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Rysunek 1. Krajobraz wnętrza lasu obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”. W ostoi tej specjalnej ochronie 
podlegają populacje kilku gatunków ptaków gniazdujących w lasach. 

 
Rysunek 2. Tereny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego to poza dolinami Odry i Stobrawy głównie lasy 
gospodarcze, w których większą wartość przyrodniczą poza starodrzewami mają tereny podmokłe położone 
wzdłuż mniejszych cieków. 



 
Rysunek 3. Obszar Natura 2000 PLH160012 utworzony dla ochrony łąk zmiennowilgotnych i świeżych oraz 
populacji dwóch związanych z nimi gatunków motyli modraszków. W sezonie 2020 szczególnie widoczny był 
deficyt wody w okresie wiosennym (jego regularne występowanie prowadzi do niekorzystnych przekształceń 
siedlisk dolin rzecznych). 

Rysunek 4. Użytek ekologiczny „Gęsi Staw” obejmuje duże dobrze zachowane śródleśne starorzecze wraz z 
przyległymi bagnami, które stanowi siedlisko rzadkiej fauny i flory. 



 

Rysunek 5. Użytek ekologiczny „Puchacz” obejmuje położone nad Budkowiczanką śródleśne łąki. 

 
Rysunek 6. Śródleśne starorzecze w projektowanym rezerwacie przyrody „Ujście Nysy”. Proponowany 
rezerwat obejmuje dwa kompleksy leśne położone nad Odrą w rejonie ujścia Nysy Kłodzkiej, w których 
występuje wiele gatunków fauny i flory charakterystycznych dla dobrze zachowanych nadrzecznych lasów. 



 
Rysunek 7. Olbrzymi dąb w pobliżu granic projektowanego rezerwatu „Dąbrowy Kuźnickie”. Takie stare 
drzewa stanowią miejsce gniazdowania rzadkich ptaków szponiastych i bocianów czarnych, oraz siedlisko 
ginących w skali Europy chrząszczy saproksylicznych (m.in. pachnicy dębowej) 

 
 



Rysunek 8. Obszar projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Stobrawy” podczas letniego wezbrania rzeki. 
Położenie obszaru w międzywalu rzeki i zasięgu „cofki” wód wezbraniowych Odry predysponuje ten teren, 
już obecnie niezwykle cenny przyrodniczo, do objęcia go działaniami renaturalizacyjnymi. 

 
Rysunek 9. Kwitnące łącznie baldaszkowate w proponowanym użytku ekologicznym „Łączeń”. Poza 
stanowiskiem kilkuset pięknych i rzadkich osobników tej rośliny szuwarowej jest to również jedno z 
nielicznych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym miejsc, gdzie rozwijać może się roślinność namulisk.  



 
Rysunek 10. Fioletowo kwitnący niepozorny szafirek miękkolistny jest gatunkiem krytycznie zagrożonym w 
województwie opolskim, w gminie Popielów zinwentaryzowano podczas badań w 2020 r. dwa jego 
stanowiska na wałach przeciwpowodziowych. 

 
Rysunek 11. Czosnek kątowy,  gatunek charakterystyczny dla łąk selenitowych, jest jednym z chronionych i 
rzadkich gatunków roślin które w gminie Popielów występują masowo tworząc skupienia liczące tysiące 
osobników. 



 
Rysunek 12. Przez kilka tygodni wiosennych w lasach liściastych w dolinie Odry i Stobrawy obserwować 
można aspekt wiosenny runa, kiedy w okresie poprzedzającym rozwój liści na drzewach zakwitają m.in. 
śnieżyczki i zawilce. 


