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pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim 
z drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowo 
wiązowych i wierzbowo-topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, 
pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany. 
 
Rysunek 1. Mapa obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 

 
STATUS OCHRONY 
Występują następujące formy ochrony: 
Rezerwat Przyrody: 

- Grodzisko Ryczyńskie (1,8 ha) 
- Kanigóra (5,1 ha) 
- Łacha Jelcz (6,9 ha) 
- Zwierzyniec (9,0 ha) 

Park Krajobrazowy: 
- Stobrawski (52637,0 ha) 

 
STRUKTURA WŁASNOŚCI 
Własność mieszana - Skarb Państwa i własność prywatna. 
 
Dolina rzeki Odry na odcinku przechodzącym przez Brzeg należy do obszaru węzłowego biocentrum 
17M Dolina Środkowej Odry Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL, a także  jest częścią ostoi 
ptactwa wodno-błotnego o randze międzynarodowej (Important Birds Area) i obszaru ostoi CORINE 
biotopes nr 396. Ranga przyrodnicza spowodowała wyznaczenie tu Ostoi ptasiej Natura 2000 Grądy 
Odrzańskie. Obszar miasta, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ekosystemów o wysokich 
walorach przyrodniczych z ekosystemami zurbanizowanymi, stanowi miejsce nieciągłości 
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przestrzennej przyrodniczo cennych ekosystemów ostoi zlokalizowanych wzdłuż doliny Odry. W 
procesach zagospodarowania przestrzennego powinno się strefę Odry i Kanału Odry chronić i 
wzbogacać przyrodniczo celem osiągnięcia ciągłości przestrzennej korytarza ekologicznego 
umożliwiającego przemieszczanie się gatunków w krajobrazie wzdłuż rzeki. 
 

• Grądy w Dolinie OdryPLH20017  
 
POWIĄZANIA Z INNYMI OBSZARAMI NATURA 2000: PLB020002 
 
POWIERZCHNIA (ha) 7 673,65 
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 
Klasy siedlisk         % pokrycia 
cieki wodne         2,00 % 
grunty orne         14,00 % 
lasy iglaste         1,00 % 
lasy liściaste         48,00 % 
lasy mieszane        5,00 % 
lasy w stanie zmian        1,00 % 
łąki i pastwiska        15,00 % 
miejsca eksploatacji odkrywkowej      0,00 % 
tereny luźno zabudowane       0,00 % 
tereny przemysłowe        0,00 % 
tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych   13,00 % 
zbiorniki wodne        1,00 % 
złożone systemy upraw i działek      0,00 % 
 
 
OPIS OBSZARU 
Obszar obejmuje kilka kompleksów leśnych w dolinie Odry pomiędzy Wrocławiem a Oławą. Do 
obszaru włączono również fragmenty samej doliny rzecznej. Teren o dużej mozaice siedlisk – od 
suchych muraw i fragmentów borów na wydmach piaszczystych po roślinność wodną i szuwarową 
starorzeczy i oczek wodnych. Duża cześć fitocenoz łęgowych jest przekształcona w wyniku odcięcia 
od zalewów po obwałowaniu koryta Odry, jednak przy największych powodziach są one zalewane. 
Śródleśne polany wyróżniają się bogatą florą, a ich najcenniejsze fragmenty zachowały się na 
terenach wodonośnych Wrocławia. 
 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
W obszarze znajduje się jeden z większych kompleksów leśnych (grądów i łęgów) w dolinie Odry, 
wraz z terenami łąkowymi, charakteryzujący się też dużą różnorodnością siedlisk podmokłych. 
Łącznie zidentyfikowano tu 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 20 
gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Obszar jest kluczowy dla zachowania w regionie kumaka 
nizinnego, traszki grzebieniastej , modraszka nausithos, modraszka telejus, czerwończyka nieparka i 
kozioroga dębosza, z siedlisk zaś - łąk zmiennowilgotnych i łęgów wiązowo-jesionowych. Szczególnie 
bogata jest roślinność wodna i mokradłowa. Na tym terenie znajduje się m.in. jedno z najlepiej 
zachowanych stanowisk kotewki orzecha wodnego Trapa natans w dolinie Odry. Cenna jest też flora 
łąkowa. 
 
 
 


