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I. WSTĘP 

1. Podstawa prawna 

Przedmiotem opracowania jest analiza warunków ekofizjograficznych oraz sprecyzowa-
nie przyrodniczych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego na potrzeby zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków, 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoŜa melafiru "Tłumaczów 
Wschód" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tłumaczów i 
Ścinawka Górna w gminie Radków. 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią: 

• Uchwała nr XXVIII/154/08 z dnia 30 września 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Radków; 

• Uchwała nr XXVIII/155/08 z dnia 30 września 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tłumaczów i 
Ścinawka Górna w gminie Radków; 

• Uchwała nr IV/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
dla terenu złoŜa melafiru "Tłumaczów Wschód"; 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 
25 z 2008, poz. 150); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80 z 2003, poz. 717 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań eko-
fizjograficznych (Dz. U. nr 155, poz. 1298). 

2. Cel i metodologia opracowania 

Celem opracowania ekofizjograficznego jest kompleksowe przedstawienie warunków fi-
zjograficznych, ich szczegółowa analiza oraz sprecyzowanie uwarunkowań środowiskowych 
zagospodarowania terenu gminy. 

Opracowanie ekofizjograficzne przygotowano w oparciu o archiwalne materiały doku-
mentacyjne (mapy geologiczno-gruntowe, rzeźby terenu i warunków wodnych, istniejące raporty 
dotyczące stanu środowiska oraz bezpośrednią inwentaryzację terenu i zieleni). 

W ramach niniejszego opracowania rozpoznano walory i zasoby przyrodnicze, stan śro-
dowiska i istniejące zagroŜenia oraz uciąŜliwości dla środowiska i zdrowia człowieka. Przeanali-
zowano wzajemne powiązania między elementami środowiska, odporność poszczególnych ele-
mentów środowiska na degradację oraz dokonano kompleksowej oceny terenu. W wyniku prze-
prowadzonych analiz sformułowano ekofizjograficzne uwarunkowania zagospodarowania terenu 
w formie wniosków, zaleceń i zakazów. 



 

II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

1. PołoŜenie administracyjne i geograficzne 

Obszar opracowania obejmuje wieś Tłumaczów, Sarny oraz Tłumaczówek, które admini-
stracyjnie połoŜone są w gminie Radków, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim. 
Tłumaczów połoŜony jest na 50o33’ szerokości geograficznej północnej (N) i 16o25’ długości 
geograficznej wschodniej (E). Obszar objęty opracowaniem ekofizjograficznym obejmuje około 
1680 ha. W obrębie obszaru objętego planem znajdują się tereny zabudowane wsi Tłumaczów, 
terenu upraw rolnych, lasów, tereny istniejących wyrobisk kopalnianych (złoŜa surowców mine-
ralnych), tereny dolin rzecznych, tereny nieuŜytków rolnych. Od zachodu obszar opracowania 
przylega do granicy państwa z Republiką Czeską. 

Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem Polski J. Kondrackiego (2002) obszar gminy 
znajduje się w podprowincji Sudety z Pogórzem Sudeckim, w makroregionie Sudety Środkowe i 
mezoregionie ObniŜenie Ścinawki i częściowo (tylko północna część) w ObniŜeniu Noworudz-
kim. ObniŜenie Ścinawki ciągnie się wzdłuŜ rzeki Ścinawki, natomiast ObniŜenie Noworudzkie, 
stanowiące niewielki obszar opracowania połoŜne jest w dolinie Włodzicy i jej dopływów. Ob-
szar opracowania połoŜony jest w następujących mikroregionach: ObniŜenie Ścinawki, Wzgórza 
Ścinawskie i Góry Suche. 

Głównym elementem kompozycyjnym gminy jest połoŜenie w dolinie Ścinawki. Pod 
względem komunikacyjnym obszar opracowania połoŜony jest przy drodze wojewódzkiej nr 385 
Tłumaczów (granica z Czeską Republiką) – Nowa Ruda i częściowo przy drodze wojewódzkiej 
nr 387 Kudowa Zdrój - Sarny. Przez teren opracowania przebiega równieŜ linia kolejowa relacji 
Tłumaczów – Ścinawka Średnia. Linia ta kontynuuje się do Broumova w Republice Czeskiej. 

2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Obszar opracowania pod względem geologicznym połoŜony jest w niecce śródsudeckiej 
(depresja śródsudecka), która jest jednostką geologiczną połoŜoną w centralnej części Sudetów. 
Rozciąga się z północnego-zachodu na południowy-wschód, gdzie łączy się z Rowem Górnej 
Nysy. Ma kształt niecki, w której warstwy skalne zapadają do środka. Zbudowana jest ze skał 
osadowych i wulkanicznych powstałych w okresie od dolnego karbonu do kredy. Są to przede 
wszystkim piaskowce, zlepieńce, mułowce, łupki ilaste, węgle kamienne i antracyty, wapienie, 
margle, a ze skał wulkanicznych: porfiry, melafiry i ich tufy. Towarzyszy im seria węglonośna 
wśród piaskowców, zlepieńców, mułowców i iłowców. Utwory węglonośne i leŜące wyŜej płon-
ne skały karbońskie nie ukazują się na powierzchni. Nad nimi zalega miąŜsza seria osadów naj-
wyŜszego karbonu. Są to czerwono-brunatne zlepieńce, piaskowce i mułowce. Przykryte są one 
pokrywą kenozoiczną. W stropie poziomu piaskowców budowlanych występują wulkanity kom-
pleksu eruptywnego - reprezentujące dolny czerwony spągowiec - trachybazalty (A. Nowakow-
ski, 1968) i ryobazalty (H. Dziedzic, 1958), powszechnie nazywane melafirami i porfirami, oraz 
towarzyszące im tufy. Melafiry występujące w niecce tworzą pokrywę spadająca pod kontem 15 
– 20o w kierunku osi niecki. MiąŜszość melafiru rośnie w kierunku północnym osiągając wartość 
niepełna 68 m przy miąŜszości 5 m na południowym skraju. 

ObniŜenie Ścinawki jest to głęboko wciosowa forma erozyjna doliny o wąskim, lekko fali-
stym płaskim dnie i stromych asymetrycznych zboczach. Dolina rozdziela Wzgórza Ścinawskie 
połoŜone na południowym-zachodzie od Gór Suchych na północy. W obrębie obniŜenia, środ-
kiem płynie rzeka Ścinawka. Krajobraz Doliny uwarunkowany jest budową i przeszłością geolo-
giczną, przedstawia krajobraz lekko falistej równiny. NajwyŜsze połoŜenie doliny wynosi 380 m 
npm. a najniŜsze 355 m npm. Cały obszar jest równinny, falisty, łagodnie opadający 2w kierunku 
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wschodnim wzdłuŜ koryta Ścinawki. ObniŜenie Ścinawki połoŜone jest na wychodniach iłow-
cowych i piaskowcowych skał cechsztyńskich oraz dolnotriasowch skał niecki śródsudeckiej. 

Góry Suche stanowią wschodni fragment Gór Kamiennych w Sudetach Środkowych. Naj-
wyŜszym wzniesieniem jest Waligóra (936 m npm) wznosząca się ponad Przełęczą Trzech Do-
lin. Ku południowemu wschodowi Góry Suche stają się coraz niŜsze i węŜsze, ograniczając się w 
do jednego grzbietu, stopniowo opadają do doliny Włodzicy i Ścinawki, gdzie mają zaledwie 3 
km szerokości. W budowie geologicznej Gór Suchych dominują skały wulkaniczne wieku perm-
skiego. Zbudowane są ze skał magmowych – melafirów i porfiru (charakterystycznie czerwone-
go), których miąŜszość przekracza 1500 m. Są to skały o duŜej odporności wypreparowane przez 
denudację spod mniej odpornych skał osadowych –piaskowców, zlepieńców i łupków ilastych. 
Góry Suche charakteryzują się niezwykle róŜnorodną rzeźbą terenu. Występują w nich wąskie 
doliny oraz stoŜkowe szczyty o stromych stokach. Na obszarze opracowania znajdują się szczy-
ty: Spadzista (459 m npm), Gaj (500 m npm), Sępówka (438 m npm) i Kurak (418 m npm). 

Wzgórza Ścinawskie połoŜone są w ObniŜeniu Ścinawki. NajwyŜsze szczyty Wzgórz Ści-
nawskich toGardzień (556 m npm), Nowa Kopka (549 m npm) oraz Ścinawskie Wzgórze (535 m 
npm). Zbudowane są częściowo ze skał wulkanicznych (Gardzień) jak i odporniejszych partii 
skał osadowych (piaskowce, zlepieńce) wieku permskiego. 

Ryc. 1. Budowa geologiczna obszaru opracowania 
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Surowce naturalne 

Na terenie miejscowości Tłumaczów znajdują się 4 udokumentowane złoŜa melafiru: 
„Tłumaczów” (juŜ wyeksploatowane), „Tłumaczów Wschód”, „Tłumaczów Gardzień” oraz 
„Tłumaczów Południe”. Na obszarze opracowania znajdują się 3 z nich. ZłoŜe Tłumaczów to 
złoŜę kamieni drogowych i budowlanych (melafir) skreślone z bilansu zasobów. Początek eks-
ploatacji 1958, zakończenie 2006. Powierzchnia złoŜa 3, 45 ha. Tereny częściowo zrekultywo-
wane. ZłoŜe Tłumaczów Wschód to złoŜę kamieni drogowych i budowlanych (melafir) eksplo-
atowane okresowo. Początek eksploatacji 1989. Powierzchnia złoŜa 19,35 ha. Zaleca się rekul-
tywacje (częściowe zalesienie). ZłoŜe Tłumaczów Gardzień to złoŜę kamieni drogowych i bu-
dowlanych rozpoznane szczegółowo (melafir). Początek eksploatacji 2009. Powierzchnia złoŜa 
27,1 ha. Zaleca się rekultywacje (zalesienie). 

Melafir to zasadowa skała magmowa o bardzo zrównowaŜonych właściwościach. W Pol-
sce jego złoŜa znajdują się w Sudetach: w niecce śródsudeckiej i północnosudeckiej. Melafir, 
jako odpowiednik bazaltu zwany takŜe trachybazaltem, cechuje się znaczną wytrzymałością me-
chaniczną oraz mrozoodpornością. Charakteryzuje się ponadto wysokim wskaźnikiem polero-
walności PSV (powyŜej 56), co pozwala na wykorzystanie go w produkcji mas bitumicznych do 
warstw ścieralnych. Jest skałą przydatną do wytwarzania zarówno kruszyw stosowanych w bu-
downictwie kolejowym, drogowym, jak równieŜ do betonów. 

Ryc. 2. Rozmieszczenie złóŜ surowców mineralnych na terenie opracowania. 

 

Uwarunkowania geotechniczne 
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Z punktu widzenia właściwości geotechnicznych gruntów naleŜy stwierdzić, Ŝe są one w 
przewaŜającej części przydatne do zabudowy i posiadają korzystne właściwości fizyko – mecha-
niczne. Tylko utwory piaszczyste, namuły i Ŝwirowe związane z dolinami rzek, nie posiadają 
korzystnych właściwości geotechnicznych. 

Ponadto ograniczenia w zagospodarowaniu pod zabudowę wynikają takŜe z rzeźby tere-
nu. Znaczne obszary objęte opracowanie stanowią płaskie lub lekko pofałdowane powierzchnie 
doliny, obszary połoŜone blisko koryta posiadają niekorzystne warunki geotechniczne gruntów 
jak i dynamikę rzeźby na krawędzi doliny. Dodatkowym czynnikiem jest takŜe zagroŜenie tych 
terenów zalaniem przez wody powodziowe. 

Utwory połoŜone w dolinie rzecznej to grunty słabonośne, ściśliwe. Z uwagi na zawartość 
części organicznych i ilastych mogą ulec uplastycznieniu. Obiekty inŜynierskie naleŜy posado-
wić poza ich zasięgiem. Obszary występowania płytkich wód gruntowych dodatkowo obniŜają-
cych wytrzymałość mechaniczna gruntów. W stanie luźnym moŜe występować zjawisko „ku-
rzawki”. 

Obszar występowania skał osadowych to tereny o korzystnych warunkach geotechnicznych 
pod zabudowę. Grunty niespoiste o poprawnych warunkach fizykomechanicznych. Lokalnie mo-
gą ulegać uplastycznieniu ze względu na zawartość części ilastych. Utwory skalne są mocno 
uszczelinione, co zwiększa ich podatność na osuwanie przy nadmiernym nacisku zwłaszcza na 
stokach o średnim i duŜym nachyleniu. 

Skały wulkaniczne to skały lite o poprawnych warunkach geotechnicznych. Są przedmio-
tem eksploatacji powierzchniowej. Dobry materiał budowlany. Budują obszary wzniesień a ich 
zwietrzeliny mają charakter rumoszu skalnego ze spoiwem ilastym, co czynie je podatnymi na 
osuwanie. 

3. Warunki klimatyczne 

Klimat obszaru opracowania jest determinowany bliską obecnością gór oraz połoŜeniem 
w obniŜeniu Ścinawki. To sprawia, Ŝe teren ten wg klasyfikacji Schmucka (1960) znajduje się w 
piętrze b – umiarkowanie ciepłym charakterystycznym dla terenów Sudetów połoŜonych na wy-
sokości 400 – 600 m n.p.m. Klimat tego terenu jest więc umiarkowany o cechach przejściowych 
pomiędzy klimatem morskim i kontynentalnym. Wiatr na obszarze opracowania związany jest z 
charakterem ogólnej cyrkulacji atmosferycznej nad Europą Środkową. Ze względu na ukształto-
wanie terenu oraz połoŜenie Ścinawki Dolnej moŜna przyjąć, iŜ rozkład wiatru będzie odbiegał 
od ogólnych warunków przepływu mas powietrza, i będzie zbliŜony do stacji w Kłodzku, gdzie 
w kierunku wiatru dominuje składowa południkowa (SW i S). Średnia prędkość wiatru oscyluje 
w granicach 3 – 3,5 m/s. Stwarza to warunki do powstania zjawisk fenowych. Zachmurzenie: 
średnie występuje w okresie jesienno–zimowym, najmniejsze w lecie. Opadom często towarzy-
szą gwałtowne burze z wyładowaniami. Wysokie opady, umiarkowane średnie temperatury 
roczne, specyficzne połoŜenie oraz wysokość względna terenu tworzą dogodne warunki dla flory 
i fauny. Maksimum termiczne przypada na okres lipiec-wrzesień, średnia temperatura wynosi 
wtedy ok. 19°C, minimum termiczne przypada z kolei na styczeń-luty, średnia temperatura po-
wietrza spada do ok. -7°C. Średnia temperatura roczna oscyluje w granicach 7°C (tab. 1). Dłu-
gość trwania zimy: 15-18 tygodni. Okres wegetacyjny rozpoczyna się w drugiej dekadzie kwiet-
nia i trwa ok. 185 dni. Lato termiczne trwa ok. 8 tygodni. Opady roczne w granicach 500-600 
mm, maksimum opadowe przypada w lipcu, a minimum w lutym. Długość zalegania pokrywy 
śniegu około 50 dni. Dominuje wiatr z kierunku południowo-zachodniego. W ObniŜeniu Ści-
nawki moŜliwe jest występowanie inwersji temperatury i potencjalnie niŜszej temperatury i 
większej wilgotności. Inwersje temperatury mogą wpływać na koncentracje zanieczyszczeń w 
okresach pogody antycyklonalnej. Na obszarach wyniesionych zwiększa się długość zalegania 
pokrywy śnieŜnej i wzrastają amplitudy temperatury. Tereny są dobrze przewietrzane. Obszary 
leśne są źródłem emisji fitoncydów korzystnie wpływających na warunki bioklimatyczne. Stro-
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me stoki wzniesień charakteryzują się surowszymi warunkami topoklimatycznym. Występują 
sytuacje spływu zimnego powietrza do obniŜenia doliny Ścinawki. 

Tab.1. Średnie miesięczne temperatury powietrza w gminie Radków. 

Miesiąc I II III IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  
Temperatura [oC] -2,6 -1,6 1,9 6,8 11,6 15,2 16,4 15,8 12,5 8,0 3,4 -0,5 

4. Wody powierzchniowe i podziemne oraz zagroŜenie powodziowe 

Omawiany teren leŜy w obrębie zlewni rzeki Ścinawki, podobnie jak przewaŜająca część 
gminy Radków. Ścinawka zaś zasila zlewnię Nysy Kłodzkiej, która w całości została zaliczona 
do zlewni chronionych. Przez obszar opracowania przepływa Ścinawka oraz jej dopływy: So-
nowka, Włodzica i Marcowski Potok. 

Tereny dolinne wzdłuŜ rzeki Ścinawki zagroŜone są wylewami powodziowymi w okresie 
roztopów i intensywnych letnich opadów deszczu. Jest to zjawisko częste, powtarzające się co 
kilka lat. W czasie lipcowej powodzi w 1997 roku fala powodziowa objęła całość doliny rzeki 
Ścinawki, sięgając swym północnym zasięgiem dróg wojewódzkich nr 386 i 387. 

Na terenie opracowania nie występują główne zbiorniki wód podziemnych. Morfologia 
terenu oraz rodzaj skał budujących podłoŜe wpływa na wysoka przepuszczalność oraz nie sprzy-
ja gromadzeniu się wód opadowych i szybkiemu odpływowi tych wód. Wody podziemne zalega-
ją średnio na głębokości 50 – 150 m npm i nie stanowią zasobów dyspozycyjnych. 

Ryc. 3. Wody powierzchniowe i zagroŜenie powodziowe. 
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5. Gleby 

Gleby na terenie opracowania posiadają niską i średnią wartość bonitacyjną naleŜą, bo-
wiem do klas IIIa, IIIb, IVa, IVb, V. Dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne. Podrzęd-
nie występują gleby brunatne właściwe, a w dolinie Ścinawki gleby madowe i glejowe. Z uwagi 
na trudne warunki morfologiczne oraz dość niską przydatność gleb są to tereny ekstensywnie 
uŜytkowane rolniczo a w wielu przypadkach nadające się do zalesienia (grunty klasy V). 

Ryc. 4 Typy i klasy gleb na obszarze opracowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka gleb 

Gleby brunatne wyługowane do głębokości 70 cm mają uziarnienie piasków gliniastych, 
glin, utworów pyłowych oraz iłów. W profilu do 1m nie występuje CaC03 (węglan wapnia). Cha-
rakteryzują się jednak wysyceniem kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym 
w granicach od 30 do 60% w warstwie od 25 do 75 cm, a takŜe słabym przemieszczaniem wol-
nego Ŝelaza i glinu, a niekiedy frakcji ilastej. 

Gleby brunatne kwaśne powstały ze skał kwaśnych, ubogich w zasady. Ich odczyn waha 
się od silnie kwaśnego (pH < 4,5) do kwaśnego (pH 4,6 – 5,5). Charakteryzują się stopniem wy-
sycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym poniŜej 30% na głębokości 
25-75 cm. 

Gleby brunatne właściwe powstają macierzystych utworów bogatych w zasady. Charakte-
ryzują się wymyciem węglanów do głębokości na ogół nie większej niŜ 60-80 cm oraz brakiem 
przemieszczania lub słabym przemieszczaniem frakcji ilastej, wolnego Ŝelaza i glinu. Są to gleby 
eutroficzne i mezoficzne. Cechą gleb brunatnych eutroficznych jest odczyn słabo kwaśny do 
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obojętnego i wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi powyŜej 60% na głębo-
kości od 25 do 75 cm, a gleb brunatnych mezotroficznych odczyn kwaśny do słabo kwaśnego i 
wysycenie zasadami od 30 do 60%. 

Gleby madowe powstały w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i 
akumulowanego w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność w pro-
filu naprzemianległych warstw o róŜnym składzie granulometrycznym. Poszczególne warstwy 
mogą cechować się skrajnie róŜnym lub zbliŜonym składem granulometrycznym. 

Gleby glejowe to semihydrogeniczne gleby naleŜące do gleb zabagnianych. Powstają w 
warunkach silnego uwilgotnienia spowodowanego wysokim poziomem wód gruntowych; w pro-
filu występuje wyraźne oglejenie gruntowe. 

Gleby Dolnego Śląska, o lepszej niŜ przeciętnie w Polsce przydatności rolniczej i znacz-
nym udziale gleb zwięźlejszych, charakteryzują się stosunkowo duŜą odpornością na degradację 
chemiczną. Odporność ta zaleŜy od pojemności sorpcyjnej gleby, uwarunkowanej ilością frakcji 
ilastej oraz próchnicy glebowej. Niemniej jednak nawoŜenie, zwłaszcza stosowanie nawozów 
mineralnych w nieodpowiednich dawkach i terminach, moŜe powodować zanieczyszczenie wód 
podziemnych azotanami i azotynami oraz prowadzić do eutrofizacji wód powierzchniowych. 
Aktualne zuŜycie mineralnych nawozów w województwie dolnośląskim pozostaje na poziomie 
zbliŜonym do przeciętnego w Polsce i wynosi 91,2 kg NPK/ha (GUS, 2004), jest więc znacznie 
niŜsze niŜ w niektórych krajach europejskich o intensywnym rolnictwie, gdzie często przekracza 
300 kg NPK/ha. Z badań WIOŚ wynika, Ŝe w województwie nie występuje powaŜny problem 
zanieczyszczenia wód podziemnych azotanami ze źródeł rolniczych, a zawartość składników 
eutroficznych w wodach powierzchniowych, spowodowana jest przede wszystkim wprowadza-
niem do nich ścieków i sukcesywnie zmniejsza się w ostatnich latach (IOŚ, 2004). W praktyce 
intensywne wymywanie azotanów z gleb uŜytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku ogranicza 
się więc do gleb bardzo lekkich, wytworzonych z piasków, występujących w północnej części 
województwa. Z kolei wymywanie środków ochrony roślin do wód (powierzchniowych lub pod-
ziemnych) równieŜ moŜe lokalnie występować na glebach lekkich oraz glebach, na których nasi-
lone są procesy erozji. 

6. Szata roślinna i świat zwierzęcy (na podstawie Opracowania ekofizjograficznego dla wo-
jewództwa dolnośląskiego) 

Regionalizacja geobotaniczna jest podstawową informacją o pokrywie roślinnej regionów i 
przedstawiana jest jako usystematyzowany podział przestrzeni, konstruowany na podstawie 
zróŜnicowania roślinności danego regionu geograficznego. W latach pięćdziesiątych XX w. po-
wstał geobotaniczny podział Polski autorstwa W. Szafera, zmodyfikowany przez J. M. Matusz-
kiewicza oraz Kuczyńsk, bazujący na analizie zróŜnicowania roślinności naturalnej i naturalnych 
krajobrazów, wyraŜających najpełniej aktualne zróŜnicowanie środowiska przyrodniczego. 

Dolny Śląsk, podobnie jak cała Polska, naleŜy do państwa Holarktyka i obszaru Euro-
Syberyjskiego. Przez teren regionu przebiega granica między dwoma prowincjami geobotanicz-
nymi: NiŜowo-WyŜynną i Górską. PoniewaŜ granica administracyjna nie jest zgodna z granicami 
geobotanicznymi, w obrębie województwa znalazły się często jedynie fragmenty poszczególnych 
okręgów.  

Prowincja NiŜowo-WyŜynna, Dział Bałtycki 

Poddział: Pas Wielkich Dolin 

Kraina: Wielkopolsko-Kujawska 
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Okr ęg Sudety Środkowe obejmuje podokręgi: Kotlina Kamiennogórska, Góry Kamienne, 

Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie, ObniŜenie Noworudzko-Ścinawskie, Góry Sto-
łowe, Pogórze i Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie, Kotlina Kłodzka. Jest to obszar stosunkowo 
niski, nie przekraczający 1 000 m n.p.m. (wyjątkiem jest Wielka Sowa w Górach Sowich). Flora 
i roślinność tego okręgu nie odznaczają się szczególnymi rysami. Nie występują tu zbiorowiska 
wysokogórskie, brak jest endemitów sudeckich, a nieliczne relikty polodowcowe skupione są na 
kilku zaledwie obiektach (torfowisko pod Zieleńcem, Torfowisko Batorowskie). Nie moŜna wy-
kluczyć moŜliwości wykształcenia się regla górnego na najwyŜszych szczytach, ale poniewaŜ 
obszar ten naleŜy do najbardziej przekształconych w Sudetach, obecnie nie jest moŜliwe pewne 
potwierdzenie obecności tego piętra roślinnego. Obecność duŜych ośrodków przemysłowych: 
Wałbrzycha, DzierŜoniowa, Bielawy, Nowej Rudy, spowodowała, Ŝe juŜ w XIX w. naturalne 
lasy liściaste zostały zastąpione szybko rosnącym świerkiem. Kotliny śródgórskie zostały odle-
sione i obecnie są terenami rolniczymi. 

Obecna roślinność Dolnego Śląska kształtowała się po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia. 
Początkowo pokrywa roślinna rozwijała się wyłącznie w wyniku naturalnych procesów. W ciągu 
ostatnich kilku tysięcy lat, czynnikiem o coraz większym znaczeniu i coraz silniejszym oddzia-
ływaniu na zbiorowiska roślinne, jest antropopresja – stała obecność człowieka, jego oddziały-
wanie na środowisko i przekształcanie go, świadome lub nie, doprowadziły do drastycznych i 
często nieodwracalnych zmian. 

Sudety są obszarem o zdecydowanie bardziej zróŜnicowanych warunkach siedliskowych. 
Znaczne wyniesienie nad poziom morza powoduje zmianę warunków klimatycznych wraz z wy-
sokością i w efekcie wykształcenie się pięter roślinnych: lasów liściastych i borów. Ponadto w 
wyŜszych pasmach oraz na wychodniach skalnych we wszystkich piętrach roślinnych, obecne są 
znaczne powierzchnie naturalnych zbiorowisk nieleśnych. Układ pasm z północnego zachodu na 
południowy wschód oznacza istotne róŜnice w nasłonecznieniu stoków południowych i północ-
nych, wyraźne są takŜe róŜnice w ilości opadów, wynikające z przewagi wiatrów północno-
zachodnich. Dodatkowym czynnikiem zmieniającym warunki siedliskowe, jest róŜnorodność 
budowy geologicznej – występują tu skały od kwaśnych do zasadowych, będące miejscem wy-
stępowania wyspecjalizowanych gatunków i zbiorowisk roślinnych. Wszystko to powoduje, Ŝe 
roślinność Sudetów jest bardzo urozmaicona. 

W Sudetach, dzięki wyniesieniu n.p.m., wykształciły się piętra roślinne, charakteryzujące 
się odmiennymi zbiorowiskami roślinnymi. Pogórze (do 500 m n.p.m.) pokryte było lasami li-
ściastymi. TakŜe tutaj znaczny udział miał grąd środkowoeuropejski. Udział łęgów był mniejszy 
i były to łęgi podgórskie Carici remotae-Fraxinetum, a olesy wykształcały się fragmentarycznie 
na niewielkich powierzchniach. Ponadto rozwijały się tutaj lasy lipowo-klonowe, nazywane cza-
sem grądami zboczowymi Aceri-Tilietum oraz podgórskie kwaśne dąbrowy Luzulo luzuloidis-
Quercetum z klasy Quercetea robori-petraeae. Na podłoŜu wapiennym wykształciły się tzw. 
buczyny storczykowe z podzwiązku Cephalanthero-Fagenion(klasa Querco-Fagetea). Roślin-
ność nieleśna zajmowała niewielkie powierzchnie i oprócz zbiorowisk towarzyszących ciekom, 
była to głównie roślinność rozwijająca się na wychodniach skalnych lub w ich sąsiedztwie: zbio-
rowiska paproci szczelinowych z klasy Asplenietea rupestria, muraw naskalnych z rzędu Sedo-
Scleranthetalia, muraw kserotermicznych z klasyFestuco-Brometea, ciepłolubnych okrajków z 
klasy Trifolio-Geranietea i zarośli ze związkuBerberidion (klasa Rhamno-Prunetea), często wy-
stępujących w mozaikowych układach na niewielkich powierzchniach. Piętro regla dolne-
go (500 do 1 000 m n.p.m.) to takŜe strefa lasów liściastych, lecz przede wszystkim górskich 
buczyn: Ŝyznej buczyny sudeckiej Dentario enneaphylli-Fagetum i kwaśnej Luzulo luzuloidis-
Fagetum oraz jaworzyn z podzwiązkuLunario-Acerenion pseudoplatani. Jako naturalny składnik 
pojawiały się w lasach jodła i świerk. Regiel górny (1 000 do 1 250 m n.p.m.) to strefa wystę-
powania naturalnych borów świerkowych Calamagrostio villosae-Piceetum. W obu reglach ro-
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ślinność nieleśna to przede wszystkim ziołorośla z klasy Betulo-Adenostyletea oraz młaki i zator-
fienia, zaliczane do klasScheuchcerio-Caricetea nigrae i Oxycocco-Sphagnetea. Piętro subal-
piejskie, czyli piętro kosodrzewiny (1 250 do 1 450 m n.p.m.), wykształciło się wyłącznie w 
Karkonoszach.Głównym zbiorowiskiem roślinnym są tutaj zarośla kosodrzewiny Pinetum mugo 
sudeticum(klasa Vaccinio-Piccetea), ponadto wykształcają się takŜe zbiorowiska ziołorośli, młak 
oraz torfowisk wysokich (klasy Scheuchcerio-Caricetea nigrae i Oxycocco-Sphagnetea). Na 
odsłoniętych skałach w kotłach polodowcowych rozwijają się górskie zbiorowiska naskalne z 
klasy Thlaspietea rotundifoliae, bardzo rzadkie w Sudetach zbiorowiska wyleŜyskowe z klasySa-
licetea herbaceae oraz ziołorośla i zarośla czeremchy skalnej Pado-Sorbetum z klasyBetulo-
Adenostyletea. Piętro alpejskie (1 450 do 1 603 m. n.p.m.) jest w Sudetach wykształcone bardzo 
słabo, na niewielkich powierzchniach i zaledwie na kilku szczytach. Występują tu wysokogór-
skie murawy z klasy Juncetea trifidii. 

Roślinność rzeczywista Dolnego Śląska odbiega mocno od roślinności potencjalnej tego 
terenu. W całym regionie nie ma obszarów, które moŜna by uznać za pierwotne, a roślinność o 
charakterze naturalnym ma bardzo niewielki udział w pokrywaniu terenu. 

Obszar Sudetów, ze względu na trudne warunki, jest odlesiony i uŜytkowany rolniczo w 
mniejszym stopniu. TakŜe tutaj w lasach dominują nasadzenia – jednogatunkowe, ubogie antro-
pogeniczne agregacje. Na siedliskach długotrwale odlesionych, znajdujących się w niŜszych po-
łoŜeniach górskich, występują zbiorowiska antropogeniczne zbliŜone do zbiorowisk niŜowych, 
chociaŜ wyraźnie zuboŜałe. Na siedliskach odlesionych krótkotrwale, przede wszystkim zrębach, 
rozwija się roślinność porębowa z klasy Epilobietea angustifoliae. 

Łąki są zbiorowiskami seminaturalnymi, powstałymi dzięki działalności człowieka, lecz 
budowanymi przez gatunki rodzime. Dla ich istnienia i pełnego rozwoju konieczna jest odpo-
wiednia gospodarka, inaczej następuje uruchomienie procesów sukcesyjnych i odtwarzają się 
naturalne dla naszego klimatu zbiorowiska leśne. Na Dolnym Śląsku wykształcają się zbiorowi-
ska zaliczane do dwóch klas: eurosyberyjskie łąki i pastwiska siedlisk mezo- i eutroficznych z 
klasy Molinio-Arrhenatheretea oraz acydofilne zbiorowiska łąk i wrzosowisk z klasy Nardo-
Callunetea. Klasa Molinio-Arrhenatheretea obejmuje trzy grupy zbiorowisk: tzw. zbiorowiska 
dywanowe (spodzichy), grupowane w rzędzie Plantaginetalia majoris i rozwijające się na siedli-
skach zeutrofizowanych i wydeptywanych, budowane przez gatunki niskie i znoszące uszkodze-
nia mechaniczne. Drugą grupą są zbiorowiska uŜytków zielonych, trwale lub okresowo wilgot-
nych, naleŜących do rzędu Molinietalia caeruleae. NaleŜą tutaj zbiorowiska ziołorośli występu-
jące wzdłuŜ cieków, niekoszone lub koszone sporadycznie (Filipendulion ulmariae). W obrębie 
tego rzędu znajdują się takŜe zbiorowiska coraz rzadsze, objęte dyrektywą siedliskową: łąki 
zmiennowilgotne ze związku Molinion caeruleae, będące siedliskiem wielu ginących gatunków 
roślin, aluwialne łąki selernicowe (Cnidion dubii), bardzo rzadkie i wykształcające się jedynie w 
dolinach duŜych rzek, zbiorowiska dobrze nawoŜonych i mokrych łąk dwukośnych (Cal-
thion palustris) oraz łąki eutroficzne, intensywnie uprawiane (Alopecurion pratensis). Trzecia 
grupa w obrębie klasy to łąki siedlisk świeŜych – rządArrhenatheretalia. Obejmuje on po-
wszechne w krajobrazie łąki tzw. rajgrasowe, zajmujące siedliska grądów i bogate florystycznie, 
zaliczane do związku Arrhenatherion elatioris, Ŝyzne reglowe łąki kośne, tzw. łąki konietlicowe 
ze związku Polygono-Trisetion, m.in. z charakterystyczną dla Gór Izerskich łąką Meo-
Festucetum z udziałem Meum atamanticum, a takŜe tzw. łąki grzebienicowe siedlisk ubogich, 
naleŜące do związku Cynosurion. Klasa Nardo-Callunetea obejmuje seminaturalne i antropoge-
niczne zbiorowiska, związane z ubogimi, kwaśnymi siedliskami. Rząd Nardetalia grupuje niskie 
murawy i łąki, budowane głównie przez Nardus stricta, uŜytkowane jako owcze pastwiska lub 
jednokośne łąki o małej wydajności. Murawy te rozwijają się w górach (Nardion), gdzie są sie-
dliskiem wielu cennych gatunków górskich i storczyków i te są objęte dyrektywą siedliskową, a 
takŜe wykształcają się na niŜu (Violion caninae). Rząd Calluno-Ulicetalia grupuje oceaniczne i 
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suboceaniczne zbiorowiska krzewinkowe z panującym wrzosem, na Dolnym Śląsku rozwijające 
się głównie na niŜu jako zbiorowiska zastępcze borów świeŜych. 

Teren objęty opracowaniem pełni funkcji w lokalnym systemie przyrodniczym. Występu-
ją tu tereny leśne i rolne wraz towarzyszącą im zielenią śródpolną, która podwyŜsza walory przy-
rodnicze tego terenu. Tereny leśne, kępy drzew i zakrzewienia stanowią cenne siedliska dla orni-
tofauny. W sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, gdzie środowisko przy-
rodniczo zostało przekształcone antropogenicznieo odnajdziemy siedliska nieleśnie pochodzenia 
antropogenicznego. Do tej grupy zaliczają się łąki, zbiorowiska chwastów zboŜowych i okopo-
wych (roślinność segetalna) i roślinność ruderalna określana są mianem roślin synantropijnych. 

Wśród fauny na omawianym terenie moŜna spotkać głównie gatunki pospolite, towarzy-
szące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Typową fauną pól i łąk są 
m.in.: nornik zwyczajny, mysz zaroślowa; kret europejski, jeŜ europejski, zając szarak oraz dra-
pieŜniki z rzędu łasic. Na omawiany teren mogą zachodzić z obszarów sąsiednich: baŜanty, prze-
piórki, lisy oraz sarny. Z ptaków spotykamy tu typowe dla terenów pól i łąk kuropatwy, szpaki, 
kosy, skowronki, kawki, gawrony, myszołowy zwyczajne, wróblowate oraz krukowate. 

Pod względem przyrodniczym nie są to obszary o wysokich walorach. Znajdują się w są-
siedztwie obszaru Gór Stołowych, który posiada wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe. 
Obszar opracowania stanowią krajobraz przejściowy pomiędzy wzniesieniami Gór Stołowych a 
Górami Suchymi. ObniŜenie Ścinawki wraz ze wzgórzami to typowy krajobraz rolniczy, czę-
ściowo porośnięty lasami i przekształcony antropogenicznie pod osadnictwo. 
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Fauna ssaków Dolnego Śląska liczy 52 gatunki, wliczając w to gatunki introdukowane i 

zawleczone. Brak tu gatunków endemicznych i charakterystycznych tylko dla Dolnego Śląska, 
jeśli nie liczyć sztucznie wsiedlonego muflona Ovis musimon, natomiast szereg z nich to gatunki 
rzadkie i zagroŜone w skali całego kraju i wpisane do Czerwonej Księgi zwierząt. 

Do najpospolitszych leśnych gryzoni naleŜą: nornica ruda Clethrionomys glareolus, mysz 
zaroślowa Apodemus sylvaticus, mysz leśna A. flavicollis i wiewiórka Sciurus vulgaris, natomiast 
na terenach otwartych dominują nornik zwyczajny Microtus arvalis i mysz polnaApodemus 
agrarius, a takŜe dwa gatunki szczurów. Do coraz rzadszych gryzoni naleŜy Ŝyjący na polach 
uprawnych chomik Cricetus cricetus i najmniejszego gryzoń Europy – badylarkaMicromys minu-
tus, a do nielicznych moŜna zaliczyć darniówkę Pitymys subterraneus. Spośród gryzoni związa-
nych ze środowiskiem wodnym, na uwagę zasługuje szybko zwiększający swą liczebność 
bóbr Castor fiber, wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. W stawach i innych 
zbiornikach wodnych oraz w ich pobliŜu, występuje karczownik Arvicola terrestris, który w 
ostatnich latach silnie zmniejsza liczebność. Podobne środowisko zajmuje pochodzący z Amery-
ki Północnej piŜmak Ondatra zibethica. 

Wśród kręgowców Dolnego Śląska najliczniej reprezentowane są ptaki. Stwierdzono do-
tychczas 348 gatunków ptaków, spośród których 192 gatunki obecnie gniazdują, a pozostałe to 
ptaki przelotne lub zalatujące dawniej lub współcześnie. Awifauna tego regionu nie wyróŜnia się 
znacząco z obszaru kraju, natomiast jej bogactwo wynika zarówno ze znacznego zróŜnicowania 
środowisk w tym regionie kraju, jak i dobrego rozpoznania rozmieszczenia i liczebności po-
szczególnych gatunków. Oprócz wielu gatunków pospolitych, wyróŜnia się grupa gatunków o 
niskiej liczebności, rzadkich lub ginących. NaleŜy do nich 29 gatunków ptaków, w róŜnym stop-
niu zagroŜonych w skali ogólnopolskiej wg kryteriów sformułowanych w polskiej Czerwonej 
Księdze zwierząt. 

Spośród 18 gatunków płazów występujących w kraju, na Dolnym Śląsku stwierdzono 15 
gatunków. Oprócz grupy gatunków pospolitych, w tym 4 gatunków Ŝab i dwóch ropuch, kilka 
dalszych jest mniej licznych i występujących na rozproszonych, nizinnych stanowiskach, np. 
grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka ziemnaHyla 
arborea, zaś najrzadsza jest ropucha paskówka Bufo calamita, znana tylko z kilku stanowisk 
nizinnych i podgórskich. Wymienione wyŜej z nazwy gatunki wraz ropuchą zielonąB. viri-
dis oraz Ŝabami: jeziorkową R. lessone oraz moczarową R. arvalis, zaliczane są do gatunków 
szczególnej troski (Załącznik IV Dyrektywy Siedliskowej).  
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W ujęciu zoogeograficznym województwo naleŜy do prowincji atlantycko-bałtyckiej, 

charakteryzującej się stosunkowo jednolitą ichtiofauną, pozbawioną gatunków endemicznych, 
czy innych charakterystycznych form na tle Polski, bądź Europy. Wody śródlądowe Dolnego 
Śląska naleŜą do systemu Odry, poza niewielkim fragmentem dorzecza Łaby. Ukształtowanie 
terenu tej części Polski determinuje odmienny charakter jej dopływów lewo- i prawobrzeŜnych. 
Biorące swój początek w Sudetach, lub na ich przedgórzu, dopływy lewobrzeŜne są w swych 
górnych odcinkach rzekami górskimi o duŜym spadku pionowym i szybkim nurcie wody, a na-
stępnie stopniowo zmieniają charakter najpierw na podgórski, a następnie na nizinny w strefie 
ujściowej. Tym samym występują w nich zespoły ichtiofauny odpowiadające wszystkim tzw. 
„strefom rybnym”, jakie opisane zostały dla wód płynących Polski. Większe dopływy tej części 
dorzecza Odry, które w całości bądź we fragmencie przepływają przez województwo dolnoślą-
skie, to: Nysa Kłodzka, Oława, Ślęza, Bystrzyca, Kaczawa, Bóbr i Nysa ŁuŜycka. Przewodnim 
gatunkiem górnych odcinków tych cieków jest pstrąg potokowy Salmo trutta fario, od którego 
nazwano najwyŜszą strefę zasiedlaną przez ryby – „krainą pstrąga”. Towarzyszy mu głowacz 
białopłetwy Cottus gobio, a w Kotlinie Kłodzkiej równieŜ głowacz pręgopłetwy C. poecilo-
pus (fot. 7.3.6). Nieco niŜej dołączają do nich: lipień Thymallus thymallus, strzebla potoko-
wa Phoxinus phoxinus i śliz Barbatula barbatula. Pierwszy z wymienionych otwiera kolejną 
strefę – „krainę lipienia”. Następny zespół ichtiofauny, podąŜając w dół rzeki, stanowi „kraina 
brzany”z towarzyszącymi gatunkami: świnka Chondrostoma nasus, jelec Leuciscus leuciscus, 
kleń L. cephalus i kiełbGobio gobio. Dopiero przyujściowe odcinki klasyfikowane są jako „kra-
ina leszcza”, gdzie obok gatunku nominalnego Abramis brama, spotyka się teŜ płoć Rutilus ruti-
lus, wzdręgęScardinius erythrophthalmus, jazia Leuciscus idus, sandacza Sander lucioperca, 
szczupakaEsox lucius, okonia Perca fluviatilis, suma Silurus glanis i inne „drobne” gatunki. 
Granice między poszczególnymi krainami są rozmyte i polegają na stopniowych zmianach w 
proporcjach liczbowych poszczególnych gatunków. Część prawą dorzecza stanowią rzeki typo-
wo nizinne: Smortawa – tylko w ujściowym odcinku naleŜąca do województwa dolnośląskiego, 
Widawa i Barycz. Na całych niemal długościach są one zasiedlone przez przedstawicieli krainy 
leszcza. Odra, wpływając na teren województwa, znajduje się w przejściowej strefie między kra-
iną brzany a leszcza. Niemal w całym województwie dominują w niej przedstawiciele najniŜszej 
strefy. 



 16 

Fauna bezkręgowców Dolnego Śląska jest rozpoznana w stopniu niedostatecznym i zróŜ-
nicowanym w zaleŜności od grupy zwierząt. Wiele gatunków osiąga tu granicę swego zasięgu. 
Wśród gatunków pochodzenia podśródziemnomorskiego moŜna wymienić np. pająkaChiracan-
thium elegans, ślimaka świdrzyka łamliwego Balea perversa czy wija Glomeris guttata. Z kolei 
do gatunków arktycznych, których południowa granica przebiega przez Dolny Śląsk, naleŜą 
m.in. ślimak poczwarówka północna Vertigo arctica, który prawdopodobnie juŜ wymarł, i mu-
chówka Rhamphomya caudata. Reliktem glacjalnym jest zasiedlający Karkonosze i Góry Izer-
skie motyl Ectoedemia woolhopiella. Do Wschodnich Sudetów, zwłaszcza do części połoŜonej 
na wschód od Nysy ŁuŜyckiej, docierają gatunki zamieszkujące głównie Karpaty, m.in. 8 gatun-
ków ślimaków, a wśród nich pomrów błękitny Bielzia coeurulasi ślimak Lubomirskiego Trichia 
lubomirskii, a takŜe chrząszcz biegacz Pterostichus negligens. Do gatunków znanych w Polsce 
tylko z nielicznych stanowisk dolnośląskich naleŜą: prawdopodobnie juŜ wymarła u nas błon-
kówka murówka Chalicodoma muraria oraz pomrowiec nakrapiany Tandonia rustica o wyspo-
wym występowaniu na Śląsku. Do osobliwości naleŜą równieŜ bezkręgowce wapniolubne, takie 
jak: motyl modraszekPolyommatus daphnis i stonoga Cylisticus convexus oraz ślimaki: piramid-
ka naskalnaPyramidula rupestris z Góry Miłek w Górach Kaczawskich i świdrzyk ozdob-
ny Charpentieria ornata z kamieniołomów koło śelazna w Krowiarkach. Do motyli, znanych 
wyłącznie z pojedynczych stanowisk na Ostrzycy w Sudetach Zachodnich, naleŜą: Zanclognatha 
zelleralisi Aplota kadeniella, a spośród chrząszczy ryjkowców: Ceutorhynchus niyazzi spod Gło-
gowa iC. leprieuri, znany tylko z Wrocławia i Masywu ŚnieŜnika, oraz niedawno odkryty ślepy 
gatunek chrząszcza Anommatus pannonicus znaleziony we Wrocławiu. Na uwagę zasługują teŜ 
nieliczne zwierzęta endemiczne o bardzo niewielkich zasięgach w Sudetach. Szczególne znacze-
nie ma tu Ziemia Kłodzka (zwłaszcza Masyw ŚnieŜnika), skąd znane są 52 gatunki endemiczne. 
Przykładem sudeckiego endemita jest np. owad bezskrzydły Onychiurus paxi z Gór Bystrzyc-
kich. Inne gatunki znane są tylko z pojedynczych stanowisk, np. skąposzczetTrichodrilus spela-
eus i skorupiak obunóg Crangonyx paxi – oba znane spod Kletna koło Stronia Śląskiego, czy 
skoczogonek Oncopodura reyersdorfensis z Jaskini Radochowskiej, gdzie znaleziono teŜ relikt 
przedlodowcowy – prapierścienicę Troglochaetus beranecki. Spośród bezkręgowców wytępio-
nych na Śląsku naleŜy wymienić: małŜa skójkę perłorodną Margaritana margaritifera i motyla 
niepylaka apollo Parnassius apollo, którego próba reintrodukcji nie powiodła się. 
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III. STAN ŚRODOWISKA 

1. Powietrze atmosferyczne 

Standardy jakości powietrza atmosferycznego 

Dopuszczalne wartości stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.U.08.47.281) przedstawiono w 
tabeli poniŜej (tab. 2). 

Tab. 2. Wartości dopuszczalnych stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Margines tolerancji 
[%] 

---------- 
[µg/m3] 

Nazwa substancji 
Okres uśred-

niania wyników 
pomiarów 

Poziom do-
puszczalny 

substancji w 
powietrzu 

[µg/m3] 2008 r. 2009 r. od 2010 r. 
Benzen rok kalenda-

rzowy 
 5c)  40 

--- 
2 

 20 
--- 
1 

 0 

jedna godzina  200c) 
 

 10 
--- 
20 

 5 
--- 
10 

 0 
 

Dwutlenek azotu 

rok kalenda-
rzowy 

 40c) 
 

 10 
--- 
4 

 5 
--- 
2 

 0 
 

Tlenki azotud)  rok kalenda-
rzowy 

 30e)  0  0  0 

 jedna godzina  350c)  0  0  0 
 24 godziny  125c)  0  0  0 

Dwutlenek siarki 

 rok kalenda-
rzowy i pora 
zimowa (okres 
od 01 X do 31 
III) 

 20e)  0  0  0 

Ołówf)  rok kalenda-
rzowy 

 0,5c)  0  0  0 

 24 godziny  50c)  0  0  0 Pył zawieszony 
 rok kalenda-
rzowy 

 40c)  0  0  0 

Tlenek węgla  osiem godzin  10.000c)  0  0  0 
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i 

tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.  

Dwutlenek węgla (CO2) powstaje w trakcie procesów spalania paliw wszelakiego typu. 
Nie jest gazem toksycznym. Odpowiada jednak częściowo za efekt cieplarniany. 

Dwutlenek siarki (SO2) uwalniany jest do atmosfery w wyniku spalania paliw zawierają-
cych siarkę (np. węgiel brunatny i kamienny). Jest gazem toksycznym powodującym uszkodze-
nie tkanek roślinnych powodując osłabienie, zahamowanie wzrostu a nawet zamieranie roślin. 
Działa toksycznie na zwierzęta draŜniąc drogi oddechowe, szpik kostny oraz śledzionę. 

Tlenki azotu (NxOy) powstają w wyniku spalania paliw w wysokich temperaturach. Mogą 
działać draŜniąco na błony śluzowe, oczy, płuca, powodować nieodwracalne zmiany w systemie 
krwionośnym. Ponadto związki te po utlenieniu w obecności pary wodnej biorą udział w tworze-
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niu kwaśnych opadów. Jest głównym zanieczyszczeniem motoryzacyjnym, przyczyniając się 
wydatnie do tworzenia się smogu. 

Pyły (PM10) jest to zanieczyszczenie w stałym stanie skupienia. Składa się z resztek nie-
całkowicie spalonego paliwa oraz najdrobniejszej frakcji pyłu. Uwalniane są do atmosfery przez 
zakłady metalurgiczne, motoryzację oraz instalacje przemysłowe. W zaleŜności od stęŜenia i 
rozdrobnienia oddziałują na cały organizm, oczy, drogi oddechowe lub skórę. Ich działanie moŜe 
być alergizujące, toksyczne, draŜniące lub radioaktywne. 

Węglowodory uwalniane do atmosfery pochodzą z procesów przetwarzania ropy naftowej 
oraz przetwarzania i spalania węgla. Zalicza się do nich wielopierścieniowe węglowodory aro-
matyczne (WWA), są one silnie toksyczne, a takŜe posiadają właściwości kancerogenne. 

Metan jest jednym z głównych składników biogazu. Jest gazem nietoksycznym, moŜe 
jednak wypierać tlen z otoczenia gleby. Odpowiada częściowo za efekt cieplarniany. 

Na terenie opracowanie nie prowadzono bezpośrednich badań jakości powietrza, jednak-
Ŝe moŜna przyjąć, iŜ zanieczyszczenie na tym obszarze nie przekracza wartości uzyskanych w 
Radkowie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Delegatura w Wał-
brzychu) w 2007 roku wykonał pomiary stęŜeń SO2 i NO2 metodą pasywną uzyskując w ten spo-
sób średnioroczny poziom zanieczyszczenia. Średnioroczne stęŜenie dwutlenku siarki wyniosło 
7,5 µg/m3, a w okresie grzewczym 12,2 µg/m3, norma ze względu na ochronę roślin (rozporzą-
dzenie nie określa dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi) wynosi 20 
µg/m3. Oznacza to bardzo niskie stęŜenie, zwłaszcza średnioroczne. StęŜenie dwutlenku azotu w 
okresie grzewczym wynosiło 20 µg/m3 a średnioroczne zaledwie 14,5 µg/m3. Stanowi to więc 
niewielki procent normy dla całego kraju. Na tej podstawie moŜemy stwierdzić, Ŝe stan powie-
trza atmosferycznego na terenie opracowania jest bardzo dobry. Lokalnie wartości stęŜenia dwu-
tlenku siarki moŜe być wyŜsze z uwagi na występowania niskiej emisji z indywidualnych syste-
mów grzewczych. Jednak niewielka ilości obszarów zabudowanych nie powoduje stałych zanie-
czyszczeń mogących wpływać na jakość powietrza w całym roku. Zwiększenie stęŜeń dotyczy 
głownie okresów grzewczych i niesprzyjających warunków meteorologicznych (inwersje tempe-
ratury). Emisja komunikacyjna równieŜ nie odgrywa zbyt duŜej roli z uwagi na niskie natęŜenie 
ruchu na drogach przebiegających przez obszar opracowania. 

Emisja niska 

Na terenie gminy przewaŜają indywidualne systemu grzewcze wykorzystujące głównie 
jako czynnik grzewczy paliwa stałe. Gaz do celów grzewczych wykorzystuje zaledwie 7% od-
biorców indywidualnych. Głównymi paliwami stałymi są węgiel i koks, które są głównym czyn-
nikiem grzewczym w ponad 82 % gospodarstw indywidualnych. Paliwa o mniejszej uciąŜliwości 
dla środowiska jak olej opałowy czy biomasa są wykorzystywane sporadycznie. RównieŜ więk-
szość gminny kotłowni wykorzystuje kotły węglowe z tym, Ŝe w ostatnich latach były one mo-
dernizowane, co zmniejszyło nieco ich emisyjność. 

Tab. 3. Roczna emisja zanieczyszczeń w gminie Radków (na podstawie POŚ dla gminy Radków, 
2003) 

Rodzaj 
zanieczyszczenia Jednostka Wielkość emisji Udział zanieczyszczeń 

z paliwa stałego [%] 
SO2 T/a 104,09 97,6 
NOx T/a 11,69 85,8 
CO T/a 588,84 99,8 
Pył T/a 196,34 100,0 
CO2 tys. T/a 23,89 89,7 
Benzo(a)piren Kg/a 36,87 100,0 
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Pewien wpływ na stan czystości powietrza na terenie opracowania ma takŜe emisja trans-
graniczna. Nad Tłumaczów napływają równieŜ zanieczyszczenia związane z „Czarnym Trójką-
tem” – polsko-niemiecko-czeskim obszarem występowania złóŜ węgla brunatnego. Powstały tam 
liczne elektrownie spalające wydobyte kopaliny. Jednak ze względu na połoŜenie Tłumaczowa i 
dominację południkowej składowej wiatru wartość importowanych zanieczyszczeń nie jest duŜa. 

Źródłem emisji pyłów moŜe stać się takŜe planowana eksploatacja surowców mineral-
nych w obrębie istniejących złóŜ (Wschód i Gardzień). 

2. Klimat akustyczny 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomów hałasu w środowisku określa standardy akustyczne w środowisku dla terenów o 
róŜnych funkcjach. Obowiązujące w Polsce kryterium oceny hałasu wprowadzone ww. Rozpo-
rządzeniem ustala dopuszczalny poziom hałasu LAeq wyraŜony równowaŜnym poziomem dźwię-
ku A w dB, który zaleŜy zarówno od charakteru terenu jak i od rodzaju źródła hałasu, a takŜe od 
pory doby. 

Tab. 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków po-
wietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyraŜone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w 
odniesieniu do jednej doby. 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność będą-
ca źródłem hałasu 

Rodzaj terenu LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział 
czasu od-
niesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
8 najmniej 
korzystnym 
godzinom 

dnia kolejno 
po sobie 

następującym 

LAeq N 
przedział czasu odnie-

sienia równy 1 najmniej 
korzystnej godzinie nocy 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieŜy 
Tereny domów opieki społecznej 

55 50 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
Tereny mieszkaniowo-usługowe 
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45 

Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). Ha-
łas komunikacyjny moŜna oceniać wg subiektywnej skali uciąŜliwości (opracowanej przez PZH). 
Dla niektórych terenów poziom dopuszczalny naleŜy do kategorii o średniej, a nawet duŜej 
uciąŜliwości. 

Tab. 4. Skala subiektywnej uciąŜliwości hałasu komunikacyjnego  
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UciąŜliwość Laeq [dB] 
mała < 52 
średnia 52...62 
duŜa 63......70 

bardzo duŜa > 70 

Klimat akustyczny na terenie objętym planu kształtowany jest przed wszystkim przez są-
siedztwo drogi wojewódzkiej nr 385 oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej wsi Tłumaczów. 

Ze względu na brak punktów pomiarowo – kontrolnych monitorujących klimat akustycz-
ny omawianego terenu, trudne jest określenie faktycznego poziomu hałasu. JednakŜe naleŜy się 
spodziewać, Ŝe droga oraz zabudowa przylegające do obszaru opracowania mogą lokalnie powo-
dować uciąŜliwości, które jednak nie powinny przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Prowadzona obecnie i planowana eksploatacja surowców mineralnych moŜe powodować 
zwiększenie ruchu kołowego na drogach dojazdowych do kopalni i powodować przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu. W celu ograniczenia uciąŜliwości zaleca się wprowadzenie 
stref zieleni ochronnej, wykorzystanie zabudowanych taśmociągów do transportu urobku oraz 
wykorzystanie transportu kolejowego w miejsce transportu drogowego jako mniej uciąŜliwego 
dla mieszkańców. 

3. Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych 
Ścinawka jest rzeką, która bierze swój początek na terytorium Polski w Górach Wałbrzy-

skich, a następnie poniŜej Golińska wpływa na terytorium Czech, które opuszcza powyŜej Tłu-
maczowa. Odtąd aŜ do ujścia do Nysy Kłodzkiej przepływa jako lewobrzeŜny dopływ przez tery-
torium Polski. Zlewnia rzeki jest zróŜnicowana, w górnej części ma charakter górski, w dolnej 
nizinny. Głównymi źródłami zanieczyszczeń po stronie polskiej są miasta Mieroszów, Sokołow-
sko, Nowa Ruda i Ścinawka. Zanieczyszczenia pochodzą takŜe z gospodarstw rolnych oraz z pól 
uprawnych. 

Stan sanitarny Ścinawki monitorowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska. W roku 2007 r. obserwacje jakości wód rzeki prowadzono w 3 przekrojach pomiarowo 
– badawczych: ujście do Nysy Kłodzkiej (0,5 km), powyŜej Tłumaczowa (25,2 km), poniŜej Go-
lińska (46,3 km). W przekroju powyŜej Tłumaczowa prowadzony jest monitoring diagnostyczny. 
W jego wyniku określono jakość wód na III klasę. Zawartość związków organicznych mieściła 
się na poziomie klasy III ze względu na BZT5. III klasie odpowiadała równieŜ zawartość azota-
nów i azotynów z grupy substancji biogennych, jednak stęŜenie fosforanów właściwe było IV 
klasie, co oznacza wody niezadowalającej jakości, spełniające jeszcze wymagania dla wód po-
wierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, a wartości biolo-
gicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmia-
ny ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych.. Poziom zanieczyszczeń w tym punkcie 
od wielu lat ma charakter stały i zmienia się tylko w niewielkich granicach. 

Ryc. 5. Trendy zmian wybranych wskaźników zanieczyszczenia na rzece Ścinawce powyŜej Tłumaczowa 
w latach 1995-2007. 
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Wody podziemne 

Na obszarze opracowania wody podziemne występują w utworach starszych niŜ kredowe 
w obrębie skał osadowych wieku permskiego. Przeprowadzone badania monitoringowe w roku 
2007 tego piętra wykazały, Ŝe w okolicach Ścinawki wody podziemne sklasyfikowano w II kla-
sie czystości, co sprawia Ŝe mają one zadowalającą jakość.  

4. Promieniowanie elektromagnetyczne 
W środowisku pola elektryczne o natęŜeniach przekraczających 1 kV/m występują w oto-

czeniu napowietrznych linii przesyłowych 220 i 400 kV, a takŜe na niewielkim obszarze pod 
liniami 110 kV. Wszystkie krajowe linie przesyłowe są tak projektowane i konstruowane, aby 
natęŜenia pola w ich otoczeniu były znacznie mniejsze od wartości dopuszczalnych. Pole elek-
tryczne na ogrodzonym terenie stacji elektroenergetycznych moŜe osiągnąć w niektórych miej-
scach wartości zbliŜone do dopuszczalnych – są to jednak miejsca dostępne tylko dla osób 
uprawnionych. NatęŜenie pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie moŜe przekraczać 60 
A/m. Nawet wokół linii przesyłowych najwyŜszych napięć jest ono niewielkie, porównywalne z 
polami, jakie występują obok przewodów domowej instalacji niskiego napięcia oraz elektryczne-
go sprzętu powszechnego uŜytku. Pole magnetyczne wytwarzane jest równieŜ przez aparaturę i 
urządzenia instalowane w stacjach elektroenergetycznych. Ze względu na znaczne odległości 
aparatury wysokonapięciowej od ogrodzenia stacji, pole magnetyczne poza terenem stacji moŜna 
praktycznie pominąć. 

Linie elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne (takie jak stacje bazowe te-
lefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne) to najpowszechniej występujące instalacje bę-
dące źródłem pól elektromagnetycznych (PEM), które mają istotny wpływ na ogólny poziom pól 
w środowisku. Przy zachowaniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środo-
wisku nawet długotrwałe oddziaływanie promieniowania niejonizującego pola elektromagne-
tycznego nie wywołuje reakcji w organizmach Ŝywych. Zasady ochrony środowiska przed niejo-
nizującym promieniowaniem elektromagnetycznym regulowane są przez ustawę z dnia 27 
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kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.). Ochrona polega 
na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów tych pól poni-
Ŝej wartości dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. UŜytkownik urządzenia oraz 
prowadzący instalację emitujące pola elekromagnetyczne, które są przedsięwzięciami mogącymi 
znacząco oddziaływać na środowisko, są zobowiązani do wykonania pomiarów pól elektroma-
gnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu uŜytkowania oraz kaŜdorazowo w 
przypadku zmiany warunków pracy instalacji.  

Tab. 5. NatęŜenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii 
komórkowej (na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce). 

 



 

VI. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZY-
RODNICZEGO 

1. Ocena odporności środowiska na degradację, zdolność do regeneracji oraz ocena 
stanu ochrony i uŜytkowania zasobów przyrodniczych, w tym róŜnorodności biolo-
gicznej 

W odniesieniu do walorów środowiska przyrodniczego obserwujemy znaczą synantropi-
zację szaty roślinnej i rozwój roślinności ruderalnej i inwazyjnej. Spowodowane jest to samoist-
nym zarastaniem terenów otwartych wyłączonych z zagospodarowania oraz terenów pozostałych 
po eksploatacji. Środowisko przestrzeni rolniczej jest mocno monokulturowe i dzięki temu bar-
dzo odporne na degradację. Zjawisko regeneracji dotyczy samoistnego zarastania terenów po-
eksploatacyjnych i przesuwania się granicy rolno – leśnej kosztem nieuŜytkowanych odłogów. 
Obszary leśne występujące na terenie opracowania równieŜ nie stanowią naturalnych siedlisk 
leśnych i tworzą je antropogeniczne monokultury świerkowe i niskich walorach przyrodniczych i 
wysokiej odporności na degradację. 

2. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz moŜliwość ich kształtowania 
Obszar opracowania, zwłaszcza w rejonie prowadzonej i zaniechanej eksploatacji jest 

zdegradowany. Dotyczy to przede wszystkim zmian w krajobrazie (wyrobiska, zwałowiska, 
składowiska), ale takŜe emisji pyłów do atmosfery, hałas przemysłowy i komunikacyjny, zanie-
czyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Oddziaływanie zakładu wydobywczo – 
przetwórczego miejscami moŜe wykraczać poza ustalone ramy terenu górniczego. Zmiany krajo-
brazowe są nieodwracalne. Odpowiednia rekultywacja i wykorzystanie terenów po wyrobiskach 
na tereny rekreacyjne, moŜe stworzyć nową jakość w krajobrazie, która moŜe stać się atrakcyjna. 

3. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 

Planowane zagospodarowanie tego obszaru przewiduje wydobycia surowców mineral-
nych na znacznych obszarach opracowania w ramach posiadanej koncesji. Postępujące wydoby-
cie będzie prowadziło do dalszej deformacji rzeźby terenu. Konsekwencją tego procesu będzie 
powstanie kolejnych wyrobisk, które prawdopodobnie wypełnią się wodą. Powstałe w ten sposób 
zbiorniki wodne w bardzo ograniczonym zakresie będą mogły być wykorzystywane do celów 
rekreacyjnych (nurkowanie, wędkowanie). Na terenach w otoczeniu wyrobiska proponuje się 
tworzenie terenów zadrzewionych i zakrzewionych, które mają stanowić izolacje dla terenów 
wydobywczych. 

Wyrobiska poeksploatacyjne zostaną najprawdopodobniej wypełnione wodą, a ich oto-
czenie w wyniku samoistnych procesów renaturalizacji porosną lasem. Wytworzony ekosystem 
będzie niestety posiadał cechy degradacji antropogenicznej, z uboga róŜnorodnością szaty roślin-
nej, z dominacją gatunków ruderalnych i inwazyjnych. 

 

 



 

VII. EKOFIZJOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODARO-
WANIA OBSZARU OBJ ĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
W związku z planowanym zagospodarowaniem powinno uwzględniać następujące ogra-

niczenia i uwarunkowania środowiskowe: 

- dopuszcza się lokalizację nowych przedsięwzięć powodujących znaczne obciąŜenie śro-
dowiska, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, w trakcie 
prowadzenia działalności wydobywczej zaleca się stosowanie wszelkich moŜliwych roz-
wiązań technicznych ograniczających uciąŜliwości; 

- tereny poeksploatacyjne powinny być sukcesywnie rekultywowane w kierunku leśnym 
lub wodnym zgodnie z planem rekultywacji; 

- w przypadku lokalizacji na obszarze planu terenów zabudowy mieszkaniowej, zaleca się 
nielokalizowanie zabudowy i innych obiektów wraŜliwych na hałas w zasięgu uciąŜliwo-
ści hałasowych pochodzenia komunikacyjnego i przemysłowego; 

- w przypadku istniejącej zabudowy mieszkaniowej pozostającej w zasięgu hałasu przemy-
słowego zaleca się wprowadzenie czynnych form ochrony przed hałasem w postaci ekra-
nów akustycznych lub izolacji zielenią wysoką; 

- do celów grzewczych powinno się stosować instalacje grzewcze niepowodujące degrada-
cję powietrza; proponuje się wykorzystanie proekologicznych i odnawialnych źródeł 
energii, ewentualnie podłączenie do sieci ciepłowniczej; 

- w obiektach przemysłowych zaleca się dąŜenie do zmiany czynnika grzewczego na pro-
ekologiczny i stosowanie skutecznej redukcji emisji; wszystkie emitory przemysłowe 
powinny posiadać aktualne decyzje zezwalające na emisje; 

- w zakresie gospodarki ściekowej naleŜy dąŜyć do wprowadzenia zorganizowanego spo-
sobu odprowadzania ścieków i pełnoprofilowego ich oczyszczania; 

- w trakcie prowadzenia eksploatacji wyrobiska naleŜy zadbać o prawidłową regulacje wód 
podziemnych i unikać ich zanieczyszczania; 

- zaleca się nie odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, wód 
gruntowych i gruntu; 

- wody opadowe z nawierzchni terenów utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ro-
popochodnymi lub zawiesinami, powinny być podczyszczone na terenie inwestora, przed 
odprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej lub odbiornika; 

- zaleca się retencjonowanie czystych wód opadowych i wykorzystywanie ich do nawad-
niania terenów zieleni oraz przynajmniej częściowego zbilansowania wód gruntowych; 

- na terenie opracowania nie naleŜy lokalizować składowisk odpadów przemysłowych, 
gospodarka odpadami powinna być zgodna z gminnymi przepisami odrębnymi; 

- dla terenów zabudowy zaleca się określenie minimalnego udział powierzchni biologicz-
nie czynnej, co najmniej 15 % dla terenów przemysłowych oraz 50% dla terenów miesz-
kaniowych; powierzchnie biologicznie czynne mogą tworzyć kompleksy zieleni izolacyj-
nej; 

- w otoczeniu terenów przemysłowych i wyrobiska zaleca się rozwijanie zieleni izolacyjnej 
wysokiej (zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia). 
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