdłuż koryt rzek, na obszarach podmokłych 
oraz stromych zboczach, przy krawędziach erozyjnych. liniowe zadrzewienia 
występują ponadto wzdłuż dróg rolniczych. zadrzewienia korytarzy ekologicz-
nych charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością gatunkową drzew i krze-
wów, co jest korzystnym uwarunkowaniem dla ochrony różnorodności biolo-
gicznej, sprzyja ponadto podtrzymywaniu funkcji migracyjnej.

największy udział zadrzewień charakterystyczny jest dla korytarzy ekolo-
gicznych dolin troi – 10,8% i psiny – 10,0%. doliny te charakteryzują się wraz 
z doliną opawicy jednocześnie najmniejszym udziałem lasów. Wskazuje to na 
występującą w  ich obrębie znaczną fragmentację dawnych niewielkich kom-
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pleksów leśnych sprowadzonych do roli zadrzewień. przekształcenia te uwa-
runkowane są bardzo niewielką szerokością tych dolin, występowaniem stro-
mych zboczy wymagających stabilizacji przeciwerozyjnej i dosyć intensywnym 
użytkowaniem rolniczym. najmniej zadrzewienia zajmują w korytarzach eko-
logicznych dolin potoku cisek – 0,8% i w dolinie straduni – 2,3%, zlokalizo-
wanych częściowo na płaskowyżu Głubczyckim, a częściowo w Kotlinie raci-
borskiej.

Wody powierzchniowe w strukturze przestrzennej analizowanych koryta-
rzy ekologicznych zajmują średnio 2,5%, co jest wielkością nieznaczną biorąc 
pod uwagę, że korytarze obejmują tereny dolin rzecznych. stosunkowo nie-
wielki udział wód powierzchniowych związany jest ze znacznym przekształce-
niem sieci rzecznej w dolinach i dewastacją naturalnych zbiorników wodnych, 
jakimi są starorzecza. dobrze wykształcone kompleksy starorzeczy zlokalizo-
wane są obecnie jedynie lokalnie w dolinach nysy Kłodzkiej i osobłogi. rów-
nież na północy województwa w  dolinach prosny i  Widawy występują pozo-
stałości naturalnych zbiorników wodnych. W pozostałych dolinach starorzecza 
są bardzo rzadkim typem ekosystemu. pod względem powierzchni dużo więk-
sze znaczenie mają stawy hodowlane oraz wyrobiska poeksploatacyjne kruszyw 
naturalnych. Mimo antropogenicznej genezy charakteryzują się one obecnie 
wysoką bioróżnorodnością i  w  większości przypadków są ostojami ptactwa 
wodno-błotnego.

największy udział wód powierzchniowych stwierdzono w dolinie opawicy 
– 12,0%. znaczny udział wody osiągają również w dolinie Widawy – 5,0%, nysy 
Kłodzkiej – 4,8% i  prosny – 4,4%. z  wyjątkiem doliny opawicy, są to jedne 
z większych dolin rzecznych opolszczyzny. W ich dnach zachowały się staro-
rzecza, ponadto występują kompleksy stawów hodowlanych (np. w dolinie pro-
sny koło Kostowa) i wyrobisk poeksploatacyjnych (np. w dolinie nysy Kłodzkiej 
koło Malerzowic i osieka). najmniejszy udział wody powierzchniowe osiągają 
w  dolinach małych rzek, gdzie przeprowadzono na dużą skalę regulację sto-
sunków wodnych i wyprostowano koryta rzeczne. należą do nich doliny Woł-
czyńskiej strugi – 0,1%, pratwy – 0,2% i straduni – 0,3%.

tereny zabudowane w  strukturze przestrzennej krajobrazu badanych ko-
rytarzy ekologicznych zajmują średnio bardzo niewielkie powierzchnie – 0,2%, 
mimo że wzdłuż dolin rzecznych występują liczne jednostki osadnicze. zloka-
lizowane w proponowanych do ochrony korytarzach zabudowania najczęściej 
występują wzdłuż dróg poprzecznych do dolin rzecznych. zabudowa ta loko-
wana jest często aż do osi dolin i sąsiaduje z korytami rzek. Budynki są sytu-
owane na sztucznych nasypach zapewniających zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. tereny zabudowane stanowią bariery w rozprzestrze-
nianiu się naturalnych dla dolin rzecznych elementów flory i fauny. ponadto są 
źródłem zasilania naturalnych i seminaturalnych biocenoz w gatunki ruderalne 
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i synantropijne stanowiące zagrożenie dla gatunków o wyższych walorach przy-
rodniczych.

tereny zabudowane stwierdzono w ośmiu korytarzach ekologicznych. naj-
większy udział zajmują w  dolinie nysy Kłodzkiej – 0,8%, co jest związane ze 
znaczną szerokością doliny i występowaniem zabudowy na wyższych terasach 
rzecznych. podobny udział osiągają w dolinie psiny – 0,8% i troi – 0,7%, jed-
nak w tym wypadku jest to związane z bardzo niewielką szerokością dolin i ich 
głębokim wcięciem w wysoczyznę. W dolinach rzek płynących na płaskowyżu 
Głubczyckim na zboczach dolin usytuowane są jednostki osadnicze. Miejscami 
zabudowa sięga dna doliny i koryta rzeki, co bardzo ogranicza funkcjonalność 
korytarza ekologicznego.

TyPy koRyTARzy EkoloGICznyCh I kIERUnkI  
ICh zAGoSPoDARowAnIA

ze względu na dominujące typy ekosystemów, występujące w poszczegól-
nych proponowanych do ochrony korytarzach ekologicznych, wyróżniono 10 
korytarzy łąkowych, 3 leśno-łąkowe, 1 łąkowo-leśny, 1 leśny, 1 łąkowo-zadrze-
wieniowy i 1 wodno-łąkowy (tabela 3). 

Tab. 3. typologia korytarzy ekologicznych województwa opolskiego ze względu na 
dominujące typy ekosystemów naturalnych i seminaturalnych.
Tab. 3. typology of ecological of the opolskie region in terms of the dominant types 
of natural and semi-natural ecosystems

lp. korytarz ekologiczny Typ korytarza

Docelowy typ  
korytarza ze względu 
na walory łączonych 

obszarów
1 dolina prosny leśno-łąkowy łąkowo-leśny
2 dolina pratwy leśno-łąkowy łąkowy 
3 dolina Wołczyńskiej strugi łąkowo-leśny łąkowo-leśny 
4 dolina Widawy łąkowy łąkowo-leśny
5 dolina przyleskiego potoku łąkowy łąkowo-leśno-wodny
6 dolina Grodkowskiej strugi łąkowy leśno-łąkowy
7 dolina starej strugi leśny leśny 
8 dolina cielnicy łąkowy leśny 
9 dolina nysy Kłodzkiej leśno-łąkowy leśno-wodno-łąkowy

10 dolina Ścinawy niemodlińskiej łąkowy leśny 
11 dolina Białej łąkowy leśno-łąkowy
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12 dolina osobłogi i prudnika łąkowy łąkowo-leśno-wodny 
13 dolina straduni łąkowy leśny 
14 dolina potoku cisek łąkowy łąkowy 
15 dolina psiny łąkowy łąkowy
16 dolina troi łąkowo-

zadrzewieniowy
łąkowo-zadrzewieniowy

17 dolina opawicy Wodno-łąkowy łąkowo-zadrzewieniowy

Źródło: opracowanie własne.

ze względu na charakter walorów przyrodniczych chronionych w  łączo-
nych korytarzami ekologicznymi obszarach regionalnego systemu ochrony 
przyrody, w  większości wyróżnionych korytarzy należy dokonać przebudowy 
struktury. zgodny charakter korytarza z docelowym ma 5 korytarzy dolin: po-
toku cisek, psiny, troi, Wołczyńskiej strugi i starej strugi. trzy pierwsze zlo-
kalizowane są na płaskowyżu Głubczyckim i podstawową ich funkcją jest za-
pewnienie drożności dla flory i  fauny typowej dla łąk i  pastwisk. Korytarz 
ekologiczny starej strugi jest korytarzem leśnym i takim powinien pozostać ze 
względu na konieczność zapewnienia warunków migracyjnych florze i  faunie 
leśnej chronionej w ochK Bory niemodlińskie i projektowanej ostoi siedlisko-
wej soo Bory niemodlińskie. natomiast korytarz doliny Wołczyńskiej strugi 
jest łąkowo-leśnym, co odpowiada konieczności zapewnienia migracji gatun-
ków łąkowych między doliną prosny, pratwy i soo teklusia, a  także leśnych 
między ochK lasy stobrawsko-turawskie i  kompleksami lasów z  północnej 
części województwa. 

częściowo zgodną strukturę z funkcją docelową ma 8 korytarzy. Wymaga-
ją one najczęściej zwiększenia udziału ekosystemów łąkowych lub leśnych 
w zależności od tego jakie ekosystemy są głównym przedmiotem ochrony w łą-
czonych obszarach chronionych. 

największą niezgodnością struktury ekosystemów z docelową funkcją mają 
korytarze ekologiczne dolin cielnicy, Ścinawy niemodlińskiej i  straduni. 
W tych dolinach należy prowadzić prace w zakresie zwiększenia lesistości, gdyż 
zapewniają one łączność przestrzenną obszarów, gdzie ochronie podlegają 
głównie biocenozy leśne.

ze względu na udział ekosystemów naturalnych i seminaturalnych projek-
towane do ochrony korytarze podzielono na trzy kategorie (tabela 4.). Koryta-
rzami o niskiej potencjalnie funkcjonalności, związanej z niewielkim udziałem 
ekosystemów naturalnych i  seminaturalnych, a  także ich izolacją przestrzen-
ną są korytarze dolin: przyleskiego potoku, psiny i  troi. W  korytarzach tych 
w  pierwszej kolejności należy doprowadzić do wzrostu udziału ekosystemów 
zgodnych z  docelową funkcją korytarza. Większość wyróżnionych korytarzy 
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należy do przedziału o  średniej potencjalnie funkcjonalności. Koryta rzami 
o  najlepszej strukturze przestrzennej zagospodarowania, ułatwiającej migra-
cję gatunków są doliny pratwy, Wołczyńskiej strugi, Widawy i  starej strugi. 

Tab. 4. potencjały funkcjonalności korytarzy ekologicznych województwa opolskiego
Tab. 4. potential functionality of ecological corridors in the opolskie region

Potencjalna  
funkcjonalność ko-

rytarza

Udział powierzchni 
ekosystemów natu-
ralnych i seminatu-

ralnych

korytarze  
ekologiczne

obniżonej potencjal-
nej funkcjonalności

< 30% dolina przyleskiego potoku, dolina 
troi, dolina opawicy

Średniej potencjalnej 
funkcjonalności 

30–60% dolina prosny, dolina Grodkowskiej 
strugi, dolina cielnicy, dolina nysy 
Kłodzkiej, dolina Ścinawy niemodliń-
skiej, dolina Białej, dolina osobłogi 
i prudnika, dolina straduni, dolina 
potoku cisek, dolina psiny

Wysokiej potencjalnej 
funkcjonalności 

>60% dolina pratwy, dolina Wołczyńskiej 
strugi, dolina Widawy, dolina starej 
strugi

Źródło: opracowanie własne.

zauważalne jest regionalne zróżnicowanie potencjalnej funkcjonalności 
korytarzy ekologicznych. Generalnie, korytarze z północnej części wojewódz-
twa i  część korytarzy zlokalizowanych na zachodzie mają bardziej korzystne 
warunki do pełnienia funkcji łącznikowej niż korytarze z intensywnie zagospo-
darowanego rolniczo płaskowyżu Głubczyckiego. istotne znaczenie ma tu jed-
nak również rozmieszczenie poszczególnych typów ekosystemów naturalnych 
i  seminaturalnych w  dolinach, a  w  szczególności zachowanie łączności prze-
strzennej między nimi w całej dolinie. 

wnIoSkI

na podstawie przeprowadzonej analizy struktury ekosystemów w najważ-
niejszych, wyznaczonych do ochrony korytarzach ekologicznych województwa 
opolskiego można sformułować następujące wnioski:

1. ochrona wyróżnionych korytarzy ekologicznych w formie ustanowienia 
obszarów chronionego krajobrazu jest niezbędnym warunkiem optymalizacji 
przestrzennej systemu obszarów chronionych województwa, umożliwiającym 
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uzyskanie łączności przestrzennej między izolowanymi obecnie obszarami 
chronionymi;

2. dominującą formą zagospodarowania korytarzy ekologicznych woje-
wództwa są uprawy rolnicze na gruntach ornych, co w dolinach rzecznych nie 
jest optymalnym typem użytkowania i  ogranicza możliwość pełnienia przez 
doliny funkcji korytarzy ekologicznych; 

3. W  ochronie korytarzy ekologicznych najważniejszym zadaniem jest 
ograniczenie udziału powierzchniowego gruntów ornych oraz eliminacja barier 
związanych z występowaniem zabudowy;

4. Większość korytarzy ekologicznych charakteryzuje się zgodnością form 
użytkowania terenu z docelową funkcją jaką korytarze powinny pełnić, łącząc 
obszary o zróżnicowanych walorach przyrodniczych; 

5. ze względu na charakter zagospodarowania regionalnych korytarzy eko-
logicznych w województwie opolskim dominują korytarze łąkowe, znaczny jest 
też udział leśno-łąkowych; 

6. Wśród korytarzy ekologicznych dominują korytarze o  średniej poten-
cjalnej funkcjonalności;

7. podstawowym zadaniem ochronnym dla korytarzy ekologicznych jest 
zwiększenie udziału i łączności przestrzennej między ekosystemami mającymi 
najważniejsze znaczenie dla docelowej funkcji korytarza. 
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