
UCHWAŁA NR LIII/397/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 15 lutego 2022 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 

Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie 
przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody 

Gminy Olesno 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1,  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.  zm.), oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy 
współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, na 
dofinansowanie realizacji zadań ochronnych, określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno, 
którego treść stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/397/22 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 15 lutego 2022 r. 

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 

Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych, określonych 
w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. W celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego, określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji 
celowej na dofinansowanie zadań ochronnych, określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno, 
w szczególności na: 

1) utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk zastępczych, takich jak nasadzenia drzew, krzewów, 
w tym zadrzewień śródpolnych wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowaniem, 
korowaniem, rozłożeniem agrowłókniny); 

2) zakładanie łąk kwietnych i chwastowisk wraz z przygotowaniem terenu pod zasiewy; 

3) zakup budek lęgowych dla ptaków, domków dla ssaków i owadów. 

2. Dotacja udzielana jest dla zadań ochronnych, realizowanych na obszarze gminy Olesno, z wyjątkiem 
zadań o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, realizowanych wyłącznie w granicach administracyjnych miasta 
Olesna. 

3. Dotacją nie są objęte nieruchomości, przeznaczone na cele rekreacyjne (budynki letniskowe, 
rekreacyjne) lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

4. Dotacja celowa udzielana jest osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i osobom prawnym, 
posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której realizowane będzie dotowane zadanie. 

5. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, wymagana jest zgoda 
współwłaścicieli na realizację zadania. 

Rozdział 2. 
Zasady udzielania dotacji 

§ 2. 1. Dotacji podlegają wydatki poniesione na: 

1) zakup materiałów do nasadzeń wieloletnich: drzew (minimalny obwód pnia sadzonek drzew, mierzony na 
wysokości 100 cm, powinien wynosić 14 cm) i krzewów, wraz z wydatkami na wymianę gleby na żyzną, 
wykonanie stabilizacji (palików lub podziemnego systemu stabilizującego), ułożenie agrowłókniny, 
ściółkowanie przekompostowanymi zrębkami lub korą, jeśli prace te są konieczne dla realizacji zadania. 
Dotowane będą wyłącznie nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów; 

2) zakup materiałów zasiewów wieloletnich łąk kwietnych i chwastowisk, wraz z wydatkami na 
przygotowanie terenu, w tym wymianę gleby na żyzną, jeśli prace te są konieczne; 

3) zakup budek/domków dla zwierząt wolno żyjących (dzikich), przy czym budki/domki muszą być 
wykonane z naturalnych materiałów, takich jak drewno, trawy (rurki), szyszki itp.; 

2. Koszty niekwalifikowane, nie objęte dotacją stanowią: 

1) koszty opracowania dokumentacji, usług geodezyjnych, usług nadzoru nad realizacją inwestycji, uzyskania 
wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa; 

2) koszty konserwacji i eksploatacji; 

3) koszty demontażu i prac rozbiórkowych, uporządkowania terenu, w tym wywiezienia materiału powstałego 
w wyniku przeprowadzonych prac; 

4) koszty zakupu urządzeń używanych; 
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5) koszty budowy ogrodzenia; 

6) koszty budowy lub modernizacji istniejących ścieżek /alejek; 

7) koszty nasadzeń drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021r., poz. 1275 z późn. zm.) 

8) koszty zakupu i montażu obiektów małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), za wyjątkiem budek i domków dla zwierząt; 

9) koszty zakupu i montażu systemów nawadniania, oświetlenia i monitoringu; 

10) koszty urządzenia miejsc do rekreacji lub aktywności fizycznej (plac zabaw, siłownia plenerowa); 

11) koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę; 

12) koszty podatku VAT, który może być w całości lub w części odzyskany przez wnioskodawcę; 

13) koszty poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie z Gminą Olesno oraz koszty poniesione po 
dniu 15 października 2022 r.; 

3. Dotacja wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 10 000,00 zł dla jednego 
beneficjenta, z zastrzeżeniem że: 

1) dla zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1) wysokość dotacji nie przekroczy 800 zł za nasadzenie jednego 
drzewa lub 15 zł za nasadzenie jednego krzewu; 

2) dla zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 2) wysokość dotacji nie przekroczy 25 zł za 1 m2 wykonanych 
zasiewów; 

3) dla zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 3) wysokość dotacji nie przekroczy 60 zł za jedną budkę/domek dla 
ptaków, nietoperzy, wiewiórek lub 100 zł za jedną budkę/domek dla jeży lub owadów. 

4. Dotacja nie zostanie udzielona w przypadku przeprowadzenia przez beneficjenta, podczas realizacji 
zadania, wycinki drzew w dobrym i średnim stanie zdrowotnym, z wyjątkiem usunięcia bożodrzewu 
gruczołowatego. 

5. Lokalizacja, budowa i eksploatacja dotowanych inwestycji musi spełniać wymogi zawarte                  
w przepisach prawa, w szczególności przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska                    
i gospodarki wodnej. 

6. Dotacja jest udzielana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Gminą Olesno. 

7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych                               
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania). 

8. Dotacje będą przyznawane według kolejności wpływu wniosków o dofinansowanie, w okresie realizacji 
projektu do wyczerpania środków finansowych, zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Olesno. 
Z chwilą wyczerpania środków, przeznaczonych na realizację projektu dalsze wnioski nie będą rozpoznawane, 
Gmina odmówi przyznania dotacji. 

Rozdział 3. 
Tryb postępowania w sprawie dotacji 

§ 3. 1. Burmistrz Olesna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji. 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego              
w Oleśnie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie ( www.olesno.pl). 

3. Termin, miejsce i forma składania wniosków o przyznanie dotacji, określone zostaną w ogłoszeniu, 
o którym mowa w ust. 1. 

4. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Oleśnie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego 
w Oleśnie. 

6. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne: 

1) być złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
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2) być złożony na właściwym formularzu; 

3) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje; 

4) być opatrzony podpisem beneficjenta albo osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania 
beneficjenta; 

5) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki. 

7. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia braków. 
Wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym terminie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 

8. Wniosek podlega odrzuceniu w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 

2) złożenia wniosku podpisanego przez osobę nieuprawnioną; 

3) nie dokonania wymaganych poprawek i uzupełnień w wyznaczonym terminie, w przypadku skierowania 
wniosku do poprawy. 

9. Z beneficjentami, których wnioski o dofinansowanie zostaną pozytywnie rozpatrzone, zawarte zostaną 
umowy o dofinansowanie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 735 z późn. zm.) i nie przysługuje na nie odwołanie. 

Rozdział 4. 
Rozliczenie dotacji oraz czynności kontrolne 

§ 4. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w ciągu 10 dni od zakończenia zadania, nie później niż do 
25 października 2022 r., Beneficjent składa wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji, zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć co najmniej: 

1) kopie faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, potwierdzające poniesione 
przez niego nakłady, poświadczone za zgodność z oryginałem, opatrzone czytelnym podpisem Beneficjenta 
(oryginały do wglądu); 

2) dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo-potwierdzenie 
dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na 
fakturze/rachunku nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty; 

3) dokumentację fotograficzną realizacji zadania – min. 3 zdjęcia, dokumentujące realizację zadania; 

4) oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 

3. Gmina Olesno zastrzega możliwość żądania innych dokumentów, niż wymienione w ust. 2 oraz    
przeprowadzenia kontroli na każdym etapie realizacji zadania i w okresie trwałości projektu. 

4. Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji powinien spełniać wymogi formalne (właściwy formularz) 
merytoryczne (zgodność z umową) i rachunkowe. 

5. Osoby upoważnione przez Burmistrza Olesna dokonują weryfikacji wniosku o wypłatę                            
i rozliczenie dotacji. 

6. Po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji następuje wypłata dotacji na warunkach 
określonych w umowie dotacji. Jednocześnie Gmina Olesno przekazuje Beneficjentowi informację o wyniku 
weryfikacji wniosku o płatność. 

7. Gmina Olesno nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową zapłatę faktur VAT lub rachunków, 
stanowiących podstawę wypłaty dotacji. 

8. Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu. Beneficjent zostanie poinformowany 
o dacie zakończenia okresu trwałości projektu za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Urzędu 
Miejskiego w Oleśnie. 
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9. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.), w przypadku stwierdzenia niewłaściwego 
utrzymania lub wręcz zaniechania zadania przez okres trwałości projektu (który obejmuje 5 lat licząc od 
ostatniej płatności dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na rzecz Gminy Olesno 
w ramach umowy podpisanej w związku z realizacją projektu) lub  poddania zadania istotnej zmianie, mającej 
wpływ na jego charakter, cele i warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych 
celów, a w konsekwencji do braku finansowania zadania w ramach niniejszej umowy. 

10. W przypadku zbycia nieruchomości, na której zrealizowano zadanie, bądź też ustanowienia 
ograniczonego prawa rzeczowego na tej nieruchomości, oddania jej w najem, dzierżawę bądź inne użyczenie 
w okresie trwałości projektu, Beneficjent zobowiąże nowego właściciela (posiadacza zależnego, użytkownika) 
do zachowania trwałości projektu oraz dochowania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej 
umowy. Beneficjent jest w takim wypadku zobowiązany do przedstawienia Gminie Olesno pisemnego 
zobowiązania nabywcy nieruchomości do utrzymania trwałości efektu rzeczowego inwestycji w okresie 
trwałości projektu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

…..…….……………………..…… 

Burmistrz Olesna                   Data/godzina wpływu do Urzędu Miejskiego 

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

 

 

 Wniosek o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona 

różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych 

określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

1.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY(zaznaczyć właściwe): 

□ osoba fizyczna                    □ wspólnota mieszkaniowa                    □ osoba prawna 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa ……………………………………………………………………………… 

 

Adres ……………………………………………….……………………….….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL* ………………………..………………..……    KRS*…………………………………….. 

 

REGON *…………………………………………… NIP* …………………………………………... 

 

nr tel. ………………………………………… e-mail …………….…………………………………. 

*jeśli dotyczy 
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2. LOKALIZACJA ZADANIA 

Miejscowość……….…………………………………………………………………………………… 

ulica …………………………………………………………………………………………..……… 

Działka ewidencyjna nr ………………………………… obręb ……………………………………. 

Księga wieczysta ……………………………………………………………………………………….  

3. TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwe): 

□ własność 

□ współwłasność (podać liczbę współwłaścicieli) ……………………………………………. 

□ inny (podać jaki) ………………………………………………………………………………. 

 

4. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (jeśli dotyczy) 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………….………………………………  

2. PESEL ……………………………………………………………………………………………  

3. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………..……  

W przypadku wskazania pełnomocnika do wniosku należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa oraz dowód 

uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej 

zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo. 

5. OPIS ZADANIA (zaznaczyć właściwe) 

□ utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk zastępczych takich jak nasadzenia 

drzew, krzewów, w tym zadrzewień śródpolnych wraz z przygotowaniem terenu pod 

nasadzenia (palikowaniem, korowaniem, rozłożeniem agrowłókniny)  

Powierzchnia planowanych nasadzeń  (m²) 
 

Ilość i gatunki nasadzeń 
 

Drzewo o obw. pnia 14 cm i powyżej (szt.) 
 

Krzew (szt.) 
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Opis zadania 

(opis + wskazanie obszaru nasadzeń) 

 

 

 

□ zakładanie łąk kwietnych i chwastowisk  wraz z przygotowaniem terenu pod zasiewy 

Powierzchnia planowanych zasiewów (m²)  

Gatunki roślin 

 

 

Opis zadania 

(opis + wskazanie obszaru zasiewów) 

 

 

 

□  montowanie skrzynek lęgowych dla ptaków, domków dla ssaków i owadów 

Ilość budek/domków (szt.)  

 

Typ budek/domków (np. A, A1, B, D, E, P, 

dla jeży, wiewiórek, owadów itp.) 

 

Wymiary zewnętrzne: 

 

wysokość ………. cm              szerokość………… cm 

długość ……….. cm 

Ilość budek/domków (szt.)   

 

Typ budek/domków (np. A, A1, B, D, E, P, 
dla jeży, wiewiórek, owadów itp.) 
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Wymiary zewnętrzne: 

 

wysokość ……… cm              szerokość………… cm 

długość ……….. cm 

  

Planowany termin realizacji zadania 

Data rozpoczęcia  

Data zakończenia  

6. ZRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA 

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych zadania ……..…………………...…………….. 

Wyliczenie dotacji: 

       …..……….     x 0,85 = …….……..  zł,   ale nie więcej niż ……………………………….. zł 

      kwota razem brutto                                                                                                limit dla typu zadania                                                                                              

Wnioskowana dotacja:……………...........................................................................……….. 

Środki własne Wnioskodawcy:…………………………………………..…………………….. 

Nr rachunku bankowego na który wnioskuję o wypłatę środków: 

                          

 

7. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań 

ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania;  

2) Jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia, dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla 

uzyskania wnioskowanego dofinansowania wynikająca z art. 297 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 roku - 

Kodeks karny; 

3) Jestem właścicielem nieruchomości na której będzie realizowane zadanie (w przypadku właściciela 

nieruchomości); 
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4) Uzyskałem/uzyskałam zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (w 

przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości); 

5) Jestem posiadaczem nieruchomości na której będzie realizowane zadanie i posiadam zgodę właściciela 

na jego realizację i złożenie wniosku o udzielenie dotacji (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest 

właścicielem nieruchomości); 

6) Nieruchomość, którego dotyczy inwestycja nie jest przeznaczona na cele rekreacyjne lub związana z 

prowadzeniem działalności gospodarczej  

7) Nie otrzymałem/nie otrzymałam  i nie będę się ubiegać o dofinansowanie z innych bezzwrotnych źródeł 

finansowania;  

8) Zobowiązuję się do wykonania dokumentacji fotograficznej (min. 3 zdjęcia), potwierdzającej realizację 

zadania; 

9) Akceptuję możliwość przeprowadzenia przez Gminę Olesno lub uprawnione podmioty kontroli przed, w 

trakcie realizacji, a także w okresie trwałości projektu; 

10) Podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany projektu i nie mam prawnej możliwości odliczenia 

podatku naliczonego od towarów i usług (Vat) od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

11) W przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego po złożeniu niniejszej deklaracji, o fakcie tym 

niezwłocznie poinformuję Urząd Miejski w Oleśnie; 

12) Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO” od Administratora 

Danych Osobowych, z którym się zapoznałem/am i przyjąłem/ęłam do wiadomości;   

13) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Olesno do celów realizacji 

projektu – zgodnie z przepisami RODO; 

14) Jestem świadoma/świadomy, że moim obowiązkiem po zrealizowaniu zadania  będzie utrzymanie go 

przez okres trwałości projektu (który obejmuje 5 lat licząc od ostatniej płatności dokonanej przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na rzecz Gminy Olesno w ramach umowy podpisanej w związku z 

realizacją projektu) oraz nie poddawania zadania istotnej zmianie mającej wpływ na jego charakter, cele i 

warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, a w konsekwencji 

do braku finansowania zadania w ramach niniejszej umowy.  

…………………………………   ………………………………………. 

                      data               podpis Wnioskodawcy 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 5



 
 

 
 

8. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  

WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały 

dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest posiadać do wglądu) 

1. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na realizację inwestycji.  

2. W przypadku wniosku, składanego przez wspólnotę mieszkaniową: 

a) uchwała powołująca zarząd wspólnoty lub umowa powierzająca zarządzanie 

nieruchomością zarządcy (podmiotowi reprezentującemu wspólnotę mieszkaniową); 

b) uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę zarządowi wspólnoty na 

ubieganie się o dotację oraz na przeznaczenie środków wspólnoty na sfinansowanie 

pozostałych kosztów projektu (wkład własny). 

3. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli 

dotyczy):  

a) pełnomocnictwo; 

b) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana). 

4. Mapa/załącznik graficzny ze wskazaniem miejsca zadania (jeżeli dotyczy). 

Do wniosku załączam:  

1) ……………………………………………………………………………………….……………….. 

2) ………………………………………………………………………………….……………….……. 

3)…………………………………………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………………………………………. 

5)…………………………………………………………………………………………………………. 

6)…………………………………………………………………………………………………………. 

7) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………   ……………………………………………. 

      data                              podpis Wnioskodawcy 
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Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli* 

nieruchomości o wyrażeniu zgody na  złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności 

biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych określonych w Programie 

Ochrony Przyrody Gminy Olesno 

 
……………………...……………… 
miejscowość i data 

1.Dane wnioskodawcy: 
 
.................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 
 

 
..................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 
 
 

Ja/My* niżej podpisany/podpisani* oświadczam/oświadczamy*, że jestem/jesteśmy* 

współwłaścicielem / współwłaścicielami* nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka/działki  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

położnej pod niżej wskazanym adresem: 

 
2. Adres nieruchomości: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................... 
(miejscowość, ulica, nr posesji) 
 
 

3. Dane osób składających oświadczenie: 
 

 
.............................................................................          ...…………………………………………….…….. 
(imię i nazwisko)        (adres zamieszkania) 
 

 
..............................................................................        ………………………………………………...…… 
(imię i nazwisko)        (adres zamieszkania) 
 

 
..............................................................................          ……….………………………….….……………… 
(imię i nazwisko)        (adres zamieszkania) 
 

 
.............................................................................         …...….………………………………….……..…… 
(imię i nazwisko)         (adres zamieszkania) 
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Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny oświadczamy, że wyrażam/wyrażamy* zgodę na złożenie 

wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych określonych w 

Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno i realizację zadania objętego wnioskiem o 

dofinansowanie.  

 
 
 
……….……………….…………………………………………….…..  
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie 
 

 
 
………………………………….……………………………………… 
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie  

 
 
 
……….……………….…………………………………………….…..  
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

UMOWA DOTACJI NR …………… 

 

zawarta w dniu ……………………………... w Oleśnie, pomiędzy:  

Gminą Olesno z siedzibą: ul. Pieloka 21 46-300 Olesno reprezentowaną przez:  

……………………..……………………………….. – Burmistrza Olesna 

…………………………………..…………………… – Skarbnika Gminy Olesno 

a …………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu) 

……………………………………………………….……………………….….……………………… 

(Adres)  

PESEL ………………………..………………..…… KRS ……..……………………………………. 

REGON ……………………………………………… NIP …………………………………………... 

nr tel. …………………………………………, e-mail …………….…………………………………. 

zwanym/zwaną w treści umowy Beneficjentem,  

 

 

Preambuła 

W związku ze złożonym przez Beneficjenta wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy 

Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na 

dofinansowanie realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy 

Olesno, Gmina Olesno udziela Beneficjentowi dofinansowania w formie dotacji na warunkach 

określonych w niniejszej umowie.  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Gmina Olesno działając na mocy art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w 

Oleśnie nr ………………….. z dnia ………………….. roku, udziela Beneficjentowi, na jego 

wniosek nr ................................ z dnia ..................................... roku, dotacji w kwocie 

............................. zł (słownie: .................................................................... złotych ……….. groszy), 

stanowiącej ……..…..% kosztów kwalifikowanych zadania, polegającego na 
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……………………..………………………………………………, działka nr ……………………………, 

obręb……………………………. 

2. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia …………………………… 

3. Dofinansowanie zostanie przekazane Beneficjentowi w formie refundacji części poniesionych, po 

dniu zawarcia niniejszej umowy, wydatków na realizację zadania, w jednej transzy, i nastąpi pod 

warunkiem złożenia poprawnego, kompletnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi 

załącznikami, który zostanie zatwierdzony przez Gminę Olesno.  

4. W przypadku poniesienia przez Beneficjenta nakładów finansowych niższych niż kwota dotacji 

określona w ust. 1, wysokość dotacji zostanie obniżona (na podstawie aneksu do niniejszej 

umowy) na podstawie przedłożonych dokumentów, tak aby wysokość dotacji odpowiadała 

postanowieniom, określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z 

budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności 

biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony 

Przyrody Gminy Olesno.  

5. W przypadku złożenia niekompletnego rozliczenia dotacji, Gmina Olesno wezwie pisemnie 

Beneficjenta do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.  

6. Przed wypłatą środków Gmina Olesno kontroluje, czy Beneficjent poniósł w sposób prawidłowy 

wydatki, do których był zobligowany zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji.  

7. Dotacja zostanie przekazana Beneficjentowi na jego rachunek bankowy o numerze  

                          

 

§ 2. 

Oświadczenia i obowiązki Beneficjenta 

1. Beneficjent oświadcza, że: 

1) przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z przyjętym przez Gminę Olesno 

Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno przy 

współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie 

realizacji zadań ochronnych, określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak i oświadcza, że miał możliwość indywidualnego 

wyjaśnienia treści umowy i regulaminu; 
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2) jest mu znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających 

nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności, mających 

istotne znaczenie dla uzyskania wnioskowanego dofinansowania wynikająca z art. 297 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny; 

3) posiada tytuł prawny do nieruchomości, wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na terenie 

której będzie realizowane zadanie będące przedmiotem umowy; 

4) uzyskał zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (w przypadku, 

gdy jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości); 

5) nieruchomość, której dotyczy zadanie, nie jest przeznaczona na cele rekreacyjne lub związana 

z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

2. Beneficjent zobowiązuje się do: 

1) dopełnienia przy realizacji zadania wszelkich wymagań formalnych wynikających z przepisów 

prawa; 

2) rozliczenia zadania, w szczególności dostarczenia dokumentów, potwierdzających wykonanie 

zadania, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

3) wykonania dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji (min. 3 zdjęcia); 

4) złożenia w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w terminie do 10 dni od zakończenia zadania, nie 

później niż do 25 października 2022 r., wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji, wraz z 

wymaganymi dokumentami; 

5) okazania do rozliczenia oryginałów dokumentów, potwierdzających realizację inwestycji; 

6) utrzymania zadania przez okres trwałości projektu (który obejmuje 5 lat licząc od ostatniej 

płatności dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na rzecz Gminy 

Olesno w ramach umowy podpisanej w związku z realizacją projektu) oraz nie poddawania 

zadania istotnej zmianie mającej wpływ na jego charakter, cele i warunki realizacji, która 

mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, a w konsekwencji do braku 

finansowania zadania w ramach niniejszej umowy.  

7) gromadzenia i przechowywania dokumentów, dotyczących zadania na realizację, którego 

udzielana jest dotacja, w szczególności potwierdzających poniesienie przez Beneficjenta 

kosztów realizacji tej inwestycji w okresie trwałości projektu; 

8) poddania się ewentualnej kontroli, przeprowadzanej przez osoby upoważnione przez 

Burmistrza Olesna lub inne uprawnione podmioty na każdym etapie realizacji zadania oraz w 

okresie trwałości projektu, w tym zapewnia wskazanym podmiotom, prawa wglądu we 
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wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne 

do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie, w tym dokumenty elektroniczne; 

9) w razie potrzeby złożenia uzupełnień i wyjaśnień do wniosku o rozliczenie dotacji, w terminie 

wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia; 

10) niezwłocznego poinformowania Gminy Olesno o wszelkich zmianach, mogących mieć wpływ 

na wykonanie umowy; 

11) przedstawienia Gminie Olesno pisemnego zobowiązania nabywcy nieruchomości 

(posiadacza zależnego, użytkownika) do utrzymania trwałości efektu rzeczowego inwestycji 

oraz dochowania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy w okresie trwałości 

projektu, jeśli Beneficjent sprzeda, odda w najem, dzierżawę bądź inne użyczenie w okresie 

trwałości projektu nieruchomość, w której dokonano realizacji zadania w ramach umowy o 

udzielenie dotacji. 

3. Ponadto Beneficjent oświadcza, że: 

1) nie otrzymał i nie będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków publicznych kosztów 

przedsięwzięcia objętego niniejszą umową; 

2) akceptuje możliwość przeprowadzenia przez Gminę Olesno lub inne organy uprawnione 

kontroli przed, w trakcie realizacji, a także w okresie trwałości przedsięwzięcia; 

3) podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany projektu i nie ma prawnej możliwości 

odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług (Vat) od podatku należnego w 

jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług; 

4) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego po złożeniu niniejszej deklaracji, o 

fakcie tym niezwłocznie poinformuje Urząd Miejski w Oleśnie; 

5) potwierdza otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE 

L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO” od Administratora Danych Osobowych, z 

którym się zapoznał i przyjął do wiadomości; 

6) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Urząd Miejski w Oleśnie do 

celów realizacji projektu – zgodnie z przepisami RODO. 
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§ 3. 

Obowiązki Gminy 

1. Osoby upoważnione przez Burmistrza Olesna dokonają weryfikacji wniosku o wypłatę i 

rozliczenie dotacji. 

2. Po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji następuje wypłata dotacji na warunkach 

określonych w umowie dotacji. Jednocześnie Gmina Olesno przekazuje Beneficjentowi 

informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność. 

3. Gmina Olesno udzieli Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości określonej 

w § 1 ust. 1, w przypadku spełniania przez Beneficjenta warunków określonych niniejszą 

umową oraz Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji. 

4. Gmina Olesno informuje Beneficjenta o dacie zakończenia okresu trwałości projektu za 

pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie. 

§ 4. 

Dane kontaktowe 

1. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Gminy Olesno pisemnej 

informacji o zmianie swoich danych zawartych w niniejszej umowie. Zmiana ta nie wymaga 

zmiany umowy. W przypadku gdy Beneficjent nie powiadomi Gminy Olesno o zmianie swoich 

danych, wszelką korespondencję, wysyłaną przez Gminę Olesno zgodnie z podsiadanymi przez 

nią danymi, uważać się będzie za doręczoną.  

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Dotacje udzielone na warunkach określonych w niniejszej umowie, wykorzystane niezgodnie z 

przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do 

budżetu Gminy Olesno wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa wyżej.  

2. Gmina Olesno wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania, wraz z 

odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), 

liczonymi zgodnie z postanowieniami art. 252 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Gminy, 1 

egzemplarz dla Beneficjenta. 

 

 

   ……………………………                     ..……………………… 

Beneficjent       Gmina Olesno 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

……………..…….……………………..…… 

Burmistrz Olesna          Data wpływu do Urzędu Miejskiego 

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

 

Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej 

z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona 

różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych 

określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno 

 

Umowa dotacji  nr …………………………………….. z dnia ………………………….………..  

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

1.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY(zaznaczyć właściwe): 

□ osoba fizyczna                   □ wspólnota mieszkaniowa                     □ osoba prawna 

 
 
Imię i Nazwisko/Nazwa ……………………………………………………………………………… 

 

Adres ……………………………………………….……………………….….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

nr tel. ………………………………………… e-mail …………….…………………………………. 

 
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Miejscowość……….…………………………………………………………………………………… 

ulica …………………………………………………………………………………………..……… 

Działka ewidencyjna nr ………………………………… obręb ……………………………………. 
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3. OPIS ZADANIA (zaznaczyć właściwe) 

□ utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk zastępczych, takich jak nasadzenia 

drzew, krzewów, w tym zadrzewień śródpolnych wraz z przygotowaniem terenu pod 
nasadzenia (palikowaniem, korowaniem, rozłożeniem agrowłókniny)  

 

Powierzchnia wykonanych nasadzeń  (m²) 
 

Ilość i gatunki nasadzeń 
 

Drzewo o obw. pnia 14 cm i powyżej (szt.) 
 

Krzew (szt.) 
 

Dodatkowe informacje 

 
 

 

□ zakładanie łąk kwietnych i chwastowisk  wraz z przygotowaniem terenu pod zasiewy 

Powierzchnia wykonanych zasiewów (m²)  

Gatunki roślin 
 

 

Dodatkowe informacje  

 

 

□  montowanie skrzynek lęgowych dla ptaków, domków dla ssaków i owadów 

Ilość budek/domków (szt.) 
 

 
Typ budek/domków (np. A, A1, B, D, E, P, 
dla jeży, wiewiórek, owadów itp.) 

 

 

Dodatkowe informacje 
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 4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 

Lp. Nazwa wydatku Nr faktury/ 
rachunku 

Data 
wystawienia 

faktury/ 
rachunku 

Data 
zapłaty 

Kwota netto 
/zł/ 

VAT 
/zł/ 

Kwota brutto  
/zł/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

 
 
 

      

 
 

 
 
 

      

  
 
 

      

  
 
 

      

 
 
 

       

  
 
 

      

 
 
 

       

 
RAZEM poniesione wydatki: 
 

   

słownie razem brutto: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….                            
 
W tabeli należy wymienić zapłacone faktury lub rachunki, które Wnioskodawca dołącza do wniosku. 

 

Wyliczenie dotacji: 
 

       …..……….     x 0,85 = …….……..  zł,   ale nie więcej niż ……………………………….. zł 
      kwota razem brutto                                                                                                limit dla typu zadania                                                                                              

 

WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z NINIEJSZYM 

WNIOSKIEM: 

1. kopie faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, zawierające 

wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzają zakres realizacji zdania, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem opatrzone czytelnym podpisem Beneficjenta. 

2. dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowane zadanie np. bezgotówkowo-

potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu 

zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty. 
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3. dokumentacja fotograficzna realizacji zadania – min. 3 zdjęcia, dokumentujące realizację 

zadania. 

4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.   

 

 

 
…………………………………                                      ………………………………. 
                data                                   podpis Wnioskodawcy 
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Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze 

wszystkimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi w Regulaminie  

i umowie dotacji. 

2. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie 

odzwierciedlają zakres rzeczowy i finansowy, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym oraz, że są mi znane skutki składania fałszywych oświadczeń 

wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

3. Oświadczam, że nie uzyskałem dofinansowania zakresu rzeczowego, wchodzącego w skład 

przedsięwzięcia z innych środków publicznych. 

4. Oświadczam, że lokalizacja, budowa i eksploatacja dotowanej inwestycji spełnia wymogi 

zawarte w przepisach prawa, w szczególności przepisach prawa budowlanego, ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

5. Oświadczam, że nie będę ubiegać się o zwrot kosztów podatku VAT, rozliczonych w ramach 

ww. wniosku i nie mam prawnej możliwości odliczenia tego podatku. 

 

 

 
 

……………………………… 
                                (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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KWALIFIKACJA WNIOSKU (wypełnia Urząd Miejski): 

1. Wniosek został prawidłowo wypełniony 

 

  TAK       NIE 

      
2. Wniosek został złożony z kompletem obowiązkowych załączników  TAK        NIE 

      
3. Zestawienie wydatków jest zgodne z dokumentami źródłowymi 
(fakturami, rachunkami) dołączonymi do wniosku 

  TAK       NIE 

      
4. Wyliczenie dotacji: 

       …..……….     x 0,85 = …….……..  zł,   ale nie więcej niż ……………..…….. zł 
      kwota razem brutto z zestawienia faktur                                                           limit dla typu zadania 

                                                                                              

5. Stwierdzam, że Wnioskodawcy przysługuje dotacja w wysokości  

……………………………….zł, 
(słownie………………………………………………………………) 

 

 
 ………………………………………           …………………………………………………… 
    /data/                        /podpis osoby dokonującej kwalifikacji wniosku/ 

 

 
Zatwierdzenie BURMISTRZA OLESNA: 
 
 
 
 …………………………                        ……………… 
     /data/                                     /podpis i pieczątka/ 

 
Adnotacje (wypełnia Urząd Miejski): 
 
Data wezwania do uzupełnienia wniosku: ………………. Nr pisma: ……………………..……………. 
 
Data uzupełnienia wniosku (złożenia brakujących dokumentów lub wyjaśnień): ……………………….. 
 
Data wezwania do uzupełnienia wniosku: ……………………. Nr pisma: …………..……..…………….  
 
 
Data przekazania wniosku o wypłatę dotacji ……………………………………………………. 
 
 
Inne adnotacje: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr LIII/397/22  

Rady Miejskiej w Oleśnie  

z dnia 15 lutego 2022 r.  

 

 

 

 

 

Program Ochrony Przyrody 
Gminy Olesno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toruń, 2021  
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Zgodnie z umową nr IX.272.10.2020 zawartą dnia 29.05.2020 roku między firmą GOBIO - Usługi 

Przyrodnicze Michał Mięsikowski, z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Bażyńskich 38/50 a Gminą Olesno, 

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno opracowany został niniejszy Program Ochrony Przyrody Gminy Olesno, w ramach 

realizacji projektu pod nazwą „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”, dofinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 .  

1.1. Przedmiot umowy   

Przedmiotem umowy jest opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Olesno. 

Opracowanie Programu podzielone jest na dwa etapy i obejmuje przeprowadzenie prac terenowych, 

przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej w terenie, a następnie w oparciu o dostępne 

dokumenty źródłowe opracowanie gotowego dokumentu. 

Inwentaryzacja przyrodnicza została wykonana ze szczególnym uwzględnieniem: 

 Gatunków chronionych wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku 

w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, 

 Gatunków wymienionych w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa, 

 Gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin 

 Gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt  

 Gatunków wymienionych w Czerwonej Księdze i Liście Roślin Województwa Opolskiego 

 Zbiorowisk roślinnych w aktualnej Liście Zagrożonych Zbiorowisk Roślinnych Województwa Opolskiego 

 Gatunków obcych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. 

w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym 

 Gatunków wymienionych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska:  

 z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409), 

 z dnia 09 października 2014r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014r., poz. 

1408),  

 z dnia 06 października 2016r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 

2183).  
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2. Zakres i metoda sporządzenia waloryzacji 

Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem Gminę Olesno, położoną w powiecie oleskim, w 

województwie opolskim. Program zawiera podstawowe informacje charakteryzujące gminę tj. położenie 

geograficzne i jej granice, budowę geologiczną, sieć hydrograficzną, klimat oraz waloryzację: gleb, lasów, 

krajobrazu kulturowego. Wykonano także inwentaryzację wszystkich grup zwierząt oraz flory i grzybów, których 

metody badań oraz wyniki zostały podzielone na dwa działy – Dział II Grzyby i flora oraz Dział III Fauna.  

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji gminy uwzględnia: prace przygotowawcze, inwentaryzację 

przyrody oraz walorów krajobrazu. Etap przygotowawczy objął analizę danych dostępnych, szeregu publikacji 

naukowych i popularnonaukowych oraz baz informacji gromadzonych przez stosowne organy i jednostki.  

W powyższym etapie wykorzystano również dostępne materiały kartograficzne i mapowe, na podstawie których 

wyznaczono miejsca na które należy zwrócić szczególną uwagę, tj. zbiorniki i cieki wodne, tereny zadrzewione, 

aleje drzew, łąki oraz potencjalne miejsca przebywania gatunków chronionych w tym przede wszystkim 

nietoperzy. 

Ocena wartości przyrodniczej danego obszaru, czyli waloryzacja jest jednym z trudniejszych zadań przy 

przekładaniu wyników inwentaryzacji przyrodniczej na wskazania dla planowania przestrzennego. Waloryzacja to 

ocena odniesiona do określonej skali porównawczej. Z kolei ocena to sąd wartościujący zawierający aprobatę lub 

dezaprobatę obiektu ocenianego. Waloryzacja środowiska składa się z pięciu etapów:  

1. przygotowawczy – obejmuje ustalenie celu, obszaru, pola podstawowego, czasu zastosowania oraz 

kryteriów, miar i metod oceny. Powyższe kwestie są kluczowe, ponieważ inne są cele i sposoby, np. na 

potrzeby ochrony przyrody, a inne dla rolnictwa czy budownictwa.  

2. inwentaryzacyjny – obejmuje tworzenie bazy danych o komponentach środowiska w podziale na 

jednostki przestrzenne. Obejmuje zbiór danych archiwalnych, np. map tematycznych, zdjęć lotniczych, 

opracowań pisemnych, a następnie ocenę ich aktualności, dokładności, kompletności i możliwości 

przetwarzania. Stwierdzone braki w zakresie określonych komponentów lub obszarów uzupełnia się 

przez zbiór danych w terenie. 

3. analityczny – obejmuje: 

 rozpoznanie właściwości komponentów i geokompleksów oraz zjawisk w nich zachodzących 

(klasyfikacja),  

 uporządkowanie (ordynacja) geokompleksów wg wybranej cechy lub cech (np. szereg 

bonitacyjny), 

 nadanie opisom wartości punktowej (np. bonitacja)  

 przypisanie wyróżnionym geokompleksom jakości (kwalifikacja) przez określenie ich predyspozycji 

do pełnienia określonych funkcji (przyrodniczych lub gospodarczych) oraz zapotrzebowania 

społecznego na te funkcje, 
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4. syntetyczny – obejmuje połączenie ocen cząstkowych poszczególnych komponentów w ocenę 

integralną, która jest podstawą do wskazania obszarów predestynowanych do pełnienia 

określonych funkcji przyrodniczych, gospodarczych i społecznych, 

5. prognostyczny – ocena wpływu postulowanych rozwiązań na poszczególne komponenty 

i geokompleksy. W praktyce ten etap jest określany jako ocena oddziaływania na środowisko. 

Jest to kluczowy element oceny prognozowanego funkcjonowania danego obszaru. 

Kryteria waloryzacji są zróżnicowane w zależności od celu opracowania. Jako, że opracowanie dotyczy 

Programu Ochrony Przyrody, na potrzeby waloryzacji przyrodniczej gminy zostały uwzględnione takie kryteria 

jak: rzeźba terenu, warunki hydrograficzne, gleby, formy ochrony przyrody, lasy oraz szata roślinna, 

a także krajobraz kulturowy i zagospodarowanie terenu gminy. 

Należy zwrócić uwagę na to, iż nie jest możliwe określenie naturalności wszystkich komponentów ekosystemu 

lub nawet pełna ocena walorów wybranego komponentu. Przykładem może być fauna, która jest bardzo 

zróżnicowana i określenie tej różnorodności gatunkowej wszystkich grup zwierząt zasiedlających badany teren 

jest trudne do realizacji. W związku z powyższym liczba analizowanych komponentów została zawężona do 

najważniejszych. 

Syntetyczna waloryzacja Gminy została wykonana za pomocą programów GIS tj. ArcGIS oraz QGIS. 

Zostały przygotowane mapy waloryzacyjne poszczególnych komponentów środowiska, przedstawiające wartości 

bonitacyjne dla poszczególnych, jednorodnych płatów danego komponentu. Następnie zostały one nałożone na 

siebie, co w efekcie utworzyło mapę syntetyczną, zawierającą szereg płatów, z przypisanymi różnymi 

wartościami. Wyróżnione płaty zostały podzielone na 5 klas na podstawie uzyskanej sumy wskaźników. Zostały 

im przypisane nazwy od najbardziej przekształconych do najbardziej naturalnych i zaznaczone na mapie 

kolorami od czerwonego do zielonego (Obidziński A., Pabjanek P., Waloryzacja przyrodnicza [w:] red. Obidziński 

A., 2018, Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geopatyczne., SGGW, Warszawa, str. 

231-241.). 

Waloryzacja przyrodnicza została wykonana po badaniach przeprowadzonych w Etapie II, po uzyskaniu 

pełnego obrazu wszystkich komponentów środowiska, w szczególności szaty roślinnej. Przedstawiona ona 

została w rozdziale 11. 
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Uwarunkowania geograficzne, społeczne 

i kulturowe gminy Olesno 
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3. Ogólna charakterystyka gminy 

3.1.  Położenie geograficzne gminy 

Gmina Olesno, położona jest w powiecie oleskim, w północno – wschodniej części województwa 

opolskiego. Sąsiaduje z gminami, należącymi do trzech powiatów. Od północy graniczy z gm. Radłów oraz 

gminą Gorzów Śląski, zaś od południa z gminą Dobrodzień i gminą Zębowice, położonymi w powiecie oleskim. 

Od strony wschodniej, sąsiaduje z powiatem kłobuckim, a dokładnie z gminą Krzepice oraz gminą Przystań, zaś 

od zachodu z powiatem kluczborskim, z gminą Kluczbork oraz gminą Lasowice Wielkie (Mapa1).  

 
Mapa 1. Położenie Gminy Olesno na tle powiatu oraz województwa. 

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Solona (2018 r.), gmina położona jest w: 

 Megaregionie – Pozaalpejska Europa Środkowa 

 Prowincji – Wyżyny Polskie (część wschodnia gminy) oraz Niż Środkowoeuropejski (część 

zachodnia gminy) 

 Subprowincji – Wyżyna Śląsko – Krakowska (część wschodnia gminy) oraz Niziny 

Środkowopolskie (część zachodnia gminy) 

 Makroregionnie -  Wyżyna Woźnicko - Wieluńska (część wschodnia gminy) oraz Nizina 

Śląska (część zachodnia gminy) 

 Mezoregionach 
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 Obniżenie Krzepickie 

 Próg Herbski 

 Próg Woźnicki 

 Równina Opolska 

 Obniżenie Liswarty  

Obniżenie Krzepickie (341.26) – mezoregion fizycznogeograficzny, stanowiący środkowo-północną 

część Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Jest to gęsto zaludniony region rolniczy, położony w obniżeniu 

wypełnionym grubą warstwą glin i piasków z okresu czwartorzędu. Rzeźba terenu, w której występują liczne 

wzgórza i wały kemowe, osiąga wysokość od 220 do maksymalnie 300 m n.p.m. Dominującym ciekiem wodnym 

mezoregionu jest rzeka Pankówka. 

Próg Herbski (341.24),– mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący centralną część Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej. Region ma kształt wąskiego, podłużnego pasma o orientacji północny zachód – 

południowy wschód. Próg Herbski jest niezbyt wysokim grzbietem osiągającym wysokości od 230 do 

330 m n.p.m. Czoło progu opada 10–30 m stopniem w kierunku południowo-zachodnim ku Liswarcie. Podłoże 

zbudowane jest głównie z piaskowców środkowojurajskich. 

Próg Woźnicki (341.23) – mezoregion fizycznogeograficzny, stanowiący zachodnie obrzeże Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej. Region ma kształt wąskiego i ekstremalnie wydłużonego pasma. Próg Woźnicki, jest 

pasem wzniesień wznoszącym się 40–60 m ponad sąsiednią Równinę Opolską, osiągając wysokości od 260 

(w północno-zachodnich obniżeniach) do 380 m n.p.m. Podłoże regionu jest zbudowane z piaskowców, wapieni 

i zlepieńców kajprowych. Północną część regionu stanowi tzw. Garb Oleski, pokryty osadami polodowcowymi, 

głównie piaskami i glinami czwartorzędu. W użytkowaniu mezoregionu przeważają lasy. 

Obniżenie Liswarty (341.22)– mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, stanowiący 

zachodnią część Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Region ma kształt podłużnego pasma o orientacji północny 

zachód - południowy wschód. Graniczy on od zachodu z Progiem Woźnickim, a od wschodu z Progiem 

Herbskim; na północy styka się z Wysoczyzną Wieruszowską. Region leży na pograniczu województw śląskiego 

i opolskiego i bierze swą nazwę od rzek odwadniających region: Liswarty (w części południowej) i Prosny 

(w części północnej). Region jest znacznie zalesionym obniżeniem, powstałym w mało odpornych skałach 

górnego triasu i dolnej jury.  

Równina Opolska (318.57)– mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej, stanowiący jej najbardziej 

na wschód wysuniętą część. Wysokość bezwzględna przekracza 300 m n.p.m. we wschodniej części. Pod 

względem geologicznym jej podłoże stanowi monoklinę śląsko-krakowską, pokrytą osadami plejstoceńskimi 

i holoceńskimi - iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże obszary pokryte są osadami piaszczystymi. 
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Mapa 2. Położenie fizyczno - geograficzne Gminy Olesno. 

3.2.  Demografia 

Gmina obejmuje powierzchnię 240,51 km2 i zamieszkana jest przez 17 640 osoby (stan na 2020 r.). 

Kobiety stanowią 51,84% ogólnej liczby, zaś mężczyźni 48,16%. W oparciu o wieloletnie dane Głównego Urzędu 

Statystycznego odnotowano spadek liczby ludności w ostatnim dziesięcioleciu (wykres 1). Największą grupę 

ludności, stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym tj. mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18 – 59 

lata (62,64% ogólnej liczby ludności w 2020 r.). Najmniejszą zaś grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym 

(17 lat i mniej) (15,39%) (wykres 2). 
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Wykres 1.  Stan ludności w gminie Olesno w ostatnim dziesięcioleciu 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Wykres 2. Ludność w gminie Olesno w podziale na wiek 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4. Charakterystyka istniejących obszarów i obiektów chronionych 

4.1.  Obszary chronione 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, przedstawia poszczególne formy ochrony 

przyrody, na które składają się formy wielkoobszarowe takie jak: obszary natura 2000, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz formy indywidualnej ochrony takie jak: pomniki przyrody 

i użytki ekologiczne. 

Na obszarze Gminy znajdują się następujące formy ochrony: pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz 

zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. 

Użytki ekologiczne - wszystkie utworzone 20 stycznia 1997 r. 

 Bagienko - bagno śródleśne w miejscowości Leśna 

 Ostoja I - bagno śródleśne w miejscowości Wojciechów 

 Torfowisko - bagno śródleśne w miejscowości Wojciechów 

 Suchy Staw -  bagno śródleśne w miejscowości Wachów 

 Stawek - łąki śródleśne w miejscowości Wysoka 

 Tarzanisko - bagno śródleśne w miejscowości Boroszów 

 Lęgowisko - bagno śródleśne w miejscowości Boroszów 

Wszystkie ww. użytki ekologiczne, mają charakter siedlisk wodno-błotnych, które podczas inwentaryzacji 

przyrodniczej były znacznie przesuszone. Powyższe spowodowane było długotrwałą utrzymującą się suszą 

(w stosunku do użytku ekologicznego Lęgowisko dodatkowy czynnik to prawdopodobnie źle prowadzona 

gospodarka rybacka). Dominującymi typami fitocenoz notowanymi w obrębie tych użytków ekologicznych są 

zbiorowiska z klasy Bidentetea tripartiti – umiarkowanie azotolubne, przeważnie naturalne zbiorowiska terofitów 

letnich (letnich roślin jednorocznych, szybko zamykających cykl życiowy) występujące na wysychających 

brzegach zbiorników wodnych, oraz zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea – głównie szuwar trzcinowy 

mający charakter jednogatunkowych agregacji trzciny pospolitej. W obrębie użytków Torfowisko i Tarzanisko 

notowano takie gatunki roślin jak: siedmiopalecznik błotny, szczaw nadmorski i turzycę ciborowatą – gatunki 

umieszczone na czerwonej liście roślin woj. opolskiego (Nowak i in. 2008).  
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Fot. 1. Przesuszony obszar użytku ekologicznego Tarzanisko (fot. Ł.Folcik, 2020 r.). 

 

Fot. 2. Szuwar trzcinowy – użytek ekologiczny Torfowisko (fot. Ł.Folcik, 2020 r.). 
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Fot. 3. Najlepiej zachowany fragment użytku ekologicznego Torfowisko (Ł.Folcik, 2020 r.) 

 

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy: 

 Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa - utworzony 30 grudnia 2005 r. 

 Duży Park Miejski - utworzony 7 grudnia 2017 r. 

Pierwszy z nich obejmuje głęboki wąwóz, który stanowi istotny element krajobrazu na tle 

wielkopowierzchniowych upraw rolniczych. Skrzydła doliny źródliskowego odcinka rzeki Stobrawy porastają 

fitocenozy leśne, z których co najmniej dwie stanowią identyfikator fitosocjologiczny siedlisk przyrodniczych, 

chronionych w ramach sieci Natura 2000. Są to łęgi olszowo-jesionowe (o charakterze niżowym jak i 

podgórskim) – siedlisko 91E0 oraz grąd subkontynentalny – siedlisko 9170. Zidentyfikowano ponadto wilgotne 

ziołorośla oraz towarzyszące im zbiorowiska welonowe. W Pradolinie i źródliskach rzeki Stobrawy potwierdzono 

stanowisko krytycznie zagrożonego w województwie opolskim liczydła górskiego. O specyficznym mikroklimacie 

opisywanego miejsca, a także o charakterze refugium dla wybranych elementów flory roślin naczyniowych może 

świadczyć to, że występowanie tego gatunku w tym miejscu udokumentowane jest nieprzerwanie od XIX wieku.  

 Duży Park Miejski w Oleśnie, poza walorami architektonicznymi, znaczeniem w regulacji mikroklimatu 

miejskiego, a także poza funkcją rekreacyjną stanowi lokalnie cenną kolekcję okazałych drzew, głównie 

jesionów, lip oraz kasztanowców. W przedmiotowym Parku zrealizowany został projekt „Utworzenie centrum 

ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie”. Umożliwiło to dokonanie licznych nasadzeń, pielęgnacji 

istniejącego drzewostanu oraz remont infrastruktury takiej jak oświetlenie, ławki, aleje. Wyeksponowane zostały 
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najbardziej okazałe drzewa, a projektowana ścieżka edukacyjna, winna wpłynąć pozytywnie na świadomość 

przyrodniczą i ekologiczną mieszkańców.  

 

7 pomników przyrody: 

 2 pomniki przyrody nieożywionej – głazy narzutowe 

 5 pomników przyrody ożywionej – 4 pojedyncze drzewa oraz 1 skupisko trzech drzew 

W sezonie 2020 r. wykonano inwentaryzację pomników przyrody na podstawie danych uzyskanych 

z portalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wyniki przeprowadzonej wizji zostały przedstawione w formie 

kart ewidencyjnych pomników przyrody, wykonanych dla każdego z obiektu. Powyższe stanowi załącznik nr 2 do 

POP. 

 

Fot. 4. Pomnik przyrody za budynkiem Urzedu Miejskiego w Oleśnie - Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
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Mapa 3. Obszary i obiekty chronione na terenie Gminy Olesno 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GDOŚ 
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4.2. Lasy  

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, związaną z krajobrazem oraz niezbędnym 

czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego. Szczególną rolę w ochronie ekosystemów leśnych, ich 

biocenoz oraz zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych odgrywają tereny chronione i rezerwaty 

leśne. 

Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje, którymi są m.in: 

- funkcje ekologiczne (ochronne), zapewniające stabilizację stosunków wodnych, ochronę gleb przed 

erozją, kształtują klimat, stabilizują układ atmosfery, tworzą warunki do zachowania potencjału biologicznego 

gatunków i ekosystemów, zachowują różnorodność i złożoność krajobrazu, 

- funkcje produkcyjne, polegające na pozyskiwaniu drewna z zachowaniem odnawialności, pozyskiwania 

niedrzewnych użytków z lasu, prowadzenia gospodarki łowieckiej,  

- funkcje społeczne, które służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla 

społeczeństwa. 

Na terenie Gminy, tereny leśne należą do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Olesno oraz Nadleśnictwo Lubliniec. Lasy obejmują powierzchnię 9 189,59 ha, czyli 38,21% 

ogólnej powierzchni Gminy. 
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Mapa 4. Tereny leśne należące do PGL LP w obrębie Gminy Olesno 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych o Lasach 
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Po wykonanych badaniach terenowych w latach 2020-2021, stwierdzono, iż pod względem 

fitosocjologicznym lasy gminy nie są bardzo zróżnicowane. Dominują lasy gospodarcze o charakterze 

monokultur sosnowych w typie siedliskowym boru świeżego Leucobryo-Pinetum. Skład gatunkowy, struktura 

pionowa oraz wiekowa fitocenoz jest pochodną intensywności gospodarki leśnej. W drzewostanie dominuje 

sosna zwyczajna, z domieszką dębu szypułkowego, rzadziej świerka czy brzozy brodawkowatej. Podszyt tworzy 

podrost gatunków drzewostanowych oraz kruszyna pospolita i jarząb pospolity. Runo różnie wykształcone i 

osiągające różne pokrycie. W płatach typowych o fizjonomii trawiasto-krzewinkowej. Dominują takie gatunki jak: 

śmiałek pogięty, borówka czarna oraz borówka brusznica, a także wrzos zwyczajny. Notuje się także siódmaczek 

leśny, konwalijkę dwulistną, szczawik zajęczy oraz paprocie – orlicę pospolitą, nerecznicę samczą i wietlicę 

samiczą. W miejscach o większej wilgotności podłoża – w lokalnych zagłębieniach, nieckach występują płaty 

boru sosnowego wilgotnego Molinio-Pinetum. W płatach typowych obok sosny w drzewostanie notuje się także 

brzozę brodawkowatą. W runie dominuje tu trawa trzęślica modra nadająca zbiorowisku charakterystyczną 

fizjonomię, a udział krzewinek typowych dla mniej wilgotnych wariantów borów sosnowych maleje. Spośród 

borów wilgotnych obserwowano także płaty nawiązujące do tzw. wilgotnych borów trzcinnikowych Calamagrostio 

villosae-Pinetum. Fitocenozy tego zespołu charakteryzują się drzewostanem sosnowo-świerkowym z domieszką 

dębu szypułkowego i brzozy brodawkowatej.  W runie, obok wcześniej wymienionych gatunków typowych, 

występuje trawa trzcinnik owłosiony, będący gatunkiem wyróżniającym. Obserwowano także płaty w typie borów 

mieszanych Querco roboris-Pinetum, których struktura odpowiada ogólnemu opisowi borów mieszanych. 

Fitocenoza uboga florystycznie, bez własnych gatunków charakterystycznych. 

Lasy liściaste stanowią niewielki procent ogólnej powierzchni leśnej gminy. Do najczęściej spotykanych, 

głównie wzdłuż cieków oraz w lokalnych obniżeniach terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, należą łęgi 

olszowo jesionowe o charakterze niżowym (Fraxino-Alnetum) oraz podgórskim (Carici remotae-Fraxinetum). 

Zespoły te stanowią identyfikator fitosocjologiczny siedliska przyrodniczego sieci Natura 2000 o kodzie 91E0 

i mają charakter priorytetowy. Drzewostan buduje tu głównie olcha czarna z domieszką jesionu wyniosłego, 

rzadziej wierzb białej i kruchej oraz wiązów. Obfity podszyt buduje głównie czeremcha ptasia, kruszyna pospolita, 

a w płatach zaburzonych bez czarny i leszczyna pospolita. Runo bogate gatunkowo, lecz nie w każdym płacie 

osiągające pełne pokrycie i różnorodność. Najczęściej występuje tu bluszczyk kurdybanek, jeżyna popielica, 

pokrzywa zwyczajna oraz paproć wietlica samicza. Spotyka się także chmiel zwyczajny, budujący tzw. welony, 

które niczym liany oplatają drzewa i krzewy, nadając zbiorowisku charakterystyczną fizjonomię. W płatach 

zespołu podgórskiego notowano turzycę odległokłosą oraz jarzmiankę większą, a także krytycznie zagrożone 

w województwie opolskim liczydło górskie. W wielu płatach zaznacza się obecność obcych gatunków 

inwazyjnych, część jest przesuszona w stosunku do warunków typowych dla siedliska. 
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Innym typem lasów liściastych, stanowiących przedmiot ochrony w sieci Natura 2000 są grądy (9170) – 

żyzne, bogate gatunkowo lasy wykształcające się na bardzo zróżnicowanych siedliskach, zarówno pod 

względem gleby, wilgotności i trofii. W związku z tym wyróżnia się następujące postaci ekologiczne grądów: 

- grąd wysoki – na mniej wilgotnych glebach gliniastych z dominacją dębu w drzewostanie, często 

nawiązujący do borów mieszanych bądź kwaśnych dąbrów, 

-  grąd typowy – na świeżych glebach eutroficznych, 

- grąd niski – na wilgotnych i żyznych glebach, z dużym udziałem grabu w drzewostanie, często 

nawiązujący do lasów łęgowych. 

Na obszarze gminy zidentyfikowano postać typową. Drzewostan jest tu kilkugatunkowy, wielowarstwowy, 

przede wszystkim budowany przez dąb szypułkowy, grab pospolity i lipę drobnolistną. W domieszce wyróżnia się 

także klony, buk a także wiśnię ptasią. Podszycie wielogatunkowe, obok podrostu spotyka się głóg, dereń 

świdwę, trzmielinę, rzadziej jabłoń dziką. Runo jest bogate, bujne, wielowarstwowe, bardzo zróżnicowane pod 

względem fenologicznym. Dominują geofity wczesnowiosenne, tworzące kolorowy i urokliwy aspekt. Płaty 

zespołu na obszarze gminy zubożone i znacznie przekształcone, poddane stałej i silnej antropopresji, 

stwierdzone w 2 miejscach (na północ od Boroszowa i między Wachowem,  a Olesnem). 

Ostatnim notowanym typem lasów liściastych, także chronionym w ramach sieci Natura 2000, są kwaśne 

buczyny niżowe Luzulo pilosae-Fagetum (siedlisko przyrodnicze 9110). Drzewostan buduje tu niemal 

niepodzielnie buk zwyczajny, a podszyt jest słabo rozwinięty, znikomy. Runo skąpe gatunkowo, mszysto-

paprociowe i o niskim pokryciu, co jest typowe dla tego typu fitocenoz. Występuje tu kosmatka owłosiona, 

konwalijka dwulistna, przetacznik leśny. Płaty buczyn zidentyfikowano między Leśną, a Osieckiem.  
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5. Charakterystyka nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego 

5.1. Budowa geologiczna  

Budowa geologiczna gminy Olesno, została ukształtowana m.in. w wyniku następujących procesów: 

 osadzania się i erozji skał górnotriasowych, jurajskich, 

 kilkukrotnego wkraczania na teren Polski lądolodu, 

 sedymentacji rzecznej, 

 intensywnej erozji w okresach interglacjalnych, oraz 

 zespołu procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu. 

W obrębie gminy, znajdują się wychodnie utworów geologicznych, zarówno formacji kenozoicznych jak 

i mezozoicznych, co w skali regionu opolskiego nie jest typowe. Znaczna część terenu województwa zbudowana 

jest jedynie z formacji kenozoicznych, głównie najmłodszych, czyli czwartorzędowych. Starsze podłoże od 

kenozoiku na terenie gminy, tworzą triasowe utwory noryku i retryku na południu i zachodzie oraz dolno- 

i środkowojurajskie na północy i wschodzie oraz lokalnie w okolicach Wachowa. Budują one Monoklinę 

Przedsudecką, stanowiącą jednostkę geologiczną i strukturalną Śląska Opolskiego. Miąższość utworów 

górnotriasowych i jurajskich przekracza sto metrów. W południowo – zachodniej części gminy, pod utworami 

czwartorzędowymi występują iły wiśniowe i iłowce pstre z wkładkami piaskowców i piasków oraz wapieni formacji 

woźnickiej, zaś w północnej i wschodniej części gminy, warstwy jurajskie zbudowane są z piasków i piaskowców, 

a także w niewielkim stopniu z iłów i iłowców z mułowcami. 

W okolicy Wojciechowa miąższość retryku wynosi 195 m. Powyższe utwory – retryku i noryku, znajdują 

się w okolicy Wysokiej, Wachowa oraz Osiecka. W okolicach Wysokiej, Bodzanowic i Boroszowa występują 

formacje dolnej jury. W Wysokiej, gdzie zalegają na starszych utworach retryku, odsłaniają się dwa najniższe 

piętra dolnej jury regionu częstochowsko – wieluńskiego. Najniższe piętro leżące na utworach górnego triasu 

stanowią iły, iłowce, mułowce i mułki warstw kaliskich hetangu, w postaci białego pylastego mułka o niedużej 

miąższości. Nad nim występują żwiry, piaski i piaskowce warstw olewińskich synemuru, w postaci żółtych, 

kruchych piaskowców z przewarstwieniami piasków i żwirów. W północnej części gminy w Boroszowie odsłaniają 

się szare iły i mułowce pliensbachu i triasu dolnego, części stropowej zaburzone glacitektonicznie i przemieszane 

z brązowymi glinami lodowcowymi. Zaburzenia mają postać fałdów obalonych. 

Występujące w okolicach Bodzanowic formacje jury środkowej, reprezentowane są przez brunatne piaski 

i piaskowce żelaziste aalenu i bajosu (najstarsze okresy jury środkowej) oraz przez jedyną wychodnię iłów 

z syderytami, iłowców, mułowców, piaskowców i zlepieńców kujawu (młodszy od bajosu okres jury środkowej) 

zlokalizowaną na obszarze przygranicznym pomiędzy Bodzanowicami i Wichrowem. W okolicach Bodzanowic 

zlokalizowano gruboziarniste, miejscami zlepieńcowate piaskowce żelaziste zawierające nieregularne 

przewarstwienia syderytów, słabo spojonych piaskowców lub piasków.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 23



Utwory górnotriasowe, dolno i środkowojurajskie na terenie gminy zostały w większości przykryte skałami 

osadowymi naniesionymi przez lodowce. Charakterystyczna na terenie gminy jest luka litostratygraficzna 

pomiędzy górnym triasem i jurą, a czwartorzędem. Znaczy to, iż w kredzie i trzeciorzędzie nie zachodziły  

w znaczącej skali procesy akumulacji osadów lub, że osady tych okresów zostały całkowicie zerodowane  

w preglacjale oraz podczas zlodowaceń.  

W czwartorzędzie, duża część starszych utworów litologicznych na terenie gminy Olesno została 

przykryta osadami lodowcowymi i wodnolodowcowymi w okresach glacjałów oraz rzecznymi z okresów 

interglacjalnych. Utwory te są obecnie najliczniej reprezentowanymi w gminie powierzchniowymi formacjami 

geologicznymi. Z utworów plejstocenu – epoki lodowcowej - wyróżnia się tu: 

A. utwory stadiału maksymalnego Odry zlodowacenia środkowopolskiego 

 piaski i żwiry wodnolodowcowe stadiału maksymalnego (Odry) – dominujące powierzchniowo utwory  

w zachodniej i częściowo centralnej części gminy. Zróżnicowane, w większości piaski średnioziarniste  

z domieszką żwirów drobno i średnioziarnistych, barwy od jasnożółtej do żółtej. Miąższość piasków  

i żwirów wodnolodowcowych w obrębie gminy, nie przekracza kilkunastu metrów; 

 piaski, żwiry i głazy moren czołowych – niewielkie płaty w okolicach Wysokiej i Kolonii Świercze.  

W niewielkich wzgórzach występują żwiry różnoziarniste z przewarstwieniami piasków, soczewami glin 

oraz licznymi głazikami i głazami narzutowymi z domieszką iłów i żwirów dolnojurajskich. Utwory moren 

czołowych, wykazują się różnymi typami warstwowania. Najlepiej odsłaniają się w lokalnej żwirowni 

pomiędzy Wysoką i Olesnem, z licznymi głazami narzutowymi; 

 piaski i żwiry lodowcowe – na kilku izolowanych obszarach na zachód od Wachowic, na północ od 

Wysokiej, pomiędzy Świerczem, a Sowczycami i na południe od Sowczyc. Pod względem litologicznym 

są to piaski różnoziarniste ze żwirami drobno i średnioziarnistymi lekko gliniastymi. Związane z 

obszarami zachowanych lub zniszczonych moren czołowych, a także z obszarami glin zwałowych. 

Miąższość piasków i żwirów lodowcowych nie przekracza zazwyczaj kilku metrów, i w sąsiedztwie moren 

czołowych jest większa; 

 gliny zwałowe – w dużych izolowanych płatach na południe od Olesna, w Kolonii Świercze, w Wachowie, 

w Boroszowie, w Bodzanowicach i na zachód od Osiedla Wojciechów. Gliny barwy szaro-żółtej, lub 

żółto-brązowej lekko piaszczyste o małej zawartości materiału głazowego. Gliny zwałowe osiągają 

miąższość 5-15 m, lokalnie 25 m;  

 piaski i żwiry kemów i tarasów kemowych – w izolowanych płatach w Kolonii Świercze, w Osiedlu 

Wojciechów i na wschód od Kolonii Łomnickiej na pograniczu gmin Olesno, Dobrodzień i Ciasna. 

Charakterystyczną cechą kemów jest poziome warstwowanie serii piaszczystych oraz żwirowych. 

Lokalnie, np. w kemie Osiedla Wojciechów występują w utworach zaburzenia związane z niespokojną 

sedymentacją. Większy udział w części stropowej osiągają tu też mułki. Ściany obrazujące pionową 
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budowę geologiczną kemów zachowane są w żwirowni w Osiedlu Wojciechów i żwirowni Szczyrkowe 

koło Kolonii Łomnickiej. W tej ostatniej warstwa stropowa kemu, zbudowana z żółtych piasków 

bezstrukturalnych świadczących o występowaniu w warunkach peryglacjalnych silniejszych procesów 

eolicznych. Obecność kemów na terenie gminy świadczy o zachodzącej tu arealnej deglacjacji lądolodu 

środkowopolskiego; 

 iły, mułki i piaski zastoiskowe – na niewielkim obszarze na południe od Olesna. Obejmują głównie iły 

o miąższości 8 m związane z fazą kataglacjalną zlodowacenia. 

B. utwory stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego 

 piaski i żwiry wodnolodowcowe – dominujące powierzchniowo utwory w północnej, zalesionej części 

gminy Olesno. W większości stanowią piaski różnoziarniste z domieszką żwirów drobno  

i średnioziarnistych, barwy od jasnożółtej do żółtej, których miąższość nie przekracza kilkunastu metrów. 

 piaski i żwiry teras rzecznych 3-8 m – występują w większych obszarach w północno-zachodniej części 

gminy - w dolinie Stobrawy i Wilczej Wody oraz we wschodniej części gminy w dolinie Prądu, Łomnicy 

i Liswarty. Powstały podczas zlodowacenia bałtyckiego i stanowią wyższe nadzalewowe terasy rzeczne. 

Pod względem litologicznym obejmują cienko warstwowane piaski średnioziarniste z domieszką żwirów 

drobnoziarnistych, których udział w warstwie stropowej jest niewielki. Piaski teras plejstoceńskich mają 

miąższość od kilku do 10 m (w dolinie Stobrawy), których najlepiej zachowane odsłonięcia występują 

w wyrobisku w Wojciechowie. 

Na przełomie plejstocenu i holocenu w warunkach peryglacjalnych silnie zaznaczyły się procesy eoliczne. Ich 

pozostałościami są liczne pola piasków eolicznych z wydmami dochodzącymi do 15 m. Charakterystyczną cechą 

piasków wydmowych jest zwiększenie stopnia obtoczenia ziaren od spągu do stropu, co świadczy o wtórnych 

procesach eolicznych, w wyniku których formy proste wydm w młodszym holocenie przekształcały się w formy 

złożone.  

Utwory holoceńskie gminy Olesno obejmują głównie osady rzeczne związane z akumulacją cieków 

wodnych, takich jak: Stobrawa, Liswarta, Wilcza Woda, Łomnica, Budkowiczanka i Bogacica. Pod względem 

litologicznym budują je piaski drobno i średnioziarniste, z niewielką domieszką żwirów drobnoziarnistych. 

Największą miąższość uzyskują w dolinie Stobrawy – 10 m. W tej dolinie jak i w dolinie Prądu, Łomnicy i Liswarty 

na wschód od Borek Wielkich i Bodzanowic, występują najszersze terasy holoceńskie (0,5 km w dolinie Stobrawy 

i 1 km w dolinie Prądu, Łomnicy i do 2 km w dolinie Liswarty). Lokalnie na terenie gminy, występują torfy  

o miąższości do kilku metrów. Największe torfowisko występuje w dolinie Stobrawy na wysokości Wojciechowa 

(miąższość 3,4 m), zaś mniejsze występują w okolicach stawów w dolinie Wilczej Wody oraz w dolinie Łomnicy 

na zachód od Brynicy. Torfy charakteryzują się dużą zawartością substancji nieorganicznych. W dolinach 

rzecznych gminy, a także na pozadolinnych terenach bezodpływowych występują lokalnie namuły, czyli piaski 

drobnoziarniste lub pylaste z dużą domieszką części organicznych o niewielkiej miąższości (do 2-3 m). 
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Zróżnicowana budowa geologiczna gminy Olesno, odgrywa kluczowe znaczenie dla zróżnicowania 

przyrodniczego obszaru. Dzięki niej mamy do czynienia z dużą mozaikowatością siedlisk, zwiększających przy 

tym potencjalną bioróżnorodność biologiczną gminy.  

Według udostępnionych danych Państwowego Instytutu Geologicznego, na terenie gminy Olesno 

znajdują się złoża kopalin, tj. surowce ilaste cermiki budowlanej oraz kruszywa naturalne. Szczegółowe 

informacje w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Złoża kopalin w gminie Olesno. 

Lp. Nazwa złoża Kopalina 

Numer 

dokument

u 

Powierzchni

a [m2] Nazdór górniczy 

1 Borki Małe KRUSZYWA NATURALNE 1310/2020 161234 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

2 Świercze (pole 1) KRUSZYWA NATURALNE 6496/2019 149599 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

3 Świercze (pole 2) KRUSZYWA NATURALNE 6496/2019 244668 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

4 Łomnica KRUSZYWA NATURALNE 1292/2009 18718 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

5 Olesno 

SUROWCE ILASTE 

CERAMIKI BUDOWLANEJ 2828/96 130052 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

6 Maria Olesno KRUSZYWA NATURALNE 1968/2019 371869 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

7 Kucoby KRUSZYWA NATURALNE 4527/185 5697 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

8 Kuczoby KRUSZYWA NATURALNE 

14687 

CUG 4615 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

9 Broniec KRUSZYWA NATURALNE 322/2000 5229 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

10 Wojciechów KRUSZYWA NATURALNE 

16820 

CUG 2547 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

11 Bodzanowice 

SUROWCE ILASTE 

CERAMIKI BUDOWLANEJ 4527/80 105556 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

12 Grodzisko KRUSZYWA NATURALNE 4527/184 1362 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

13 

Stare Olesno  

(pole 1) KRUSZYWA NATURALNE 6639/2019 223135 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

14 

Stare Olesno 

 (pole 2) KRUSZYWA NATURALNE 6639/2019 235419 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

15 Olesno 1 KRUSZYWA NATURALNE 156/2019 34468 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

  Boroszów-1 

SUROWCE ILASTE 

CERAMIKI BUDOWLANEJ 4552/2009 19931 Okręgowy Urząd Górniczy - Gliwice 

Źródło: Bilans zasobów złoż kopalinw Polsce wg stanu na 31 XII 2019 r., PIG PIB. 

5.2. Geomorfologia i rzeźba terenu  

Rzeźba terenu gminy Olesno jest wynikiem procesów tektonicznych, starodenudacyjnych, glacjalnych, 

peryglacjalnych, eolicznych i fluwialnych, a także działalności człowieka.  

Do starszej rzeźby denudacyjno-strukturalnej, należy zrównana wysoczyzna pagórkowata z odsłoniętymi 

miejscami skałami górnotriasowymi Progu Woźnickiego (okolice Wachowa) oraz dolno i środkowojurajskimi 

Progu Herbskiego (okolice Boroszowa i Bodzanowic). Wysoczyzny wyniesione są 60-80 m ponad Nizinę Śląską 

na zachodzie i do 50 m ponad Obniżenie Liswarty-Prosny na wschodzie. Progi strukturalne starszych typów 

rzeźby są oddzielone od terenów nizinnych i wyżynnych obniżeń, mało widocznymi w krajobrazie krawędziami 
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denudacyjnymi. Twarde utwory wyniesień ku zachodowi zanurzają się pod pokrywami młodszych utworów, poza 

terenem gminy - głównie trzeciorzędowych iłów. Starsze typy rzeźby progowej ukształtowały się ostatecznie  

w trzeciorzędzie, przy dużym wpływie zjawisk tektonicznych.  

Młodsze formy geomorfologiczne, występujące na terenie gminy Olesno, są wynikiem działalności 

lądolodów południowopolskiego i środkowopolskiego, a następnie procesów zachodzących po ustąpieniu 

ostatniego na tym terenie zlodowacenia. Podczas regresji ostatniego lądolodu stadiału maksymalnego 

zlodowacenia środkowopolskiego, akumulowały się osady lodowcowe i wodnolodowcowe, które dzisiaj mają 

postać szerokich form pagórkowatych i falistych (osady lodowcowe) lub falistych, częściowo płaskich równin 

(osady wodnolodowcowe), a także niewysokich form wzgórz morenowych. Wspomniane osady, zretuszowały 

wcześniejszą rzeźbę, w tym zasypały strome krawędzie denudacyjne progów górnotriasowego  

i środkowojurajskiego, powodując dzisiejsze kłopoty interpretacyjne z wyznaczeniem ich pierwotnych 

przebiegów. W wyniku zretuszowania górnotriasowej krawędzi denudacyjnej, przejście pomiędzy obszarem 

Niziny Śląskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, znajdujące się na terenie gminy Olesno, stało się łagodne.  

Po ustąpieniu stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego, zaznaczył się rzeźbotwórczy 

wpływ stadiału Warty. Lądolód wówczas nasuwał się lobem Prosny, zatrzymując się na wysokości Skrońska, 

Biskupic i Sternalic, gdzie czoło lodowca wyodrębniło ciąg moren czołowych. W północnej, zalesionej części 

gminy Olesno, występują pospolicie równiny - faliste i płaskie, zbudowane z utworów wodnolodowcowych, które 

wypływały z lodowca na południe, tworząc sandry.  

W okresach interglacjalnych zaznaczały się bardzo intensywne procesy denudacyjne związane  

z erozyjną działalnością rzek, gdzie w wielu przypadkach doszło do wypreparowania głębokich dolin. Efekty tego 

widoczne są na przełomie Liswarty, przez utwory środkowej jury w okolicach Bodzanowic, gdyż tu występuje 

obniżona do 20 m dolina sąsiadująca z odkrytymi piaskowcami środkowojurajskimi. Kilkunastometrowe wcięcie 

się rzeki poniżej poziomu tych utworów na krawędziach, świadczy o dużej sile erozyjnej Liswarty. 

Rozległe pola piasków eolicznych z wydmami wykształciły się na terasach plejstoceńskich rzek i na 

równinach wodnolodowcowych poprzez procesy eoliczne i denudację wcześniejszych form, panujące w 

warunkach peryglacjalnych stadiału Warty i zlodowacenia północnopolskiego. Później, w holocenie postępowała 

dalsza denudacja tych form, a na pierwszy plan wysunęły się związane z działalnością rzek, zjawiska fluwialne.  

W efekcie ich działalności w dnie dolin poprzez rozcięcia erozyjne, zakumulowały się osady, tworzące dziś 

płaskie terasy zalewowe. Z młodszą częścią holocenu związana jest działalność człowieka, przejawiająca się 

głównie licznymi wyrobiskami poeksploatacyjnymi kruszywa naturalnego i iłów do ceramiki budowlanej.  

Występujące na terenie gminy procesy rzeźbotwórcze doprowadziły do powstania zróżnicowanego rysu 

geomorfologicznego, będącego obecnie dużym walorem przyrodniczym. Dzięki temu gmina charakteryzuje się 

silnym zróżnicowaniem pozostałych komponentów środowiska przyrodniczego. Gmina Olesno ma zróżnicowany 

hipsometrycznie charakter. Najwyżej położone obszary w gminie Olesno zlokalizowane są w jej południowej 
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części. Wysokości bezwzględne osiągają tu w lasach pomiędzy Wysoką  

i Nowym Wachowem 280 m n.p.m. Również na północ od Kolonii Świercze, za sprawą występującego tu 

rozległego pagórka kemowego wysokości bezwzględne dochodzą do 278 m. n.p.m. Najniżej położone tereny 

znajdują się w północno-zachodniej części gminy w dolinie Stobrawy i Wilczej Wody, przy granicy z gminą 

Kluczbork - ok. 195 m n.p.m. Podsumowując, bezwzględna różnica wzniesień wynosi ok. 85 m, co jest dla tak 

małego terenu wartością dużą.  

Charakterystyczny jest dominujący kierunek spadków terenu. Najniżej położone tereny w gminie 

występują w północno-zachodniej części, w dolinie Stobrawy i Wilczej Wody oraz w części wschodniej w dolinie 

Prądu, Łomnicy i Liswarty. W kierunku dolin teren gminy opada z części centralnej, z wylesionego wyniesienia 

Progu Woźnickiego i w części północnej oraz wschodniej z przygranicznej części Progu Herbskiego, 

stanowiących wododział Małej Panwi, Liswarty i Stobrawy. Obszary o najwyższych wysokościach względnych, 

położone są w okolicach Kolonii Świercze, dzięki występującemu tu kemowi ma wysokość 30 m. W okolicach 

Wysokiej, Wachowa, Boroszowa i Bodzanowic teren wykazuje się lokalnymi deniwelacjami ok. 20 m. Miejscami 

przy dolinkach rzecznych, występują strome krawędzie o wysokości 10-15 m. Stosunkowo wysokie 

zróżnicowanie wysokości względnych występuje na terenach wydmowych położonych w lasach w południowej i 

północnej części gminy. Najniższe deniwelacje w gminie charakterystyczne są dla dolin Stobrawy, Wilczej Wody, 

Łomnicy i Liswarty, gdzie rzadko przekraczają 5 m.  

Największe wysokości względne na terenie gminy Olesno związane są z procesami lodowcowymi 

i rzecznymi. Denudacja rzeczna doprowadziła do wykształcenia się silnych różnic wysokościowych na skrzydłach 

dolin, co najbardziej wyraźne jest w dolinie Stobrawy. W położeniach poza dolinnych w południowej i północnej 

części gminy, występują formy o zróżnicowanej wysokości względnej, związane z działalnością glacjalną  

i fluwioglacjalną, przekształcone w okresie polodowcowym. Najbardziej wyróżniające się w krajobrazie formy to 

moreny recesyjne w okolicach Grodziska oraz kemy w okolicach Kolonii Łomnickiej, Kolonii Świercze i Osiedla 

Wojciechów. Na obszarze gminy Olesno wyróżnić można następujące strefy geomorfologiczne: 

 Obniżenie dolin Stobrawy i Wilczej Wody w okolicach Starego Olesna – nizinny teren na obszarze 

gminy. W obniżeniu o szerokości kilku kilometrów, zlokalizowane są płaskie doliny zalewowe. Na jego 

terenie dolina Stobrawy zatraca cechy głębokiego rozcięcia erozyjnego, które wykazuje na wyżej 

wyniesionych obszarach w okolicach Olesna. 

 Holoceńska dolina Liswarty koło Bodzanowic – największa dolina rzeczna na terenie gminy,  

o płaskim dnie oraz wyraźnie zaznaczonych krawędziach. Liswarta w okolicach Kików i Bodzanowic 

tworzy wyraźny przełom przez Próg Herbski rozdzielając go na dwie części - Pagóry Biskupskie na 

północnym zachodzie i Pagóry Brzezińskie na południowym wschodzie. 

 Wysoczyzna pagórkowata Garbu Oleskiego – jest to położony na osi Jeżowa – Klekotna - Olesno 

ciąg szerokich, łagodnych wyniesień pochodzenia denudacyjnego zbudowanych z utworów górnego 
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triasu, przykrytych miejscami w plejstocenie osadami polodowcowymi zlodowacenia środkowopolskiego, 

na przełomie plejstocenu i holocenu polami piasków eolicznych z wydmami, a w holocenie wzdłuż dolin 

rzecznych piaskami, żwirami i namułami rzecznymi.  

 Obniżenie Prądu i Łomnicy – obejmuje tereny lekko faliste lub płaskie obszary o nieznacznych 

deniwelacjach, stanowiące część wypreparowanego w miękkich utworach dolnej jury obniżenia Liswarty 

w okolicach Borek Wielkich i Kuźnicy Boreckiej.  

 Wysoczyzna wodnolodowcowa pomiędzy Olesnem i Boroszowem - obejmuje niskofaliste, zalesione 

obszary zbudowane z piasków wodnolodowcowych stadiału Odry (w części spągowej) i stadiału Warty 

(w części stropowej), lokalnie urozmaicone powstałymi wydmami, w postaci płaskich lub lekko falistych 

równin. We wschodniej części na granicy z Obniżeniem Łomnicy i Prądu występuje odosobniony 

30 m pagór kemowy. 

 Pagóry Biskupickie – stanowią jedyną część Progu Herbskiego, zlokalizowaną na terenie gminy  

w okolicach Boroszowa i Bodzanowic. Lodowcowe pagóry, podbudowane utworami dolno  

i środkowojurajskimi, wyniesione są o ok. 20-40 m ponad rozpościerającym się na południowym 

wschodzie obniżeniem Liswarty i na północnym zachodzie obniżeniem dopływu Prosny.  

Część wyniesień położonych na wysokości Boroszowa i Biskupic, należy do moren czołowych stadiału 

Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Moreny te związane są z lobem Prosny lądolodu i stanowią 

wraz z niewielkimi sandrami najdalej na południe wysunięte formy geomorfologiczne wyznaczające 

granicę jego zasięgu.  

Do najciekawszych form geomorfologicznych reprezentowanych na terenie gminy Olesno i stanowiących 

dużą atrakcję przyrodniczą zaliczyć można: 

 głęboko wcięte w podstawę erozyjną doliny rzek. Spośród wciętych form dolinnych gminy na 

szczególną uwagę zasługują następujące fragmenty: 

 dolina Stobrawy od Olesna do Starego Olesna,  

 dolina bezimiennego dopływu Stobrawy od Wachowic do Olesna, uznawana często jako 

początkowy odcinek doliny Stobrawy, 

 fragment doliny dopływu Budkowiczanki koło Leśnej,   

 fragment Piaski na wysokości Boroszowa. 

 przełom Liswarty (5) - występuje na wysokości Bodzanowic. Jest to jeden z najwyraźniej zaznaczonych 

w krajobrazie województwa opolskiego przełomów dużej rzeki przez utwory jury środkowej, przez co 

zasługuje na szczególną ochronę w procesach zagospodarowania przestrzennego.  

 wydmy – zlokalizowane są na terenach leśnych w północnej i w południowej części gminy. Stanowią 

ciągi złożonych form o zróżnicowanym przebiegu. Na terenie gminy występują 2 typy strukturalne wydm: 

występujące w rynnach na terasach plejstoceńskich rzek i występujące na wzniesieniach. Ze względu na 
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silne spadki zboczy wydmy stanowią jedną z ciekawszych i bardziej urozmaiconych form 

geomorfologicznych gminy. Korzystnie komponują się z lasami, które je pokrywają. Na szczególną 

uwagę wśród wydm gminy zasługują: 

 wydmy położone na południe i południowy zachód od Leśnej (największe formy), 

 wydmy położone pomiędzy Kolonią Łomnicką i Brynicą,  

 wydmy położone pomiędzy Olesnem i Boroszowem, 

 kemy i tarasy kemowe – pochodzą ze zlodowacenia środkowopolskiego i zlokalizowane są na terenie 

Osiedla Wojciechów, na wschód od Kolonii Łomnickiej i na północ od Kolonii Świercze. Kemy są 

pagórkowatymi formami, które osiągają niekiedy bardzo pokaźne rozmiary.  

 recesyjne moreny czołowe – znajdują się na południe od Olesna przy drodze z Wysokiej do Olesna, 

oraz w niewielkich obszarach przy kemie, na północ od Kolonii Świercze. Moreny koło Wysokiej są 

wyraźnie wyniesionymi, stromymi pagórkami zbudowanymi ze żwirów i piasków z głazami narzutowymi 

pochodzących z okresu stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego.  

 moreny denne – są powszechnym zjawiskiem na terenie gminy, gdyż tworzą je pozostałości po 

powierzchni stopniałego lodowca. Mają one charakter płaskich lub lekko falistych form. Wyżej 

wyniesione obszary moreny dennej o najbardziej zróżnicowanej geomorfologii zlokalizowane są na 

południowy wschód od Olesna, w okolicach Kolonii Świercze i Sowczyc oraz w okolicach Boroszowa. 

Znajdują się tu głazy narzutowe pochodzenia skandynawskiego, stanowiace ciekawostkę geologiczną 

gminy. Większe ich zgrupowanie występuje przy drodze z Olesna do Boroszowa. Największy głaz 

narzutowy zlokalizowano w lesie na granicy z gminą Ciasna w okolicach Sierakowa. 

 terasy holoceńskie - występują w częściach przykorytowych wszystkich większych rzek gminy. Jako 

dojrzała forma geomorfologiczna, wyróżniają się jedynie w dolinach Stobrawy i Liswarty, gdzie są 

podkreślone przez wyniesione tereny przyległe, zbudowane z twardych utworów środkowej jury. 

 torfowiska – dobrze wykształcone są jednymi z najciekawszych i najrzadszych form abiotycznych  

i biotycznych na obszarze Opolszczyzny. W gminie występują na niewielkich obszarach w lokalnych 

zagłębieniach terenu. Największe obszary torfowiskowe zlokalizowane są w dnie doliny Stobrawy na 

wysokości Wojciechowa, w dolinie Łomnicy na zachód od Brynicy oraz w dolinie Wilczej Wody  

w okolicach stawów. 

5.3.  Warunki hydrologiczne 

Gospodarka wodna w Polsce jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz tzw. Dyrektywy 

Powodziowej. Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza podział terytorialny na Jednolite Części Wód (JCW), które 

stanowią podstawowe jednostki gospodarki wodnej oraz monitoringu i ochrony środowiska - obejmują zbiorniki 

wód stojących, cieki, przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne. 
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Wspomniana ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Szczególnie mowa tutaj o kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych, korzystaniu z wód oraz zarządzanie 

zasobami wodnymi. Gospodarowanie to musi być prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego  

i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, uwzględniając przy tym ich jakość  

i ilość. Należy korzystać z zasobów tak, aby działając zgodnie z interesem publicznym, nie dopuszczać do 

wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu 

ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. 

Wody powierzchniowe są wykorzystywane w rolnictwie, głównie do nawadniania pól, produkcji roślinnej 

a także do utrzymania stawów hodowlanych. Stanowią one cenny surowiec, więc jest wykorzystywany  

w przemyśle oraz gospodarce komunalnej. Na terenie gminy, znajduje się wiele zbiorników wodnych wraz 

rzekami stwarzające dogodne warunki do wędkowania i czynnego odpoczynku nad wodą.  

Wody powierzchniowe na terenie gminy reprezentowane są głównie przez rzeki Liswarta, Łomnica 

Budkowiczanka oraz Stobrawa. Gmina Olesno położona jest na obszarze Dorzecza Odry w dwóch regionach 

wodnych – cześć zachodnia gminy w regionie Środkowej Odry, zaś część wschodnia regionie wodnym Warty. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry, na przedmiotowym obszarze wydzielono jednolite części wód 

powierzchniowych. Obszar Gminy położony jest w siedmiu zlewniach opisanych poniżej. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 31



 
 

 

Mapa 5. Główne cieki wodne na terenie Gminy Olesno
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Tabela 2. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie gminy Olesno i ich stan 

Kod JCWP Nazwa JCWP 
Czy jest 

monitorowana? 
Status 
JCW 

Aktualny 
stan lub 

potencjał 
JCW 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Odstępstwa Działania podstawowe 
Działania 

uzupełniające 

RW60001713231 

Stobrawa od 
źródeł  do 

Kluczborskiego 
Strumienia 

tak SZCW zły niezagrożona - 

Działania wynikające 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej; 

Realizacja KPOŚK 

- 

RW600017132449 
Bogacica do 

Borkówki 
nie NAT dobry niezagrożona - 

Działania  wynikające  z 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej; 

- 

RW6000171328349 
Budkowiczanka 

od źródła do 
Wiszni 

nie NAT dobry niezagrożona - 

Działania wynikające 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej; 

Realizacja KPOŚK 

- 

RW60001718163689 Prąd tak NAT dobry niezagrożona - 

Działania  wynikające  z 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej; 

- 

RW6000171816369 
Łomnica bez 

Prądu 
nie NAT dobry niezagrożona - 

Działania  wynikające  z 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej; 

- 

RW600017181638 
Młynówka 
Kuczobska 

nie NAT zły zagrożona 

Tak. Przedłużenie terminu 
do 2021 r. ze względu na 

brak możliwości 
technicznych oraz 

dysproporcjonalne koszty 

Działania  wynikające  z 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej; 
Kontrola użytkowników 

przedsiębiorstw i 
prywatnych 

Monitoring wód 
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Kod JCWP Nazwa JCWP 
Czy jest 

monitorowana? 
Status 
JCW 

Aktualny 
stan lub 

potencjał 
JCW 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Odstępstwa Działania podstawowe 
Działania 

uzupełniające 

RW600017184129 
Prosna do 
Wyderki 

tak NAT zły niezagrożona - 

Działania  wynikające  z 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej; 

 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz.1967)
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5.4.  Gleby 

Warunki geologiczne, geomorfologiczne, klimatyczne jak i hydrologiczne doprowadziły do utworzenia 

bardzo korzystnych warunków do powstania zróżnicowanego środowiska glebowego gminy Olesno. 

Powierzchniowo dominują gleby litogeniczne, autogeniczne, semihydrogeniczne oraz hydrogeniczne. 

Gleby litogeniczne o budowie i właściwościach uzależnionych głównie od właściwości skał 

macierzystych, na terenie gminy Olesno występują w znacznym udziale. W glebach tych, skład mineralny  

i granulometryczny oraz skład chemiczny skały macierzystej wpływają dominująco na przebieg procesów 

glebotwórczych. Charakteryzują się słabym wykształceniem profilu i niską wartością rolniczą, przez co  

w większości zostały zalesione. Największe powierzchnie gleb litogenicznych występują na terenach 

wydmowych, położonych w lasach w południowo – zachodniej części gminy, w okolicach Leśnej, w południowej 

części gminy, w okolicach Kolonii Łomnickiej oraz w północnej części gminy w lasach pomiędzy Boroszowem,  

a Olesnem.  

Gleby autogeniczne, dominują w pokrywie glebowej gminy Olesno. Reprezentowane są przez: 

 Czarnoziemy zdegradowane oraz gleby szarobrunatne, które występują w nielicznych płatach  

w centralnej części gminy. Czarnoziemy są glebami reliktowymi wytworzonymi z lessów, w których 

głębokości poziomu próchnicznego, wykształconego przez naturalny proces glebotwórczy, wynosi nie 

mniej niż 40 cm.  

 Gleby brunatne właściwe, powstające z różnych utworów macierzystych bogatych w zasady. W gminie 

Olesno występują w okolicach Olesna, Wachowa, Wysokiej, Sowczyc oraz w okolicach Boroszowa. 

 Gleby brunatne kwaśne, powstające ze skał kwaśnych ubogich w zasady, morfologicznie podobne do 

gleb brunatnych właściwych. Występują pospolicie w centralnej i południowej części gminy. 

 Gleby płowe, występujące z płatami gleb brunatnych ww. na terenie całej gminy, w większym udziale  

w części centralnej. 

 Gleby rdzawe, których skała macierzysta zbudowana jest z piasków zwałowych, piasków sandrowych 

bliskiego transportu oraz inne utwory piaszczyste, słabo przesortowane i mało przemyte. Powstają  

w wyniku procesu rdzawienia, oraz  

 Gleby bielicowe, odznaczające się małą zasobnością w składniki odżywcze. Razem z glebami rdzawymi 

występują w kilku płatach w okolicach Wachowa, Boroszowa oraz Kolonii Łomnickiej.  

Gleby semihydrogeniczne, są to utwory, w których bezpośredni wpływ wód gruntowych lub silne 

oglejenie opadowe obejmuje dolne i częściowo środkowe parte profilu glebowego. W poziomach 

powierzchniowych natomiast dominuje gospodarka wodna opadowa, która może być w pewnym stopniu 

modyfikowana znaczną wilgotnością głębszych części profili. Nie powoduje ona jednak gromadzenia się dużych 

ilości storfiałej materii organicznej na powierzchni gleby mineralnej. W gminie Olesno gleby te są 
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reprezentowane przez trzy rzędy – czarne ziemie oraz gleby opadowo – glejowe i gruntowo – glejowe. Powstanie 

czarnych ziem wiąże się z akumulacją materii organicznej w warunkach dużej wilgotności w mineralnych 

utworach glebowych, zasobnych w węglan wapnia i części ilaste. Występują one na niewielkich obszarach w 

centralnej części gminy koło Olesna. Gleby opadowo – glejowe, odznaczają się okresowo silnym oglejeniem 

odgórnym. Dynamikę tych gleb charakteryzują zachodzące na przemian procesy tlenowe i beztlenowe oraz 

niezbyt głęboko sięgające procesy przemywania (przemieszczania iłu koloidalnego). Gleby gruntowo – glejowe 

charakteryzują się ruchem wstępującym kapilarnie podsiąkających wód. Dwa powyższe rzędy gleb 

semihydrogenicznych, występują w kilku powierzchniach przy dolinach Łomnicy i Stobrawy.  

Mineralne i organiczne utwory macierzyste gleb hydrogenicznych powstają lub ulegają daleko idącym 

przekształceniom pod wpływem warunków wodnych środowiska. Geneza tych utworów wiąże się ze zjawiskami 

sedentacji, sedymentacji, i decesji kształtowanymi przez wodę.  Wśród gleb hydrogenicznych, na terenie gminy 

Olesno znajdują się gleby aluwialne mad rzecznych, których powstawanie jest kolejnym etapem rozwoju dolin 

rzecznych związanych z ilością i energią przepływu wody w rzece oraz z czasem trwania zalewu 

powierzchniowego, jak również z wahaniami poziomu wody gruntowej. Większe powierzchnie gleb aluwialnych 

mad rzecznych występują w dolinie Stobrawy, Prądu i Łomnicy. Kolejnym typem gleb hydrogenicznych są gleby 

mułowe, należące do rzędu gleb bagiennych, występują w obszarach zalewanych okresowo lub stale. 

Warunkiem ich powstania jest okresowa aeracja stymulująca proces humifikacji materii organicznej pochodzenia 

roślinnego. Na terenie gminy Olesno, występują głównie na niewielkich powierzchniach w dolinach rzecznych 

całej gminy. Ostatnimi z tej grupy, są gleby torfowe powstające w ekosystemach bagiennych wytwarzających  

i akumulujących torf. Typ gleb torfowych reprezentuje torfowiska jako ekosystemy torfotwórcze. W granicach 

gminy Olesno, występują na niewielkich powierzchniach w dolinach rzecznych, m.in. w dolinie Stobrawy  

w Wojciechowie. 

Pokrywa glebowa gminy Olesno charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem typologicznym gleb. 

Generalnie gleby o dużej wartości dla produkcji rolnej zlokalizowane są w centralnej i częściowo południowej  

i wschodniej części gminy w okolicach Olesna, Wojciechowa, Wysokiej, Sowczyc, Świercza, Borek Małych  

i Wielkich. Najsłabsze gleby dla produkcji rolnej posiadają sołectwa Kolonia Łomnicka, Brynica, Wachów. 

5.5.  Warunki klimatyczne 

Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, określany 

na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla danego regionu. Należy do jednego z czynników ekologicznych 

wpływających na występowanie i życie organizmów. Ziemski klimat jest bardzo zmienny. Odnotowano  

w ostatnich latach szereg anomalii pogodowych, takie jak nietypowe huragany, susze, powodzie, topnienie 

lodowców.  
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Gmina Olesno odznacza się korzystnym klimatem. Według Biuletynu Monitoringu Klimatu Polski 2019 r., 

opracowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej, klimat Gminy Olesno charakteryzuje się 

następującymi cechami: 

 roczne sumy usłonecznienia rzeczywistego – 2000-2100 h 

 średnia roczna temperatura powietrza - 10°C - 11°C 

 roczna suma opadów atmosferycznych – 450-500 mm 

 najcieplejszym miesiącem jest lipiec (ok. 18°C) 

 najzimniejszym miesiącem jest styczeń (ok. 1,5°C) 

 długość okresu wegetacyjnego wynosi ok 210 dni. 

W okresie letnim dominują wiatry z kierunków zachodnich, w okresie zimowym przeważają wiatry  

z kierunków północno – zachodnich.  

Korzystne i zróżnicowane warunki mikroklimatyczne, wiążą się ze zróżnicowaną rzeźbą terenu, 

występowaniem wielkoprzestrzennych ekosystemów leśnych i otwartych (np. łąk), przez co gmina Olesno 

charakteryzuje się różnorodnością warunków bioklimatycznych w zakresie insolacji, przewietrzania, produkcji 

tlenu, uwilgocenia, produkcji ozonu, struktury jonowej, fitoaerozoli i aeroplanktonu.   

5.6.  Krajobraz kulturowy oraz obiekty zabytkowe  

Krajobraz kulturowy, jest to krajobraz, w którym cechy naturalnego środowiska (przyrodnicze) zostały 

zdominowane i przekształcone przez człowieka, w wyniku postępu cywilizacyjnego. Według ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, definicja krajobrazu kulturowego brzmi – przestrzeń 

historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy 

przyrodnicze. Krajobraz kulturowy można rozumieć jako antropogenicznie ukształtowany fragment przestrzeni 

geograficznej, powstały w wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzących szczególną 

strukturę, charakteryzująca się swoistą odrębnością, postrzeganą jako swoistą fizjonomię (Myga – Piątek, 2001). 

Elementami składowymi tego krajobrazu są połączone wzajemnymi oddziaływaniami składniki 

środowiska, tj. budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby, wody podziemne i powierzchniowe, warunki 

klimatyczne, szata roślinna i świat zwierzęcy oraz człowiek. Wyróżnia się kilka typowych struktur krajobrazu 

kulturowego (Myga – Piątek, 2001):  

 przyrodniczy (naturalny) – jako zespół wzajemnie powiązanych komponentów przyrodniczych; 

 przyrodniczy seminaturalny – w którym uwzględnione są pierwsze formy wykorzystania zasobów 

krajobrazu przyrodniczego przez człowieka, zależne m.in. od pozyskania pożywienia 

(zbieractwo, myślistwo i rybołówstwo), 

 quasikulturowy – w którym nastąpił rozwój stacjonarnego rolnictwa i wyłoniło się koczowniczego 

pasterstwa, 
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 rolniczy i pasterski – wykształcony wskutek działalności człowieka służącej zorganizowanej 

uprawie roślin. Krajobraz kulturowy pasterski, wykształcił się wskutek chowu zwierząt, którego 

początki są zbieżne z początkami uprawy roślin. 

 osadniczy – wiejski, cechujący się silnym powiązaniem z warunkami środowiska przyrodniczego, 

ale też wysokimi uwarunkowaniami kulturowo – etnicznymi oraz miejski, determinowany 

czynnikami również poza przyrodniczymi. 

 górniczy i przemysłowy – wraz z postępem technicznym górnictwo stało się odrębną gałęzią 

gospodarki i generowało rozwój innych – przetwórczych gałęzi przemysłu. 

Czynniki kształtujące krajobraz kulturowy: 

 przyrodnicze, 

 demograficzno – biopsychiczne populacji, 

 społeczne, 

 ekonomiczne, 

 historyczno – kulturowe, 

 religijne, 

 polityczne i administracyjno – prawne oraz 

 technologiczno – cywilizacyjne. 

Olesno jako osada, istniało już w XIII w. Większa część wsi założona była w układzie urbanistycznym – 

ulicówki. Wsie te były lokowane na prawie niemieckim w XIII – XV w. Na obszarze gminy elementami dziedzictwa 

kulturowego są zarówno, układy osadnicze, budowle sakralne i cmentarze, parki, zespoły dworsko – pałacowe i 

folwarczne, jak i obiekty architektury i budownictwa drewnianego. Zespoły parkowe, parkowo – dworskie i 

pałacowe znajdują się w miejscowościach: Świercze, Bodzanowice, Sowczyce, Wachów i Stare Olesno. 

Drewniane kościoły zaś możemy odnaleźć w miejscowościach Wachów, Boroszów, Stare Olesno, Sowczyce, 

Borki Wielkie, Grodzisko oraz w samym Oleśnie jak np. kościół św. Anny. 

Według danych uzyskanych od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, w obrębie gminy 

Olesno znajduje się: 

 24 obiekty zabytkowe nieruchome wpisane do rejestru zabytków; 

 217 obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków. 

Wykaz zabytków stanowi załącznik nr 3 do opracowanego Programu Ochrony Przyrody.  

Wskazuje się kilka przyczyn niekorzystnych zmian w krajobrazie: 
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1. Fragmentacja środowiska przyrodniczego, zabudową mieszkaniową, usługową lub przemysłową 

a także szlakami komunikacji. 

2. Zmiany nieodwracalne powstałe na skutek fizycznych zniszczeń zasobów naturalnych 

i kulturowych, jak np. wyburzenie obiektu zabytkowego, zniszczenie konstrukcji przez siły natury 

(m.in. nadmierna wilgotność, promieniowanie, silny wiatr, deszcz, grad). 

3. Brak inwestycji w istniejącą i starzejącą się infrastrukturę miejską. 

4. Niszczenie układów kompozycyjnych, układów historycznych, intruzji nowych wielkogabarytowych 

obiektów w przestrzeni. 

5. Nieestetyczne szyldy, reklamy czy niedopasowane do obecnego stylu nowe budynki, obiekty lub 

zniszczenia małej architektury (ławki czy kosze na śmieci). 

Ważnym skutkiem degradacji krajobrazu wiejskiego jest zanikanie tradycji i zwyczajów kulturowych na 

wsiach. Wiąże się to również z istotnymi zmianami w sferze językowej. Ze względu na wzrastającą liczbę 

napływowych mieszkańców, zanikają gwary, czyli regionalne odmiany języka. 

Dla ochrony krajobrazu w gminie, najważniejszą rolę odgrywa planowanie przestrzenne. Obejmuje ona 

wszelkiego rodzaju działalności, prowadzące do właściwego i racjonalnego gospodarowania zasobami 

przestrzeni z uwzględnieniem obecnej w niej przyrody, a także potrzeb społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest, 

aby przeprowadzać szczegółowe i wnikliwe analizy zawierające m.in. ocenę znaczenia walorów środowiska 

przyrodniczego, charakterystykę wybranych elementów krajobrazu oraz opis występujących pomiędzy nimi 

powiazaniami a także informację o wybranych metodach i formach ochrony krajobrazu kulturowego. 

Zgromadzone dane oraz wnioski powinny zostać utrwalone w postaci podstawowych dokumentów jakim jest 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

Należy również podnosić wiedzę i świadomość mieszkańców na temat walorów krajobrazowych 

przyrodniczych oraz kulturowych, poprzez tworzenie akcji mających na celu pogłębienie  świadomości 

społecznej (poprzez materiały zamieszczane w Internecie, referaty, broszury informacyjne jak i tablice 

informujące na terenie gminy). Dodatkowo mieszkańcy powinny respektować lokalne prawo dotyczące ładu 

przestrzennego określonych w dokumentach planistycznych, w których powinny znajdować się szczegółowe 

zapisy np. dotyczące kolorystyki dachów, wysokość obiektów oraz ich wygląd. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 39



 
Fot. 5. Krajobraz kulturowy - osadniczy wiejski, Kuźnica nad rzeką Budkowiczanka. 

 

 
Fot. 6. Krajobraz kulturowy - rolniczy. Okolice Kolonii Łomnickiej (BRYNICA). 
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Dział II 
Flora oraz mykobiota gminy Olesno 
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6. Inwentaryzacja grzybów  

6.1 Metodyka badań grzybów  

Inwentaryzację terenową poprzedziło zebranie oraz analiza dostępnych materiałów na temat mykobioty 

gminy Olesno. Na podstawie dostępnej w Internecie ortofotomapy badanego terenu oraz literatury wytypowano 

obszary o największym mykologicznym potencjale. Badania prowadzono metodą marszrutową, która polega na 

obserwacji grzybów wielkoowocnikowych wzdłuż określonej trasy. Metoda ta umożliwia sprawną penetrację 

badanego terenu i uzyskanie ogólnych danych o mykobiocie 

Badaniami objęto grzyby o owocnikach większych niż 5 mm, które rosły na powierzchni gruntu, na 

ściółce, martwym drewnie i na żywych drzewach. Gatunki oznaczano na miejscu, na podstawie cech 

makroskopowych lub w przypadku sytuacji wątpliwych zbierano materiał do papierowych torebek i oznaczano 

przy użyciu mikroskopu świetlnego i stereoskopowego z wykorzystaniem specjalistycznych kluczy i monografii, 

m.in. Skirgiełło (1991), Kränzlina (2005), Knudsena i Vesterholta (2008), Ryvardena i Melo (2014). 

Nazewnictwo polskie dla grzybów podstawkowych (Basidiomycetes) przyjęto wg Wojewody (2003), 

natomiast nazwy łacińskie podano za Index Fungorum. 

Wskazano gatunki grzybów podlegające ochronie prawnej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408). 

Wyszczególniono także gatunki zagrożone w skali regionu (Wojewoda 1999) oraz kraju (Wojewoda, 

Ławrynowicz 2006). 

6.2 Wyniki badań  

Badania terenowe przeprowadzono w trzech terminach: 05-06.09.2020r., 13-14.03.2021r., 24-25.04.2021 r. 

Odnotowano 81 gatunków grzybów, w tym 3 porosty (Lichenes), 2 workowce (Ascomycetes) i 78 podstawczaków 

(Basidiomycetes).  

Stwierdzono 4 gatunki objęte w Polsce ochroną częściową: błyskoporek podkorowy (szczegółowa lokalizacja w 

posiadaniu Gminy Olesno), płucnica islandzka (szczegółowa lokalizacja w posiadaniu Gminy Olesno), pustułka rurkowata 

(szczegółowa lokalizacja w posiadaniu Gminy Olesno), chrobotek reniferowy (szczegółowa lokalizacja w posiadaniu Gminy 

Olesno); 6 gatunków znajdujących się na Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce (Wojewoda, 

Ławrynowicz 2006): gwiazdosz potrójny (szczegółowa lokalizacja w posiadaniu Gminy Olesno), siedzuń sosnowy 

(szczegółowa lokalizacja w posiadaniu Gminy Olesno), piaskowiec modrzak (szczegółowa lokalizacja w posiadaniu Gminy 

Olesno), gęstoporek cynobrowy (szczegółowa lokalizacja w posiadaniu Gminy Olesno), błyskoporek podkorowy, kisielnica 

trzoneczkowa (szczegółowa lokalizacja w posiadaniu Gminy Olesno); 2 gatunki z Czerwonej listy porostów w Polsce 

(Cieśliński i in. 2006): płucnica islandzka, pustułka rurkowata oraz 12 gatunków z Czerwonej listy grzybów 

wielkoowocnikowych Górnego Śląska (Wojewoda 1999): borowik szlachetny, pieprznik jadalny, zasłonak 

purpurowoblaszkowy, gwiazdosz potrójny, piaskowiec modrzak, błyskoporek podkorowy, mleczaj rydz, czyreń sosnowy, 

gęstoporek cynobrowy, siedzuń sosnowy, ponurnik aksamitny, kisielnica trzoneczkowa. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 42



Wyniki przedstawiono w postaci listy gatunków, w układzie alfabetycznym w kolejnym podrozdziale. Mapa  

stanowisk chronionych grzybów  znajduje się w załączniku nr 8 – dokumentacja kartograficzna. 
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6.2.1 Wykaz grzybów  

Przyjęte skróty: OC – ochrona częściowa (Rozporządzenie 2014); kategorie zagrożenia w skali kraju: 

E (WŁ) – gatunki wymierające (wg Wojewoda, Ławrynowicz 2006); R (WŁ) – gatunki rzadkie (wg Wojewoda, 

Ławrynowicz 2006); VU - gatunek wysoce narażony na wymarcie (wg Cieśliński i in. 2006); NT - bliskie 

zagrożenie wyginięciem (wg Cieśliński i in. 2006); kategorie zagrożenia w skali regionu: E (W) – gatunki 

wymierające; R (W) – gatunki rzadkie; I (W) – gatunki o nieokreślonym zagrożeniu (Wojewoda 1999). 

 

LICHENES 

 Cetraria islandica (L.) Ach. płucnica islandzka OC; VU  

 Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. pustułka rurkowata OC; NT  

 Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. chrobotek reniferowy OC  

 

ASCOMYCETES 

 Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. piestrzenica kasztanowata 

 Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. drewniak brunatny 

BASIDIOMYCETES 

 Agaricus xanthodermus Genev. pieczarka karbolowa 

 Amanita citrina Pers. muchomor cytrynowy 

 Amanita fulva Fr. muchomor rdzawobrązowy 

 Amanita gemmata (Fr.) Bertill. muchomor narcyzowy 

 Amanita pantherina (DC.) Krombh. muchomor plamisty 

 Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini purchawka gruszkowata 

 Auriscalpium vulgare Gray szyszkolubka kolczasta 

 Boletus edulis f. albus borowik szlachetny odm. biała 

 Boletus edulis Bull. borowik szlachetny R (W)  

 Bovista nigrescens Pers. kurzawka czerniejąca 

 Bovistella utriformis (Bull.) Demoulin & Rebriev czasznica oczkowata 

 Calocera viscosa (Pers.) Fr. pięknoróg największy 

 Cantharellus cibarius Fr. pieprznik jadalny I (W)  

 Cerioporius varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko żagiew zmienna 

 Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. goździeńczyk grzebieniasty 
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 Coltricia perennis (L.) Murrill. stułka piaskowa 

 Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange czernidłak gromadny 

 Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet zasłonak purpurowoblaszkowy I (W)  

 Crucibulum laeve (Huds.) Kambly kubecznik pospolity 

 Entoloma sericeum Quél . dzwonkówka jedwabista 

 Exidia glandulosa (Bull.) Fr. kisielnica trzoneczkowa  I (W); R (WŁ)  

 Exidia nigricans Donk. kisielnica kędzierzawa 

 Fomes fomentarius (L.) Fr. hubiak pospolity 

 Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai białoporek brzozowy 

 Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. pniarek obrzeżony 

 Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. lakownica spłaszczona 

 Geastrum triplex Jungh. gwiazdosz potrójny  E (W); E(WŁ)  

 Gymnopus androsaceus (L.) Della Maggiora & Trassinelli szczetkostopek szpilkowy 

 Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. piaskowiec modrzak R (W); R (WŁ)  

 Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. wilgotnica czerniejąca 

 Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire lisówka pomarańczowa 

 Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. maślanka wiązkowa 

 Imleria badia (Fr.) Fr.) podgrzybek brunatny 

 Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja lejkówka żółtobrązowa 

 Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát błyskoporek podkorowy  OC; R (W); R (WŁ)  

 Laccaria laccata (Scop.) Cooke lakówka pospolita 

 Laccaria tortilis (Bolton) Cooke lakówka drobna 

 Lactarius deliciosus (L.) Pers. mleczaj rydz I (W)  

 Lactarius quietus (Fr.) Fr. mleczaj dębowy 

 Lactarius rufus (Scop.) Fr. mleczaj rudy 

 Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray mleczaj wełnianka 

 Lactarius vellereus (Fr.) Fr. mleczaj chrząstka 

 Leccinum scabrum (Bull.) Gray koźlarz babka 

 Lentinus brumalis (Pers.) Fr. żagiew zimowa 

 Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. czubajeczka cuchnąca 

 Lycoperdon nigrescens Pers. purchawka czarniawa 

 Lycoperdon perlatum Pers. purchawka chropowata 

 Macrolepiota procera (Scop.) Singer czubajka kania 
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 Marasmius oreades (Bolton) Fr. twardzioszek przydrożny 

 Marasmius rotula (Scop.) Fr. twardzioszek obrożowy 

 Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. grzybówka mleczajowa 

 Mycena rosea Gramberg grzybówka różowa 

 Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn borowik ceglastopory 

 Porodaedalea pini (Brot.) Murrill czyreń sosnowy R (W)  

 Psathyrella candolleana (Fr.) Maire kruchaweczka zaroślowa 

 Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst gęstoporek cynobrowy  R (W); R (WŁ)  

 Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner 1950 koralówka sosnowa 

 Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. spinka pomarańczowa 

 Russula claroflava Grove gołąbek jasnożółty 

 Russula emetica (Schaeff.) Pers. gołąbek wymiotny 

 Russula mustelina Fr. gołąbek kunowy 

 Schizophyllum commune Fr. rozszczepka pospolita 

 Scleroderma citrinum Pers. tęgoskór pospolity 

 Sparassis crispa (Wulf.) Fr. siedzuń sosnowy  R (W); R (WŁ)  

 Stereum hirsutum (Willd.) Pers. skórnik szorstki 

 Suillus granulatus (L.) Roussel maślak ziarnisty 

 Suillus grevillei (Klotzsch) Singer maślak żółty 

 Suillus luteus (L.) Roussel maślak zwyczajny 

 Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara ponurnik aksamitny R (W) 

 Thelephora terrestris Ehrh. chropiatka pospolita 

 Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd wrośniak szorstki 

 Trametes versicolor (L.) Lloyd wrośniak różnobarwny 

 Tremella mesenterica Retz. trzęsak pomarańczowożółty 

 Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden niszczyk iglastodrzewny 

 Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. goryczak żółciowy 

 Xerocomellus chrysenteron  (Bull.) Šutara podgrzybek złotopory 

6.3.  Zagrożenia i zalecenia ochronne 

W przypadku grzybów dopiero dłuższy okres prowadzenia prac terenowych (co najmniej kilka sezonów) 

może pozwolić na wskazanie i ocenę konkretnych czynników zagrażających grzybom. Wynika to przede 

wszystkim z biologii grzybów, które wytwarzają najczęściej krótkotrwałe owocniki w nieregularnych odstępach 

czasu. 
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Ze względu na brak wcześniejszych danych na temat mykobioty gminy Olesno, bazując na rocznych 

obserwacjach możliwe jest wskazanie ogólnych tendencji, które niekorzystnie wpływają na grzyby. 

Specyficzna budowa grzybów (zasadnicza część grzyba to grzybnia, która przerasta substrat) sprawia, 

że ich praktyczna ochrona jest trudna. Stwierdzenie gatunku chronionego na danym stanowisku w jednym roku 

wcale nie gwarantuje, iż owocniki będą obserwowane w kolejnych latach, ale też nie świadczy o tym, że tego gatunku tam 

nie będzie, ponieważ grzybnia może przetrwać wiele lat bez wytwarzania owocników.  

W przypadku grzybów, jeśli chronimy siedlisko występowania grzybów, to jednocześnie skutecznie chronimy 

grzyby. Dogodne warunki dla rozwoju cennych gatunków grzybów i porostów tworzą stare drzewostany, przede wszystkim 

liściaste. 

Zagrożenia dla grzybów, flory i fauny gminy Olesno, wskazano w oparciu o  listę sporządzoną w ramach 

metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska. W poniższej tabeli zaprezentowano listę obecnych oraz 

przewidywanych zagrożeń  zgodnych z „Lista referencyjnych zagrożeń, presji i działań Generalnej Dyrekcji ds. 

Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)”. Zastosowano następujące symbole: 

 –  - wpływ negatywny  

 +  - wpływ pozytywny 

 0  - wpływ neutralny 

 A – intensywność znacząca 

 B – intensywność umiarkowana 

 C – intensywność słaba 

Do największych zagrożeń, dla występowania grzybów i ich bioróżnorodności należą: 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

G05.01 
Wydeptywanie, 

nadmierne 
użytkowanie 

C - 
Presja turystyczno-rekreacyjna (wydeptywanie, 

zaśmiecanie terenu, nadmierne zbieractwo) 

F04.02 
Zbieractwo 

grzybów, porostów 
jagód itp. 

C - 

B02.02 Wycinka lasu C - 
Zmniejszanie się obszaru starych lasów, fragmentacja 
większych kompleksów leśnych, stosowanie zrębów 

zupełnych 

B02.04 
Usuwanie martwych 

i umierających 
drzew 

C - 
Niszczenie siedlisk poprzez usuwanie wszystkich 

martwych drzew 

J02.01 
Zasypywanie 

terenu, melioracje i 
osuszanie 

C - 
zmiana stosunków wodnych poprzez osuszanie terenu 

w wyniku melioracji, obniżanie poziomu wód 
gruntowych. 

 

Ochrona grzybów wielkoowocnikowych poza obszarami chronionymi, takimi jak rezerwaty czy parki 

narodowe jest bardzo trudna do realizacji. Związane jest to przede wszystkim z biologią grzybów, których 
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owocniki pojawiają się okresowo, nieregularnie i są zazwyczaj krótkotrwałe. Działania ochronne na terenie gminy 

Olesno powinny być ukierunkowane na: 

 utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk zastępczych takich jak parki, skwery, cmentarze, 

a w przypadku krajobrazu rolniczego takich jak zadrzewienia śródpolne, aleje przydrożne, 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 7. Pozostałości uszkodzonego owocnika piaskowca modrzaka Gyroporus cyanescens. 

        

Fot. 8. Gwiazdosz potrójny Geastrum triplex. 
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Fot. 9. Błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus. 

 

 
Fot. 10. Gęstoporek cynobrowy Pycnoporus cinnabarinus. 
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Fot. 11. Siedzuń sosnowy Sparassis crispa. 

     

Fot. 12. Pustułka rurkowata Hypohymnia tubulosa  
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Fot. 13. Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina i płucnica islandzka Cetraria islandica 

 

Fot. 14. Borowik szlachetny Boletus edulis 
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Fot. 15. Pieprznik jadalny Cantharellus cibarius 

  

      

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

      

Fot. 16. Zasłonak purpurowoblaszkowy Cortinarius semisanguineus 
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Fot. 17. Kisielnica trzoneczkowa Exidia glandulosa 

       

Fot. 18. Ponurnik aksamitny Tapinella atrotomentosa 
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Fot. 19. Mleczaj rydz Lactarius deliciosus 

 

Fot. 20. Czyreń sosnowy Phellinus pini 
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7. Inwentaryzacja flory 

7.3.  Mchy  

Mszaki są grupą roślin zarodnikowych, w której pokoleniem dominującym jest, w odróżnieniu od 

pozostałych roślin, gametofit. W tradycyjnym ujęciu zalicza się do nich 3 grupy roślin: mchy (Bryophyta), 

wątrobowce (Marchantiophyta) oraz glewiki (Anthocerotophyta), które obecnie traktowane są jako odrębne 

gromady botaniczne. W Polsce występuje 700 gatunków mchów, 250 gatunków wątrobowców oraz 4 gatunki 

glewików.  

Flora mszaków (brioflora) gminy Olesno należy do najsłabiej poznanych w województwie opolskim. 

Nieliczne informacje o mszakach tego terenu podali Hereźniak i Filipiak (1992) oraz Stebel (2008).  

7.3.1. Metodyka badań   

Część terenowa  

Badania przeprowadzono w latach 2020-2021 na 92 stanowiskach metodą marszrutową, ze 

szczegółową penetracją miejsc preferowanych przez mszaki, tj. obszarów podmokłych, potoków, naturalnych 

fragmentów lasów itp. Notowano poszczególne gatunki oraz siedliska na których występują.  

Dla stanowisk gatunków chronionych i zagrożonych określono: 

a) obfitość stanowiska, wyrażoną szacunkową powierzchnią zajmowanej darni według następującej 

skali: niewielka (do 1 dm2), średnia (od 1 dm2 do 1 m2) i duża (powyżej 1 m2). 

b) położenie geograficzne (za pomocą odbiornika GPS Garmin E-trex) 

Dla tych gatunków i ich siedlisk sporządzono dokumentację fotograficzną. 

Część kameralna  

Wszystkie zinwentaryzowane gatunki mszaków zestawiono w listę florystyczną w porządku 

alfabetycznym i przedstawiono w formie tabeli (Tabela 4).  

Dla poszczególnych gatunków podano:  

a. nazwę polską 

b. nazwę łacińską 

c. status ochronny 

d. kategorię zagrożenia w Polsce 

e. kategorię zagrożenia w województwie opolskim 

Stanowiska gatunków chronionych i zagrożonych zestawiono w arkuszu programu Excel. 

 

Nazewnictwo mchów (łacińskie i polskie) podano według opracowania Ochyry, Żarnowca i Bednarek-

Ochyry (2003), natomiast wątrobowców według prac Szweykowskiego (2006) oraz Klamy i Górskiego (2018). 
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Gatunki chronione podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku  

w sprawie ochrony gatunkowej roślin, gatunki zagrożone w województwie opolskim za opracowaniem Stebla 

(2006) natomiast w Polsce za opracowaniami Żarnowca, Stebla i Ochyry (2004) (mchy) oraz Klamy i Górskiego 

(2018) (wątrobowce).  

7.3.2. Wyniki badań 

 Flora mszaków gminy Olesno (potwierdzona w latach 2020-2021) liczy 132 gatunki i 1 odmianę, w tym 

1 gatunek glewika, 17 gatunków wątrobowców oraz 114 gatunków i 1 odmianę mchów (Tabela 3). 

 Nie stwierdzono stanowisk gatunków objętych ochroną ścisłą, aktualnie potwierdzono stanowiska 

31 gatunków objętych ochroną częściową. Położenie geograficzne stanowisk tych gatunków wskazuje tabela 5.   

Stwierdzono stanowiska 9 gatunków, tj. Amblystegium radicale, Campylopus flexuosus, Orthotrichum 

lyellii, O. patens, O. stramineum, O. striatum, Philonotis caespitosa, Syntrichia virescens i Ulota crispa, uznanych 

za zagrożone w skali kraju, oraz 14, tj. Amblystegium radicale, Anthoceros agrestis, Calypogeia fissa, Frullania 

dilatata, Orthotrichum lyellii, O. patens, O. stramineum, O. striatum, Philonotis caespitosa, Ptilium crista-

castrensis, Radula complanata, Sphagnum teres, Syntrichia virescens i Ulota crispa, uznanych za zagrożone w 

województwie opolskim. Położenie geograficzne stanowisk tych gatunków wskazuje tabela 5.   

 Odkryto stanowiska 2 gatunków obcych (neofitów): Campylopus introflexus i Orthodontium lineare, 

z których Campylopus introflexus uznany został za inwazyjny w Europie (na terenie gminy zinwentaryzowano 

10 stanowisk tego mchu). Położenie geograficzne stanowisk tych gatunków wskazuje tabela 4.   

 Podczas badań nie potwierdzono stanowisk 3 gatunków. Są to:  

- biczyca trójwrębna Bazzania trilobata (L.) Gray (gatunek chroniony częściowo, zagrożony 

w województwie opolskim – V). Podany ze Starego Olesna (Stebel 2008). 

- białoząb pospolity Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. (gatunek zagrożony w województwie 

opolskim – V). Podany ze Starej Chudoby, przy granicy badanego terenu (Stebel 2008).  

- pędzliczek brodawkowaty Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. (gatunek chroniony częściowo, zagrożony 

w Polsce – I oraz w województwie opolskim – V). Podany ze Starej Chudoby, przy granicy badanego terenu 

(Stebel 2008).  

 Do cennych ze względu na interesującą florę mszaków należą stare wyrobiska gliny w okolicach 

Wysokiej-Dąbrowy (Sphagnum flexuosum, S. inundatum, S. teres) oraz obszar źródliskowy Uroczysko Dobra w 

Leśnej (Amblystegium radicale, Pellia endiviifolia, Philonotis caespitosa), które proponuje się objąć ochroną np. 

w formie użytków ekologicznych. 

Tabela 3. Wykaz flory mszaków gminy Olesno, ich status ochronny i zagrożenia (stan na 4.10.2020) 

Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona 
Czerwona 
lista Polski 

Czerwona lista 
woj. opolskiego 

 
GLEWIKI ANTHOCEROPHYTA 

 

glewik polny Anthoceros agrestis Paton - - R 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona 
Czerwona 
lista Polski 

Czerwona lista 
woj. opolskiego 

 
WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA 

 

przyziemka wykrojona  Calypogeia  fissa (L.) Raddi - - I 

głowiak dwukończysty Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. - - - 

buławniczka zwyczajna Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. - - - 

wargowiec blady Chiloscyphus pallescens (Hoffm.) 
Dumort. 

- - - 

miedzik płaski Frullania dilatata (L.) Dumort. ochr. cz. - E 

łuskolist rozesłany Lepidozia reptans (L.) Dumort. - - - 

płozik dwuzębny Lophocolea bidentata (L.) Dumort. - - - 

płozik różnolistny Lophocolea heteropahylla (Schrad.) 
Dumort. 

- - - 

porostnica wodna Marchantia aquatica (Nees) Burgeff - - - 

porostnica wielokształtna Marchantia polymorpha L. emend. 
Burgeff 

- - - 

pleszanka kędzierzawa Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. - - - 

pleszanka pospolita Pellia epiphylla (L.) Corda - - - 

rzęsiak piękny Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. - - - 

usznica spłaszczona Radula complanata (L.) Dumort. - - V 

wgłębka modra Riccia glauca L. - - - 

wgłębka wodna Riccia fluitans L. emend. Lorb. - - - 

skapanka gajowa Scapania nemorea (L.) Grolle - - - 

 
MCHY BRYOPHYTA 

 

krzywoszyj Juratzki Amblystegium juratzkanum Schimp. - - - 

krzywoszyj korzeniowy Amblystegium radicale (P.Beauv.) 
Schimp. 

ochr. cz. R R 

krzywoszyj rozesłany Amblystegium serpens (Hedw.) 
Schimp. 

- - - 

żurawiec falisty Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. - - - 

próchniczek obupłciowy Aulacomium androgynum (Hedw.) 
Schwägr. 

- - - 

próchniczek błotny Aulacomnium palustre (Hedw.) 
Schwägr. 

ochr. cz. - - 

zwojek skręcony Barbula convoluta Hedw. - - - 

zwojek sztyletowaty Barbula unguiculata Hedw. - - - 

krótkoszek aksamitny Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) 
Ignatov & Huttunen 

- - - 

krótkosz wyblakły Brachyhecium albicans (Hedw.) 
Schimp. 

- - - 

krótkosz pospolity Brachythecium rutabulum (Hedw.) 
Schimp. 

- - - 

krótkosz rowowy Brachythecium salebrosum (F.Weber 
& D.Mohr) Schimp. 

- - - 

prątnik srebrzysty Bryum argenteum Hedw. - - - 

prątnik darniowy Bryum caespiticium Hedw. - - - 

prątnik nabrzmiały Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) 
P.Gaertn, B.Mey. & Scherb. 

- - - 

gałązkowiec różnolistny Callicladium haldanianum (Grev.) 
H.A.Crum 

- - - 

mokradłosz sercowaty Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. - - - 

mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata (Hedw.) 
Loeske 

ochr. cz. - - 

krzywoszczeć pogięta Campylopus flexuosus  (Hedw.) Brid. ochr. cz. I - 

krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. - - - 

zęboróg czerwonawy Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - - - 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona 
Czerwona 
lista Polski 

Czerwona lista 
woj. opolskiego 

szydłosz włoskowaty Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout - - - 

drabik drzewkowaty Climacium dendroides (Hedw.) 
F.Weber & D.Mohr 

ochr. cz. - - 

widłoząbek włoskowaty Dicranella heteromalla (Hedw.) 
Schimp. 

- - - 

kędzierzawiec wąsaty Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. - - - 

widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum Sw. ex anon. ochr. cz. - - 

widłoząb miotłowy Dicranum scoparium Hedw. ochr. cz. - - 

paroząb sztywny Didymodon rigidulus Hedw. - - - 

sierpowiec zakrzywiony Drepanocladus aduncus (Hedw.) 
Warnst. 

- - - 

sierpowiec wielozarodniowy Drepanocladus polycarpos (Voit) 
Warnst. 

- - - 

strzechwowiec poduszkowy Dryptodon pulvinatus (Hedw.) Brid. - - - 

opończyk skrętozarodniowy Encalypta streptocarpa Hedw. - - - 

dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete (Broth.) 
T.J.Kop. 

ochr. cz. - - 

skrzydlik paprociowaty Fissidens adianthoides Hedw. - - - 

skrzydlik prątnikowy Fissidens bryoides Hedw. - - - 

skrzydlik cisolistny Fissidens taxifolius Hedw. - - - 

skrętek wilgociomierczy Funaria hygrometrica Hedw. - - - 

hedwigia rzęsowata Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. - - - 

łukowiec śląski Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. - - - 

gajnik lśniący Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

ochr. cz. - - 

rokiet cyprysowaty typowy Hypnum cupressiforme Hedw. var. 
cupressiforme 

- - - 

rokiet cyprysowaty nitkowaty Hypnum cupressiforme Hedw. var. 
filiforme Brid. 

- - - 

rokiet duński Hypnum jutlandicum Holmen & 
Warncke 

- - - 

rokiet pełzający Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. - - - 

kindbergia długogałęzista Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra - - - 

zgliszczyn gruszkowaty Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson - - - 

tęposz nadbrzeżny Leptodictyum riparium (Hedw.) 
Warnst. 

- - - 

drąst wielozarodniowy Leskea polycarpa Hedw. - - - 

bielistka siwa Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. ochr. cz. -  

merzyk groblowy Mnium hornum Hedw. - - - 

szroniak siwy Niphotrichum canescens (Hedw.) 
Bednarek-Ochyra & Ochyra 

- - - 

prostoząbek wiciowaty Orthodicranum flagellare (Hedw.) 
Loeske 

- - - 

prostoząbek górski Orthodicranum montanum (Hedw.) 
Loeske 

- - - 

prostoząbek taurydzki Orthodicranum tauricum (Sapjegin) 
Smirnova 

- - - 

prostoząb równowąski Orthodontium lineare Schwägr. - - - 

szurpek powinowaty Orthotrichum affine Brid. - - - 

szurpek odrębny Orthotrichum anomalum Hedw. - - - 

szurpek przezroczysty Orthotrichum diaphanum Brid. - - - 

szurpek porosły Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor ochr. cz. R E 

szurpek tępolistny Orthotrichum obtusifolium Brid. - - - 

szurpek otwarty Orthotrichum patens Brid. - R I 

szurpek wysmukły Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. - - - 

szurpek kosmaty Orthotrichum speciosum Nees - - - 

szurpek żółtoczepcowy Orthotrichum stramineum Brid. - V E 

szurpek pręgowany Orthotrichum striatum Hedw. - V E 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona 
Czerwona 
lista Polski 

Czerwona lista 
woj. opolskiego 

dzióbek rozwarty Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske - - - 

czareczka otwarta Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch. 
& Schimp. 

- - - 

bagniak darniowy Philonotis caespitosa Jur. ochr. cz. R R 

płaskomerzyk pokrewy Plagiomnium affine (Funck) T.J.Kop. - - - 

płaskomerzyk kończysty Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

- - - 

płaskomerzyk falisty Plagiomnium undulatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

- - - 

dwustronek zgiętolistny Plagiothecium curvifolium Limpr. - - - 

dwustronek ząbkowany Plagiothecium denticulatum (Hedw.) 
Schimp. 

- - - 

dwustronek jasny Plagiothecium laetum Schimp. - - - 

dwustronek leśny Plagiothecium nemorale (Mitt.) 
A.Jaeger 

- - - 

sznurecznik pełzający Platygyrium repens (Brid.) Schimp. - - - 

brzeżnik strumieniowy Platyhypnidium riparioides (Hedw.) 
Dixon 

- - - 

rokietnik pospolity Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. ochr. cz. - - 

borześlad zwisły Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. - - - 

borześlad białawy Pohlia wahlenbergii (F.Weber & 
D.Mohr) A.L.Andrews 

- - - 

złotowłos strojny Polytrichastrum formosum (Hedw.) 
G.L.Sm. 

- - - 

płonnik pospolity Polytrichum commune Hedw. ochr. cz. - - 

płonnik jałowcowaty Polytrichum juniperinum Hedw. - - - 

płonnik włosisty Polytrichum piliferum Hedw. - - - 

brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum (Hedw.) 
Broth. 

ochr. cz. - - 

międzylist nitkowaty Pterigynandrum filiforme Hedw. - - - 

piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De 
Not. 

ochr. cz. - V 

korowiec wielozarodniowy Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. - - - 

krągłolist macierzankowy Rhizomnium punctatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

- - - 

ostrosz murowy Rhynchostegium murale (Hedw.) 
Schimp. 

- - - 

fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) 
Warnst. 

ochr. cz. - - 

rozetnik włoskowaty Rosulabryum capillare (Hedw.) 
J.R.Spence 

- - - 

rozetnik rozmnóżkowy Rosulabryum laevifilum (Syed) Ochyra - - - 

sanionia haczykowata Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - - - 

rozłupek grubowłosy Schistidium crassipilum H.H.Blom - - - 

wiewiórecznik mały Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) 
Ignatov & Huttunen 

- - - 

wiewiórecznik osinowy Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) 
Ignatov & Huttunen 

- - - 

torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. ochr. cz. - - 

torfowiec kończysty Sphagnum fallax (H.Klinggr.) 
H.Klinggr. 

ochr. cz. - - 

torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum Wilson. ochr. cz. - - 

torfowiec pogięty Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. ochr. cz. - - 

torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii Russow ochr. cz. - - 

torfowiec zanurzony Sphagnum inundatum Russow ochr. cz. - - 

torfowiec błotny Sphagnum palustre L. ochr. cz. - - 

torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum Crome ochr. cz. - - 

torfowiec obły Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. ochr. cz. - V 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona 
Czerwona 
lista Polski 

Czerwona lista 
woj. opolskiego 

pędzliczek wiejski Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & 
D.Mohr 

- - - 

pędzliczek zielonawy Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra ochr. cz. I I 

czteroząb przezroczysty Tetraphis pellucida Hedw. - - - 

tujowiec włoskolistny Thuidium philibertii Limpr. ochr. cz. - - 

tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum (Hedw.) 
Schimp. 

ochr. cz. - - 

brodek murowy Tortula muralis Hedw. - - - 

nastroszek kędzierzawy Ulota crispa (Hedw.) Brid. ochr. cz. V E 

 

Objaśnienia. Kolumna III: ochr. cz. – ochrona częściowa, kolumny IV-V: E – wymierające; I – o nieokreślonym zagrożeniu; R – 

rzadkie; V – narażone na wymarcie. 
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Tabela 4. Mszaki obce (neofity) gminy Olesno 
Nr 

stanowiska Nazwa stanowiska Nazwa gatunku polska Nazwa gatunku łacińska 
Długość 

geograficzna 
Szerokość 

geograficzna Obfitość 

1 Wysoka, obok nieczynnej cegielni Prostoząb równowąski Orthodontium lineare 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno niewielka  

2 Boroszów, obok stawu Żurawiniec Prostoząb równowąski Orthodontium lineare 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno niewielka  

3 Boroszów, obok nieczynnej cegielni Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno niewielka  

4 Wysoka-Dąbrowa, glinianki Siachta Prostoząb równowąski Orthodontium lineare 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno niewielka  

5 Stare Olesno Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno duża 

6 Stare Olesno Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno średnia 

7 
 
Leśna Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno duża 

8 
 
Leśna Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno duża 

9 
 
Leśna Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno średnia 

10 Łomnica Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

dane w posiadaniu 
Gminy Olesno duża 

11 Leśna Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

w posiadaniu 
Gminy Olesno duża 

12 Nowy Wachów Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

w posiadaniu 
Gminy Olesno duża 

13 Nowy Wachów Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus 
dane w posiadaniu 
Gminy Olesno 

w posiadaniu 
Gminy Olesno średnia 
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Tabela 5. Mszaki chronione i zagrożone gminy Olesno 

Nr 
stanowiska 

Nazwa stanowiska Nazwa gatunku polska Nazwa gatunku łacińska Szerokość geograficzna Długość geograficzna Obfitość 

1 Wysoka  Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

2 Wysoka  Drabik drzewkowaty Climacium dendroides dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

3 Wysoka  Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

4 Wysoka  Tujowiec włosowaty Thuidium philibertii dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

5 Wysoka Bielistka siwa Leucobryum glaucum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

6 
 

Wysoka Próchniczek błotny Aulacomnium palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Wysoka 
Mokradłoszka 

kończysta 
Calliergonella cuspidata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

7 
 

Wysoka 
Tujowiec 

tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Wysoka Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

8 Wysoka Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

9 
Grodzisko Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Grodzisko Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

10 Boroszów Próchniczek błotny Aulacomnium palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

11 Boroszów Bielistka siwa Leucobryum glaucum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

12 Boroszów Krzywoszczeć pogięta Campylopus flexuosus dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

13 Boroszów Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

14 Boroszów Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 
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Nr 
stanowiska 

Nazwa stanowiska Nazwa gatunku polska Nazwa gatunku łacińska Szerokość geograficzna Długość geograficzna Obfitość 

15 

Boroszów Próchniczek błotny Aulacomnium palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Boroszów 
Mokradłoszka 

kończysta 
Calliergonella cuspidata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

16 

Boroszów Torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

17 

Boroszów Próchniczek błotny Aulacomnium palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Boroszów Usznica splaszczona Radula complanata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

18 Wysoka Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

19 Wysoka  Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

20 Wysoka Torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

21 Wysoka 
Tujowiec 

tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

22 Wysoka Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 
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Nr 
stanowiska 

Nazwa stanowiska Nazwa gatunku polska Nazwa gatunku łacińska Szerokość geograficzna Długość geograficzna Obfitość 

23 Wysoka torfowiec pogiety Sphagnum flexuosum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

24 Wysoka torfowiec obły Sphagnum teres dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

25 

Wysoka torfowiec zanurzony Sphagnum inundatum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Wysoka Próchniczek błotny Aulacomnium palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Wysoka 
Mokradłoszka 

kończysta 
Calliergonella cuspidata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów Fałdownik nastroszony 
Rhytidiadelphus 

squarrosus 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

26 Boroszów  Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

27 Boroszów Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

28 
między Boroszowem a 

Olesnem 
Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

29 
między Boroszowem a 

Olesnem 
Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

30 

między Boroszowem a 
Olesnem 

Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

między Boroszowem a 
Olesnem 

Fałdownik nastroszony 
Rhytidiadelphus 

squarrosus 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 
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Nr 
stanowiska 

Nazwa stanowiska Nazwa gatunku polska Nazwa gatunku łacińska Szerokość geograficzna Długość geograficzna Obfitość 

Siedem Źródeł Fałdownik nastroszony 
Rhytidiadelphus 

squarrosus 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

31 Boroszów Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

32 

Boroszów Drabik drzewkowaty Climacium dendroides dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów Fałdownik nastroszony 
Rhytidiadelphus 

squarrosus 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów Tujowiec włosowaty Thuidium philibertii dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów 
Mokradłoszka 

kończysta 
Calliergonella cuspidata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Boroszów Usznica splaszczona Radula complanata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 
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Nr 
stanowiska 

Nazwa stanowiska Nazwa gatunku polska Nazwa gatunku łacińska Szerokość geograficzna Długość geograficzna Obfitość 

Łomnica Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

33 Łomnica Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

34 

Łomnica 
Mokradłoszka 

kończysta 
Calliergonella cuspidata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Łomnica Fałdownik nastroszony 
Rhytidiadelphus 

squarrosus 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

35 

Łomnica Gajnik lśniący Hylocomium splendens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Łomnica Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

36 Łomnica Płonnik pospolity Polytrichum commune dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

37 Łomnica Próchniczek błotny Aulacomnium palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

38 Łomnica Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

39 Łomnica Szurpek żółtoczepcowy Orthotrichum stramineum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

40 

Łomnica Szurpek pręgowany Orthotrichum striatum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

Łomnica Fałdownik nastroszony 
Rhytidiadelphus 

squarrosus 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 
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Nr 
stanowiska 

Nazwa stanowiska Nazwa gatunku polska Nazwa gatunku łacińska Szerokość geograficzna Długość geograficzna Obfitość 

Łomnica Gajnik lśniący Hylocomium splendens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

41 

Łomnica Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Borki Wielkie Gajnik lśniący Hylocomium splendens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Borki Wielkie Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

42 

Borki Wielkie Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Borki Wielkie Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Sowczyce Glewik polny Anthoceros agrestis dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Borki Małe 
Tujowiec 

tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

43 Borki Małe Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

44 Borki Małe Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

45 Borki Małe Płonnik pospolity Polytrichum commune dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

46 

Kolonia Borki Wielkie Usznica splaszczona Radula complanata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

Kolonia Borki Wielkie Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 
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47 
Kolonia Borki Wielkie Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

Kolonia Borki Wielkie Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

48 
Kolonia Borki Wielkie Brodawkowiec  czysty 

Pseudoscleropodium 
purum 

dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Kolonia Borki Wielkie Piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

49 Kolonia Borki Wielkie Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

50 

Kolonia Borki Wielkie Gajnik lśniący Hylocomium splendens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Kolonia Borki Wielkie 
dzióbkowiec 
Zetterstedta 

Eurhynchium angustirete dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Kolonia Borki Wielkie 
Tujowiec 

tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

51 

Borki Wielkie Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

Kucoby Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

52 Kucoby Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

53 
Borki Wielkie, na N Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

Borki Wielkie, na N Szurpek porosły Orthotrichum lyellii dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 
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54 
 

Borki Wielkie, na N Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Leśna Bielistka siwa Leucobryum glaucum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

55 
Leśna Tujowiec 

tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

56 Leśna Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

57 
Leśna 

Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

58 
Leśna Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Leśna Płonnik pospolity Polytrichum commune dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

59 Stare Olesno Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

60 Stare Olesno Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

61 Stare Olesno Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

62 Stare Olesno Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

63 
Stare Olesno Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Stare Olesno Gajnik lśniący Hylocomium splendens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

64 

Stare Olesno Bielistka siwa Leucobryum glaucum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Stare Olesno 
Mokradłoszka 

kończysta 
Calliergonella cuspidata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

65 Stare Olesno Płonnik pospolity Polytrichum commune dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 
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66 Stare Olesno Torfowiec błotny Sphagnum palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

67 Stare Olesno Torfowiec kończysty Sphagnum fallax dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

68 
 

Stare Olesno  Płonnik pospolity Polytrichum commune dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Stare Olesno Torfowiec girgensohna Sphagnum girgensohnii dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

69 

Stare Olesno Torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Stare Olesno Torfowiec błotny Sphagnum palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Stare Olesno Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

70 Stare Olesno Torfowiec błotny Sphagnum palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

71 Stare Olesno Torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

72 

Stare Olesno Torfowiec kończysty Sphagnum fallax dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Stare Olesno Płonnik pospolity Polytrichum commune dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

73 

Stare Olesno Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Stare Olesno Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Stare Olesno Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 
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Stare Olesno Bielistka siwa Leucobryum glaucum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Wysoka Gajnik lśniący Hylocomium splendens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

74 Wysoka Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

75 Wysoka Tujowiec włosowaty Thuidium philibertii dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

75 

Wysoka 
Tujowiec 

tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Wysoka Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

76 Wysoka Drabik drzewkowaty Climacium dendroides dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

77 

Wysoka Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Wysoka 
Mokradłoszka 

kończysta 
Calliergonella cuspidata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

78 

Wysoka Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Wysoka Bielistka siwa Leucobryum glaucum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

Leśna Miedzik płaski Frullania dilatata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

79 
Leśna 

Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

80 Leśna Mokradłoszka Calliergonella cuspidata dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 
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kończysta 

Leśna 
Krzywoszyj korzeniowy Amblystegium radicale dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

81 

Leśna 
Bagniak darniowy Philonotis caespitosa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

Leśna 
Fałdownik nastroszony 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Leśna Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

82 

Leśna 
Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

Leśna Szurpek pręgowany Orthotrichum striatum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

83 

Wachów Szurpek otwarty Orthotrichum patens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

Wachów Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

84 

Wachów Gajnik lśniący Hylocomium splendens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Olesno Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno niewielka 

85 Nowy Wachów Bielistka siwa Leucobryum glaucum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno średnia 

86 Nowy Wachów 
Tujowiec 

tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

87 

Nowy Wachów Torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Nowy Wachów Torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 
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Nowy Wachów Płonnik pospolity Polytrichum commune dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Nowy Wachów Brodawkowiec  czysty 
Pseudoscleropodium 

purum 
dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Nowy Wachów Szurpek otwarty Orthotrichum patens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

88 Nowy Wachów Torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

89 Nowy Wachów Torfowiec błotny Sphagnum palustre dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

90 Nowy Wachów Torfowiec kończysty Sphagnum fallax dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

91 

Nowy Wachów Płonnik pospolity Polytrichum commune dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 

Nowy Wachów Gajnik lśniący Hylocomium splendens dane w posiadaniu Gminy Olesno dane w posiadaniu Gminy Olesno duża 
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7.3.3. Zagrożenia oraz działania ochronne 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

G05.01 
Wydeptywanie, 

nadmierne 
użytkowanie 

C - 
Presja turystyczno-rekreacyjna (wydeptywanie, 

zaśmiecanie terenu) 

J02.01 
Zasypywanie 

terenu, melioracje i 
osuszanie 

C - 
Zmiana stosunków wodnych poprzez 
osuszanie terenu w wyniku melioracji, 
obniżanie poziomu wód gruntowych. 

M01 
Zmiany czynników 

abiotycznych 
C - 

Zmiany temperatury, nadmierne susze 
i zmniejszenie opadów 

 

Do najbardziej narażonych na wyginięcie na terenie gminy Olesno należy roślinność torfowiskowa. 

Przyczyniają się do tego zarówno czynniki antropogeniczne (melioracje odwadniające) jak również, szczególnie 

w ostatnich latach, zmiany klimatyczne. Postępujące ocieplenie powoduje zmniejszenie się zasobów wody, 

wysychanie zbiorników i cieków, obniżanie poziomu wód gruntowych  co w konsekwencji prowadzi do zamierania 

torfowisk i ekspansję na te obszary innych typów roślinności. Jeżeli te oddziaływania trwają dłuższy czas, 

wywołane nimi zmiany są nieodwracalne. Stanowi to poważny problem w całym kraju, zwłaszcza w jego 

południowej części. Na terenie gminy Olesno prawie wszystkie użytki ekologiczne chroniące tereny podmokłe (z 

wyjątkiem użytku „Torfowisko” który znajduje się na brzegach zarastającego stawu o relatywnie dużych 

zasobach wody) są przesuszone. Przykładem może być użytek „Lęgowisko” koło Boroszowa, który w związku z 

przesuszeniem szybko zarasta na całym obszarze trzciną pospolitą Phragmites australis i innymi 

ekspansywnymi trawami, oraz roślinnością krzewiastą (fot.21-22). Roślinność bagienna zachowała się tylko 

fragmentarycznie, na pojedynczych, niewielkich powierzchniach (fot. 23). 
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Fot. 21. Zarastający użytek ekologiczny „Lęgowisko” koło Boroszowa, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 

     

Fot. 22. Zarastający użytek ekologiczny „Lęgowisko” koło Boroszowa, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 
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Fot. 23. Resztki roślinności torfowiskowej w użytku ekologicznym „Lęgowisko” koło Boroszowa, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 
 

Ze względu na lokalnie duże walory botaniczne, w tym briologiczne, proponuje się utworzenie 2 nowych 

użytków ekologicznych, które uzupełniłyby istniejącą sieć tego typu obiektów na terenie gminy Olesno.  

1. Uroczysko Dobra w Leśnej. Obejmuje obszar źródliskowy niewielkiego potoku w pobliżu wsi 

Leśna.Teren otaczają bory sosnowe, z domieszką świerka na stromych zboczach leja źródliskowego. Źródła na 

omawianym terenie są bardzo wydajne, a w licznych rozlewiskach wykształca się roślinność źródliskowa z klasy 

Montio-Cardaminetea. Poniżej teren porastają fragmentarycznie wykształcone płaty łęgów. Z rzadkich gatunków 

mszaków, mających tu jedyne stanowiska w gminie Olesno, wymienić należy krzywoszyja korzeniowego 

Amblystegium radicale, pleszankę kędzierzawą  Pellia endiviifolia i bagniaka darniowego  Philonotis caespitosa. 

Na kłodach stwierdzono występowanie rzadkiego na Opolszczyźnie mchu międzylista nitkowatego 

Pterigynandrum filiforme. 
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Mapa 6. Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Uroczysko Dobra”. 

 

Fot. 24. Widok na proponowany użytek ekologiczny „Uroczysko Dobra”, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 
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Fot. 25. Widok na proponowany użytek ekologiczny „Uroczysko Dobra”, kwiecień 2021 (fot. A. Stebel). 

          

Fot. 26. Roślinność źródliskowa z udziałem wątrobowca pleszanki kędzierzawej Pellia endiviifolia w proponowanym użytku ekologicznym 
„Uroczysko Dobra”, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 
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Fot. 27. Dolna część proponowanego użytku ekologicznego „Uroczysko Dobra”, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 

 

 

Fot. 28. Chroniony częściowo mech bagniak darniowy Philonotis caespitosa w proponowanym użytku ekologicznym „Uroczysko Dobra”, 
kwiecień 2021(fot. A. Stebel). 
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2. Glinianki w okolicach Wysokiej-Dąbrowy. Opuszczone wyrobiska surowców mineralnych stanowią 

często miejsce bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Podobna sytuacja występuje w nieczynnych 

wyrobiskach gliny w okolicach Wysokiej-Dąbrowy. Ochroną proponuje się objąć 2 obiekty. Cechuje je duże 

zróżnicowanie siedliskowe, z czym wiąże się lokalne bogactwo flory. Glinianki otaczają głównie bory sosnowe, 

natomiast w samych opuszczonych wyrobiskach dominuje roślinność wodna, szuwarowa, zaroślowa, 

z fragmentami roślinności torfowiskowej. Ze względu na duże zasoby wody, obiektom tym nie grozi, przynajmniej 

w najbliższym czasie, wyschnięcie, stąd mogą pełnić ważne funkcje jako ostoje bioróżnorodności na terenie 

gminy. Stwierdzono tu bogatą florę mszaków (kilkadziesiąt gatunków) spośród których na uwagę zasługują mchy 

niespotykane w innych miejscach gminy Olesno, takie jak torfowce: pogięty Sphagnum flexuosum, zanurzony 

S. inundatum i obły S. teres). Oprócz nich rośnie tu szereg gatunków również objętych ochroną, ale częstszych 

na terenie gminy, m. in. próchniczek błotny Aulacomnium palustre i tujowiec tamaryszkowaty Thuidium 

tamariscinum. Obserwowano tu także rośliny naczyniowe objęte ochroną, np. widłaka goździstego Lycopodium 

clavatum i grzybienie białe Nymphaea alba.     

 

 

Mapa 7. Położenie proponowanego użytku ekologicznego „Glinianki w Wysokiej-Dąbrowie”.  
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Fot. 29. Widok na proponowany użytek ekologiczny „Glinianki w Wysokiej-Dąbrowie”, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 

 

Fot. 30. Częściowo chroniony mech torfowiec pogięty Sphagnum flexuosum w proponowanym użytku ekologicznym „Glinianki w Wysokiej-
Dąbrowie”, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 
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Fot. 31. Częściowo chroniony mech tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum w proponowanym użytku ekologicznym „Glinianki w 
Wysokiej-Dąbrowie”, lipiec 2020 (fot. A. Stebel). 

 

 

Fot. 32. Widłak goździsty Lycopodium clavatum w proponowanym użytku ekologicznym „Glinianki w Wysokiej-Dąbrowie”, lipiec 2020 (fot. 
A. Stebel). 
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Fot. 33. Grzybienie białe Nymphaea alba w proponowanym użytku ekologicznym „Glinianki w Wysokiej-Dąbrowie”, lipiec 2020 (fot. A. 
Stebel). 

W związku z powyższym, jako pilne zadania ochronne należy uznać działania zmierzające do poprawy 

warunków występowania roślinności torfowiskowej na obszarach już objętych ochroną. Na ten temat istnieje 

obszerna literatura. Informacje można zaczerpnąć np. z doświadczeń nad ochroną torfowisk obszaru Natura 

2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” (Kujawa-Pawlaczyk, Pawlaczyk 2014). 

Harmonogram działań w przypadku poszczególnych obiektów powinien obejmować następujące etapy:  

1. Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza. 

2. Ekspertyza hydrologiczna. 

3. W zależności od uzyskanych wyników wyznaczenie dalszych działań. Mogą to być:  

a. blokowanie odpływu wody, np. poprzez budowę zastawek na rowach i ciekach lub 

wykopywanie płytkich   zagłębień, 

b. usuwanie młodych drzew i krzewów wkraczających na torfowiska, 

c. usuwanie warstwy murszu wraz z ekspansywnymi roślinami, 

d. wykorzystanie naturalnych czynników sprzyjających zabagnianiu terenu, np. introdukcja 

bobrów.  

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 83



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 34. Piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis na stanowisku Koloniia Borki Wielkie. 

 
Fot. 35. Szurpek porosły Orthotrichum lyellii na stanowisku Borki Wielkie. 
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Fot. 36. Pędzliczek zielonkawy Syntrichia virescens na stanowisku Olesno . 

 
Fot. 37. Nastroszek kędzierzawy Ulota Crispi 
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Fot. 38. Tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum 

 
Fot. 39. Glewik polny Anthoceros agrestis na stanowisku Borki Małe. 
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Fot. 40. Krzywoszczeć przywłoka Campylopus introflexus, gatunek inwazyjny, na stanowisku Stare Olesno. 

 
Fot. 41. Stare glinianki w Wysokiej-Dąbrowie – siedlisko rzadkich gatunków mszaków. 
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Fot. 42. Użytek ekologiczny „Torfowisko” w Starym Oleśnie, skupisko rzadkich gatunków mszaków. 

7.4. Rośliny i siedliska przyrodnicze 

7.4.1. Metodyka badań szaty roślinnej: 

7.4.1.1. Kartowanie szaty roślinnej 

Badania flory roślin naczyniowych zostały przeprowadzone metodą klasycznych spisów florystyczno-

ekologicznych w granicach administracyjnych gminy Olesno w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 roku. 

W terenie korzystano z map topograficznych w skali 1:25 000, z aplikacji Geoportal Mobile, Google Maps oraz  

z licencjonowanych map wgranych do odbiornika GPS. Obszar gminy badano co najmniej dwukrotnie w każdym 

z okresów fenologicznych. W celu odnotowywania gatunków roślin naczyniowych występujących na badanym 

obszarze posługiwano się listami florystycznymi. Uwzględniono wszystkie rośliny występujące na badanym 

obszarze spontanicznie, zdziczałe z uprawy oraz nasadzane krzewy i drzewa. 

Do oznaczania gatunków roślin naczyniowych wykorzystywano następujące pozycje literaturowe: Flora 

polska (1919-1980), Flora Polski (1985-1992), Flora Europaea 1964-1979; Szafer, Kulczyński, Pawłowski (1986), 

Rutkowski (2008), Rothmaler (2009), Seneta, Dolatowski 2009; Urbisz An., Urbisz Al. (2010) i inne. 

Ponadto przeszukano potencjalne miejsca występowania gatunków roślin naczyniowych objętych 

ochroną prawną oraz rzadkich i zagrożonych (w tym roślin naczyniowych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej 

92/43/EWG), z podaniem lokalizacji i oszacowaniem ich ilościowości (liczby osobników lub powierzchni pokrytej 

przez gatunki występujące w większych skupiskach). 
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Gatunki roślin chronionych wyróżnione zostały na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra 

Środowiska (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), a regionalnie zagrożone podano według Czerwonej listy roślin 

naczyniowych województwa opolskiego (Nowak i in. 2008), Czerwonej księgi województwa opolskiego (Nowak, 

Spałek 2002), a gatunki inwazyjne w oparciu o publikację Tokarskiej-Guzik i in. (2012). 

7.4.1.2. Lista florystyczna 

W alfabetycznym wykazie gatunków roślin naczyniowych, dla każdego z nich podano kolejno 

następujące informacje: 

1. Łacińska nazwa gatunku (Mirek i in. 2002). Kolejno numerowane oraz wyróżnione pogrubioną czcionką 

zostały gatunki rodzime i antropofity trwale zadomowione na obszarze badań (Mirek i in. 2002; Tokarska-

Guzik i in. 2012). Taksony pochodzenia mieszańcowego (nototaksony) oznaczono symbolem „×”. 

2. Łacińska nazwa rodziny. Przynależność gatunków do poszczególnych rodzin botanicznych przyjęto za 

"Krytyczną listą roślin naczyniowych Polski" (Mirek i in. 2002). 

3. Grupa geograficzno-historyczna. Gatunki roślin naczyniowych przyporządkowano do grup geograficzno-

historycznych przyjętych na podstawie klasyfikacji Trzcińskiej-Tacik (1979) oraz Kornasia (1981). 

Przynależność gatunku do danej grupy geograficzno-historycznej określono w oparciu o prace: Zając 1979; 

Mirek i in. 2002; Zając, Zając 2009; Urbisz Al. 2011; Tokarska-Guzik i in. 2012. Wyróżniono następujące 

grupy geograficzno-historyczne oraz zastosowano skróty:  

R. – gatunek rodzimy - powstały na danym terenie lub taki, który przywędrował nań spontanicznie  

i może dalej istnieć bez udziału człowieka; 

Ar. – archeofit - gatunek obcego pochodzenia, trwale zadomowiony, przybyły na badany teren przed 

końcem XV wieku; 

Ke. – kenofit - gatunek obcego pochodzenia, trwale zadomowiony, przybyły na badany obszar po 

odkryciu Ameryki; 

Erg. – ergazjofigofit - gatunek niezadomowiony, przejściowo dziczejący z uprawy; 

Ef. – efemerofit – gatunek niezadomowiony, zawlekany; 

U. – gatunek uprawiany, nasadzany (dotyczy drzew i krzewów, które w przyszłości mogą zmienić status 

zadomowienia); 

[*] – gatunek o niepewnym statusie we florze Polski. 

4. Przynależność fitosocjologiczna. Podano syntakson (klasę fitosocjologiczną), w którego zbiorowiskach 

gatunek ma optimum występowania na badanym terenie. Przyporządkowania gatunków do konkretnych klas 

fitosocjologicznych dokonano w oparciu o publikacje Zarzyckiego i in. (2002) oraz Matuszkiewicza (2008). 

Zastosowano następujące skróty: 

Ag.i.-m. –  Agropyretea intermedio-repentis 

Al.glut. – Alnetea glutinosae 
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Amm. – Ammophiletea  

Art. – Artemisietea vulgaris 

Asp.rup. – Asplenietea rupestria 

Ast.tr. – Asteretea tripolium 

Bet.-Ad. – Betulo-Adenostyletea 

Bid.tr. – Bidentetea tripartiti 

Epil. – Epilobietea angustifolii 

Eric.-Pin. – Erico-Pinetea 

Fest.-Br. – Festuco-Brometea 

Is.-Nan. – Isoëto-Nanojuncetea 

Kg.-Cc. – Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis 

Lem. – Lemnetea 

Lit.un. – Litorelletea uniflorae 

Mol.-Ar. – Molinio-Arrhenatheretea 

Mon.-Car. – Montio-Cardaminetea 

Nar.-Cal. – Nardo-Callunetea 

Ox.-Sph. – Oxycocco-Sphagnetea 

Phr. – Phragmitetea 

Pot. – Potametea 

Q.r.-p. – Quercetea robori-petreae 

Q.-Fag. – Querco-Fagetea 

Rh.-Prun. – Rhamno-Prunetea 

Sal.pur. – Salicetea purpureae 

Sch.-Car. – Scheuchzerio-Caricetea nigrae 

Ses.var. – Seslerietea variae 

Stel.med. – Stellarietea mediae 

Th.rot. – Thlaspietea rotundifoliae 

Tri.-Ger. – Trifolio-Geranietea 

Utr.i.-m. – Utricularietea intermedio-minoris 

Vac.-Pic. – Vaccinio-Piceetea 

Viol.cal. – Violetea calaminariae 

? – nieokreślona przynależność fitosocjologiczna, dotyczy głównie kenofitów   

5. Typy siedlisk, na których występuje dany gatunek na badanym terenie. W liście florystycznej zastosowano 

następujące skróty: 

kol. – tereny kolejowe 

leś. – lasy, bory, zarośla 

łąk. – łąki, pastwiska 
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mur. – murawy, piaski, wrzosowiska, suche łąki 

ndw. – brzegi wód, bagna, torfowiska 

rud. – siedliska ruderalne: przychacia, przypłocia, przydroża, mury 

seg. – siedliska segetalne: pola, miedze, uprawy, ścierniska 

ska. – siedliska naskalne 

wod. – zbiorniki wodne i cieki 

       zie. – zieleń miejska, trawniki. skwery, parki 

Lista florystyczna została wzbogacona o dane historyczne, których źródłem są liczne opracowania 

przedwojennych badaczy niemieckich: Wimmer, Wimmer i Grabowski, Uechtritz, Fiek, Schube, Schalow, Milde,  

a także prace powstałe w latach powojennych w ośrodkach wrocławskim, opolskim i katowickim, do których należą 

publikacje Ciaciury, Serwatki, Mądalskiego, Celińskiego, Szotkowskiego, Nowaka, Nowak, Spałka  

i innych. Dane zostały także uzupełnione o kolekcje zielnikowe zgromadzone m. in. w zielniku naukowym Uniwersytetu 

Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Gatunki notowane w przeszłości 

a obecnie nie potwierdzone na badanym terenie zostały wymienione w osobnym podrozdziale z podaniem źródła danych 

oraz wskazaniem lokalizacji stanowisk. 

7.4.1.3. Wykaz zbiorowisk roślinnych 

Badania fitosocjologiczne prowadzono w oparciu o zdjęcia fitosocjologiczne zgodnie z metodą Ellenberga i 

Mueller-Dombois (1974), z wykorzystaniem skali ilościowości zgodnej z metodyką Braun-Blanqueta, a systematykę i 

nazewnictwo fitosocjologiczne przyjęto za Matuszkiewiczem (2007). 

7.4.1.4. Gatunki chronione i zagrożone 

Gatunki chronione wymieniono w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia  

9 października 2014 roku, a regionalnie zagrożone podano według Czerwonej listy roślin naczyniowych województwa 

opolskiego (Nowak A. i in. 2008) oraz Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego (Nowak i in. 2002). Zagrożenie w 

skali krajowej podano za Kaźmierczakową i in. (2014) oraz Kaźmierczakową (2016). Dla każdego z wykazanych gatunków 

podano lokalizację jego stanowiska. 

7.4.1.5. Zagrożone zbiorowiska roślinne 

Zagrożone fitocenozy umieszczone na czerwonej liście zbiorowisk roślinnych Opolszczyzny podano  

w oparciu opracowanie Nowaka i Nowak (2008). 

7.4.1.6. Siedliska przyrodnicze Natura 2000 

Szczególną uwagę poświęcono kartowaniu siedlisk chronionych w ramach sieci obszarów Natura 2000 

i określeniu ich stanu zachowania. Siedliska przyrodnicze o znaczeniu wspólnotowym wymieniono w oparciu  

o Dyrektywę Rady 92/43/EEC (ze zmianami 97/62/EEC) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
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13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U z 2010 

r. Nr 77 poz. 510 z póź. zm.). 

7.4.2. Flora roślin naczyniowych gminy Olesno 

W trakcie badań terenowych prowadzonych od czerwca 2020 do czerwca 2021 w granicach 

administracyjnych gminy Olesno zidentyfikowano 632 zadomowione trwale gatunki roślin naczyniowych, z czego 

475 to gatunki rodzime, 83 kenofity, 71 archeofitów oraz 3 gatunki o niepewnym statusie we florze Polski. 

Najliczniej reprezentowane we florze gminy są rodziny: astrowate (Asteraceae) – 81 gatunków, wiechlinowate 

(trawy, Poaceae) – 58 gatunków, różowate (Rosaceae) – 46 gatunków oraz kapustowate (Brassicaceae 29 

gatunków). 

Precyzyjny wykaz gatunków odnotowanych podczas badań wraz z podstawowymi informacjami 

dotyczącymi grup geograficzno-historycznych, przynależności systematycznej i syntaksonomicznej 

przedstawiono w liście, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Programu. 

7.4.2.1. Obce gatunki inwazyjne 

Gatunki inwazyjne to taksony obcego pochodzenia, zadomowione na obszarze pierwotnie obcym, 

wytwarzające żywotne potomstwo, często w ogromnej ilości, rozprzestrzeniające się na znaczną odległość od 

roślin macierzystych (Richardson i in. 2000; Pyšek i in. 2004), charakteryzujące się potencjalnymi możliwościami 

wywołania szkód   w środowisku, strat ekonomicznych lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego 

(Tokarska-Guzik 2005).  

 Na obszarze gminy Olesno odnotowano 49 gatunków zakwalifikowanych jako inwazyjne w skali kraju 

(Tokarska-Guzik i in. 2012). Pod względem proweniencji przeważają gatunki północnoamerykańskie i azjatyckie, 

a pod względem systematycznym najwięcej gatunków należy do rodziny Asteraceae (astrowate) i Poaceae 

(wiechlinowate – trawy) - tab. 6. 

 Do gatunków nie uznanych do tej pory za inwazyjne, a które można uznać za zadomowione 

w zbiorowiskach naturalnych i półnaturalnych badanego terenu należą: Aesculus hippocastanum – kasztanowiec 

zwyczajny, Echinops sphaerocephalus – przegorzan kulisty Symphoricarpos albus – śnieguliczka biała oraz 

Syringa vulgaris – lilak pospolity.  

 Na terenie gminy gatunki inwazyjne występują na siedliskach poddanych silnej antropopresji, 

zaburzonych – przydroża, przychacia, wysypiska, wyrobiska po eksploatacji złóż np. glinianki. Część z nich 

wnika do zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych jak lasy i łąki. 

Tabela 6. Wykaz obcych gatunków inwazyjnych odnotowanych na obszarze gminy Olesno. 

Lp. Nazwa gatunku Pochodzenie Lokalizacja stanowisk 

1. Acer negundo – klon jesionolisny Ameryka Pn. Olesno, Wachowice, Wojciechów, 
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Lp. Nazwa gatunku Pochodzenie Lokalizacja stanowisk 

Kucoby 

2. Ailanthus altissima – bożodrzew gruczołowaty Azja Wsch. Olesno 

3. Amaranthus retroflexus – szarłat szorstki Ameryka Pn., Śr. pospolity na całym obszarze gminy 

4. Aster novi-belgii – aster nowobelgijski Ameryka Pn. Borki Wielkie, Olesno, Stare Olesno 

5. Aster ×salignus – aster wierzbolistny Ameryka Pn. Olesno 

6. Avena fatua – owies głuchy Azja Pd.-Wsch. pospolity na całym obszarze gminy 

7. Bidens frondosa – uczep amerykański Ameryka Pn. 
Boroszów, Kucoby, Wachowice, 

Wojciechów 

8. Bromus carinatus – stokłosa łódeczkowata Ameryka Pn. pospolity na całym obszarze gminy 

9. Bunias orientalis – rukiewnik wschodni 
Europa Pd.-Wsch, Azja 

Zach. 
Olesno, Sowczyce 

10. Clematis vitalba – powojnik pnący 
Europa Zach., Azja, 

Afryka Pn. 
Olesno 

11. Conyza canadensis – konyza kanadyjska Ameryka Pn. pospolity na całym obszarze gminy 

12. Diplotaxis muralis – dwurząd murowy Europa Pd. i Zach. 
Borki Wielkie, Olesno, Sowczyce, 

Wachów, Wojciechów 

13. Digitalis purpuraea – naparstnica purpurowa Europa Zach. Stare Olesno, Boroszów 

14. Echinochloa crus-galli – dwurząd murowy Azja pospolity na całym obszarze gminy 

15. Echinocystis lobata – kolczurka klapowana Ameryka Pn. 
Boroszów, Kucoby, Olesno, 

Wachowice, Wojciechów 

16. Elodea canadensis – moczarka kanadyjska Ameryka Pn. Kucoby, Stare Olesno 

17. 
Epilobium ciliatum – wierzbownica 

gruczołowata 
Ameryka Pn. Boroszów, Olesno, Sowczyce 

18. 
Erechtites hieraciifolia – erechtites 

jastrzębcolistny 
Ameryka Pn. i Pd. 

obszary leśne gminy (Boroszów, 
Leśna, Łomnica, Stare Olesno, 

Wachów) 

19. Erigeron annuus – przymiotno roczne Ameryka Pn. pospolity na całym obszarze gminy 

20. Fraxinus pennsylvanica – jesion pensylwański Ameryka Pn. 
Grodzisko, Olesno, Stare Olesno 

(głównie sadzony) 

21. Galinsoga ciliata – żółtlica owłosiona Ameryka Pn. i Pd. pospolity na całym obszarze gminy 

22. Galinsoga parviflora – żółtlica drobnokwiatowa Ameryka Pn i Pd. pospolity na całym obszarze gminy 

23. Helianthus tuberosus – słonecznik bulwiasty Ameryka Pn. Olesno, Wachów, Wojciechów 

24. 
Heracleum sosnovskii – barszcz 

Sosnowskiego 
Europa Wsch., Azja Zach. Łowoszów, Olesno, Stare Olesno 

25. Hordeum murinum – jęczmień płony Europa, Azja pospolity na całym obszarze gminy 

26. 
Impatiens glandulifera – niecierpek 

gruczołowaty 
Azja Śr. 

Leśna, Olesno, Wachowice, 
Wojciechów 

27. 
Impatiens parviflora – niecierpek 

drobnokwiatowy 
Azja Śr. i Wsch. pospolity na całym obszarze gminy 

28. Juglans regia – orzech włoski 
Azja Pd.-Zach. i Śr.-

Wsch. 
Olesno 

29. Juncus tenuis – sit chudy Ameryka Pn. 
obszary leśne gminy (Boroszów, 
Leśna, Łomnica, Stare Olesno, 

Wachów) 

30. Lolium multiflorum – życica wielokwiatowa 
Azja Pd.-Zach., Afryka 

Pn. 
pospolity na całym obszarze gminy  

(także uprawiany) 

31. Lupinus polyphyllus – łubin trwały Ameryka Pn. 
obszary leśne gminy (Boroszów, 
Leśna, Łomnica, Stare Olesno, 

Wachów) 

32. Oxalis corniculata – szczawik różkowaty 
Europa Pd., Azja Zach., 

Afryka 
Boroszów, Łomnica, Kucoby, Olesno 

33. Oxalis fontana – szczawik żółty Ameryka Pn. pospolity na całym obszarze Gminy 

34. Padus serotina – czeremcha amerykańska Ameryka Pn. i Śr. obszary leśne gminy (Boroszów, 
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Lp. Nazwa gatunku Pochodzenie Lokalizacja stanowisk 

Leśna, Łomnica, Stare Olesno, 
Wachów) 

35. 
Parthenocissus inserta – winobluszcz 

zaroślowy 
Ameryka Pn. Olesno, Wojciechów 

36. Quercus rubra – dąb czerwony Ameryka Pn. 
obszary leśne gminy (Boroszów, 
Leśna, Łomnica, Stare Olesno, 

Wachów) 

37. 
Reynoutria japonica – rdestowiec 

ostrokończysty 
Azja Wsch. 

Boroszów, Olesno, Łomnica, 
Sowczyce, Wojciechów 

38. 
Reynoutria sachalinensis – rdestowiec 

sachaliński 
Azja Wsch. Olesno 

39. Rhus typhina – sumak octowiec Ameryka Pn. 
pospolity na całym obszarze gminy 

(także sadzony) 

40. Robinia pseudoacacia – robinia akacjowa Ameryka Pn. pospolity na całym obszarze gminy 

41. Rosa rugosa – róża pomarszczona Azja Wsch. Kucoby 

42. Rudbeckia laciniata – roztocznica naga Ameryka Pn. Olesno, Wachowice, Wojciechów 

43. Setaria pumila – włośnica sina Azja Pd. i Pd.-Wsch. pospolity na całym obszarze gminy 

44. Setaria viridis – włośnica zielona 
Europa Pd., Azja Pd.-

Zach. 
Łomnica, Łowoszów, Olesno, 

Sowczyce 

45. Solidago graminifolia – nawłoć trawolistna Ameryka Pn. Wachowice, Wachów 

46. Solidago canadensis – nawłoć kanadyjska Ameryka Pn. pospolity na całym obszarze gminy 

47. Solidago gigantea – nawłoć późna Ameryka Pn. pospolity na całym obszarze gminy 

48. Spiraea salicifolia – tawuła kutnerowata Ameryka Pn. Bodzanowice 

49. Veronica persica – przetacznik perski Azja Pd.-Zach. pospolity na całym obszarze gminy 

50. Vicia grandiflora – wyka bródnożółta 
Europa Pd., Azja Pd.-

Zach. 
Łomnica, Łowoszów, Olesno, 

Sowczyce 

7.4.2.2. Gatunki chronione i ustępujące 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie 10 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną 

gatunkową (tab. 7) oraz 29  gatunków umieszczonych na czerwonej liście województwa opolskiego (Nowak A. 

i in. 2008), oraz 5 na czerwonej liście roślin kwiatowych Polski (Kaźmierczakowa (red.) 2016). Do czerwonej 

księgi roślin województwa opolskiego (Nowak A. Spałek 2002) oraz polskiej czerwonej księgi roślin 

(Kaźmierczakowa i in. 2014) nie wpisano żadnego z odnotowanych taksonów. Liczbę gatunków figurujących na 

czerwonych listach, zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii zagrożenia  wraz z wykazem tych gatunków 

przedstawia tabela 7. 

Mapa  stanowisk chronionych gatunków roślin naczyniowych znajduje się w załączniku nr 8 – 

dokumentacja kartograficzna. 

Tabela 7. Gatunki objęte ochroną prawną, występujące na badanym terenie. 

Lp. Nazwa gatunku Status ochrony Lokalizacja stanowisk 

1. 
Arum orientale subsp. orientale  

obrazki wschodnie 
ochrona częściowa 

dane w posiadaniu Gminy Olesno 
dane w posiadaniu Gminy Olesno 
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2. 
Daphne mezereum  

wawrzynek wilczełyko 
ochrona częściowa 

dane w posiadaniu Gminy Olesno 
 
 

3. Dactylorhiza majalis  
kukułka szerokolistna 

ochrona częściowa 
dane w posiadaniu Gminy Olesno 

 

4. 
Epipactis helleborine 

kruszczyk szerokolistny 
ochrona częściowa 

dane w posiadaniu Gminy Olesno 
 

5. Lycopodium clavatum 
widłak goździsty 

ochrona częściowa 
dane w posiadaniu Gminy Olesno 

 

6. Menyanthes trifoliata 
bobrek trójlistkowy 

ochrona częściowa 
dane w posiadaniu Gminy Olesno 

 

7. Nasturtium officinale 
rukiew wodna 

ochrona częściowa 
dane w posiadaniu Gminy Olesno 

 

8. 
Nymphaea alba 
grzybienie białe 

ochrona częściowa 
dane w posiadaniu Gminy Olesno 

 

9. Pyrola minor 
gruszyczka mniejsza 

ochrona częściowa 
dane w posiadaniu Gminy Olesno 

 

10.  
Taxus baccata 
cis pospolity 

ochrona częściowa 
dane w posiadaniu Gminy Olesno 

 
 

Tabela 8. Gatunki roślin naczyniowych umieszczonych na regionalnych i krajowych czerwonych listach wraz z kategoriami zagrożenia. 

Kategoria 
zagrożenia 

Czerwona lista roślin naczyniowych 
Opolszczyzny  

(Nowak i in. 2008) 

Polska czerwona lista paprotników i roślin 
kwiatowych  

(Kaźmierczakowa 2016) 

RE 0 0 

CR 1. Streptopus amplexifolius - liczyło górskie 0 

EN 
1. Menyanthes trifoliata - bobrek trójlistkowy 
2. Vicia cassubica – wyka kaszubska 
3. Taxus baccata – cis pospolity 

0 

VU 

1. Arum alpinum – obrazki alpejskie 
(wschodnie) 
2. Carex pairae – turzyca najeżona 
3. Nasturtium officinale – rukiew wodna 
4. Nymphaea alba – grzybienie białe 
5. Ononis arvensis – wilżyna bezbronna 
6. Ornithopus perpusillus – seradela drobna 
7. Pyrola minor – gruszyczka mniejsza 
8. Scirpus radicans – sitowie korzenioczepne 
9. Scrophularia umbrosa – trędownik 
oskrzydlony 
10. Stratiotes aloides – osoka aloesowata 

1. Carex bohemica – turzyca ciborowata 

NT 

1. Anthericum ramosum – pajęcznica gałęzista 
2. Astrantia major – jarzmianka większa 
3. Comarum palustre – siedmiopalecznik błotny 
4. Dactylorhiza majalis – kukułka szerokolistna 
5. Leonurus cardiaca – serdecznik pospolity 
6. Lycopodium clavatum – widłak goździsty 
7. Rumex maritimus – szczaw nadmorski 
8. Senecio rivularis – starzec kędzierzawy 

1. Dactylorhiza majalis – kukułka szerokolistna 
2. Lycopodium clavatum – widłak goździsty 
3. Nasturtium officinale – rukiew wodna 
4. Scirpus radicans – sitowie korzenioczepne 

LC 
1. Abies alba – jodła pospolita 
2. Carex bohemica – turzyca ciborowata 

0 
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Kategoria 
zagrożenia 

Czerwona lista roślin naczyniowych 
Opolszczyzny  

(Nowak i in. 2008) 

Polska czerwona lista paprotników i roślin 
kwiatowych  

(Kaźmierczakowa 2016) 

3. Daphne mezereum – wawrzynek wilczełyko 
4. Hepatica nobilis – przylaszczka pospolita 
5. Melica nutans – perłówka jednokwiatowa 
6. Vinca minor – barwinek pospolity 

DD 
1. Dryopteris dilatata – nerecznica 
szerokolistna 

0 

Razem 29 5 

 

Objaśnienia: RE - wymarły regionalnie, CR - krytycznie zagrożony, EN – zagrożony wyginięciem, VU – narażony, NT - bliskie 

zagrożenia, LC - gatunki najmniejszej troski, DD - gatunki o niedostatecznych danych. 
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7.4.2.3. Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 

W trakcie inwentaryzacji botanicznej obszaru gminy Olesno zidentyfikowano zespoły roślinne stanowiące 

identyfikatory fitosocjologiczne następujących siedlisk przyrodniczych Natura 2000: 

 *6120 – Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (w rozproszeniu na obszarze całej gminy, m.in. 

Kucoby, Leśna, Ameryka, Wachów, Wachowice, Boroszów), 

 7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea 

nigrae) – Boroszów, Wojciechów 

 *91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)  – w rozproszeniu na obszarze całej gminy, wzdłuż cieków głównie 

w miejscowościach: Wachowice, Wachów, Olesno, Stare Olesno, obszary leśne w północnej części 

gminy, 

 *91D0 – Bory i lasy bagienne (okolice Starej Chudoby), 

 9110 – Kwaśne buczyny – m. Leśną a Osieckiem, 

 9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – 

m. Boroszowem a Skrońskiem, m. Olesnem a Wachowicami, 

 9190 – Kwaśne dąbrowy – m. Borkami Małymi a Borkami Wielkimi 

* oznacza siedlisko priorytetowe 

Wyniki badań botanicznych przeprowadzonych w latach 2020-2021, zostały zebrane i przedstawione  

w alfabetycznym wykazie gatunków, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Programu. 

7.4.2.4. Stanowiska historyczne 

Obszar Śląska nie jest jednolity pod względem geograficznym, a także historycznym. Podziały polityczne 

XIX wieku różnicowały go jeszcze bardziej bowiem część zachodnia należała do Królestwa Prus, wschodnia 

znajdowała się w zaborze rosyjskim a południowo-wschodnia w austrowęgierskim. Dopiero po 1945 roku region 

ten zaczął funkcjonować w granicach jednego państwa. 

 Pierwsze udokumentowane badania botaniczne na terenie Śląska datuje się już na XVI wiek (Boccone, 

Clusius, Matthiolus, Caspar Schwenckfelt). Pierwsze zbiorcze opracowania to prace Mattuschki (1776) i 

Krockera (1787). Znacznie więcej danych przynoszą opracowania Wimmera i Grabowskiego (1827-1829) oraz 

Wimmera (1844, 1857). Dużą liczbę stanowisk dostarczają również prace von Uechtritza (1864, 1879). W 

oparciu o dotychczasowe dane, uzupełnione o własne prace terenowe, Fiek w 1881 publikuje „Florę Śląska”. W 

1903 roku Theodor Schube publikuje monografię o aktualnym rozmieszczeniu roślin na Śląsku. Schube wraz 

z współpracownikami (lokalni nauczyciele, aptekarze) odkrywają nowe stanowiska i rejestrują nowe gatunki, co 

stanowiło uzupełnienie wcześniej publikowanych prac. Wyniki tych badań publikowano w latach 1903-1930. Od 
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1931 do 1936 roku badania kontynuował Emil Schalow. Danych z Olesna i okolic dostarczali wymienionym 

badaczom: Klonek (nauczyciel z Ligoty Oleskiej), Peter Wilk (nauczyciel z Wojciechowa), Zuschke, oraz Fuchs 

(dyrektor szkoły w Oleśnie). 

 Powojenne doniesienia dotyczące flory województwa opolskiego pojawiły się wraz z rozpoczęciem prac 

nad „Rozmieszczeniem roślin naczyniowych na Śląsku” w 1959 roku pod kierownictwem prof. Józefa 

Mądalskiego. 

 W oparciu o literaturę, z obszaru gminy Olesno wymieniono 67 stanowisk historycznych 60 gatunków 

roślin naczyniowych. Większość gatunków związana była z żyznymi lasami liściastymi w Boroszowie oraz 

Wachowicach, mniejszy udział mają gatunki typowe dla borów sosnowych. Należy zwrócić uwagę, że 

prawdopodobnie większość stanowisk podawanych z Olesna nie dotyczy miasta w dzisiejszych granicach lecz 

gminy, powiatu (Kreis) w panującym wówczas lokalnym ustroju administracyjnym. Pełen wykaz tych gatunków 

przedstawia tabela nr 9. 

Tabela 9. Wykaz historycznych stanowisk roślin naczyniowych z obszaru gminy. 

Autor i rok publikacji Gatunek Lokalizacja 

Wimmer 1844 

1. Andromeda polifolia – modrzewnica północna 
2. Scabiosa canescens – driakiew wonna 
3. Streptopus amplexifolius – liczydło górskie 
4. Thalictrum aquilegifolium – rutewka orlikolistna 
5. Thalictrum minus – rutewka mniejsza 

Olesno 
Olesno 

Wachowice 
Wachowice 

Olesno 

Wimmer, Grabowski 
1829 

1. Astragalus arenarius – traganek piaskowy 
2. Carex filiformis – turzyca nitkowata 
3. Genista pilosa – janowiec włosisty 
4. Geranium sanguineum – bodziszek krwisty 
5. Hypochoeris maculata – prosienicznik plamisty 
6. Lembotropis nigricans – szczodrzyk czerniejący 

Olesno 
Olesno 
Olesno 
Olesno 
Olesno 
Olesno 

Fiek 1881 

1. Astragalus arenarius – traganek piaskowy 
2. Carex filiformis – turzyca nitkowata 
3. Huperzia selago – wroniec widlasty. 
4. Iris sibirica – kosaciec syberyjski 
5. Melittis melissophyllum – miodownik melisowaty 
6. Prunella grandiflora – głowienka wielkokwiatowa 
7. Ranunculus serpens subsp. nemorosus – jaskier 
gajowy 
8. Scabiosa canescens – driakiew wonna 
9. Streptopus amplexifolius – liczydło górskie 
10. Thalictrum aquilegifolium – rutewka orlikolistna 
11. Thalictrum minus – rutewka mniejsza 

k. Boroszowa 
Boroszów 

m. Olesnem a Kluczborkiem 
Boroszów, Leśna 

k. Wachowic 
k. Boroszowa 

Olesno 
Boroszów 

k. Wachowic 
Wachowice 
k. Wysokiej 

Uechtritz 1864 

1. Circaea intermedia – czartawa pośrednia 
2. Gypsophila fastigiata – łyszczec baldachogronowy 
3. Ranunculus serpens subsp. nemorosus – jaskier 
gajowy 
4. Pulsatilla patens – sasanka otwarta 
5. Pulsatilla vernalis – sasanka wiosenna 
6. Pulsatilla patens × vernalis 
    (mieszaniec s. otwartej i wiosennej) 

Olesno 
Olesno 

Świercze 
Olesno 

m. Olesnem a Kluczborkiem 
Olesno 

Uechtritz 1879 1. Thesium ebracteatum – leniec bezpodkwiatkowy Olesno (stanowisko wątpliwe!) 

Schube 1896 
1. Scabiosa columbaria – driakiew gołębia 
2. Gypsophila fastigiata – łyszczec baldachodronowy 

m. Olesnem a Kluczborkiem 
Boroszów 
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Autor i rok publikacji Gatunek Lokalizacja 

Schube 1900 1. Scabiosa canescens – driakiew wonna Olesno 

Schube 1901 1. Potentilla recta – pięciornik wyprostowany Olesno (młyn Rochowskiego) 

Schube 1902 1. Nymphaea candida – grzybienie północne 
2. Potamogeton obtusifolius – rdestnica stępiona 
3. Silene nutans – lepnica zwisła 
4. Trapa natans – kotewka orzech wodny 

Borki Wielkie 
Borki Wielkie 

Boroszów 
Borki Wielkie 

Schube 1903 1. Arctostaphylos uva-ursi – mącznica lekarska 
2. Astrantia major – jarzmianka większa 
3. Brachypodium pinnatum – kłosownica pierzasta 
4. Callitriche hamulata – rzęśl hakowata  
5. Cynoglossum officinale – ostrzeń pospolity 
6. Epilobium collinum – wierzbownica wzgórzowa 
7. Euphorbia dulcis – wilczomlecz słodki 
8. Gymnocarpium robertianum – zachyłka Roberta 
9. Hippuris vulgaris – przęstka pospolita  
10. Iris sibirica – kosaciec syberyjski 
11. Lilium martagon – lilia złotogłów 
12. Lysimachia nemorum – tojeść gajowa 
13. Isopyrum thalictroides – zdrojówka rutewkowata 
14. Mercurialis perennis – szczyr trwały 
15. Najas marina – jezierza morska 
16. Neottia nidus-avis  - gnieźnik leśny 
17. Nymphaea candida – grzybienie północne 
18. Ranunculus serpens subsp. nemorosus – jaskier 
gajowy 
19. Serratula tinctoria – sierpik barwierski 
20. Thalictrum minus – rutewka mniejsza 
21. Trapa natans – kotewka orzech wodny 
22. Trifiolium alpestre – koniczyna dwukłosowa 
23. Vicia sylvatica – wyka leśna 
24. Xanthium strumarium – rzepień pospolity 

Boroszów 
Wachowice 
Wachowice 
k. Wysokiej 

Kucoby 
Kucoby 

Boroszów 
Boroszów 
Kucoby 

Boroszów 
Świercze 
Boroszów 
Boroszów 
Boroszów 

Borki Wielkie 
Boroszów 

Borki Wielkie 
Olesno 

Boroszów 
k. Wysokiej 

Borki Wielkie 
Wachowice 
Boroszów 
Kucoby 

Schube 1911 1. Polypodium vulgare – paprotka zwyczajna Olesno 

Schube 1926 1. Digitalis purpuraea – naparstnica purpurowa 
2. Geranium sylvaticum – bodziszek leśny 

Stare Olesno 
Stare Olesno 

Schalow 1932 1. Erica tetralix – wrzosiec bagienny 
2.Gypsophila fastigiata – łyszczec baldachogronowy 
3. Osmunda regalis – długosz królewski 
4. Streptopus amplexifolius – liczydło górskie 

Stare Olesno 
m. Wojciechowem a Boroszowem 

Wojciechów 
Dolina Stobrawy Wojciechów 

 

7.4.3. Charakterystyka szaty roślinnej gminy Olesno 

7.4.3.1. Naturalna roślinność potencjalna 

Potencjalna roślinność naturalna to hipotetyczny stan końcowego stadium sukcesji roślinności na danym 

obszarze, możliwy do osiągnięcia przy założeniu, że pośrednia i bezpośrednia działalność człowieka jest 

wyeliminowana a wszelkie tendencje rozwojowe mają charakter  wyłącznie naturalny (Tuxen 1956; Wysocki, 

Sikorski 2002). W oparciu o mapę potencjalnej roślinności naturalnej (Matuszkiewicz i in. 1995) ustalono, że 

północną część gminy zajmowałby kontynentalny bór mieszany Querco roboris-Pinetum, centralną część grądy – 

subktontynentalny Tilio-Carpinetum w odmianie małopolskiej i serii ubogiej oraz środkowoeuropejski Galio-
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Carpinetum w odmianie śląskiej i wielkopolskiej serii ubogiej. W dolinach rzecznych rosłyby łęgi olszowo-

jesionowe Fraxino-Alnetum. Część południową porastałyby kwaśne dąbrowy Calamagrostio-Quercetum, a bory 

sosnowe świeże Leucobryo-Pinetum występowałyby w niewielkich płatach w północnej i centralnej części gminy. 

7.4.3.2. Roślinność rzeczywista 

Dominującym typem fitocenoz są zbiorowiska synantropijne czyli takie, które utrzymują się dzięki 

działalności człowieka i towarzyszą mu w pobliżu jego siedzib, a także na zmienionych przez niego siedliskach. 

Roślinność synantropijna obejmuje zbiorowiska ruderalne – roślinność przydroży, śmietnisk, nieużytków, terenów 

przemysłowych, kolejowych, opuszczonych ogrodów oraz segetalne – towarzyszące uprawom rolniczo-

ogrodniczym. Na inwentaryzowanym terenie roślinność synantropijna reprezentowana jest głównie przez 

zbiorowiska chwastów segetalnych towarzyszących uprawom zbóż i roślin okopowych, zgrupowane w klasie 

Stellarietea mediae. Pojawiają się one spontanicznie w uprawach roślin użytkowych i mają charakter 

niepożądany ponieważ konkurują z nimi o substancje pokarmowe i wodę. Notowane zespoły chwastów upraw 

zbożowych należą do rzędu Centauretalia cyani i związku Aperion spicae-venti. W porównaniu do zgrupowań 

związanych z uprawami okopowymi, mają one bogatszy i stabilniejszy układ. 

Na badanym terenie obserwuje się typowe dla fitocenoz segetalnych zubożenie florystyczne zbiorowisk 

i zanikanie ich charakterystycznych gatunków. Powstają zbiorowiska szczątkowe – kadłubowe, mające cechy 

rzędu lub tylko klasy, nie dające się zaliczyć już ani do zespołów, a czasami nawet do związków. Jest to zjawisko 

znamienne dla terenów intensywnej gospodarki wielkoobszarowej, gdzie w miarę dobrze wykształcone 

zbiorowiska segetalne (jeżeli występują) ograniczają się do okrajka oddzielającego łan od przydroża, miedzy czy 

też poboczy,  zabudowań itp. Wiąże się to z wysoką kulturą rolną, nowoczesnymi metodami upraw. Powszechnie 

stosowane są herbicydy, używa się kwalifikowanego i oczyszczonego materiału siewnego, dobiera się plenne 

odmiany, konkurencyjne dla chwastów. Wiele spotykanych w terenie upraw było zupełnie wolnych od roślin 

niepożądanych. 

Najczęściej spotykane płaty można zakwalifikować do zbiorowisk ze związku Aperion spicae-venti – 

zespołów zbożowych nie mających w swoim składzie gatunków charakterystycznych, a jedynie taksony 

wyższych jednostek fitosocjologicznych. Rozwijają się one w dość szerokim zakresie warunków siedliskowych i 

składają się w większości z pospolitych chwastów polnych o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Fitocenozy te są  

jednak dość zróżnicowane pod względem liczby gatunków lecz nie należą do szczególnie interesujących 

ugrupowań roślinnych. Najczęściej obserwowanym taksonem jest trawa -miotła zbożowa Apera spica-venti. 

Często notowano także wykę drobnokwiatową Vicia hirsuta i czteronasienną V. tetrasperma, chabra bławatka 

Centaurea cyanus oraz mak polny Papaver rhoeas. Towarzyszą im także pospolite: fiołek polny Viola arvensis, 

tasznik pospolity Capsella bursa pastoris, rdestówka powojowata  Fallopia convolvulus, a także powój polny 

Convolvulus arvensis. Tak wykształcone asocjacje spotyka się w licznych uprawach na całym obszarze gminy. 
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Lepiej wykształcone agrofitocenozy zgrupowane w związku Aperion spicae-venti notowano punktowo, w dużej 

dyspersji. Dość duży udział w asocjacji ma tutaj mak polny Papaver rhoeas, którego obfite kwitnienie w okresie 

późnowiosennym tworzy malowniczy lecz krótkotrwały aspekt krajobrazowy. 

Punktowo spotykanym podczas inwentaryzacji (głównie we wschodniej i środkowej części terenu badań) 

zgrupowaniem chwastów zbożowych była kadłubowa forma zespołu Papaveretum argemones. Głównie 

w uprawach żyta ozimego, na bardziej piaszczystym podłożu spotykano charakterystyczny dla tego syntaksonu 

gatunek – rzodkiewnik pospolity Arabidopsis thaliana. Towarzyszyły mu także wiosnówka pospolita Erophila verna, 

przetacznik polny Veronica arvensis oraz niezapominajka piaskowa Myosotis stricta. W miejscach piaszczystych spotykano 

także agrofitocenozy z chłodkiem drobnym Arnoseris minima (Arnoserido-Scleranthetum), gatunkiem znajdującym się w 

ostatnich latach w silnym regresie. 

Warto odnotować również zbiorowiska z dominacją obcego gatunku inwazyjnego – tomką ościstą Anthoxanthum 

aristatum. Takson ten to tzw. krótkotrwały epekofit pochodzenia śródziemnomorskiego. Do Polski wkroczył od 

południowego-zachodu i szybko rozprzestrzenia się w kierunku wschodnim. Gatunek ten bardzo licznie występuje w 

uprawach zbóż ozimych i jarych, głównie w miejscach gdzie gleba jest lekka i piaszczysta. Masowe występowanie tomki 

ościstej na glebach lekkich stanowi duże zagrożenie przede wszystkim dla upraw zbóż ozimych. Dynamiczne zmiany w 

występowaniu tomki wskazują na potrzebę dalszego monitorowania tego gatunku na badanym terenie jak i w skali całego 

kraju.  

Ostatnią grupą notowanych agrofitocenoz są zbiorowiska chwastów okopowych i ogrodowo-warzywnych. 

Zgrupowane są one w rzędzie Polygono-Chenopodietalia. Najistotniejszym czynnikiem ekologicznym w przypadku tej 

grupy zbiorowisk jest charakterystyczna rytmika sezonowa. Gatunki je tworzące mają krótki cykl życiowy i rozwijają się 

najczęściej późnym latem i są niepokojone aż do jesieni, na którą przypada czas zbioru uprawianej rośliny (należy 

pamiętać również o grupie światłożądnych terofitów wiosennych). W porównaniu do zbiorowisk towarzyszącym uprawom 

zbożowym, ta grupa budowana jest przez mniejszą liczbę gatunków. Miejsce tzw. archeofitów zajmują kenofity (ściślej 

epekofity). Rośliny użytkowe okopowe wymagają większego nawożenia, stąd większy udział mają tu taksony nitrofilne, 

wspólne dla upraw i siedlisk ruderalnych. Zespoły chwastów okopowych grupują się w dwóch związkach – Panico-Setarion, 

który obejmuje syntaksony acydofilne oraz Polygono-Chenopodion, gdzie odnajduje się zgrupowania neutofilne i 

azotolubne. 

Z grupy zbiorowisk acydofilnych na badanym obszarze spotyka się kadłubową formę najpospolitszego w Polsce 

zespołu – Echinochloo-Setarietum. Optimum rozwoju tego syntaksonu przypada na przełomie sierpnia i września. W 

niektórych miejscach (zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie wsi) pokrycie chwastami osiągało 50% (część z nich tworzy 

tzw. facje). Najwyższą, lecz luźną warstwę budują komosa biała Chenopodium album, ostrożeń polny Cirsium arvense, 

nieco niższa jest dominująca chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli. Najniżej występują licznie: tasznik pospolity 

Capsella bursa-pastoris, gwiazdnica pospolita Stellaria media i żółtlice Galinsoga sp. Dość często obserwowano również 

przetacznik perski Veronica persica oraz włośnicę siną Setaria pumila. Towarzyszą im także gatunki typowe dla innych klas 

fitosocjologicznych np. bylica pospolita Artemisia vulgaris. Opisywane zbiorowiska towarzyszą głównie uprawom 

ziemniaków, kukurydzy, buraka pastewnego, rzadziej rzepaku. 
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Spośród zbiorowisk neutro- i azotofilnych odnotowano zespół jasnoty i przetacznika lśniącego Lamio-

Veronicetum politae. Jest to najczęstszy syntakson z tej grupy w naszym kraju. Na badanym terenie 

obserwowany rzadko i jedynie w postaci ubogiej, w której odnotowano jeden z gatunków diagnostycznych – 

jasnotę różową Lamium amplexicaule, która osiąga w tych warunkach optimum rozwoju, podobnie jak 

wilczomlecz obrotny Euphorbia helioscopia  i przetacznik perski Veronica persica.  

Ostatnią agrofitocenozą wyróżnioną na inwentaryzowanym terenie jest zespół żółtlicy i włośnicy sinej 

Galinsogo-Setarietum. Jest to zbiorowisko przywiązane do bardzo bogatych w azot i żyznych gleb. Główną rolę 

odgrywają tu żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora, żółtlica owłosiona G. ciliata, a także włośnica sina 

Setaria pumila, komosa biała Chenopodium album. Notowano również szarłat szorstki Amaranthus retroflexus 

oraz psiankę czarną Solanum nigrum. Najlepiej wykształcone płaty obserwowano w bezpośrednim sąsiedztwie 

domostw, wniewielkich ogródkach warzywnych, a także punktowo w uprawach ziemniaków i buraków. Zespół 

w różnym stopniu wykształcony został rozpoznany na całym badanym obszarze. 

Drugą co do częstości występowania na badanym obszarze grupą zbiorowisk synantropijnych są 

zbiorowiska ruderalne. Reprezentowane są głównie w klasie Artemisietea vulgaris oraz Stellarietea mediae (rząd 

Sisymbrietalia, obejmujący asocjacje roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych, stanowiących 

często pierwszą fazę zasiedlania takich obszarów).  Roślinność ruderalna występuje powszechnie na 

powierzchniach przekształconych przez człowieka, nierzadko pozbawionych sztucznie pokrywy roślinnej. 

Zajmuje ona różne siedliska, często jednak pojawia się w wyniku przekształceń środowiska, które wiążą się 

z podwyższoną zawartością fosforanów, jonów potasu, a przede wszystkim azotanów, stąd duży udział 

gatunków nitrofilnych. Na charakterystyczną kombinację gatunków składają się niemal wyłącznie antropofity.  

Spośród fitocenoz zgrupowanych w rzędzie Sisymbrietalia, na obszarze gminy zidentyfikowano 

ciepłolubny zespół stulisza Loesela Sisymbrietum loeselii. Niemal jednogatunkowe agregacje stulisza Loesela 

notowano na obszarach kolejowych, nasypach, starych pryzmach gruzu, żwiru. W centrum Olesna a także 

w obszarach ścisłej zabudowy większych wsi notowano płaty zbiorowiska z masowym udziałem jęczmienia 

płonego Hordeum murinum (Hordeetum murini, Hordeo-Brometum p.p). Występuje on na przydrożach, 

przypłociach, osiedlach i stanowi wskaźnik (bioindykator) tzw. miejskiej wyspy cieplnej. 

W obrębie zbiorowisk z klasy Artemisietea vulgaris wyróżnia się cztery grupy, reprezentowane przez 

rzędy: 

- Onopordetalia acanthii – zbiorowiska wysokich bylin ruderalnych wytrzymałych na suszę, występujące 

na zróżnicowanych siedliskach żyznych lasów liściastych; 

- Artemisietalia vulgaris – wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne występujące na świeżych 

i zasobniejszych w próchnicę glebach; 

- Convolvuletalia sepium – asocjacje welonowe złożone z ziół i pnączy na brzegach akwenów lub w 

innych trwale mokrych miejscach, na siedliskach łęgów i olsów; 
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- Glechometalia hederaceae – azotolubne zbiorowiska bylin na okrajkach świeżych i wilgotnych lasów. 

Na badanym terenie spotyka się mozaikę zbiorowisk zgrupowanych we wszystkich wyżej wymienionych 

rzędach i jednostkach niższych. Są to nierzadko fitocenozy przekształcone, przejściowe, występujące punktowo, 

tworzące niewielkie płaty bądź  ale również występujące pospolicie na niemal całym inwentaryzowanym 

obszarze.  

Z asocjacji z rzędu Onopordetalia acanthii najczęściej spotykanym jest zespół bylicy i wrotycza 

pospolitego Artemisio-Tanacetetum. Fitocenoza ta wykształca się na siedliskach umiarkowanie żyznych 

i przeważnie zasobnych w azot oraz o stosunkowo dobrych warunkach świetlnych. Spektrum możliwości ich 

występowania w krajobrazie jest bardzo szerokie. Rozwijają się na: stokach rowów i nasypów, przydrożach, 

ugorach, nieużytkach, miedzach pośród pól uprawnych oraz na całkowicie sztucznym podłożu. Zbiorowisko to 

reprezentowane jest przez wysokie, okazałe byliny o znacznym zapotrzebowaniu na azot. Obserwowane płaty 

charakteryzowały się typową dominacją wysokich nitrofilnych hemikryptofitów: wrotycza pospolitego Tanacetum 

vulgare i bylicy pospolitej Artemisia vulgaris oraz zwartą, wielopoziomową strukturą. Oprócz wymienionych 

pojawiały się liczne rośliny typowe dla zbiorowisk związku  Onopordion acanthii, wśród których wyraźną rolę 

odgrywały pyleniec pospolity Berteroa incana, marchew zwyczajna Daucus carota i cykoria podróżnik Cichorium 

intybus. Powszechnie spotyka się płaty zespołu trybuli leśnej Anthriscetum sylvestris, który ma charakter okrajka 

wzdłuż zadrzewień, zakrzewień, płotów i występuje w miejscach zasobnych w azot oraz nasłonecznionych. 

Często notowano asocjacje przytulii czepnej Galium aparine oraz pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. 

Z grupy wybitnie nitrofilnych zespołów ruderalnych, reprezentowanych w rzędzie Artemisietalia vulgaris, 

na miedzach i wzdłuż zarośli śródpolnych, lecz w bezpośredniej bliskości upraw. Zidentyfikowano dwa, w różny 

sposób wykształcone zespoły roślinne. Pierwszy to zespół serdecznika i mierznicy czarnej Leonuro-Ballotetum 

czyli asocjacja  nitrofilnych, ciepłolubnych ruderalnych ziołorośli. Z najważniejszych gatunków w opisywanym 

zbiorowisku należy wymienić mierznicę czarną Ballota nigra oraz towarzyszące jej bylicę pospolitą Artemisia 

vulgaris, pokrzywę zwyczajną Urtica dioica oraz szczaw tępolistny Rumex obtusifolius. Drugim zespołem tej 

grupy jest zespół łopianów Arctietum lappae. Porastają one przychacia, przypłocia, pobocza rowów i cieków 

wodnych. Charakterystyczną fizjonomię zbiorowisku nadawały duże i rozpostarte liście łopianów: Arctium lappa 

i/lub A. tomentosum. Towarzyszyły im bylica pospolita Artemisia vulgaris, przytulia czepna Galium aparine i 

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Częstymi składnikami były ponadto: jasnota biała Lamium album, bez czarny 

Sambucus nigra, perz zwyczajny Elymus repens. 

Spośród azotolubnych zbiorowisk bylin na okrajkach przynależących do rzędu Glechometalia 

hederaceae, na inwentaryzowanym terenie pospolicie występują płaty zespołu pokrzywy i podagrycznika 

pospolitego Urtico-Aegopodietum podagrariae. Gatunkiem panującym w zespole jest podagrycznik pospolity 

Aegopodium podagraria, współtowarzyszą mu pokrzywa zwyczajna Urtica dioica oraz jasnota biała Lamium 

album. Płaty tego zespołu w kadłubowej postaci z pokrzywą pojawiają się na łąkach nadmiernie nawożonych 
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gnojówką, w miejscach składowania kompostu itp. Są to miejsca o dużej koncentracji azotu. Ponadto płaty 

obserwowane pod okapem śródpolnych zadrzewień (runo), jako okrajek fitocenoz zaroślowych jak i również w 

runie łęgów. Notowano również płaty nitrofilnych i cienioznośnych zbiorowisk ze związku Alliario, z dużym 

udziałem czosnaczka pospolitego Alliaria petiolata. Poza wymienionymi, dość często spotykano bluszczyk 

kurdybanek Glechoma hederacea, glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus oraz kuklik pospolity Geum 

urbanum. Warto zaznaczyć, że wiele płatów było zdominowanych przez obcy gatunek inwazyjny – niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora. 

Płaty roślinności z rzędu Convolvuletalia sepium czyli nitrofilne zbiorowiska ziół i pnączy występujące 

w ekotonowych układach przestrzennych nad brzegami wód lub w innych stale mokrych miejscach, budowane są 

w swej zasadniczej części przez rośliny czepne i wijące, tworzące charakterystyczne układy – tzw. zbiorowiska 

welonowe. Szczególnie zaznacza się tu udział kielisznika zaroślowego Calystegia sepium, przytulii czepnej 

Galium aparine, pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. Skład gatunkowy wzbogacają przedstawiciele związani z 

innymi syntaksonami – rośliny łąkowe, szuwarowe oraz typowo synantropijne. Opisywane zbiorowiska tworzą 

niewielkie płaty o szerokości ok 1 m, są zbiorowiskami nietrwałymi, ubogimi, ich powierzchnia zmienia się w 

zależności czy sąsiadujący obszar podlega wykaszaniu.  Ich precyzyjna przynależność syntaksonomiczna jest 

niejednokrotnie trudna do ustalenia bowiem wraz gatunkami charakterystycznymi współwystępują tu licznie 

gatunki związane z sąsiadującymi fitocenozami – chwasty, gatunki szuwarowe, łąkowe. W obserwowanych 

płatach dominuje sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum z udziałem pokrzyw i przytulii czepnej (Ass. 

Calystegio-Eupatorietum?). Notowano również „welony” chmielu Humulus lupulus (Fallopio-Humuletum?). 

Zwrócić uwagę należy na liczne występowanie inwazyjnej kolczurki klapowanej Echinocystis lobata w 

obserwowanych fitocenozach. Opisywane zbiorowiska stanowią identyfikator fitosocjologiczny siedliska 

przyrodniczego sieci Natura 2000 (6430). O ile wiadomo, nie prowadzono dotychczas działań ochronnych 

nakierowanych na zachowanie omawianych fitocenoz, są one na ogół chronione w kompleksach z innymi 

zbiorowiskami, głównie łęgami. 

*Zgodnie z opisem siedliska 6430 w Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR 28, 

zamieszczonym na str. 78 w/w opracowania, wymienione w charakterystyce siedliska 6430 fitocenozy można 

wyłączyć z wykazu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 stwierdzonych na badanym terenie, co jest zgodne 

z przyjętą metodyką zawartą w opracowaniu „Interpretation Manual of European Union Habitats –EUR 28”. 

Wyłącza ona z ochrony tzw. „nitrofilne okrajki budowane jedynie przez podstawowe, pospolite gatunki w rejonach 

nie mających priorytetów ochronnych” oraz „ziołorośla [które] mogą się również rozwijać na wilgotnych łąkach 

pozostawionych do zarośnięcia, bez koszenia. Duże obszary porzuconych wilgotnych łąk (…) nie powinny być 

zaliczane [do siedlisk podlegających ochronie w ramach sieci Natura 2000].” Oryg.: Nitrophilous edge 

communities comprising only basal , common species in the region have no conservation priority. These tall herb 

communities could also develop in wet  meadows, let lie fallow, without any cutting. Large areas of wet meadows 
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let  lie fallow and neophyte communities with Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera should not be taken 

into account.” 

W klasie Artemisietea vulgaris należałoby umieścić również spotykane płaty zbiorowisk z jeżyną 

popielicą Rubus caesius. Jest to ubogie florystycznie zbiorowisko o fizjonomii niskich zarośli jeżynowych,           

w którym dominuje jeżyna popielica. Zajmuje ono niewielkie powierzchnie na badanym terenie. Poza Rubus 

caesius, jego fitocenozy współtworzą przede wszystkim gatunki łąkowe, m.in.: wyczyniec łąkowy Alopecurus 

pratensis, ruderalne: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Stałym składnikiem jest również  ostrożeń polny Cirsium 

arvense. W płatach niewielki udział mają także gatunki bagienne, jak mozga trzcinowata Phalaris arundinacea i wiechlina 

błotna Poa palustris. Opisywane zbiorowisko występuje najczęściej w otoczeniu fitocenoz łąkowych i szuwarowych, ale 

także na terenach kolejowych. 

Klasa Agropyretea intermedio-repentis obejmuje zbiorowiska półruderalne, kserotermiczne, pionierskie tworzone 

przede wszystkim przez rośliny kłączowe i rozłogowe.  Gatunki budujące tego typu fitocenozy mają duże wymagania w 

stosunku do światła oraz ze względu na specyficzny sposób krzewienia, mają zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się 

i zarastania obszarów pozbawionych roślinności. Płaty roślinności zakwalifikowanej do tej grupy zajmują siedliska suche, 

ciepłe i zasobne w biogeny, często o przepuszczalnym podłożu. Najpowszechniej spotykanym podczas badań zespołem tej 

klasy jest zbiorowisko perzu właściwego i powoju Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis. Na badanym terenie 

występuje na miedzach i poboczach dróg gruntowych, lecz nie należy do częstych. Dominuje tu perz zwyczajny Elymus 

(=Agropyron) repens, w domieszce stokłosa bezostna Bromus inermis. 

Do zbiorowisk częstych w krajobrazie inwentaryzowanego terenu są zarośla śródpolne. Do tej grupy należą tzw. 

czyżnie czyli wielogatunkowe asocjacje niskich krzewów i niewielkich drzew z wyraźną dominacją śliwy tarniny Prunus 

spinosa, a także róż, jeżyn, leszczyny, trzmielin czy dzikich czereśni. Występują jako śródpolne kępy, szpalery, 

półnaturalne żywopłoty wyznaczające często granice własności. Zgrupowane są one w klasie Rhamno-Prunetea. Na 

inwentaryzowanym obszarze odnotowano bardzo gęste zarośla trzmieliny zwyczajnej Euonymus europaea i śliw Prunus 

sp. div. bez udziału typowych dla klasy jeżyn, róż i głogów. Notowano także nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe 

z przewagą szybko rosnących gatunków drzewiastych o miękkim drewnie reprezentowanych przez związek Sambuco-

Salicion w obrębie klasy Epilobietea angustifolii. Na terenie gminy zidentyfikowano płaty zespołu bzu czarnego 

Sambucetum nigrae, które przyjmują formę liniowych zgrupowań ruderalnych wzdłuż dróg i na miedzach, a także 

samodzielnych zarośli w pobliżu rowów i pastwisk. We wszystkich postaciach dominuje bez czarny Sambucus nigra,               

w warstwie zielnej występują pospolite synantropy: pokrzywa zwyczajna, łopiany Arctium sp. div., bluszczyk kurdybanek 

Glechoma hederacea oraz podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria.  

Grupą zbiorowisk o dużym znaczeniu krajobrazotwórczym są fitocenozy z klasy Molinio-Arrhenatheretea czyli 

półnaturalne zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na mezo- i eutroficznych siedliskach o różnej wilgotności, a także 

zbiorowiska z klasy Phragmitetea czyli szuwary występujących w strefie brzegowej wód stojących i płynących. Zbiorowiska 

z klasy Molinio-Arrhenatheretea pełnią wiele funkcji, najważniejsza z nich jest związana z produkcją dobrej jakości. 

Ponadto stanowią bardzo atrakcyjną i ważną ze względów przyrodniczych oprawę krajobrazu. Syntakson ten obejmuje 

wiele grup fitocenoz zróżnicowanych w gradiencie wilgotności i presji człowieka. Opisywana klasa dzieli się na następujące 

rzędy: 
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- Arrhenatheretalia – zbiorowiska łąk świeżych, wysoko wydajne użytki zielone o niezwykle bogatym 

składzie gatunkowym obejmujące fitocenozy o charakterze łąkowym (zw. Arrhenatherion elatioris) oraz 

pastwiskowych (zw. Cynosurion) wykształcające się na siedliskach żyznych i średnio żyznych; 

- Molinietalia caeruleae – zbiorowiska łąk wilgotnych głównie o charakterze antropogenicznym, mało 

wydajne użytki zielone, sporadycznie pastwiska, wykształcające się na siedliskach żyznych i średniożyznych 

o wyższym poziomie wód gruntowych, często o powierzchni zalewanej wiosną i jesienią; 

- Plantaginetalia majoris – zbiorowiska dywanowe (spodzichy) wykształcające się na zasobnych 

obszarach o intensywnym poziomie użytkowania, złożone z gatunków odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 

tworzących niskie murawy; 

- Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae – półnaturalne niskie murawy występujące na obszarach 

okresowo zalewanych lub podtapianych porastające siedliska żyznych gleb mineralnych trwale wilgotnych 

i zasobnych, zwłaszcza w azot. 

Wiele napotykanych podczas prac inwentaryzacyjnych płatów zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych ma 

trudną do określenia przynależność fitosocjologiczną. Należy wspomnieć, że często zubożałe formy jednego 

zespołu przypominają wiernie inny zespół. Precyzyjne badania fitosocjologiczne wymagają dużego materiału 

zdjęciowego, w tym także porównawczego. Na potrzeby wykonywanego opracowania zakwalifikowanie pewnych 

płatów wyłącznie do rzędów bądź roboczo do konkretnego zespołu uznaje się za wystarczające. 

Na inwentaryzowanym terenie z grupy łąk świeżych (rz. Arrhenatheretalia) rozpoznano dwa zespoły. 

Pierwszym jest łąka rajgrasowa (owsicowa) Arrhenatheretum elatioris. Flora tego zespołu jest bogata i składa się 

zarówno z traw, jak również z atrakcyjnie kwitnących ziół. W płatach dominuje szlachetna miękkolistna trawa 

rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, towarzyszą jej licznie jaskier ostry Ranunculus acris, złocień właściwy 

Leucanthemum vulgare i firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi. Jest to jedna z najbardziej przydatnych dla 

rolnictwa asocjacji łąkowych, jest odporna na użytkowanie rekreacyjne i jest niezwykle atrakcyjna wizualnie. 

Reprezentuje typowy przykład antropogenicznego zbiorowiska, do funkcjonowania którego niezbędne jest 

przede wszystkim dwu-, trzykrotne koszenie w okresie wegetacji. Drugim typem łąki z grupy świeżych jest 

zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra. Jest to fitocenoza florystycznie uboższa od poprzedniej, występująca 

na podłożu przesuszonym, zwłaszcza zmeliorowanym i nie nawożonym dostatecznie. W obserwowanych płatach 

dominuje kłosówka wełnista Holcus lanatus, towarzyszy jej tomka wonna Anthoxanthum odoratum, wiechlina 

łąkowa Poa pratensis i rajgras wyniosły. Charakteryzowana łąka nie reprezentuje odrębnego typu siedliskowego, 

lecz jest wskaźnikiem niskiego poziomu zagospodarowania i znaczącego przesuszenia podłoża. Wymienione 

zespoły stanowią identyfikator fitosocjologiczny siedliska przyrodniczego sieci Natura 2000 – 6510. Napotkane w 

terenie płaty miały w większości przypadków charakter kadłubowy, stanowiły intensywnie użytkowane tereny 

zielone o znikomej reprezentatywności, stąd w niniejszym opracowaniu nie wymienia się ich jako stwierdzone 

w granicach gminy siedliska naturowe. 
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Zróżnicowanie łąk wilgotnych (rz. Molinietalia) na badanym obszarze nie jest duże. Płaty łąk z grupy 

antropogenicznych, nawożonych, dwu- lub wielokośnych siedlisk wilgotnych i mokrych (związek Calthion) nie są 

spotykane często. Rozpoznano łąki nawiązujące do zespołu ostrożenia łąkowego Cirsietum rivularis. Szczególną 

rolę w fizjonomii odgrywa tu ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare. Towarzyszą mu liczne gatunki charakterystyczne 

dla związku – knieć błotna Caltha palustris, rdest wężownik Polygonum bistorta a także krwiściąg lekarski 

Sanguisorba officinalis . Z gatunków wyróżniających zespołu należy wymienić owsicę omszoną Avenula 

pubescens, kuklik zwisły Geum rivale oraz podlegający częściowej ochronie prawnej storczyk – kukułkę 

szerokolistną Dactylorrhiza majalis. Zespół na badanym terenie wykształcony jest w różny sposób, lecz 

najczęściej reprezentowany jest przez zarastające, a także dalece przekształcone i porzucone, co prowadzi do 

wtórnej sukcesji w kierunku wilgotnych zarośli wierzbowych i/lub olsów. 

Spośród zbiorowisk ziołoroślowych wysokich bylin dwuliściennych (związek Filipendulion) na 

inwentaryzowanym obszarze stwierdzono płaty zdominowane przez wiązówkę błotną Filipendula ulmaria, 

z niewielkim udziałem innych gatunków łąkowych. Aglomeracje i agregacje wiązówki jawią się tu jako 

zbiorowiska wtórne na zaniedbanych i nie koszonych łąkach wilgotnych. 

Ostatnim typem obserwowanych fitocenoz z grupy łąk wilgotnych są zbiorowiska łąk intensywnie 

uprawianych i pielęgnowanych lecz prawie całkowicie spontanicznych (związek Alopecurion) o charakterze 

pośrednim pomiędzy wyżej opisanymi. Podczas prac dokumentacyjno-inwentaryzacyjnych stwierdzono płaty 

z panującym wyczyńcem łąkowym – łąkę wyczyńcową Alopecuretum pratensis. Uważa się, że jest to 

najważniejszy gospodarczo typ łąk wilgotnych Polsce. Brak tu gatunków charakterystycznych i wyróżniających. 

Zbiorowisko ma charakter agregacji wyczyńca łąkowego Alopecurus pratensis, który w tych warunkach trofii 

i wilgotności osiąga swoje optimum występowania. 

Za pospolite na inwentaryzowanym obszarze można uznać zbiorowiska z rzędu Plantaginetalia majoris. 

Są to tak zwane spodzichy lub zbiorowiska dywanowe występujące w miejscach narażonych na intensywne 

wydeptywanie, ujeżdżanie. Pokrywają niby dywany drogi i ich pobocza, podwórza, place. Cechą omawianych 

zbiorowisk jest ciągłość działania czynnika wpływającego na ich powstanie i istnienie – mechanicznego 

niszczenia. Ich głównymi komponentami są gatunki odporne na ścieranie, przycinanie, ugniatanie, tarcie itp., są 

to najczęściej rośliny niskie, kępkowe lub rozetowe. Ich siedliska są bogate w substancje pokarmowe, podłoże 

charakteryzuje się małą porowatością, co w konsekwencji prowadzi do niekorzystnego stosunku tlenu do wody  

w glebie. Podczas prac terenowych zidentyfikowano zespół życicy trwałej i rdestu ptasiego Lolio-Polygonetum 

arenastri. Dominuje tu trawa życica trwała, licznie występuje babka zwyczajna Plantago maior wraz z rdestem 

ptasim Polygonum aviculare, towarzyszy im często tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris. Spotykano również 

płaty zdominowane przez rumianek bezpłomieniowy Matricaria discoidea (Chamomilla suaveolens). Niektórzy 

autorzy wyróżniają zespół Matricario-Polygonetum arenastri (Polygono-Matricarietum matricarioidis). Często 

opisywanym wyżej fitocenonom towarzyszą agregacje wiechliny rocznej Poa annua, również uważane przez 
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niektórych za osobny zespół Poetum annuae. Opisane zbiorowiska dywanowe spotyka się na całym obszarze 

badań, głównie na drogach gruntowych, placach zabaw, osiedlach mieszkaniowych. 

Kolejną grupą zbiorowisk półnaturalnych i naturalnych zidentyfikowanych na inwentaryzowanym 

obszarze są szuwary z klasy Phragmitetea czyli zbiorowiska trawiaste, wielkoturzycowe i inne z udziałem 

okazałych bylin dwuliściennych, występujące w strefie przybrzeżnej i nadbrzeżnej. W terenie zidentyfikowano dwie grupy 

zbiorowisk szuwarowych.  

Do pierwszej należą ubogie florystycznie i nieraz tworzące skupienia agregacyjne (związek Phragmition) 

fitocenozy zarastających stawów rybnych i niewielkich jeziorek (lądowacenie). Należy wymienić tu szuwar pałkowy 

Typhetum latifoliae , gdzie bezwzględnie dominuje pałka szerokolistna Typha latifolia oraz szuwar trzcinowy Phragmitetum 

australis określony wyłącznie przez dominację gatunku panującego – trzcinę pospolitą Phragmites australis. Stwierdzono 

również nieliczne płaty z dominującym ponikłem błotnym Eleocharitetum palustris stanowiące antropogeniczne zbiorowisko 

zastępcze dla zbiorowisk szuwaru wysokiego. Notowano także agregacje tataraku – Acoretum calami. Punktowo 

obserwowano szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Wymienione asocjacje spotyka się punktowo na całym 

obszarze prowadzonej dokumentacji botanicznej. Do osobliwości fitosocjologicznych gminy należy szuwar sitowia 

korzenioczepnego Scirpetum radicantis, który jako nowy zespół roślinny dla Polski został po raz pierwszy opisany w 2003 

roku ze stawów hodowlanych koło Starego Olesna (Spałek, Nowak 2003). 

Druga grupa szuwarów obejmuje naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, 

najczęściej turzyc (związek Magnocaricion). Zidentyfikowano płaty najpospolitszego zbiorowiska z tego związku – zespołu 

turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae. Jest to agregacja niemal jednogatunkowa z bardzo nielicznym udziałem innych 

gatunków bagienno-łąkowych. Na terenie gminy występuje jako jeden z etapów zarastania zbiorników wodnych. Spośród 

szuwarów turzycowych należy wymienić również agregacyjny szuwar turzycy sztywnej Caricetum elatae  oraz turzycy 

pęcherzykowatej Caricetum vesicariae, który występuje na okrajkach w rowach oraz zagłębieniach dawnych mis stawów 

rybnych. 

Wśród roślinności nieleśnej murawy psammofilne na badanym terenie należą do zbiorowisk bardzo częstych lecz 

na ogół są słabo wykształcone. Oprócz zubożonych zbiorowisk ze związku Koelerion glaucae, występują również postaci 

przejściowe do muraw szczotlichowych, mezofilnych muraw zawciągowych ze związku Vicio lathyroidis-Potentillion 

argenteae. Na inwentaryzowanym obszarze murawy budują najczęściej luźno rozmieszczone kępy szczotlichy siwej 

Corynephorus canescens. Notowano również sporek wiosenny Spergula vernalis, bylicę polną Artemisia campestris oraz 

regionalnie rzadką seradelę drobną Ornithopus perpusillus, macierzankę piaskową Thymus serpyllum, chroszcz 

nagołodygowy Teesdalea nudicaulis, a także objęte ochroną kocanki piaskowe Helichrysum arenarium oraz pospolite 

jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, pięciornik srebrzysty Potentilla argentea agg.. Przynależność 

syntaksonomiczna większości stwierdzonych płatów jest trudna do ustalenia. Cechą charakterystyczną większości 

zidentyfikowanych zbiorowisk psammofilnych muraw jest zniekształcenie związane z licznym występowaniem obcej 

inwazyjnej tomki ościstej Anthoxanthum aristatum. Opisywane murawy stanowią identyfikator siedliska przyrodniczego sieci 

Natura 2000 (6120). 

Na szczególną uwagę zasługują fragmenty torfowisk (siedlisko przyrodnicze 7140), które wykształcają się na 

obrzeżach zarastających zbiorników wodnych czy w lokalnych bezodpływowych nieckach. Obok typowych mchów i 
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torfowców występuje tu siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, czermień błotna Calla palustris, wąkrota 

pospolita Hydrocotyle vulgaris oraz różne gatunki turzyc Carex sp. div. i sitów Juncus sp. div.. Występuje tu także 

chroniony bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, a w przeszłości notowano rosiczkę okrągłolistną Drosera 

rotundifolia. Obecnie obszary torfowiskowe gminy znajdują się w regresie ze względu na duże przesuszenie i 

zmiany sukcesyjne. 

Obszary leśne zajmują niemal połowę powierzchni gminy. Największe, zwarte kompleksy roślinności 

leśnej notuje się  w północnej, a także południowo zachodniej i centralnej części gminy. Większość powierzchni 

leśnej gminy jest administrowana przez PGL Lasy Państwowe. Pod względem fitosocjologicznym lasy gminy nie 

są bardzo zróżnicowane. Dominują lasy gospodarcze o charakterze monokultur sosnowych w typie siedliskowym 

boru świeżego Leucobryo-Pinetum. Skład gatunkowy, struktura pionowa oraz wiekowa fitocenoz jest pochodną 

intensywności gospodarki leśnej. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna Pinus sylvestris, z domieszką dębu 

szypułkowego Quercus robur, rzadziej świerka Picea abies czy brzozy brodawkowatej Betula pendula. Podszyt 

tworzy podrost gatunków drzewostanowych oraz kruszyna pospolita Frangula alnus i jarząb pospolity (jarzębina) 

Sorbus aucuparia. Runo różnie wykształcone i osiągające różne pokrycie. W płatach typowych o fizjonomii 

trawiasto-krzewinkowej. Dominują śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, borówka czarna Vaccinium myrtillus 

oraz borówka brusznica V. vitis-idaea, a także wrzos zwyczajny Calluna vulgaris. Notuje się także siódmaczek 

leśny Trientalis europaea, konwalijkę dwulistną Maianthemum bifolium, szczawik zajęczy Oxalis acetosella oraz 

paprocie – orlicę pospolitą Pteridium aquilinum, nerecznicę samczą Dryopteris filix-mas i wietlicę samiczą 

Athyrium filix-femina. W miejscach o większej wilgotności podłoża – w lokalnych zagłębieniach, nieckach 

występują płaty boru sosnowego wilgotnego Molinio-Pinetum. W płatach typowych obok sosny w drzewostanie 

notuje się także brzozę brodawkowatą. W runie dominuje tu trawa trzęślica modra Molinia ceaerulea nadająca 

zbiorowisku charakterystyczną fizjonomię, a udział krzewinek typowych dla mniej wilgotnych wariantów borów 

sosnowych maleje. Spośród borów wilgotnych obserwowano także płaty nawiązujące do tzw. wilgotnych borów 

trzcinnikowych Calamagrostio villosae-Pinetum. Fitocenozy tego zespołu charakteryzują się drzewostanem 

sosnowo-świerkowym z domieszką dębu szypułkowego i brzozy brodawkowatej. W runie, obok wcześniej 

wymienionych gatunków typowych, występuje trawa trzcinnik owłosiony Calamagrostis villosa, będący gatunkiem 

wyróżniającym. Przestrzennie i krajobrazowo z wilgotnymi postaciami borów skompleksowane są bardzo 

niewielkie płaty borów bagiennych Vaccinio uliginosi-Pinetum (siedlisko 91D0). Zasiedlają one miejsca 

najbardziej wilgotne i podtorfione. Wśród gatunków diagnostycznych notowano bagno zwyczajne Ledum 

palustre. Obserwowano także płaty w typie borów mieszanych Querco roboris-Pinetum, których struktura 

odpowiada ogólnemu opisowi borów mieszanych. Fitocenoza uboga florystycznie, bez własnych gatunków 

charakterystycznych. 

Zwrócić należy uwagę na występowanie tzw. leśnych siedlisk zastępczych – zbiorowisk powstałych pod 

wpływem działalności człowieka (np. gospodarka leśna) na miejscu zbiorowisk naturalnych. Wśród nich 
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najczęstsze są układy Pinus-Padus (sosna zwyczajna z czeremchą późną), Rubus-Padus (sosna zwyczajna 

z jeżynami), Betula-Pinus (sosna zwyczajna z brzozą brodawkowatą). 

Lasy liściaste stanowią niewielki procent ogólnej powierzchni leśnej gminy. Do najczęściej spotykanych, 

głównie wzdłuż cieków oraz w lokalnych obniżeniach terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, należą łęgi 

olszowo jesionowe o charakterze niżowym (Fraxino-Alnetum) oraz podgórskim (Carici remotae-Fraxinetum). 

Zespoły te stanowią identyfikator fitosocjologiczny siedliska przyrodniczego sieci Natura 2000 o kodzie 91E0 

i mają charakter priorytetowy. Drzewostan buduje tu głównie olcha czarna Alnus glutinosa z domieszką jesionu 

wyniosłego Fraxinus excelsior, rzadziej wierzb białej i kruchej Salix alba, S. fragilis oraz wiązów Ulmus sp. div.. 

Obfity podszyt buduje głównie czeremcha ptasia Padus avium, kruszyna pospolita Frangula alnus, a w płatach 

zaburzonych bez czarny Sambucus nigra i leszczyna pospolita Corylus avellana. Runo bogate gatunkowo, lecz 

nie w każdym płacie osiągające pełne pokrycie i różnorodność. Najczęściej występuje tu bluszczyk kurdybanek 

Glechoma hederacea, jeżyna popielica Rubus caesius, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica oraz paproć wietlica 

samicza Athyrium filix-femina. Spotyka się także chmiel zwyczajny Humulus lupulus, budujący tzw. welony, które 

niczym liany oplatają drzewa i krzewy, nadając zbiorowisku charakterystyczną fizjonomię. W płatach zespołu 

podgórskiego notowano turzycę odległokłosą Carex remota oraz jarzmiankę większą Astrantia major, a także 

krytycznie zagrożone w województwie opolskim liczydło górskie Streptopus amplexifolius. W wielu płatach 

zaznacza się obecność obcych gatunków inwazyjnych (głównie niecierpka drobnokwiatowego Impatiens 

parviflora), część jest przesuszona stosunku do warunków typowych dla siedliska. 

Innym typem lasów liściastych, stanowiących przedmiot ochrony w sieci Natura 2000 są grądy (9170) – 

żyzne, bogate gatunkowo lasy wykształcające się na  bardzo zróżnicowanych siedliskach, zarówno pod 

względem gleby, wilgotności i trofii. W związku z tym wyróżnia się następujące postaci ekologiczne grądów: 

- grąd wysoki – na mniej wilgotnych glebach gliniastych z dominacją dębu w drzewostanie,  często 

nawiązujący do borów mieszanych bądź kwaśnych dąbrów 

-  grąd typowy – na świeżych glebach eutroficznych 

- grąd niski – na wilgotnych i żyznych glebach, z dużym udziałem grabu w drzewostanie, często 

nawiązujący do lasów łęgowych. 

Na obszarze gminy zidentyfikowano postać typową. Drzewostan jest tu kilkugatunkowy, wielowarstwowy, 

przede wszystkim budowany przez dąb szypułkowy Quercus robur, grab pospolity Carpinus betulus i lipę 

drobnolistną Tilia cordata. W domieszce wyróżnia się także klony Acer sp. div., buk Fagus sylvatica a także 

wiśnię ptasią (czereśnię) Cerasus avium. Podszycie wielogatunkowe, obok podrostu spotyka się głóg Crataegus 

sp. div., dereń świdwę Cornus sanguinea, trzmielinę Euonymus europaea, rzadziej jabłoń dziką Malus sylvestris. 

Runo jest bogate, bujne, wielowarstwowe, bardzo zróżnicowane pod względem fenologicznym. Dominują geofity 

wczesnowiosenne, tworzące kolorowy i urokliwy aspekt. Do najczęstszych należą zawilec gajowy Anemone 

nemorosa, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, piżmaczek wiosenny Adoxa moschatellina oraz fiołki Viola sp. div. 
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Płaty zespołu na obszarze gminy stwierdzone  zostały w 2 miejscach (na północ od Boroszowa i między 

Wachowem a Olesnem). Fitocenozy najlepiej zachowane, zasługujące na objęcie ochroną np. w ramach użytku 

ekologicznego, stwierdzono w okolicach Boroszowa. 

Kolejnym typem lasów liściastych, także chronionym w ramach sieci Natura 2000, są kwaśne buczyny 

niżowe Luzulo pilosae-Fagetum (siedlisko przyrodnicze 9110). Drzewostan buduje tu niemal niepodzielnie buk 

zwyczajny, a podszyt jest słabo rozwinięty, znikomy. Runo skąpe gatunkowo, mszysto-paprociowe i o niskim 

pokryciu, co jest typowe dla tego typu fitocenoz. Występuje tu kosmatka owłosiona Luzula pilosa, konwalijka 

dwulistna Majanthemum bifolium, przetacznik leśny Veronica officinalis. Płaty buczyn zidentyfikowano między 

Leśną a Osieckiem. 

W okolicy Borek Małych i Borek Wielkich zidentyfikowano niewielkie płaty kwaśnych dąbrów 

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petrae (siedlisko przyrodnicze 9190). Drzewostan tworzą tu 

niepodzielnie dąb szypułkowy Quercus robur oraz bezszypułkowy Q. petraea. Podszyt stanowi podrost gatunków 

drzewostanowych z niewielkim udziałem jarzębiny Sorbus aucuparia oraz kruszyny pospolitej Frangula alnus. 

Runo o charakterze trawiasto-paprociowym oraz krzewinkowym. Z największym pokryciem występuje tu borówka 

czarna Vaccinium myrtillus, kłosówka miękka Holcus lanatus, konwalia majowa Convallaria majalis, pszeniec 

zwyczajny Melampyrum pratense oraz paproć orlica pospolita Pteridium aquilinum. Wśród gatunków 

diagnostycznych spotyka się także jastrzębce z grupy jastrzębiec leśny Lachenala, sabaudzki. 

Należy zwrócić również uwagę na obfite występowanie obcych gatunków inwazyjnych, czyli taksonów, 

których zasięg pierwotny obejmuje obcy geograficznie obszar (np. kontynent). Przedstawiciele takich gatunków 

masowo kolonizują siedliska w obrębie swojego zasięgu wtórnego, wydają liczne potomstwo i w istotny sposób 

zmieniają skład ilościowy i jakościowy zbiorowisk roślinnych, w których występują. Wspomnieć należy również 

o często spotykanych na badanym terenie gatunkach ekspansywnych, których cechy są zbieżne z wyżej 

opisanymi, jednak jest to grupa taksonów rodzimych. Wykaz gatunków inwazyjnych wraz z miejscami ich 

występowania przedstawiono w osobnym rozdziale. 

7.4.4. Wykaz zbiorowisk roślinnych gminy Olesno 

W poniższym wykazie przedstawiono zbiorowiska roślinne zidentyfikowane w granicach 

administracyjnych gminy Olesno. Ze względu na trudności w identyfikacji niektórych syntaksonów, wymieniono 

jedynie związek, do którego je zakwalifikowano. Zbiorowiska roślinne umieszczone na czerwonej liście 

zbiorowisk roślinnych województwa opolskiego (Nowak 2008) przedstawiono w tabeli nr 10, a wykaz zbiorowisk 

stanowiących identyfikator fitosocjologiczny siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000 przedstawiono w osobnym 

podrozdziale. 

 Klasa: Lemnetea minoris R. Tx. 1955 

  Rząd: Lemnetalia minoris R. Tx. 1955 
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   Związek: Lemnion gibbae R. Tx. et Schwabe 1974 in R. Tx. 1974 

    Zespół Spirodeletum  polyrhizae (Kelhofer  1915)  W. Koch  1954   

                                                 em.  R.  Tx.  et A. Schwabe 1974 in R. Tx. 1974 

   Związek Hydrocharition morsus-ranae (Passarge 1964) Westhoff et den  

   Held 1969 

    Zespół Stratiotetum aloidis Miljan 1933 

 

 Klasa: Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934 in Meier et Br.-Bl. 1934 

  Rząd: Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

   Związek: Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 19263.   

   Zespół Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937)  

                                                R.Tx. 1937 

 

 Klasa: Bidentea tripartiti R. Tx., Lohm. et Prsg 1950 

  Rząd: Bidentalia tripartiti Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

   Związek: Bidention tripartiti Nordh. 19405.  

    Zespół Polygono-Bidentetum (Koch 1926) Lohm. 1950 

 

 Klasa Stellarietea mediae R. Tx., Lohm. et Prsg 1950 

  Rząd Centauretalia cyani R. Tx. 1950 

   Związek Aperion spicae-venti R. Tx. et J. Tx. 1960 

         Podzwiązek Arnoseridenion minimae Malato-Beliz, R. Tx. et J. Tx.  

                                            1960 

    Zespół Arnoserido-Scleranthetum (Edouard 1925) R. Tx. 1937 

         Podzwiązek Aphanenion arvensis R. Tx. et J. Tx 1960 

               Zespół Vicietum tetraspermae (Vlieg.1939) Kornaś 1950 

    Zespół Papaveretum argemones (Libb.1932) Krusem.et Vlieg 

                                                1939 

    Zespoły ze związku Aperion spicae-venti 

  Rząd Polygono-Chenopodietalia (R.Tx. et Lohm. 1950) J. Tx. 1961 

   Związek Panico-Setarion Siss. 1946 

    Zespół Echinochloo-Setarietum Krusem. et Vlieg (1939)1940 

   Związek Polygono-Chenopodion Siss. 1946 

    Zespół Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 

    Zespół Galinsogo-Setarietum (R.Tx. et Beck 1942) R. Tx. 1950 

    Zespół Oxalido-Chenopodietum polyspermii Siss. 1950 

  Rząd Sisymbrietalia J. Tx. 1961 
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   Związek Sisymbrion officinalis R. Tx., Lohm, Prsg 1950 

    Zespół Sisymbrietum loeselii Gutte in Rost. et Gutte 1971 em.   

                                                 Elias 1979 

    Zespół Hordeetum murini Libb. 1933 

 

 Klasa: Epilobietea angustifolii R. Tx. et Prsg 1950 

  Rząd: Atropetalia Vlieg. 1937 

   Związek: Epilobion angustifolii (Rübel 1933) Soó 1933. 

    Zespół Calamagrostietum epigeji Juraszek 1928 

   Związek: Sambuco-Salicion R. Tx. et Neum. 1950 

    Zespół Rubetum idaei Pfeiff. 1936 em. Oberd. 1937 

    Zespół Sambucetum nigrae Oberd. 1973 

 

 Klasa Artemisietea vulgaris Lohm.,Prsg et R. Tx. in R. Tx. 1950 

                 Podklasa ARTEMISIENEA VULGARIS 

  Rząd: Onopordetalia acanthi Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. Görs 1966 

   Związek: Dauco-Melilotenion Görs 1966 

    Zespół Artemisio-Tanacetum vulgaris Br.-Bl. 1931 corr. 1949 

    Zespół Berteroëtum incanae Siss. etTideman in Siss. 1950  

    Zespół Echio-Melilotetum R. Tx. 1947 

  Rząd: Artemisietalia vulgaris Lohm. in R. Tx. 1947 

   Związek: Arction lappae R. Tx. 1937 em. 1950 

    Zespół Arctio-Artemisietum vulgaris Oberd. ex Seybold et  

                                               Müller 1972 

  Rząd: Glechometalia hederaceae R. Tx. in R. Tx. et Brun-Hool 1975 

   Związek: Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967.  

    Zespół Anthrisetum sylvestris Hadać 1978 

    Zespół Urtico-Aegopodietum podagrariae (R. Tx. 1936n. n.) em.   

                                               Dierschke 1974 

   Związek: Alliarion Oberd. (1957) 1962  

    Zespół Torilidetum japonicae Lohm. in Oberd. et all. 1967 ex  

                                               Görs et Müll. 1969 

    Zespół Alliario-Chaerophylletum temuli (Kreh 1935) Lohm.  

                                                  1949 

  Rząd: Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 

   Związek: Senecion fluviatilis R. Tx. (1947) 1950 em. R. Tx. 1967 

    Zespół Rudbeckio-Solidaginetum R. Tx. et Raabe 1950 

   Związek: Convolvulion sepium R. Tx. 1947 em. Müll. 1981 
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    Zespół Urtico-Calystegietum sepium Görs et Müll. 1969 

    Zespół Calystegio-Eupatorietum Görs 1974 

    Zb. z Reynourtia japonica 

 

Klasa Agropyretea intermedio-repentis (Oberd.et all.1967) Muller et Gors 1969 

         Rząd Agropyretalia intermedio repentis (Oberd.et all.1967) Muller et Gors 1969 

  Związek Convolvulo-Agropyrion repentis Gors 1966 

             Zespół Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felfoldy 1943 

 

 Klasa: Potametea R. Tx. et Prsg 1942 

  Rząd: Potametalia Koch 1926 

   Związek: Potamion Koch 1926 em. Oberd. 1957  

Zespół Elodeetum canadensis (Pign. 1953) Pass. 1964 40.   

   Zespół Ceratophyllum demersi Hild. 1956   

Zespół: Myriophylletum spicati Soe 1927 

   Związek Nymhaeion Oberd.  

    Zespół Potametum natantis Soó 1923 

    Zespół Nupharo-Nymphaetum albae Tomasz. 1977 

   Związek Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959  

    Zespół Ranunculetum fluitantis Allorge  

 

 Klasa: Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

  Rząd: Montio-Cardaminetalia Pawł. 1928 

   Związek: Cardamino-Montion Br.-Bl. 1925 

                                               Zb. Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium Oberd 1977 

 

Klasa Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961 

    Rząd Prunetalia spinosae R. Tx. 1952 

     Związek Pruno-Rubion fruticosi R. Tx. 1952 corr. Doing 1962 

    Zbiorowiska ze związku Pruno-Rubion fruticosi 

 

Klasa Epilobietea angustifolii R. Tx. et Prsg 1950 

  Rząd Atropetalia Vlieg. 1937 

   Związek Sambuco-Salicion R. Tx. et Neum. 1950 

    Zespół Sambucetum nigrae Oberd. 1973 

    Zespół Epilobio-Salicetum caprae Oberd. 1957 

 

 Klasa Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 
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Rząd Arrhenatheretalia Pawł. 1928 

Związek Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926 

Zespoł Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 

    Zb. Poa pratensis-Festuca rubra Fijałk. 1962 pro ass. 

Rząd Molinietalia caeruleae W.Koch 1926 

Związek Alopecurion pratensis Pass. 1964 

Zespoł Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 

Związek Filipendulion ulmariae Segal 1966 

        Zbiorowiska ze związku Filipendulion ulmariae 

Związek Calthion palustris R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957. 

    Zespół Cirsietum rivularis Nowiński 1927 

    Zespół Scirpetum sylvatici Ralski 1931 

Rząd Plantaginetalia majoris R.Tx. (1943) 1950 

Związek Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931 ex Aich. 1933 

Zespół Lolio-Polygonetum arenastri Br.-Bl. 1930 em. Lohm.      

                       1975 

Zespół Bryo-Saginetum procumbentis Diem., Siss. et Westh. 1940 n.inv. 

Oberd. 1983 

Zespół Prunello-Plantaginetum Faliński 1963 

 

Klasa Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Muller 1962 

    Rząd Origanetalia Th. Muller 1962   

     Związek Trifolion medii Th. Mull. 1961 

         Zbiorowiska ze związku Trifolion medii 

    

Klasa Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 

    Rząd Phragmitetalia Koch 1926 

     Związek Phragmition 

      Zespół  Typhetum latifoliae Soó 1927 

      Zespół Eleocharitetum palustris Sennikov 1919 

      Zespół Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939 

      Zespół Acoretum calami Kobendza 1948 

      Zespół Glycerietum maximae Hueck 1931 

     Związek Magnocaricion Koch 1926 

      Zespół Caricetum elatae Koch 1926 

      Zespół Caricetum rostratae Rubel 1912 

      Zespół Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1926 

      Zespół Caricetum paniculatae Wangerin 1916 
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      Zespół Caricetum gracilis (Graebn. et Hueck 1931) R.Tx. 1937 

      Zespół Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Lib. 1931 

      Zespół Iridetum pseudacori Eggler 1933 

     Związek Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942 

      Zepół Nasturtietum officinalis Seibert 1962 

 

Klasa: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Nowak 1941 

    Rząd: Corynephoretalia canescentis R. Tx. 1937  

     Związek: Corynephorion canescentis Klika 1934 

      Zespół Spergulo vernalis-Corynephoretum (R. Tx. 1928) Libb. 1933 

Związek: Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae Brzeg in Brzeg et M. Wojt. 1996 

      Zespół Sclerantho-Herniaretum glabrae Głow. 1988 

      Zespół Diantho-Armerietum elongatae Krausch 1959 

 

 Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R. Tx. 1937 

  Rząd: Scheuchzerietalia palustris Nordh.  

   Związek: Caricion nigrae Koch 1926 em. Klika 1934 

        Zbiorowiska ze związku Caricion nigrae 

 

 Klasa Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

  Rząd Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 

   Związek Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936 

    Zespół Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987 

  

 Klasa: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 

  Rząd Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939 

   Związek: Dicrano-Pinion Libb. 1933 

    Zespół Leucobryo-Pinetum Mat. (1962) 1973 

    Zespół Molinio-Pinetum W. Mat. et J. Mat. 1973 

    Zespół Querco roboris-Pinetum (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988 

    Zespół Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929 

  Rząd Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund. 1967 

   Związek Dicrano-Pinion Libb. 1933 

    Zespół Calamagrostio villosae-Pinetum Staszk. 1958. 

 

 Klasa: Quercetalia roboris-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

  Rząd: Quercetalia roboris R. Tx. 1931 

   Związek: Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932 
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    Zespół Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae 

                                               (Hartm. 1934) Scam. et Pass. 1959 

 

 Klasa: Querco-Fagetea Br.-Bl.et Vlieg. 1937 

  Rząd: Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928 

   Związek: Alno-Ulmion Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

    Zespół Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952 

    Zespół Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 ex Faber 1936 

   Związek: Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 

    Zespół Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz. 1962  

   Związek: Fagion sylvaticae R. Tx. et Diem. 1936 

    Zespół Luzulo pilosae-Fagetum W. Mat. et A. Mat. 1973 

 Spośród stwierdzonych zbiorowisk roślinnych 19 umieszczono na czerwonej liście zbiorowisk roślinnych 

województwa opolskiego (Nowak 2008). Wykaz syntaksonów wraz z kategorią zagrożenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 10. Zbiorowiska roślinne umieszczone na regionalnych czerwonych listach wraz z kategoriami zagrożenia. 

Kategoria 
zagrożenia 

Czerwona lista zbiorowisk roślinnych województwa Opolskiego (Nowak 
2008) 

RE 0 

CR 1. Vaccinio uliginosi-Pinetum 

EN 

1. Zb. Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium 
2. Carici remotae-Fraxinetum 
3. Lamio-Veronicetum politae 
4. Nasturtietum officinalis 
5. Stratiotetum aloidis 

VU 

1. Arrhenatheretum elatioris 
2. Calamagrostio-Quercetum 
3. Cirsietum rivularis 
4. Ranunculetum aquatilis 
5. Ribeso nigri-Alnetum 
6. Tilio-Carpinetum 

NT 
1. Caricetum vesicariae 
2. Fraxino-Alnetum 
3. Nymphaeo-Nupharetum 

LC 

1. Asplenietum rutae-murariae-trichomanis 
2. Caricetum elatae 
3. Myriophylletum spicatae 
4. Vicietum tetraspermae 

DD 0 

Razem 19 
Objaśnienia: RE - wymarły regionalnie, CR - krytycznie zagrożony, EN – zagrożony wyginięciem, VU – narażony, NT - bliskie 

zagrożenia, LC - gatunki najmniejszej troski, DD - gatunki o niedostatecznych danych. 

7.4.5. Miejsca o szczególnych walorach botanicznych 

Na załączonej do opracowania mapie wskazano miejsca o szczególnych walorach botanicznych. Na 

inwentaryzowanym obszarze fitocenozami najbardziej wartościowymi ze względu na różnorodność gatunkową, 
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walory krajobrazowe, występowanie gatunków rzadkich i chronionych, należy uznać zbiorowiska lasów 

liściastych oraz zbiorowiska bagienno- szuwarowe. Są one ginącym elementem szaty roślinnej gminy, głównie ze 

względu na wielowiekową gospodarkę leśną preferującą uprawę gatunków iglastych, a w przypadku siedlisk 

wodno-błotnych ze względu na zmianę stosunków wodnych (melioracja, osuszanie). Należy pamiętać, że ta 

grupa fitocenoz jest miejscem bytowania wielu cennych gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowych (głównie 

płazy, ptaki i gryzonie). 

 1. Grądy i źródliska koło Boroszowa – na uwagę zasługują rozległe płaty dobrze zachowanych 

grądów (siedlisko 9170) na północ od wsi Boroszów, po wschodniej i zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 

487. Grąd skompleksowany jest tu krajobrazowo i przestrzennie z doliną i źródliskiem drobnego cieku, wzdłuż 

którego rozwinęły się niewielkie płaty łęgów olszowych (głównie w odmianie podgórskiej). Siedlisko o bardzo 

dużym bogactwie florystycznym rozumianym jako liczba odnotowanych w nim gatunków roślin naczyniowych. 

 2. Użytek ekologiczny Lęgowisko i okolice stawu Żurawiniec – rozwijają się tu inicjalne 

zbiorowiska z klasy Bidentetea tripartiti, a także stwierdzono tu płaty zdegradowanych torfowisk z wybranymi 

gatunkami typowymi dla tego typu zbiorowisk. Potencjalne miejsce występowania wielu cennych składników flory 

i roślinności regionu. 

 3. Zbiornik „Szachta” koło Wysokiej (Dąbrowy) – jedyne w gminie miejsce występowania 

osoki aloesowatej Stratiotes aloides. 

 4. Użytek ekologiczny Torfowisko wraz z kompleksem stawów koło Starej Chudoby – 

jedno z lepiej zachowanych płatów roślinności torfowiskowej, błotnej i bagiennej w gminie, wokół stawów 

stwierdzono kilka gatunków regionalnie rzadkich – sitowie korzenioczepne i turzycę ciborowatą. W sąsiedztwie 

rozwija się kilka typów borów sosnowych, zróżnicowanych w gradiencie wilgotności, od świeżego po chroniony 

bór bagienny. 

 5. Pradolina i źródliska Stobrawy – obszar objęty ochroną, dolinę rzeki porasta kompleks 

lasów liściastych – łęgów, grądów, buczyn, a także niewielkie płaty w typie siedliskowym dąbrów. Miejsce 

występowania krytycznie zagrożonego w Opolszczyźnie liczydła górskiego Streptopus amplexifolius. 

 6. Rozlewiska/bagna nad Zimną Wodą k. Kolonii Łomnickiej – rozległy podmokły obszar 

porośnięty kilkoma typami szuwarów, w tym syntaksonów zagrożonych w województwie opolskim, siedlisko 

rzadkich regionalnie gatunków roślin naczyniowych, głównie bagiennych, błotnych, rzadziej torfowiskowych. 

Dokumentację fotograficzną z wymienionych wyżej obszarów dołączono do ogólnej dokumentacji z 

badań botanicznych. 
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Mapa. 1. Lokalizacje o szczególnych walorach botanicznych. 
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7.4.6. Zagrożenia szaty roślinnej na terenie gminy  

 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

A03.01 
Intensywne koszenie lub 
intensyfikacja 

C - 

Zbyt częste koszenie niż tradycyjnie 
przyjęte dla łąk uprawianych ekstensywnie 
może prowadzić do zmian w składzie 
gatunkowym – spadku różnorodności 
gatunkowej kosztem aglomeracyjnego 
występowania taksonów odpornych na 
zaburzenia i  gatunków bardziej 
konkurencyjnych 

A03.02 Nieintensywne koszenie C - 

Zmiany w tradycyjnych formach 
gospodarowania na użytkach łąkowych, 
zbyt rzadkie koszenie prowadzi 
w perspektywie czasu do zarastania 
zbiorowisk łąkowych przez krzewy i siewki 
drzew 

A03.03 
Zaniechanie brak 
koszenia 

B - 

Zaniechanie gospodarowania na użytkach 
łąkowych prowadzi w perspektywie czasu 
do zarastania zbiorowisk łąkowych przez 
krzewy i siewki drzew 

A08 
Nawożenie (nawozy 
sztuczne) 

C - 

Zbyt intensywne nawożenie nawozami 
sztucznymi w dłuższej perspektywie może 
wpłynąć na wzrost zawartości biogenów 
w glebie co skutkuje zmianami w składzie 
gatunkowym fitocenozy, wzrasta udział 
pospolitych, nitrofilnych gatunków 
synantropijnych, zanikają gatunki związane 
z ekstensywnie użytkowanymi łąkami 

A11 
Inne rodzaje praktyk 
rolniczych 

C - 
Zagrożenie jak wyżej, lecz z użyciem 
nawozu naturalnego (gnojowica). 

B02 
Gospodarka leśna i 
plantacyjna i użytkowanie 
lasów i plantacji (ogólnie) 

B - 

Preferowanie nasadzeń drzew iglastych na 
siedlisku lasów liściastych zmniejsza i tak 
już niewielką powierzchnię tego typu lasów 
w granicach administracyjnych gminy 

E01 
Tereny zurbanizowane, 
tereny zamieszkane 
(ogólnie) 

C -  
Związany z obszarami zamieszkanymi 
nielegalny wywóz odpadów, wycinka drzew 

F04.02 
Zbieractwo grzybów, 
porostów, jagód itp. 

C - 

Odpady pozostawiane na obszarach 
leśnych przez grzybiarzy, w tym 
zorganizowane wieloosobowe wycieczki 
spoza regionu. 

G05.01 
Wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

C - 

Ścieżki, dzikie miejsca biwakowe na 
obszarach leśnych gminy, a także 
obszarach o szczególnych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych np. 
Pradolina i źródliska Stobrawy 

G05.04 Wandalizm C - 
Niszczenie drzew, roślinności zielnej, 
pozostawianie odpadów w miejscach 
dzikich biwaków 

I01 Obce gatunki inwazyjne C - 

Wzrastający udział obcych gatunków 
inwazyjnych we florze (zjawisko 
ogólnokrajowe), zwłaszcza w płatach 
roślinności leśnej oraz ugorach 

I02 
Problematyczne gatunki 
rodzime 

C - 
Ujednolicenie krajobrazu roślinnego gminy 
na skutek łanowego występowania 
trawiastych gatunków ekspansywnych, 
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Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

głównie na gruntach porolnych, 
poprzemysłowych oraz nie odnowionych 
powierzchniach zrębowych 

J02.01.02 
Osuszanie terenów 
morskich, ujściowych, 
bagiennych 

C - 
Usuwanie zadrzewień z obszarów 
bagiennych, m.in. olch oraz doprowadzanie 
do osuszania łęgów 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech 
siedliska 

A - 

Zmiany w strukturze i funkcji siedlisk 
uzależnionych od poziomu wód gruntowych 
i/lub sumy opadów atmosferycznych np. 
zbiorowiska bagienne, torfowiska na skutek 
zmian klimatu, zmniejszeniu sumy opadów 

K01.03 Wyschnięcie A - 

Wysychanie zbiorowisk bagiennych 
i torfowiskowych zlokalizowanych 
w bezodpływowych nieckach, dolinach na 
skutek procesów naturalnych związanych 
ze zmianami klimatu 

K02.01 
Zmiana składu 
gatunkowego sukcesja 

B - 

Zanikanie zbiorowisk bagiennych 
i torfowiskowych na skutek silnego rozwoju 
ekspansywnej trzciny pospolitej 
prowadzącego do powstania 
jednogatunkowej agregacji tego gatunku 

M01.02 
Susze i zmniejszenie 
opadów 

B - 

Zmniejszona suma opadów, fale upałów, 
gwałtowne zjawiska atmosferyczne poza 
zmianami ponadregionalnymi prowadzą do 
wysychania zbiorowisk bagiennych, 
błotnych, torfowiskowych ale również 
w przypadku gwałtownych zjawisk 
pogodowych i ich skutków (wiatrołomy, 
pożary) skutkują trwałym zniszczeniem 
pokrywy roślinnej. 

 

 

Przesuszenie zbiorowisk błotnych, bagiennych i torfowiskowych, zarówno tych objętych ochroną jest 

zjawiskiem wywołanym siłami naturalnymi, przede wszystkim wieloletnim zmniejszaniem się sumy opadów 

atmosferycznych, bezśnieżnych zim itp.. Przeciwdziałanie skutkom tych zjawisk w przypadku niewielkich 

powierzchni, bezodpływowych niecek, lokalnych obniżeń terenu, w których wykształciła się roślinność objęta 

ochroną w postaci wybranych użytków ekologicznych jest bardzo trudne. Szansą na poprawę lokalnych 

warunków hydroekologicznych w przypadku stawu Żurawiniec i użytku ekologicznego Lęgowisko jest zabudowa 

infrastruktury hydrotechnicznej funkcjonującej na zasadach tzw. małej retencji. Podczas badań prowadzonych w 

roku 2020 i 2021 obserwowano niski stan wody, w przypadku części obszaru świeżo odkryte było dno, na którym 

intensywnie rozwijała  się roślinność tzw. terofitów letnich z klasy Bidentetea tripartiti, a miejsca wyschnięte 

wcześniej, tj. w sezonach wegetacyjnych przed 2020 rokiem zdominowane były przez nalot trzciny pospolitej. 

Najcenniejsza roślinność jest w znacznym regresie a o jej istnieniu świadczą już tylko pojedyncze gatunki. 
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7.4.7. Zalecenia ochronne dla miejsc o szczególnych walorach botanicznych 

W przypadku wskazanych w opracowaniu miejsc cennych, nie objętych dotąd żadną formą ochrony, 

proponuje się: 

 1. Grądy koło Boroszowa – objęcie ochroną w formie użytku ekologicznego obszaru o dużych 

walorach przyrodniczych, celem zachowania pozostałości kompleksu grądów typowych i łęgów źródliskowych ze 

stanowiskami gatunków regionalnie rzadkich, w tym chronionych i zagrożonych w województwie opolskim 

obrazków wschodnich. Obszar wcześniej proponowany do objęcia ochroną w formie rezerwatu „Kozłowickie 

Grądy”. 

 2. Rozlewiska/bagna nad Zimną Wodą k. Kolonii Łomnickiej – objęcie ochroną w formie 

użytku ekologicznego rozległego, podmokłego obszar porośniętego kilkoma typami szuwarów, w tym 

syntaksonów zagrożonych w województwie opolskim, siedliska rzadkich regionalnie gatunków roślin 

naczyniowych, głównie bagiennych, błotnych, rzadziej torfowiskowych oraz miejsca lęgowego płazów oraz 

gniazdowania licznych gatunków ptaków. 

 

W przypadku obszarów objętych już ochroną: 

 

 1. Użytek ekologiczny Lęgowisko i okolice stawu Żurawiniec – w granicach istniejącego 

użytku ekologicznego w trakcie badań terenowych stwierdzono znaczne przesuszenie siedliska i postępującą 

sukcesję (nalot drzew) i ekspansję trzciny pospolitej. W celu zachowania wielogatunkowych płatów roślinności 

błotnej, bagiennej i torfowiskowej proponuje się wykaszanie trzciny i podrostu drzew na powierzchni min. 50% 

obszaru chronionego w okresie nie rzadziej niż co 4 lata.  

 2. Zbiornik „Szachta” koło Wysokiej (Dąbrowy) – zaleceń ochronnych nie sformułowano. 

 3. Użytek ekologiczny Torfowisko wraz z kompleksem stawów koło Starej Chudoby - 

w celu zachowania wielogatunkowych płatów roślinności błotnej, bagiennej i torfowiskowej proponuje się 

wykaszanie trzciny i podrostu drzew na powierzchni min. 50% obszaru chronionego w okresie nie rzadziej niż co 

4 lata.  

 4. Pradolina i źródliska Stobrawy – szczegółowych zaleceń nie sformułowano, projekt 

zrealizowany w obszarze w ostatnim roku przyczynił się skutecznie do skanalizowania ruchu osób biwakujących 

w okolicy, ograniczenia  miejsc nielegalnego biwakowania i pozostawiania odpadów poza miejscami do tego 

przeznaczonymi. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 43. Ciepłolubne zbiorowiska synantropijne ruderalne – dworzec PKP Olesno. 

 

 
Fot. 44. Zbiorowisko synantropijne ruderalne z dominacją rezedy żółtej Reseda lutea – dworzec PKP Olesno. 
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Fot. 45. Wielokośne łąki z dominacją życicy wielokwiatowej Lolium multiflorum – dolina Młynówki. 

 

 
Fot. 46. Agrofitocenoza z makiem lekarskim Papaver rhoeas – Sowczyce. 
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Fot. 47. Podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum (siedlisko priorytetowe) – dolina Stobrawy. 

 

 
Fot. 48. Ciepłolubna murawa napiaskowa – siedlisko przyrodnicze sieci Natura 2000 - Leśna. 
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Fot. 49. Ciepłolubna murawa napiaskowa – siedlisko przyrodnicze sieci Natura 2000 - Leśna. 

 

 
Fot. 50. Kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum – siedlisko przyrodnicze sieci Natura 2000 – między Leśną a Osieckiem. 
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Fot. 51. Dominujący typ lasów – bór świeży Leucobryo-Pinetum. 

 

 
Fot. 52. Dominujący typ lasów – bór świeży Leucobryo-Pinetum. 
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Fot. 53. Podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum (siedlisko priorytetowe) – północna granica gminy. 

 

 
Fot. 54. Gatunek chroniony – rukiew wodna Nasturtium officinale – Siedem Źródeł. 
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Fot. 55. Gatunek synantropijny ruderalny – popłoch pospolity Onopordum acanthium. 

 

 
Fot. 56. Obcy gatunek inwazyjny nawłoć trawolistna Solidago graminifolia. 
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Fot. 57. Płat grądu Tilio-Carpinetum w dolinie Stobrawy – siedlisko przyrodnicze sieci Natury 2000. 

 

 
Fot. 58. Gatunek chroniony wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum – m. Boroszowem a Starym Olesnem. 
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Fauna gminy Olesno 
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8. Inwentaryzacja faunistyczna 

8.3.  Bezkręgowce 

8.3.1. Metodyka badań 

Ze względu na charakter pracy, podczas badań skupiano uwagę przede wszystkim na skład gatunkowy 

owadów. Obserwacje były prowadzone w różnych typach środowisk. Sposób prowadzenia badań obejmował 

poszukiwania potencjalnych, jak i rzeczywistych siedlisk gatunków owadów. Osobniki trudniejsze do 

zidentyfikowania odławiane były do siatki entomologicznej i następnie oznaczane. Potencjalnie występujące 

gatunki były również określone w oparciu o dostępną literaturę, a uzyskane w ten sposób weryfikowane w 

terenie. Przyjęta metodyka obejmowała poszukiwania również innych stadiów rozwojowych owadów. 

Do badań nad występowaniem pachnicy wykorzystano następujące urządzenia: Endoskop techniczny 

EXPLORER premium 8803 AL., do analizy zawartości dziupli oraz próchnowisk, a także mikroskop cyfrowy Delta 

Optical Smart 2MP wraz z oprogramowaniem do analizy wielkości odchodów oraz kokolitów. 

 

Ryc. 1. Endoskop techniczny EXPLORER premium 8803 AL (źródło: http://www.ceneo.pl/15189641) 

 

Ryc. 2. Delta Optical Smart 2MP (źródło:http://deltaoptical.pl/upload/files/20101028_105826_785157.jpg) 
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8.3.2. Wyniki badań  

Badania prowadzono w latach 2020-2021 r, w okresach zgodnych z biologią gatunków z poszczególnych 

grup owadów. Podczas prac stwierdzono obecność bezkręgowców z grupy chrząszczy, błonkówek, ważek, 

muchówek, pluskwiaków, karaczanów, motyli a także ślimaków, wojsiłków i prostoskrzydłych. Łącznie 

odnotowano 139 gatunków bezkręgowców, z czego najliczniejszą grupę stanowią motyle Lepidoptera – 34 

gatunki (w tym 1 objęty ochroną ścisłą), oraz błonkoskrzydłe Hymenoptera – 33 gatunki (w tym 4 gatunki trzmieli 

objęte ochroną częściową) oraz chrząszcze Celeoptera – 24 gatunki (w tym 1 objęty ochroną ścisłą). 

Zinwentaryzowano również gatunki objęte ochroną ścisłą – czerwończyka nieparka Lycaena dispar oraz zalotkę 

większą Leurrorhinia pactoralis, ujęte w Dyrektywie Siedliskowej w załączniku II oraz IV oraz w Konwencji 

Berneńskiej w załączniku II. Potwierdzono również występowanie gatunku priorytetowego, ujętego w Dyrektywie 

Siedliskowej w załączniku II oraz IV oraz w Konwencji Berneńskiej w załączniku II – pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita. Podczas badań w 2021 r. na kontroli wykonanej w czerwcu odnotowano gatunek ważki 

objęty ochroną częściową – szklarnik leśny Cordulegaster boltonii. Dodatkowo stwierdzono występowanie 

gatunku objętego ochroną częściową, którego można pozyskiwać w określonym czasie i określonej ilości – 

ślimaka winniczka Helix pomatia. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt posiada status VU narażony na 

wyginięcie. Osobnika odnotowano w okolicach źródliska rzeki Stobrawy, gdzie nie był wcześniej odnotowany. 

Obszar gminy jest również atrakcyjny dla objętych ochroną częściową przedstawicieli trzmieli tj. łąkowego, 

kamiennika, ziemnego oraz rudego.  

Odnotowano również gatunki inwazyjne tj. ślinik luzytański Arion Lusitanicus, biedronka azjatycka 

Harmonia axyridis. 

Mapy  stanowisk chronionych owadów  znajdują się w załączniku nr 8 – dokumentacja kartograficzna. 

Chrząszcze Coleoptera 

Baldurek pręgowany Leptura quadrifasciata (Linnaeus, 1758) 

Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)  

Wepa marmurkowa Protaetia marmorata (Fabricius, 1792) 

Pachnica dębowa Osmoderma eramita (Scopoli, 1763) 

Ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola 

Łanocha pobrzęcz Oxythyrea funesta 

Kwietnica różówka Protaetia metallica 

Kruszczyca złotawka Cetonia aurata 

Żuk leśny Anoplotrupes stercorosus 

Złotka jasnotowa Chrysolina fastuosa 

Złotka miętówka Chrysolina herbacea 

Kałdunica rdestówka Gastrophysa polygoni 

Jątrewka wiklinówka Phratora vitellinae 

Omomiłek parkowy Cantharis livida 
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Omomiłek wiejski Cantharis rustica 

Tutkarz topolowiec Byctiscus populi 

Strangalia Stenurella sp. 

Bęblik Malachius sp. 

Toniak żeberkowany Acilius sulcatus 

Pływak żółtobrzeżek Dytiscus matginalis 

Grabarz pospolity Necrophorus cespillo 

Ścierwiec Oeceoptoma thoracica 

Kałużnica czarnozielona Hydrophilus piceus 

Błonkoskrzydłe Hymenoptera 

Hyleus sp. 

Osmyk pszczolinkowiec Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771) 

Mszczonek czarniawy Lindenius albilabris (Fabricius 1793) 

Ectemnius lapidarius (Panzer,1804) 

Trzmiel łąkowy Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) 

Trzmiel ziemny Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 

Trzmiel rudy Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 

Trzmiel kamiennik Bombus pascuorum 

Grzebacz tarczownik Crabro peltarius (Schreber,1784) 

Otrętwiacz czarnoszczęki Oxybelus uniglumis (Linnaeus,1758) 

Bolica drewniarka Ancistrocerus trifasciatus (Muller, 1776) 

Ancistrocerus gazella (Panzer 1798) 

Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius,1793) 

Kopułka wysmukła Eumenes coronatus (Panzer, 1799) 

Niestylak wąsal Argogorytes mystaceus (Linnaeus,1761) 

Hedychrum sp. 

Mimumesa sp. 

Pszczoła miodna Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 

Pszczolinka wiosenna Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781) 

Mrówka rudnica Formica rufa (Linnaeus, 1761)  

Koczownica Nomada sp. 

Tenthredo sp. 

Trętwisz mszycojad Psenulus pallipes 

Wyżwinek mszycolotek Diodontus minus 

Węgarnik Trypoxylon sp. 

Taszczyn pszczeli Philanthus Triangulum 

Smuklik rdzawonogi Halictus cf. rubicundus 

Pszczolinka niebieskawa Andrena cineraria 
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Pilarz polny Tenthredo cf. campestris 

Szczerklina piaskowa Ammophila sabulosa 

Szerszeń europejski Vespa crabro 

Klecanka polna Polistes nimpha 

Osa pospolita Vespula vulgaris 

Ważki Odonata 

Łątka wiosenna Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) 

Tężnica wytworna Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)  

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)  

Szablak zwyczajny Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)  

Łątka dzieweczka Coenagrion puella 

Pałątka pospolita Lestes sponsa 

Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula 

Szablak krwisty Sympetrum sanguineum 

Szklarnik leśny Cordulegaster boltonii (Danovan, 1807) 

Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (Charpantier, 1825) 

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens 

Ważka płaskobrzucha Libellula depressa 

Muchówki Diptera 

Rączyca rdzawa Tachina fera (Linnaeus, 1761) 

Padlinówka Lucilia sp. 

Plujka Calliphora sp. 

Myopa sp. 

Mszycznica wytworna Epistrophe eligans (Harris, 1780) 

Mszycznica żarłoczna Epistrophe melanostoma (Zetterstedt, 1843) 

Gnojka postawna Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) 

Mszycznik przepasek Syrphus torvus (Osten-Sacken, 1875) 

Padlinówka Lucilla sp. 

Gymnosoma sp.  

Paśnica Phasia sp. 

Sarcophaga sp. 

Mszycznica paskowana Fagisyrphus cinctus 

Pluskwiaki Hemiptera 

Strojnica baldaszkówka Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) 

Lednica zbożowa Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)  

Kowal bezskrzydły Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)  

Drzazguń krótkolotek Scolopostethus thomsoni 

Warzywnica Eurydema oleracea 
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Żyrytwa pluskwowata Ilyocoris cimicoides 

Topielica Ranatra linearis 

Karaczany Blattodea 

Zadomka Ectobius sp. 

Motyle Lepidoptera 

Bielinek kapustnik Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 

Bielinek bytomkowiec Pieris napi (Linnaeus, 1758) 

Bielinek rukiewnik Pontia edusa (Fabricius, 1777) 

Bielinek rzepnik Pieris rapae 

Szlaczkoń siarecznik Colias hyale (Linnaeus, 1758) 

Latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 

Czerwończyk uroczek Lycaena tityrus (Poda, 1761)  

Karłątek kniejnik Ochlodes sylvanus 

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (Hawortht, 1802) 

Modraszek argiades Cupido argiades (Pallas, 1771) 

Modraszek ikar Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Czerwończyk dukacik Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) 

Czerwończyk żarek Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 

Modraszek wieszczek Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 

Modraszek agestis Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Rusałka admirał Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 

Rusałka pawik Nymphalis io (Linnaeus, 1758) 

Rusałka ceik Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) 

Rusałka pokrzywnik Nymphalis urticae 

Dostojka latonia Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 

Strzępotek ruczajnik Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 

Karłątek ryska Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 

Rolnica tasiemka Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) 

Sadzanka rumienica Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) 

Wachlarzyk ździeblaczek Chrysoteuchia culmella 

Ciemnokres wierzbowiec Cabera pusaria 

Krasopani poziomkówka Callimorpha dominula 

Galonówka srebrnica Deltote bankiana 

Narożnica zbrojówka Phalera bucephala 

Strzępotek perełkowiec Coenonympha arcania 

Przestrojnik jurtina Maniola jurtina 

Przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus 

Wąsateczka zawilczaneczka Nemophora degeerella 
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Kraśnik sześcioplamek Zygaena filipendulae 

Pajęczaki Arachnida 

Kolczak zbrojny Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 

Krzyżak zielony Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 

Darownik przedziwny Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 

Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 

Ślimaki Gastropoda 

Ślimak winniczek Helix pomatia (Linnaeus, 1758) 

Ślimak zaroślowy Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) 

Ślinik luzytański Arion Lusitanicus (Mabille, 1868) 

Wstężyk ogrodowy Capaea vindobenensis  

Błotniarka stawowa Lymnea stagnalis 

Zatoczek pospolity Planorbius corneus 

Wojsiłki Mecoptera 

Wojsiłka pospolita Panorpa communis 

Prostoskrzydłe Orthoptera 

Konik wszędobylski Chorthippus albomarginatus 

Konik osiodłany Chorthippus cf. dorsatus 

Pasikonik zielony Tettigonia cf. viridissima 

Podłatczyn roesela Roeseliana roeselii 
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Tabela 11. Zestawienie drzew z potwierdzonym siedliskiem pachnicy dębowej Osmoderma eremita w sezonie 2020 r.  

Nr Gatunek drzewa Współrzędne WGS84 Opis drzewa Rodzaj śladów pachnicy 

2 Dąb szypułkowy 

 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Próchnowisko dostępne 
z poziomu gruntu 

Obecne odchody pachnicy 
dębowej 

5 Dąb szypułkowy 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Widoczne dwa 
wypróchnienia, jedno z 

poziomu gruntu, oraz drugie 
na wysokości około 1,7 m 

Obecne odchody pachnicy 
dębowej 

11 Lipa 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Drzewo rosnące 
w starodrzewie 
przykościelnym 

Obecne odchody pachnicy 

12 Lipa 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Drzewo rosnące 
w starodrzewie 
przykościelnym 

Obecne odchody pachnicy 
i fragmenty kokolitów 

15 Lipa 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Drzewo z rozległym 
wypróchnieniem dostępnym 

z poziomu gruntu 

Obecne odchody pachnicy, 
przed dwoma laty wyczuwalny 

wyraźny zapach śliwek (inf. 
Ustna od pracownika urzędu) 

16 Dąb szypułkowy 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Martwe drzewo pokaźnych 
rozmiarów, 

Obecne odchody pachnicy 
dębowej u podstawy pnia 

17 Lipa 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Drzewo z pionowym 
wypróchnieniem 

o wysokości ok. 1,5 m 
dostępnym z poziomu 

gruntu 

Obecne odchody pachnicy 
u podstawy pnia 

19 Lipa 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Drzewo pokaźnych 
rozmiarów próchowisko 

dostępne z poziomu gruntu 
Obecne odchody pachnicy 

20 Lipa 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Pojedyncze drzewo rosnące 
przy szosie, dziupla na 
wysokości około 1,8 m 

Obecne odchody pachnicy 
dębowej 

21 Dąb szypułkowy 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Pokaźnych rozmiarów 
drzewo rosnące na skraju 

śródpolnego zagajnika 
leśnego, dużych rozmiarów 

wypróchnienie ok. 3,5 m 
wysokości 

Obecne odchody pachnicy 
dębowej 

22 Wierzba 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Drzewo rosnące na 
śródpolnej miedzy 

Obecne odchody pachnicy 
debowej oraz szczątki imago 

23 Dąb szypułkowy 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Próchnowisko na wysokości 
kilku metrów nieosiągalne 
z poziomu gruntu, drzewo 

pokaźnych rozmiarów 
rosnące w alei 

zaproponowane jako 
pomnik przyrody 

Obecne odchody pachnicy 
u podstawy pnia 

24 Dąb szypułkowy 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Drzewo ścięte na wysokości 
półtora metra, z otwartym 

wypróchnieniem 

Obecne odchody pachnicy 
w próchnowisku 

25 Lipa 
dane w posiadaniu Gminy 

Olesno 
 

Drzewo wycięte, 
pozostawiony pniak 

Obecne odchody 
przypominające odchody 

pachnicy dębowej 
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8.3.3. Zagrożenia i zalecenia ochronne 

 

Dla wykazanych gatunków owadów, szczególnie chronionych tj. pachnica dębowa, zalotka większa, 

szklarnik leśny, czerwończyk nieparek, trzmieli a także pozostałych, nieobjętych ochroną przedstawicieli tej 

grupy, na terenie gminy wskazuje się poniższe zagrożenia: 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

A03.01 
Intensywne koszenie lub 
intensyfikacja 

C - 

Zbyt częste koszenie niż tradycyjnie 
przyjęte dla łąk uprawianych ekstensywnie 

może prowadzić do zmian w składzie 
gatunkowym a co za tym idzie spadku 
wartości sieldiska dla bezkręgowców 

A03.03 
Zaniechanie / brak 
koszenia 

C - 
Zachwianie składu gatunkowego siedlisk 
wykorzystywanych przez czerwończyka 

nieparka 

A04.01 Wypas intensywny B  
Intensywny wypas powoduje zanik 

roślinności spełniającej rolę żywicielską 
i pokarmową dla owadów. 

A08 
Nawożenie/nawozy 
sztuczne/ 

B - 

Stosowanie nawozów oraz środków 
ochrony roślin powoduje ubożenie składu 
pokarmowego łąk, spływy nawozów z pól 
oraz łąk prowadzi do pogorszenia stanu 

ekologicznego wód 

B02.02 Wycinka lasu B - Usuwanie siedlisk bezkręgowców 

B02.04 
Usuwanie martwych i 
umierających drzew 

C - 
Usuwanie siedlisk dogodnych dla rozwoju 

owadów saproksylicznych 

B07 
Inne rodzaje praktyk 
leśnych nie wymienione 
powyżej 

C - 

Zalesianie wytwarzające monokultury, 
zwłaszcza sosnowe i zbyt gęste 
nasadzenia, uniemożliwiające 

powstawanie odpowiednich środowisk dla 
gatunków występujących w lasach 

naturalnych 

E01.03 Zabudowa rozproszona B - 
Zajmowanie siedlisk pod zabudowę 

mieszkaniową 

F01.01 
Intensywna hodowla ryb, 
intensyfikacja 

C - 
Lokalizowanie stawów na biegu i w okolicy 

cieków wodnych oraz intensywnie 
prowadzona gospodarka zarybieniowa 

F02.03 Wędkarstwo C - 
Użyźnianie biogeniczne wód przez 

stosowanie zanęt; niszczenie roślinności 
szuwarowej przez dojścia do wody. 

F03.02.03 
Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 

B - Chwytanie okazów bezkręgowców 

H01.05 

Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z 
powodu działalności 
związanej z rolnictwem i 
leśnictwem 

C - 
Spływy powierzchniowe z użytkowanej 

powierzchni leśnej i rolnej. 

H01.08 

Rozproszone 
zanieczysczenia wód 
powierzchniowych z 
powodu ścieków z 
gospodarstw domowych 

C - 

Spływ ścieków, na skutek nieszczelnych 
szamb, zbiorników bezodpływowych do 

gruntu  i wód powodując zubożenie 
bioróżnorodności w środowisku. 

I01 Obce gatunki inwazyjne  C - 
Obce gatunki inwazyjne wypierające 

gatunki rodzime stanowiące często rośliny 
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Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

żywicielskie owadów. 

J02.01.02 
Osuszanie terenów 
morskich, ujściowych, 
bagiennych 

C - 
Usuwanie zadrzewień z obszarów 

bagiennych, m.in. olch oraz 
doprowadzanie do osuszania łęgów 

J02.02.01 
Bagrowanie / usuwanie 
osadów limnicznych. 

B - 
Brak nadzoru nad oczyszczaniem cieku. 

Niszczenie siedlisk bezkręgowców 
wodnych. 

J02.03.02 
Regulowanie koryt 
rzecznych 

B - 
Regulacja i oczyszczanie koryt rzecznych, 
powodujący usunięcie siedlisk właściwych 

do rozwoju owadów 

J02.05.05 
Niewielkie proejkty 
hydrotechniczne, jazy 

B - 

Nieuporządkowana gospodarka stawowa 
w sąsiedztwie niewłaściwie działających 

urządzeń hydrotechnicznych (jazy, 
zastawki) 

K02.01 Sukcesja B - 
Intensywne zarastanie siedlisk oraz 

odkładanie dużych ilości osadów dennych 

K02.03 Eutrofizacja B - 
W efekcie doprowadza do niskiej 

przezroczystości wody i zawęża spektrum 
gatunkowe roślinności 

M01 
Zmiana czynników 
abiotycznych 

B - 

Intensywne susze i zmniejszająca się ilośc 
opadów, powoduje przesuszanie łąk, 

wysychanie rówów i cieków stanowiących 
często miejsce rozrodu i rozwoju wielu 

przedstawicieli bezkręgowców. 

Dodatkowo wskazuje się na brak wykonywanej kompensacji przyrodniczej i odtworzenia siedlisk 

chronionych owadów, np. pachnicy dębowej Osmoderma eremita (mowa tu m.in. o nasadzeniach w zamian na 

usunięte drzewa). Bezkręgowce zajmują powierzchnie wszystkich możliwych środowisk -  od wodnych, przez 

glebę, powierzchnię ziemi po lasy. W ściółce leśnej, pod opadłymi liśćmi, w glebie, pod kamieniami żyje mnóstwo 

drobnych zwierząt, które tworzą faunę gleby. Żyją tu glebowe jednokomórkowce, pierścienie, ślimaki jak i wiele 

gatunków stawonogów – pająki, kosarze, zaleszczotki owady, a mianowicie skoczogonki, chrząszcze, muchówki 

i inne. Powierzchnię gleby, zwłaszcza w lasach liściastych, zamieszkuje również wiele różnych gatunków 

drobnych zwierząt, np. ślimaki, pająki, kosarze a przede wszystkim owady. Licznie występują tu gatunki z rzędu 

błonkówek, głównie mrówki, np. mrówka rudnica Formica rufa. W runie leśnym, na krzewach i dolnych partiach 

pni drzew żyje wiele drobnych zwierząt jak np.: muchówki, pluskwiaki równoskrzydłe, błonkówki, chrząszcze, 

motyle i inne. W koronach drzew również żyje mnóstwo drobnych zwierząt, biorących udział w zapylaniu 

kwitnących drzew, a inne będące szkodnikami, pasożytami lub drapieżcami.  

Wszystkie owady są wrażliwe na przekształcenia środowiska, szczególnie takie grupy jak ważki i motyle, 

wśród których stwierdzono występowanie gatunków objętych ochroną.  Nie bez powodu grupy też są uważane 

za szczególnie zagrożone, niezależnie od strefy klimatycznej. Czynniki zagrażające entomofaunie są zarówno 

naturalne, jak i antropogeniczne. Do czynników naturalnych należą, warunki atmosferyczne tj. zmiany klimatu, 

powodzie, pożary, huragany i naturalne procesy sukcesji. Oddziaływanie człowieka zaś polega na niszczeniu 
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pierwotnych i naturalnych środowisk, zmianach sposobów użytkowania terenu, jego zanieczyszczeniu i na 

kolekcjonerstwie.  

W przypadku ekosystemów wodnych, część gatunków spędza w nim całe swoje życie (np. chrząszcze 

wodne), zaś część tylko przez pewien okres, spędzając w niej np. jedynie przez okres larwalny (np. ważki). 

Jakościowy i ilościowy skład fauny wodnej bywa różny w różnych typach zbiorników wodnych i uwarunkowany 

jest przede wszystkim stopniem natlenienia, temperaturą, zanieczyszczeniem, a także zależy od roślinności i 

składu mineralnego podłoża zbiornika. Wody stojące zamieszkuje bogata fauna bezkręgowców. Owady wód 

stojących to np. chrząszcze – pływaki i kałużnice oraz pluskwiaki różnoskrzydłe – pluskolce, płoszczyca, topielica 

i nartniki. W bagnistym dnie żyją larwy wielu gatunków owadów jak np. jętek, ważek, chruścików czy komarów i 

ochotek. Torfowiska nie są korzystnym środowiskiem dla rozwoju fauny. Niska zawartość rozpuszczalnych 

związków mineralnych i substancji pokarmowych, znaczne różnice temperatur oraz niskie pH wody powodują, że 

zamieszkuje tu stosunkowo mało gatunków zwierząt – larwy ważek, chrząszcze wodne i pluskwiaki 

różnoskrzydłe. W okresowo wysychających zbiornikach wodnych, panują szczególnie niekorzystne warunki dla 

rozwoju życia, przede wszystkim ze względu na krótki okres istnienia tych zbiorników.  

Największe zniszczenia w tej grupie zwierząt są spowodowane przez rolników, w wyniku stosowanych 

środków ochrony roślin. Giną przy tym ogromne ilości osobników nie tylko z grupy entomofauny, ale również 

płazów, ptaków i ssaków. Starając się usunąć szkodniki upraw wielokrotnie usuwane są również pożyteczne 

zwierzęta. W glebie żyją przede wszystkim nicienie i dżdżownice, przyczyniające się do humifikacji materii 

organicznej. Istnieją też gatunki niszczące rośliny uprawne. Na polach warzyw występują często ślimaki, które 

żerują na naziemnych częściach roślin. W gminie podczas badań często spotykano inwazyjny gatunek – ślinik 

luzytański Arion Lusitanicus. Na powierzchni ziemi spotykane są często drapieżne biegacze pełniące rolę ważną 

w utrzymaniu równowagi biologicznej na polach np. grabarze i ścierwce. Na miedzach i brzegach pól żyją 

wszystkożerne świerszcze. Ważną role w ekosystemie odgrywają owady zapylające – pszczoły i trzmiele. Na 

polach żyje również wiele ważnych szkodników pn. bielinkowate czy koziółkowate. Fauna łąk jest o wiele 

bogatsza niż poprzednich biotopów, ponieważ znacznie mniej stosuje się większych zabiegów agrotechnicznych 

prócz koszenia, często rak do roku. Stałe wypasanie bydła jednak nie sprzyja wytworzeniu się bogatej fauny na 

pastwiskach.  

Gmina Olesno zdominowana jest przez obszary przekształcone przez człowieka, głównie uprawy 

gruntów rolnych. Murawy i łąki, zarówno utrzymywane, jak i zarastające, mają charakter antropogeniczny, a więc 

wtórny. W obrębie gminy brakuje powierzchni naturalnych zbiorników, stanowiących właściwe warunki do 

rozwoju chronionych gatunków z grupy entomofauny. Znaczna część cieków wodnych jak i zbiorników, 

przedstawiająca potencjalne warunki do rozwoju owadów została uregulowana i jest intensywnie użytkowana 

przez społeczność gminy Olesno, głównie przez zarybianie i wędkarstwo. Dodatkowo mniejsze cieki wodne 

stanowiące dopływy głównych rzek Liswarty czy też Łomnicy, są pozbawione wody w wyniki długotrwałej suszy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 141



Również istniejące torfowiska są narażone na wyschnięcie i postępująca sukcesję. Równowaga ekologiczna 

zbiorników i cieków wodnych została zaburzona bezpośrednio wskutek odprowadzania do nich ścieków lub 

pośrednio z powodu nawożenia terenów sąsiadujących z wodami. 

W wielu przypadkach, często jedyna możliwą ochroną jest objęcie terenu np. łąki, torfowiska lub 

zbiornika ochroną prawną, np. użytkiem ekologicznym lub rezerwatem, z rygorystycznymi zakazami i 

koniecznością egzekwowania ich przestrzegania. Koszenie łąk jest najlepszą metodą użytkowania zapewniającą 

otwartą strukturę roślinności, za czym idzie większe zagęszczenie owadów. Należy zachowywać pasy 

zadrzewień, które stanowią lokalne korytarze ekologiczne. Do tego niezbędna jest rzetelna analiza i konsekwentne 

podejmowanie decyzji w sprawie wycinki drzew, szczególnie w obrębie alei przydrożnych, oraz obiektów w środowiskach 

nadrzecznych jak i śródpolnych przez organ decyzyjny. Tak samo należy zachowywać mozaikę połączonych ze sobą 

płatów siedlisk łąkowych. Ochroną zaleca się objąć aleje drzew i zapewnić ciągłość pokoleniową drzew na stanowiskach, 

gdzie stwierdzono występowanie pachnicy dębowej, poprzez dosadzanie w zadrzewieniach kulturowych nowego pokolenia 

młodych drzewek. W lasach należy bezwzględnie pozostawić duże, dziuplaste okazy drzew i zachować wysokie 

zagęszczenie starych, dziuplastych drzew z obszernymi próchnowiskami. Również dotyczy to alei przydrożnych, jak i 

terenów leśnych. 

 Istotne jest również odtwarzanie ciągów migracyjnych pomiędzy istniejącymi stanowiskami pachnicy dębowej 

poprzez sadzenie zadrzewień (aleje śródpolne, szpalery drzew, wzdłuż cieków wodnych itp.) m.in. lipy, wierzby głowiaste, 

które wykształcają dziuple już w perspektywie kilkudziesięcioletniej. Zaleca się podejmowanie działań z zakresu usuwania 

inwazyjnych i obcych gatunków roślin np. nawłocie, przyciągających owady zapylające.   

Ze względu na zlokalizowanie dwóch gatunków ważek objętych ochroną, rzadko występujących wpisanych do 

Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – szklarnika leśnego oraz do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych – zalotki 

większej, proponuje się utworzenie w miejscu ich zinwentaryzowania użytków ekologicznych w celu ochrony ich siedlisk. 

Zalotkę większa - zlokalizowano w niewielkim zarastającym zbiorniku otoczonym łąką kośną oraz sąsiadującym z rzeka 

Łomnicą, przy miejscowości Stare Kucoby. W dniu zinwentaryzowania ważki, w zbiorniku odnotowano również płazy – 

głównie żaby zielone oraz gatunki ryb m.in. wzdręgi. Porośnięty był głównie skrzypem wodnym, szuwarem trzcinowym, 

pałką szerokolistną oraz rdestnicą pływającą. Podczas badań w sezonie letnim 2021 r. w zbiorniku odnotowano niewielką 

ilość wody, ze względu na zablokowany przepływ z rzeki Łomnicy. Należy przeprowadzić odtworzenie zbiornika poprzez 

jego częściowe uporządkowanie, w tym usunięcie części roślinności (skrzypu błotnego), aby zapewnić utrzymanie zbiornika 

w stanie naturalnym. Dodatkowo istotne jest podniesienie i utrzymanie właściwego stanu i poziomu wody, poprzez 

założenie, modernizację lub usprawnienie istniejących lub nowych urządzeń hydrotechnicznych tj. utrzymany przepust i jaz 

lub zastawka, uruchamiana jedynie w przypadku obniżenia się poziomu wody. Powyższe przyczyni się do utrzymania 

właściwego siedliska dla zalotki większej oraz dla pozostałych grup zwierząt wodnych, szczególnie płazów. 
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Fot. 44. Siedlisko zalotki większej, proponowane do objęcia forma ochrony przyrody. 
 

Szklarnik leśny – potwierdzone występowanie nad rzeką Stobrawą przepływającą w lesie, przy torach, na 

wysokości wsi Wojciechów. Ze względu na rzadkie występowanie tego gatunku w okolicach Olesna oraz jakoże 

ważka ta jest wpisana do Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierząt gdzie ma status VU (narażony na wymarcie), 

proponuje się objęcie odcinka Stobrawy na długości od terenu zadrzewionego rzeki przy ul. Wilcza do zbiornika 

„Siedem Źródeł w Oleśnie”, użytkiem ekologicznym. W celu ochrony należy przede wszystkim ograniczyć spływy 

nieczystości do rzeki oraz ograniczyć turystykę w miejscu jego występowania do minimum. 

8.3.4. Aleje drzew i korzyści z ich ochrony 

Na szczególna uwagę, należy zwrócić w przypadku drzewostanów w gminie Olesno, a dokładniej alei 

drzew. Generalnie wysoka zieleń, stanowi dominantę w krajobrazie i wpływa na podniesienie jego wartości 

przestrzennej oraz przyrodniczej.  Drzewa regulują warunki klimatyczne jak i oczyszczają środowisko z toksyn. 

Posadowione wzdłuż ciągów komunikacyjnych, stanowią wyrazisty i cenny element regionu. W przypadku 

krajobrazu otwartego, przydrożne okazy często mają duże znaczenie dla ochrony i kształtowania środowiska. 

Łącząc ze sobą poszczególne typy środowisk, takie jak łąki, lasy lub rzeki, stanowią ścieżki migracyjne dla 

licznych gatunków zwierząt i roślin, czyli pełnią rolę korytarzy ekologicznych. 

Pełnią one ważną rolę nie tylko dla lokalnej fauny, ale także dla ludzi. Niosą za sobą korzyści 

klimatyczne przez ochładzające działanie będące efektem transpiracji (wyparowywania wody przez liście). Dzięki 

temu ocieniają koronami często intensywnie nagrzewające się nawierzchnie jezdni, chodniki oraz ściany 

budynków. Powszechnie znane jest również znaczenie transpiracji dla obiegu wody w przyrodzie i stymulowania 

opadów. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 143



Analizując zanieczyszczenie powietrza, powstające głównie w wyniku spalania paliw przez pojazdy, 

szczególnie przez autobusy oraz samochody ciężarowej, w wyniku których do atmosfery przedostają się takie 

związki jak tlenki węgla, dwutlenki siarki, tlenki azotu oraz węglowodory, warto wspomnieć o funkcji absorpcyjnej 

drzew. Pochłaniają one z powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia gazowe i pyłowe (m.in. metale ciężkie). 

Dlatego tak istotnym działaniem ochronnym w gminie, jest wprowadzanie nowych nasadzeń wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych i ich właściwe utrzymanie. Podaje się, iż obecność wysokiej zieleni w otoczeniu ulic i dróg, 

może obniżyć zanieczyszczenia powietrza nawet o nawet o 60% w stosunku do tras komunikacyjnych 

pozbawionych drzew. (Praca zbiorowa, 1994, Chicago Urban Forest. Climate Project, U.S. Department of 

Agriculture, Forest Service, Northeast Forest Experiment Station, General Technical Report NE: 186). Ponadto 

wiadomym jest, że drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i uwalniają do atmosfery tlen.  

 Na szczególną uwagę, zwraca się na zjawisko suszy, nasilające się na przestrzeni ostatnich lat. Drzewa 

i krzewy odgrywają w tej kwestii istotną rolę, ponieważ podczas deszczy pochłaniają i gromadzą wodę w liściach 

i gałęziach, a ziemia dzięki rosnącym i rozkładającym się korzeniom, ma zwiększoną chłonność dla wód 

opadowych. Taki sposób zatrzymania wody i jej pochłanianie przez ziemię, ogranicza spływ wody deszczowej, 

co powoduje zmniejszenie kosztów instalacji systemu kanalizacji deszczowej. Gleby i rośliny również pochłaniają 

metale ciężkie i węglowodory, jednak drzewa szybko rosnące i głęboko ukorzenione, stanowią naturalny filtr dla 

polepszenia jakości wód podziemnych, w wyniku procesu oczyszczania wody z metali ciężkich i innych 

szkodliwych składników. Zatem zaleca się wprowadzanie powierzchni pokrytej roślinnością, ograniczanie 

nieprzepuszczalnej nawierzchni oraz stosowanie bio-inżynieryjnych sposobów infrastrukturalnych, które są 

najbardziej efektywnymi sposobami zagospodarowania wód burzowych.  

Zagospodarowanie terenów zieleni niesie również za sobą korzyści społeczne i ekonomiczne. Obecność 

roślinności, szczególnie drzew dotyczy zaspokajania potrzeb psychologicznych. Wiąże się to z odbiorem przez 

mieszkańców estetycznej wartości drzew i krajobrazu oraz ze stosunkiem społeczeństwa do natury. (Tyszko – 

Chmielowiec P. (red.), 2010, Jak zachować aleje, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław)  

Aleje przydrożne drzew, często stanowią lokalne siedliska chrząszczy z grupy Cetonidae. Wśród nich 

objęta ścisłą ochroną jest pachnica dębowa Osmoderma eremita, będąca gatunkiem parasolowym, zwanym 

również osłonowym, celowym lub tarczowym Ochrona takich gatunków pociąga za sobą ochronę innych 

gatunków zasiedlających tożsame siedliska, jednak zazwyczaj mniej charyzmatycznych. Oznacza to, że chroniąc 

mikrosiedlisko pachnicy dębowej, zapewniamy ochronę całego zespołu tzw. ksylobiontów (organizmów, którym 

do życia potrzebne jest drewno). Jej rozwój jest uzależniony całkowicie od obszernych dziupli wypełnionych 

próchnowiskami. Badania przeprowadzone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wskazały, że 

najistotniejszym czynnikiem decydującym o zasiedleniu alei okazały się grubości drzew. Prawdopodobieństwo 

występowania gatunku na stanowisku z drzewami o pierśnicy (średnica pnia mierzona na wysokości 1,3 m) 

powyżej 70 cm przekracza 50%, stąd też takie aleje mogłyby być obejmowane ochroną jako potencjalne 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD8A3F72-B75E-42B8-81FE-5ACCF90BF8E1. Podpisany Strona 144



siedliska pachnicy i innych gatunków o zbliżonych wymaganiach ekologicznych. (Tyszko – Chmielowiec P. (red.), 

2010, Jak zachować aleje, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław).  

Zarówno pojedyncze drzewo jak i grupa, np. aleja, mogą zostać objęte ochrona prawną np. w formie 

pomnika przyrody. Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody 

(Dz. U. 2021 poz.1098), minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria 

uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew 

i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne. Rozporządzenie w tej sprawie 

przyjęto dnia 4 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2300). Biorąc powyższe pod uwagę, w gminie Olesno 

zinwentaryzowano kilka alei, stanowiących siedlisko tego chrząszcza, jak i będących potencjalnym miejscem,            

w którym odnotowano współwystępujące gatunki: 

 Aleja dębów w m. Stare Olesno (1) 

 Aleja lipowa przy ul. Lipowej w Wojciechowie (2) 

 Aleja dębów pomiędzy stawami w m. Stare Olesno (3) 

Mapa  alei wyznaczonych do ochrony  znajduje się w załączniku nr 8 – dokumentacja kartograficzna. 

Obecnie wiele alei jest wycinanych ze względu na modernizację lub przebudowę dróg, co potęguje 

izolację gatunku i zmniejsza szanse na jego przeżycie. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia pachnicy 

dębowej, byłoby pozostawienie jak największej liczby drzew, dlatego zawsze przy tego rodzaju inwestycji należy 

rozważyć alternatywę, polegającą na poprawie parametrów dróg bez przeprowadzania wycinki. Warto 

wspomnieć, iż aleje z dziuplastymi drzewami stanowią również miejsce rozrodu ptaków i małych ssaków, o czym 

szerzej w kolejnych rozdziałach. 

W przypadku ochrony alei, zastosowanie znajdują instrumenty planowania przestrzennego, których 

zadaniem jest wskazanie przeznaczenia terenów i form do realizacji funkcji bytowych człowieka, jak i ochrona 

cennych i wartościowych elementów środowiska, zarówno przyrodniczego jak i kulturowego. Cele ochrony 

przyrody są realizowane m.in. przez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.1098). 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 
Fot. 59. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis nad zbiornikiem położonym nad rzeką Łomnica w Starych Kuczobach 

 

 
Fot. 60. Szpaler dębów, w których wykryto ślady pachnicy dębowej – m. Stare Olesno. 
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Fot. 61. Odchody u podstawy pnia drzewa znajdującego się wśród szpaleru drzew przedstawionych. 

 

 
Fot. 62. Aleja lipowa przy ul. Lipowej w Wojciechowie, potencjalnie dogodne miejsce dla pachnicy dębowej 
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Fot. 63. Kruszczyca złotawka Cetonia aurata, chrząszcz z rodzaju Cetonia. 

 

 
Fot. 64. Odchody pachnicy dębowej u podstawy lipy w miejscowości Boroszów 
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Fot. 65. Jaja i choriony czerwończyka nieparka Lycaena dispar – nad rzeką Łomnica we wsi Łomnica 

 

Fot. 66. Ślinik luzytański Arion lusitanicus - gatunek inwazyjny – wieś Łomnica 
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Fot. 67. Ślimak winniczek Xelix pomatia – wieś Łomnica 
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Fot. 68. Bezkręgowce gminy Olesno. A – Trzmiel rudy; B – Wojsiłka pospolita; C – Pilarz polny; D – Ogrodnica niszczylistka; E – Łanocha 
pobrzęcz; F – Przestrojnik jutrina; G – Pasikonik zielony; H – Strojnica baldaszówka; I – Pszczolinka niebieskawa; J – Padlinówka; K – 

Smuklik rdzawonogi;  L – Łunica czerwona; M – Galonówka Srebrnica 
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Fot. 69. Bezkręgowce gminy Olesno. A – Ciemnokres wierzbowiec; B – Szklarnik leśny; C – Świtezianka błyszcząca; D – Biedronka 
azjatycka; E – Mrówka rudnica; F – Narożnica zbrojówka; G 0 Trzmiel łakowy;  H – Strzępotek perełjkowiec; I – Trzmiel ziemny; J – Krasopani 
poziomkówka; K – Gnojka wytrwała; L – Wąsateczka zawilczaneczka; M – Trzmiel kamiennik; N – Konik wszędobylski; O – Konik osiodłany; 

P – Podłatczyn roesela. 

 

8.4. Ichtiofauna 

8.4.1. Metodyka badań 

Badania ichtiofauny zostały przeprowadzone w sezonie wiosennym i wczesnoletnim w 2021 r., w oparciu 

o badania własne – elektropołowy. Badania wykonane zostały metodą transektową. Długość penetrowanych 

odcinków wynosiła od 200 m do 500 m w zależności od możliwości wykonywania badań w zbiorniku lub cieku 

wodnym. Do celów oceny składu gatunkowego zastosowano metodę elektropołowu (Zalewski 1983, 1985), 

zgodnie z normą europejską (The Europen Standard EN 14011:2003) oraz z Ustawą z dn. 18 kwietnia 1985 r. o 
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Rybactwie Śródlądowym (Dz. U. 1958 nr 21 poz.91), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących 

w wodzie ( Dz. U. 2001 nr 138, poz.1559) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1980 nr 6 poz. 17).  

8.4.2.  Wyniki badań 

W gminie znaczna część zbiorników wodnych jest prywatna oraz zarybiana, często we władaniu Polskich 

Związków Wędkarskich. Wykonano badania również na ciekach wodnych takich jak Stobrawa, Budkowiczanka 

czy Liswarta, gdzie odnotowano pojedyncze osobniki gatunków ryb, w tym również objetych ochroną gatunkową. 

Zinwetaryzowano 14 gatunków ryb, w tym 3 objęte ochroną częściową – piskorz Misgurnus fossilis, śliz 

zwyczajny Barbatula barbatula oraz kilka osobników minoga czarnomorskiego Eudontomyzon mariae, będący 

również w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Minóg ukraiński w Polskiej czerwonej księdze zwierząt ma 

status NT – bliski zagrożenia. Poniżej zestawienie wyników z badań ichtiologicznych przeprowadzonych na 

terenie gminy Olesno. 

Tabela 12. Wyniki badań ichtiologicznych. 

Lp. Gatunek Status ochrony 

1 Ciernik Gasterosteus aculeatus Brak 

2 Karaś pospolity Carassius carassius Brak 

3 Lin  Tinca Tinca Brak 

4 Płoć Rutilus rutilus Brak 

5 Kiełb Gobio gobio Brak 

6 Piskorz Misgurnus fossilis Ochrona częsciowa 

7 Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae Ochrona częsciowa, Polska czerwona księga 

zwierząt, Czerwona lista zwierząt ginących i 

zagrożonych w Polsce. 

8 Czebaczek amurski Pseudorasbora parva Gatunek inwazyjny 

9 Sumik karłowaty Ameiurus nebulosus Gatunek inwazyjny 

10 Śliz zwyczajny Barbartula barbartula Ochrona częsciowa 

11 Kleń Squalius cephalus Brak 

12 Lipień Thymallus thymallus Brak 

13 Okoń Perca fluviatilis Brak 

14 Wzdręga Scardinius erythrophthalmus Brak 
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8.4.3. Zagrożenia i zalecenia ochronne 

Dla wskazanych gatunków ichtiofauny, szczególnie objętych ochroną wskazuje się następujące 

zagrożenia: 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

F02.03  Wędkarstwo C - 
Intensywne zarybianie wód, wydeptywanie 

linii brzegowej, stosowanie zanęt 
powoduje zakwaszenie wód 

H01.05 

Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z 
powodu działalności 

związanej z rolnictwem i 
leśnictwem 

C - 

Spływ substancji chemicznych z pól i łąk. 
Powyższe spowodowane jest 

intensywnym rolniczym użytkowaniem 
terenu wokół zbiorników i rzek, co może 

się wiązać ze spływem substancji 
eutrofizujących tj. azotany czy fosforany. 

H01.08 

Rozproszone 
zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych z 
powodu ścieków z 

gospodarstw domowych 

C - 
Nieuporządkowana gospodarka wodno – 

ściekowa (bytowe zanieczyszczenia 
wody) 

I01  Obce gatunki inwazyjne C - 

W obrębie stanowiska stwierdzono 
inwazyjne gatunki, na skutek 
wprowadzania do zbiorników 

hodowlanych materiału zarybieniowego 
z nieznanego źródła 

J02.01 
Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – 
ogólnie 

B - 
Prace melioracyjne prowadzące do 

obniżenia poziomu wody 

J02.03.02 
Regulowanie koryt 

rzecznych 
B - 

Prostowanie i umacnianie brzegów, 
skutkujące utratą mikrosiedlisk 

niezbędnych do rozwoju osobników oraz 
tarlisk minogów i ryb 

J02.05.05 
Niewielkie projekty 

hydrotechniczne, jazy 
B - 

Zabudowa poprzeczna rzek, która 
doprowadza w efekcie do fragmentacji 

populacji i wymierania izolowanych 
subpopulacji. 

Nieuporządkowana gospodarka stawowa 
w sąsiedztwie niewłaściwie działających 

urządzeń hydrotechnicznych (jazy, 
zastawki) 

J02.06.05  
Pobór wód 

powierzchniowych przez 
farmy rybne 

C - 

Woda z rzek pobierana jest na potrzeby 
hodowlanych stawów rybackich co 
prowadzi do wahań poziomu wody 

w rzece 

M01.02  
Susze i zmniejszenie 

opadów 
C - 

Zmniejszenie opadów oraz długo 
utrzymująca się susza może doprowadzić 

do obniżenia się lustra wody co w 
konsekwencji może prowadzić do zaniku 

siedliska.       

 

Przez Gminę Olesno przebiega główna rzeka Stobrawa wraz z dopływem Budkowiczanka oraz rzeka 

Liswarta wraz z dopływem Łomnicy oraz inne mniejsze cieki wodne i rowy melioracyjne. Na terenie gminy 

przeważają zbiorniki wodne, będące w posiadaniu Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego, zarybiane 
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i wykorzystywane gospodarczo. Zbiornik te są regularnie oczyszczane, brzegi wykaszane z roślinności, w celu 

zapewnienia bezpośredniego dostępu i bezproblemowego połowu. 

 

Fot. 70. Zbiornik hodowlany we wsi Borki. 

 

Fot. 71. Zbiornik hodowlany we wsi Borki. 

Dla utrzymania populacji chronionych gatunków tj. minoga ukraińskiego, piskorza i śliza zwyczajnego, 

kluczowe jest zachowanie siedlisk w możliwie naturalnym, niezmienionym stanie. Na rzekach, gdzie stwierdzono 

ww. przedstawicieli ichtiofauny, nie znajdują się przegrody, co umożliwia swobodną migrację ryb i minogów oraz 

stanowi ciągłość biegu na długich odcinkach. Propnuje się wykonywać nasadzenia wzłuż brzegów rzek, 

rodzimych gatunków drzew np. olchy czarnej. Podobnie jak w przypadku ochrony bezkręgowców podmioty, 
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prowadzące gospodarkę hodowlaną, powinny dbać o właściwe zabezpieczenia i sprawność urządzeń 

hydrotechnicznych (jazy, zastawki), w celu unikania przedostania się osobników hodowlanych do naturalnego 

środowiska cieków wodnych i rzek. Dodatkowo podmioty te powinny sprawdzać zakupiony materiał zarybieniowy 

przed wprowadzeniem go do zbiorników, w celu uniknięcia przedostania się do środowiska wodnego obcych 

gatunków inwazyjnych, a w przypadku ich odnotowania podjąć natychmiastowe działania, mające na celu 

usunięcie ich ze środowiska gatunków rodzimych i chronionych. 

W przypadku ochrony ichtiofauny zastosowanie się do powyższych zaleceń przyczyni się do utrzymania 

jak i wzrostu populacji stwierdzonych gatunków, zwłaszcza ryb objętych ochroną. Nie proponuje się obszarów do 

objęcia ich dodatkowa ochroną. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Fot. 72. Piskorz Misgurnus fossilis w cieku wodnym na południe od Chałupek (fot. Michał Mięsikowski). 

 

Fot. 73. Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (ślepica) w cieku wodnym na południe od Chałupek (fot. Michał Mięsikowski). 
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Fot. 74. Larwa minoga ukraińskiego w rz. Łomnica w m. Łomnica (fot. Monika Stankiewicz). 

 

Fot. 75. Sumik karłowaty Ameiurus nebulosus w dopływie Łomnicy w okolicach wsi Kolonia Łomnicka (fot. Monika Stankiewicz) 
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Fot. 76. Śliz pospolity Barbatula barbatula w rz. Budkowiczanka we wsi Leśna (fot. Monika Stankiewicz). 

 

Fot. 77. Czebaczek amurski Pseudorasbora parva w cieku wodnym w Boroszowie (fot. Monika Stankiewicz). 
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Fot. 78. Lipień Thymallus thymallus na rz. Łomnica. 

8.5.  Herpetofauna 

8.5.1. Metodyka badań 

Badania płazów oraz gadów były prowadzone w latach 2020-2021 r. Prace terenowe polegały na 

obserwacji oraz nasłuchach zbiorników wodnych. Wykonano dodatkowo metodę czerpakowania w dostępnych 

zbiornikach wodnych. Notowano poszczególne formy rozwojowe oraz określano w miarę możliwości ilościowo 

wyniki obserwacji. Poszukiwane siedlisk rozrodczych, a także tras jesiennych migracji.   

Metodyka badania gadów, podobnie jak w przypadku płazów polegała na obserwacji terenów, ze 

szczególnym uwzględnieniem miejsc nasłonecznionych oraz poszukiwaniu śladów bytowania gadów np. wylinek.  

8.5.2. Wyniki badań  

Podczas badań odnotowano łącznie 13 gatunków, w tym min. 8 gatunków płazów oraz 5 gatunków 

gadów. Wszystkie płazy i gady objęte są ochroną gatunkową. Wykazano jedno stanowisko traszki grzebieniastej 

Triturus cristatus, objętej ochroną ścisłą oraz będącą przedmiotem zainteresowania UE, wpisaną do Dyrektywy 

siedliskowej zał II i IV. Potwierdzono jej obecność na podstawie jaj odnalezionych w niewielkim rozlewisku, 

położonym przy stawach hodolwanych oddalonych na północ od wsi Stare Olesno. Odnotowane płazy i gady 

zostały przedstawione poniżej w tabeli, ze wskazaniem ochrony prawnej oraz statusem zagrożenia. 
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Tabela 13. Zinwentaryzowane gatunki płazów i gadów 

L.p. 
GATUNEK 

(NAZWA POLSKA I 
ŁACIŃSKA) 

GATUNEK 
CHRONIONY 

POLSKIM PRAWEM 

PRZEDMIOT 
ZAINTERESOWANIA 
UNII EUROPEJSKIEJ 

STATUS IUCN 

Amphibia 

1.  
Grzebiuszka ziemna 
Pelobates fuscus 

TAK – ścisła ochrona 
gatunkowa 

TAK  - dyr. siedliskowa 
zał. IV 

LC – niższego ryzyka 

2.  Rana esculenta complex 
TAK – ochrona 

częściowa 
TAK  - dyr. siedliskowa 

zał. IV i V 
LC – niższego ryzyka 

3.  
Żaba trawna 
Rana temporaria 

TAK - ochrona 
częściowa 

TAK  - dyr. siedliskowa 
zał. V 

LC – niższego ryzyka 

4.  
Żaba moczarowa 
Rana arvalis  

TAK – ścisła ochrona 
gatunkowa 

TAK  - dyr. siedliskowa 
zał. IV 

LC – niższego ryzyka 

5.  
Ropucha szara 
Bufo bufo 

TAK - ochrona 
częściowa 

NIE LC – niższego ryzyka 

6.  
Ropucha zielona 
Bufotes viridis 

TAK – ochrona ścisła 
TAK  - dyr. siedliskowa 

zał. IV 
LC – niższego ryzyka 

7.  
Traszka zwyczajna 
Lissotriton vulgaris 

TAK – ochrona 
częściowa 

NIE LC – niższego ryzyka 

8. T 
Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 

TAK – ochrona ścisa  
TAK  - dyr. siedliskowa 

zał. II i IV 
LC – niższego ryzyka 

Reptilia 

9.  
Jaszczurka zwinka 
Lacerta agilis 

TAK - ochrona 
częściowa 

TAK  - dyr. siedliskowa 
zał. IV 

LC – niższego ryzyka 

10.  
Jaszczurka żyworodna 
Zootoca vivipara 

TAK - ochrona 
częściowa 

TAK  - dyr. siedliskowa 
zał. IV 

LC – niższego ryzyka 

11.  
Zaskroniec zwyczajny 
Natrix natrix 

TAK - ochrona 
częściowa 

NIE LC – niższego ryzyka 

12.  
Żmija zygzakowata  
Vipera berus  

Tak – ochrona 
częsciowa 

TAK – Konwencja 
Berneńska zał III 

LC – niższego ryzyka 

13.  
Padalec zwyczajny 
Anguis fragilis 

Tak – ochrona 
częsciowa 

NIE 
NT – bliskie 
zagrożenia 

 

W gminie Olesno przeważająca część zbiorników, należy do prywatnych przedsiębiorców jak np. 

Polskiego Związku Wędkarskiego bądź do osób prywatnych, które są zarybiane, użytkowane regularnie przez 

wędkarzy a także często pozbawione jakiejkolwiek roślinności. Zbiorniki te nie spełniają warunków siedliskowych 

dla płazów a najczęściej spotykane gatunki w nich to żaby zielone, brunatne i ropuchy. W zbiornikach o mniejszej 

ingerencji człowieka lub jej pozbawione, odnotowano większą liczbę osobników i gatunków płazów. 

Bezpośrednio przy stawach hodowlanych położnych pomiędzy Starym Olesnem a Starą Chudobą, na terenie 

należącym do Nadleśnictwa Olesno, w oddziale 206 Leśnictwo Siedem Źródeł, potwierdzono siedlisko rozrodu 

traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Ze względu na sąsiedztwo zbiorników hodowlanych oraz silny rozwój 

terenu, w wyniku którego powstają nowe zbiorniki do gospodarczego wykorzystania, nie proponuje się 

powyższego obszaru do objęcia dodatkowo ochroną, ze względu na brak możliwości zachowania stanowiska i 
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ograniczenia głównego zagrożenia jakim jest, przekształcanie środowiska oraz presja ze strony drapieżników 

(ryb, ptaków). 

Dodatkową ochroną proponuje się objąć zbiornik wodny, o którym wspomniano w rozdziale 8.3.2, 

zlokalizowany nad rzeka Łomnicą, w Starych Kucobach, na którym potwierdzono występowanie chronionej 

zalotki większej Leucorhinia pectoralis. Właściwe odtworzenie zbiornika i jego utrzymanie z pewnością 

doprowadzi do zwiększenia się populacji gatunków płazów w tej lokalizacji. Zbiornik położony przy ekstensywnie 

użytkowanej łące oraz znajdujące się z bliskim sąsiedztwie lasu, co stanowi siedlisko do schronienia oraz 

zimowania gatunków płazów.   

8.5.3. Zagrożenia i zalecenia ochronne 

Zagrożeniami zlokalizowanymi na terenie gminy Olesno, znacznie ograniczające populacje płazów 

i gadów są problemy powszechnie spotykane: 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

A02.01 Intensyfikacja rolnictwa B - 
Wielkoobszarowe rolnictwo i leśnictwo 

powoduje zmniejszenie siedlisk dla 
płazów i gadów 

A08 
Nawożenie/nawozy 

sztuczne/ 
B - 

Stosowanie nawozów oraz środków 
ochrony roślin powoduje ubożenie składu 
pokarmowego łąk, Spływy nawozów z pól 
oraz łąk prowadzi do pogorszenia stanu 

ekologicznego wód 

F02.03  Wędkarstwo C - 

Intensywne zarybianie wód, wydeptywanie 
linii brzegowej, stosowanie zanęt 
powoduje zakwaszenie wód oraz 

przypadkowy połów płazów 

K03.04 Drapieżnictwo   

Drapieżnictwo stwarzane przez człowieka, 
m.in. w stawach hodowlanych, poprzez 

zarybianie drapieżnymi gatunkami, 
zjadającymi jaja i larwy płazów 

G05.01  
Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 
B - 

Nadmierne wydeptywanie linii brzegowej, 
wykorzystywanej przez herpetofaunę jako 

miejsce zimowania 

H1.05  

 

Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z 
powodu działalności 

związanej z rolnictwem i 
leśnictwem 

C - 

Spływ substancji chemicznych z pól i łąk. 
Powyższe spowodowane jest 

intensywnym rolniczym użytkowaniem 
terenu wokół zbiorników, co może się 

wiązać ze spływem substancji 
eutrofizujących tj. azotany czy fosforany. 

H01.08 

Rozproszone 
zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych z 
powodu ścieków z 

gospodarstw domowych 

C - 

Niezidentyfikowane, punktowe zrzuty 
ścieków m.in. wynikające z nieszczelności 
zbiorników bezodpływowych 

 

J02.01.02 
Osuszanie terenów 

morskich, ujściowych, 
bagiennych 

C - 
Przesuszanie terenów podmokłych, łąk 

i bagien 

J03.01  
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech 
siedliska 

B - 
Siedlisko narażone na zanik oraz 

pogorszenie jego stanu. 
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Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

K01.03  Wyschnięcie B - Zanik siedliska 

K02.03 Eutrofizacja A - 

Intensywne zarastanie zbiorników, 
pokrywającą całe lustro wody, 
ograniczającą dostęp światła 

i powodującą nadmierny rozkład biogenów 
i materii organicznej uwalnianej w 

zbiorniku prowadzące do zeutrofizowania 
zbiornika  i zaniku siedliska. 

M01.02  Susze i zmniejszenie 
opadów 

B - 
Obniżenie opadów atmosferycznych może 

doprowadzić do zaniku siedliska  

 

Dodatkowo problem stanowi deficyt naturalnych zbiorników wodnych oraz dzikie wysypiska śmieci, 

powstające w lasach lub nad zbiornikami lub rzekami, stanowiące często antropogeniczne pułapki, z których nie 

potrafią się wydostać. 

Na polach, łąkach i pastwiskach żyje stosunkowo mało kręgowców, w tym płazów. Najczęściej 

spotykanymi płazami są ropucha szara i ropucha zielona, a w pobliżu niewielkich zbiorników, często 

spełniających role wodopoju, żyją niektóre gatunki żab zielonych. Charakterystycznym gadem dla tych biotopów 

jest jaszczurka zwinka. Na ciepłych i suchych łąkach, polanach czy skrajach lasów, występują miejscami również 

inne gatunki jaszczurek jak np. padalec a na terenach podmokłych, chłodniejszych, potwierdzono występowanie 

żmii zygzakowatej.  W pobliżu domostw, w ogrodach i parkach żyją niektóre gatunki płazów i gadów a także 

pozostałych grup zwierząt. W przydomowych ogrodach spotyka się ropuchę zieloną i jaszczurkę zwinkę. 

Wszystkie płazy w Polsce są objęte ochroną gatunkową. Część z nich, dodatkowo objemuje ochrona 

czynna jak np. traszkę grzebieniastą. Utrzymanie populacji płazów, zależy od dostępności zbiorników, obecności 

odpowiedniej roślinności umożliwiającej rozród i rozwój gatunków, jakości stanu wody, obecności drapieżnych 

ryb i ptaków, często również wielkości zacienienia zbiorników a także otoczenie zbiornika, stanowiace miejsce 

zimowania płazów. Jedną z ważniejszych charakterystyk, stwarzających możliwość rozwoju płazów jest 

odległość między sąsiadującymi zbiornikami, właściwymi dla zasiedlenia przez te grupę zwierząt. W przypadku 

gminy Olesno, brak jest zachowanej łączności pomiedzy lokalnymi populacjami płazów bezogonowych, zaś w 

przypadku traszki grzebieniastej populacja jest izolowana. Mimo iż traszka grzebieniasta posiada zdolność 

migracji na ok. 800-1200 metrów, obecność barier typu dróg lub rzek czy zbiorników hodowlanych w pobliżu 

siedliska, ogranicza jej migrację do minimum.  

Działaniem podstawowym jakie może zapewnić wzrost populacji płazów, dotyczy zamierzeń 

prowadzących do utrzymania wysokiego zagęszczenia zbiorników wodnych oraz utrzymania korzystnego 

siedliska lądowego pomiędzy nimi. Konieczne jest odtwarzanie starych i budowanie nowych zbiorników wodnych, 

pozbawionych drapieżników, z zachowanym, właściwym stanem wody oraz pozostawienie ich do naturalnej 
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sukcesji (z wyłączeniem możliwości zarastania przez drzewa i krzewy). Szczegółowe zalecenia budowy lub 

renowacji stawów oraz ich otoczenia są następujące: 

 Lokalizowanie zbiorników w dostatecznie bliskiej odległości; 

 Zbiorniki powinny posiadać wypłycenia szybko nagrzewające się, miejsca głębsze oraz nieregularną linię 

brzegową, jednak pozbawione stromych skarp; 

 Nie należy wprowadzać do zbiorników naturalnych ryb z nieznanego materiału zarybieniowego; 

 Nie dopuszczać do zarastania obrzeży zbiornika krzewami i drzewami, co będzie powodować nadmierne 

zacienienie; 

 W otoczeniu zbiornika powinny znajdować się miejsca do schronienia oraz zimowania np. usypane pryzmy z 

kamieni, gałęzi lub ziemi, przykryte darnią lub pozostawione w okolicy zbiornika kłody drzew, wykroty lub konary. 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 79. Dyspersja młodych ropuch szarych Bufo bufo nad zbiornikiem położonym przy Harcerskim Ośrodku w Kucobach. 
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Fot. 80. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis nad zbiornikiem położonym nad rzeką Łomnica w Starych Kucobach. 

 

Fot. 81. Rana esculenta complex w zbiorniku położonym nad rzeką Łomnica w Starych Kucobach. 
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Fot. 82. Rana esculenta complex - kompleks żab zielonych w kompleksie leśnym między Wysoką a Wachowicami. 

 

 
Fot. 83. Żmija zygzakowata Vipera berus - użytek ekologiczny "Suchy Staw". 
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Fot. 84. Jajo traszki grzebieniastej Triturus cristatus przy stawach hodowlanych w okolicach Starego Olesna. 

 
 

Fot. 85. Szczątki padalca zwyczajnego Anguis fragilis w okolicy m. Wojciechów. 
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8.6.  Ornitofauna 

8.6.1. Metodyka badań 

Badania ornitofauny wykonano w latach 2020-2021. Poprzedzone zostały rozpoznaniem kartograficznym 

mającym na celu określenie typu środowiska pod kątem wartości przyrodniczych dla poszczególnych grup 

ptaków. Badania terenowe wykonano poprzez rejestrację gatunków na podstawie odgłosów (nasłuchy) – w 

przypadku gatunków śpiewających oraz obserwacji bezpośredniej osobników – ptaki szponiaste i wodne. 

Obserwacje i nasłuchy prowadzone były z  wykorzystaniem metody zbliżonej do metody transektowej oraz z 

punktu. Na terenach potencjalnego gniazdowania obserwowane były również zachowania godowe w celu 

potwierdzenia faktu gniazdowania. 

8.6.2. Wyniki badań 

Podczas badań zinwentaryzowano 70 gatunki ptaków, z czego 11 z nich jest ujętych w Dyrektywie 

Siedliskowej – błotniak stawowy, bocian biały, bocian czarny, czapla biała, dzierzba gąsiorek, derkacz 

zwyczajny, łabędź krzykliwy, bielik, zimorodek, przepiórka oraz żuraw. Dodatkowo cenną informacją jest 

potwierdzenie lęgowiska żurawia zwyczajnego oraz łabędzia krzykliwego.  

Tabela 14. Zinwentaryzowane gatunki ptaków. 

L.p. 
GATUNEK (NAZWA 

POLSKA I ŁACIŃSKA) 

GATUNEK 
CHRONIONY 

POLSKIM PRAWEM 

PRZEDMIOT 
ZAINTERESOWANIA 

WSPÓLNOTY (zał. I dyr. 
ptasiej) 

STATUS IUCN 

1.  
Bażant zwyczajny 
Phasianus colchicus 

 
Gatunek łowny 

 
NIE 

LC – niższego 
ryzyka 

2.  
Bielik 
Halieetus albicilla 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 
ryzyka 

3.  
Błotniak stawowy 
Circus aeruginosus 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 

ryzyka 

4.  
Bocian biały 
Ciconia ciconia 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 

ryzyka 

5.  
Bocian czarny 
Ciconia nigra 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 

ryzyka 

6.  
Czajka 
Vanellus vanellus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

7.  
Czapla biała  
Ardea alba 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 
ryzyka 

8.  
Czapla siwa   
Ardea cinerea 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 
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L.p. 
GATUNEK (NAZWA 

POLSKA I ŁACIŃSKA) 

GATUNEK 
CHRONIONY 

POLSKIM PRAWEM 

PRZEDMIOT 
ZAINTERESOWANIA 

WSPÓLNOTY (zał. I dyr. 
ptasiej) 

STATUS IUCN 

9.  
Czyż zwyczajny  
Spinus spinus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

10.  
Derkacz zwyczajny 
Crex crex 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 
ryzyka 

11.  
Drozd śpiewak 
Turdus philomelos 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

12.  
Dudek zwyczajny 
Upupa epops 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

13.  
Dzierzba gąsiorek 
Lanius collurio 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 

ryzyka 

14.  
Dzięcioł duży  
Dendrocopos major 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

15.  
Dzięciołek   
Dendrocopos minor 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

16.  
Dziwonia zwyczajna 
Erythrina erythrina 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

17.  
Dzwoniec  
Chloris chloris 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

18.  
Gągoł krzykliwy 
Bucephala clangula 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

19.  
Gil zwyczajny 
Pyrrhula pyrrhula 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

20.  
Grubodziób zwyczajny 
Coccothraustes 
coccothraustes 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

21.  
Jaskółka dymówka 
Hirundo rustica 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

22.  
Jaskółka oknówka 
Delichon urbicun 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

23.  
Jastrząb zwyczajny 
Accipiter gentilis  

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

24.  
Jer 
Fringilla montifringilla 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

25.  
Jerzyk zwyczajny  
Apus apus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

26.  
Kaczka krzyżówka 
Anas platyrhynchos 

Gatunek łowny NIE 
LC – niższego 
ryzyka 
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L.p. 
GATUNEK (NAZWA 

POLSKA I ŁACIŃSKA) 

GATUNEK 
CHRONIONY 

POLSKIM PRAWEM 

PRZEDMIOT 
ZAINTERESOWANIA 

WSPÓLNOTY (zał. I dyr. 
ptasiej) 

STATUS IUCN 

27.  
Kapturka 
Sylvia atricapilla 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

28.  
Kawka zwyczajna  
Corvus monedula 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

29.  
Kopciuszek zwyczajny  
Phoenicurus ochruros 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

30.  
Kormoran 
Phalacrocorax carbo 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

31.  
Kos  
Turdus merula 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

32.  
Kowalik zwyczajny 
Sitta europaea 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

33.  
Kulczyk zwyczajny 
Serinus serinus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

34.  
Kurapatwa zwyczajna 
Perdix perdix 

 
Gatunek łowny 

 
NIE 

LC – niższego 
ryzyka 

35.  
Kwiczoł 
Turdus pilaris 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

36. Ł 
Łabędź krzykliwy 
Cygnus cygnus  

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 
ryzyka 

37.  
Łabędź niemy 
Cygus olor 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

38.  
Łyska zwyczajna   
Fulica atra  

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

39.  
Mazurek  
Passer montanus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

40.  
Mewa śmieszka  
Chroicocephalus 
ridibundus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

41.  
Modraszka  
Cyanistes caeruleus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

42.  
Muchołówka szara 
Muscicapa striata 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

43.  
Myszołów zwyczajny 
Buteo buteo 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

44. 6 
Nurogęś  
Mergus merganser 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 
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L.p. 
GATUNEK (NAZWA 

POLSKA I ŁACIŃSKA) 

GATUNEK 
CHRONIONY 

POLSKIM PRAWEM 

PRZEDMIOT 
ZAINTERESOWANIA 

WSPÓLNOTY (zał. I dyr. 
ptasiej) 

STATUS IUCN 

45.  
Piecuszek 
Phylloscopus trochilus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

46.  
Pleszka zwyczajna  
Phoenicurus phoenicurus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

47.  
Pliszka siwa  
Motacilla alba 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

48.  
Pliszka żółta 
Motacilla flava 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

49.  
Pokląskwa 
Saxicola rubetra 

TAK NIE 
LC – niższego 

ryzyka 

50.  
Przepiórka 
Coturnix coturnix 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 
ryzyka 

51.  
Pustułka  
Falco tinnunculus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

52.  
 

Raniuszek  
 Aegithalos caudatus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

53.  
Rudzik 
Erithacus rubecula 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

54.  
Sikora bogatka  
Parus major 

TAK NIE 
LC – niższego 

ryzyka 

55.  
Sikora czubatka 
Lophophandes cristatus 

TAK NIE 
LC – niższego 

ryzyka 

56.  
Skowronek zwyczajny  
Alauda arvensis  

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

57.  
Słonka zwyczajna 
Scolopax rusticola 

Gatunek łowny NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

58.  
Sójka zwyczajna   
Garrulus glandarius 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

59.  
Sroka  
Pica pica 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

60.  
Srokosz 
Lanius excubitor 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

61.  
Szpak 
Sturnus vulgaris 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

62.  
Świergotek drzewny 
Anthus trivialis 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 
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L.p. 
GATUNEK (NAZWA 

POLSKA I ŁACIŃSKA) 

GATUNEK 
CHRONIONY 

POLSKIM PRAWEM 

PRZEDMIOT 
ZAINTERESOWANIA 

WSPÓLNOTY (zał. I dyr. 
ptasiej) 

STATUS IUCN 

63.  
Trzciniak zwyczajny 
Acrocephalus 
arundinaceus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

64.  
Trznadel 
Emberiza citrinella 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

65.  
Wilga  
Oriolus oriolus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

66.  
Wrona siwa  
Corvus cornix 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

67.  
Wróbel domowy 
Passer domesticus 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

68.  
Zięba zwyczajna  
Fringilla coelebs 

TAK NIE 
LC – niższego 
ryzyka 

69.  
Zimorodek 
Alcedo atthis 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 
ryzyka 

70.  
Żuraw zwyczajny 
Grus grus 

TAK Tak (Dyr. ptasia) 
LC – niższego 
ryzyka 

  

8.6.3. Zagrożenia i zalecenia ochronne 

Gatunki awifauny, spotykane są we wszystkich możliwych typach środowiska – w terenie zabudowanym, 

na terenach leśnych, otwartych, podmokłych. Wybierają swoje miejsca ze względu na mozaikę różnych siedlisk 

i dużą dostępność gniazdowania. Tereny wielkomiejskie zapewniają również mniejszą presję ze strony 

drapieżników, dodatkowe źródła pokarmu oraz łagodniejszy klimat, szczególnie zimą. W lasach nizinnych często 

spotyka się takie gatunki jak: czapla siwa, kukułka, dzięcioł duży, szpak, wilga, sikora bogatka, ziębę czy 

mazurka. Wiele gatunków ptaków żyje w pobliżu siedlisk ludzkich np. sierpówka, jerzyk, kos, kopciuszek, 

jaskółka dymówka, jaskółka oknówka i wróbel. W okresie zimy zalatują również: wrona, mazurek, pliszka siwa, 

dziwonia, bogatka, dzwoniec i inne.  

W gminie odnotowano następujące zagrożenia dla awifauny: 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

E01.03 Zabudowa rozproszona B - 
Intensywna rozbudowa wsi w postaci 
zabudowy rozproszonej zawęża areał 

żerowania. 

A08 
Nawożenie/nawozy 

sztuczne/ 
B - 

Stosowanie nawozów powoduje ubożenie 
bezkręgowców, będących składową 

pokarmu ornitofauny. Dodatkowo 
stosowanie nawozów zagraża ptakom, 
zakładającym gniazda na powierzchni 
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Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

gruntu. 

B02.01 
Odnawianie lasu po 

wycince 
C - 

Monokultury leśne w lasach 
gospodarczych i młody ekosystem leśny 
nie stwarzający odpowiednich warunków 

do miejsce lęgowych (np. dziupli). 
Prowadzenie wycinki drzew, również 

w sezonie lęgowym ptaków 

B02.02 Wycinka lasu C - 

B02.04 
Usuwanie martwych i 
umierających drzew 

C - 

 
H04.03 

Inne zanieczyszczenia 
powietrza 

A - 
Zanieczyszczenie atmosfery przez 

przemysł i komunikację 

H1.05 
 

Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z 
powodu działalności 

związanej z rolnictwem i 
leśnictwem 

C - 

Spływ substancji chemicznych z pól i łąk. 
Powyższe spowodowane jest 

intensywnym rolniczym użytkowaniem 
terenu wokół zbiorników, co może się 

wiązać ze spływem substancji 
eutrofizujących tj. azotany czy fosforany. 
Zagrożenie dla gatunków gniazdujących 

w obrębie wód. 

F02.03 Wędkarstwo C - 
Zaplątywanie się w sznurki, żyłki, 

połykanie przynęt wędkarskich 

F03.01 Polowanie A - 
Kłusownictwo, polowanie i odstrzał 

gatunków, 

G05.01 
Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 
B - 

Nadmierna penetracja ludzka (niszczenie 
gniazd i płoszenie ptaków), śmieci 
pozostawiane przez mieszkańców 

i odwiedzających 

J02.01 
Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 
C  

Melioracje rowów i cieków wodnych, 
osuszanie terenów bagiennych, łąk, 

stanowiących miejsce żerownaia 
i gniazdowania 

K03.04 Drapieżnictwo B  

Wzrost presji drapieżników naturalnych 
np. lisów, tchórza jak i związanych ściśle 
z życiem społecznym tj. psa domowego, 

kota domowego 

 

Dodatkowo wyróżnia się : 

 nieprawidłowo prowadzone termomodernizacje i remonty budynków, 

 niewłaściwe zarządzanie zielenią miejską (np. mała ilość zieleni urządzonej, brak budek dla ptaków, 

pozwolenia na usuwanie drzew na terenach prywatnych, stanowiących dobre warunki do rozwoju ptaków 

i innych grup zwierzat np. owadów i nietoperzy) 

Sianokosy, żniwa, orka i stosowanie pestycydów są najgroźniejszymi zabiegami agrotechnicznymi dla 

fauny pól, łąk i pastwisk. Na przykład okres gniazdowania niektórych ptaków, np. kuropatwy czy skowronka 

zwyczajnego, zbiega się zwykle z pierwszym pokosem koniczyny. Wiele gniazd zostaje wówczas zniszczonych, 

a dorosłe ptaki instynktownie bronią gniazd i giną pod kosiarką.  

Najpopularniejszą metodą ochrony czynnej awifauny jest zakładanie skrzynek lęgowych. Praktyka ta jest 

stosowana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w obrębie terenów leśnych oraz przy 

łąkach i zbiornikach na gruntach leśnych oraz jako kompensacja przy przeprowadzaniu prac związanych z 
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modernizacją budynków. Proponuje się również, jak to wskazano w przypadku bezkręgowców, sadzenie drzew i 

krzewów, jednak w przypadku ptaków również z nasadzeniami gatunków owocujących, zapewniających miejsca 

do żerowania i do zakładania gniazd. Należy również prowadzić akcje edukacyjne w zakresie, sposobów 

tworzenia miejsc spokoju dla awifauny, rodzajów montowanych budek lęgowych oraz właściwego dokarmiania 

ptaków w okresie zimowym. 

 Podczas badań zlokalizowano dwa gatunki lęgowe – łabędzia krzykliwego Cygnus cugnus oraz żurawia 

Grus grus. Stanowisko łabędzia krzykliwego odnotowano na stawie hodowlanym „Żurawiniec”, na którym 

przeprowadzono remont, celem odbudowy ichtiofauny zbiornika. Wskazano również zakaz połowu amatorskiego 

połowu ryb do dnia 31-12.2021 r. Największym zagrożeniem dla łabędzi są wędkarze, a w tym przypadku lęgi 

odbyły się na stawie przeznaczonym do celów wędkarskich. Ze względu na zakończenie remontu przed okresem 

lęgowym tego gatunku oraz zakaz połowów, które mogły doprowadzić do wypłoszenia łabędzi, lęgi oraz 

wychowanie młodych osobników przebiegło zgodnie z biologią tego gatunku. W sierpniu odnotowano dwa młode 

osobniki wraz z dorosłymi ptakami. Nie proponuje się objęcia terenu zbiornika dodatkowa ochroną, ze względu 

na brak możliwości ograniczenia zagrożenia, jakim są metody i narzędzia wykorzystywane przez wędkarzy 

(haczyki, żyłki stanowiące zagrożenie przez połknięcie, płoszenie, wydeptywanie roślinności w zbiorniku oraz 

wokół niego).  

 
Fot. 86. Efekt lęgów łabędzi krzykliwych Cygnus cygnus. 

Źródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=385634859581363&set=p.385634859581363&type=3  

 

Poza ww. gatunkiem odnotowano lęgi żurawia zwyczajnego Grus grus, na zbiorniku wodnym 

w m. Kucoby. Jest to ten sam zbiornik, na którym odnotowano chroniony gatunek ważki – zalotkę większa 

Lucorhinia pectoralis, proponowany do objęcia dodatkową ochroną. Jest to zbiornik naturalny, pozostawiony bez 

ingerencji człowieka, który w okresie lęgowym (marzec – kwiecień 2021), był jedynie podmokły. Odnotowano 
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wówczas jednego młodego osobnika w gnieździe. Należy zastosować się do zaleceń wskazanych w punkcie 

8.3.3. i nie dopuścić do wyschnięcia tego zbiornika. Jego wartość przyrodnicza jest stosunkowo duża a po objęciu go 

ochroną prawna i właściwym nadzorowaniu jego stanu, może znacznie wzrosnąć.    

 
Fot. 87. Efekt lęgów żurawi zwyczajnych Grus grus – jeden młody osobnik w gnieździe.  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 88. Łabędzie nieme Cygnus olor na zbiorniku położonym nad rzeką Łomnica 

 
Fot. 89. Bocian biały Ciconia ciconia w okolicy m. Kucoby 
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Fot. 90. Kaczki krzyżówki Anas platyrhunchos na zbiorniku położonym nad rzeką Łomnica 

 
 

Fot. 91. Zimorodek Alcedo atthis nad brzegiem zbiornika nad rzeką Łomnica. 
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Fot. 92. Skowronek zwyczajny Alauda arvensis na polach uprawnych w miejscowości Bodzanowice. 

 

 
Fot. 93. Para nurogęsi na zbiorniku w m. Borki Wielkie. 
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Fot. 94. Łabędź krzykliwy w miejscu lęgowiska. 

 

8.7. Teriofauna 

8.7.1. Metodyka badań 

Badania ssaków były prowadzone w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r., na podstawie 

zaobserwowanych śladów występowania (tropy, odchody, ślady żerowania, nory, itp.) oraz szlaków migracji. 

Obserwowano również bezpośrednio występujące na tym terenie osobniki. W celu identyfikacji śladów 

bytowania, żerowania i migracji ssaków Wykonawca posłużył się własnym archiwum oraz dostępną literaturą.  

8.7.2. Wyniki badań 

Podczas przeprowadzonych badań zaobserwowano kilkanaście gatunków ssaków. Jeden z nich – wilk 

szary – jest objęty ochroną ścisłą. Jest on również ujęty w Konwencji Berneńskiej, Konwencji Waszyngtońskiej 

oraz w Rozporządzeniu Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej 

fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Sześć gatunków jest  objętych ochroną częściową – bóbr europejski, 

wydra, kret europejski, jeż europejski, wiewiórka pospolita oraz karczownik ziemnowodny. Bóbr oraz wydra są 

również ujęte w Dyrektywie Siedliskowej oraz Konwencji Berneńskiej. Trzynaście gatunków ssaków, są 

gatunkami łownymi, m.in.: dzik europejski, sarna, daniel zwyczajny, jeleń szlachetny, jenot czy lis pospolity. 
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Część informacji w sprawie zwierzyny łownej uzyskano na podstawie Banku Danych o lasach i zwartych tam 

informacjach dotyczących obrębów łowieckich. 

Tabela 15. Zinwentaryzowane gatunki ssaków. 

L.p. 
Gatunek (nazwa polska 
i łacińska) 

Gatunek 
chroniony 
polskim prawem 

Przedmiot zainteresowania unii 
europejskiej 

Status IUCN 

1.  
Dzik europejski 
Sus scrofa 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

2.  
Bóbr europejski 
Castor fiber 

TAK (ochrona 
częściowa) 

Dyrektywa siedliskowa – zał II i IV 
oraz Konwencja berneńska – zał III 

LC – niższego ryzyka 

3.  
Wydra 
Lutra lutra 

TAK (ochrona 
częściowa) 

Dyrektywa siedliskowa – zał II i IV 
oraz Konwencja berneńska – zał III 

LC – niższego ryzyka 

4.  
Wilk  
Canis lupus 

TAK (ochrona 
ścisła) 

Dyrektywa siedliskowa – zał II i IV 
Konwencja berneńska – zał III 
Konwencja Waszyngtońska – zał II 
Rozporządzenie Rady (WE) 338/97 – 
Załącznik A 

LC – niższego ryzyka 

5.  
Sarna 
Capreolus capreolus 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

6.  
Daniel zwyczajny 
Dama dama 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

7.  
Jeleń szlachetny 
Cervus elaphus 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

8.  
Lis pospolity 
Vulpes vulpes 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

9.  
Jenot 
Nyctereutes procynoides 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

10.  
Kret europejski 
Talpa europaea 

TAK (ochrona 
częściowa) 

NIE LC – niższego ryzyka 

11.  
Zając szarak 
Lepus europaeus 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

12.  
Jeż zachodni 
Erinaceus europaeus 

TAK (ochrona 
częściowa) 

NIE LC – niższego ryzyka 

13.  
Łasica pospolita 
Mustela nivalis 

NIE NIE LC – niższego ryzyka 

10. 
Borsuk europejski 
Meles meles 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

11 
Krolik  
Oryctolagus  

NIE NIE - 

12. 
Wizon amerykański 
Mustela vison 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

13. 
Kuna leśna  
Martes martes 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

14. 
Wiewiórka pospolita 
Sciurus vulgaris 

TAK (ochrona 
częściowa) 

NIE LC – niższego ryzyka 

15. 
Karczownik 
ziemnowodny 
Arvicola amphibius 

TAK (ochrona 
częściowa) 

NIE LC – niższego ryzyka 

16. 
Tchórz zwyczajny 
Mustela putorius 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

17. 
Szop pracz* 
Procyon lotor 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

18. 
Piżmak* 
Ondatra zibethicus 
 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 
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L.p. 
Gatunek (nazwa polska 
i łacińska) 

Gatunek 
chroniony 
polskim prawem 

Przedmiot zainteresowania unii 
europejskiej 

Status IUCN 

19 
Szakal złocisty* 
Canis aureus 

Gatunek łowny NIE LC – niższego ryzyka 

* Dane z Planu roku gospodarczego 2020/2021 oraz sprawozdania z wykonania planu roku gospodarczego 2019/2020, BDL 

 

8.7.3. Zagrożenia i zalecenia ochronne 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

E01.03 Zabudowa rozproszona B - 
Intensywna rozbudowa wsi w postaci 
zabudowy rozproszonej zawęża areał 

żerowania oraz rozwoju. 

A08 
Nawożenie/nawozy 

sztuczne/ 
B - 

Stosowanie nawozów powoduje ubożenie 
pokarmu teriofauny.  

B02.02 Wycinka lasu C - 
Zniszczenie siedlisk żerowania oraz 
miejsc rozrodu i rozwoju teriofauny. 

F03.01 Polowanie A - 
Kłusownictwo, polowanie i odstrzał 

gatunków 

G05.01 
Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 
B - 

Nadmierna penetracja ludzka (niszczenie 
gniazd i płoszenie ptaków), śmieci 
pozostawiane przez mieszkańców 

i odwiedzających, płoszenie 

J02.01 
Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 
C  

Melioracje rowów i cieków wodnych, 
osuszanie terenów bagiennych, łąk, 

stanowiących miejsce żerownaia 
teriofauny 

K03.04 Drapieżnictwo B  

Wzrost presji drapieżników naturalnych 
np. lisów, tchórza jak i związanych ściśle 
z życiem społecznym tj. psa domowego, 

kota domowego 

 

Ssaki obejmują wszystkie rodzaje środowiska, w których żyją – środowisko leśne, wodne, łąkowe, 

podziemne a także zurbanizowane. Lasy stwarzają korzystne warunki życia wielu gatunkom zwierząt, które 

znajdują tu dostateczną ilośc pożywienia i bezpiecznego schronienia. Niektóre z nich są stałymi, 

przystosowanymi do leśnego świata mieszkańcami jak np. wiewiórki czy kuny leśne. Wiele z nich spotykamy 

zarówno na terenach leśnych jak i otwartych jak np. borsuk europejski, zając szarak, łasica pospolita. Często las 

jest wykorzystywany jedynie jako miejsce do poszukiwania pokarmu. W lasach nizinnych obok najliczniej 

występujących bezkręgowców, występują najliczniej takie ssaki jak: mysz leśna, ryjówka aksamitna czy 

zaroślowa oraz nornica ruda i inne. Na terenie gminy Olesno, wielokrotnie widziano przebiegające małe ssaki jak 

wyżej wymienione. Jednak próba sfotografowania bez stosowania metody żywołapek, jest bardzo trudna a wręcz 

niemożliwa. W miejscach o bardziej urozmaiconej rzeźbie terenu, w lasach liściastych i iglastych, występują 

również licznie krety, lisy, dziki, jelenie i sarny.  

Pola, łąki i pastwiska charakteryzują się zmianami temperatury i wilgotności, spowodowanymi 

bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady, wiatr). Zwierzęta 
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zamieszkujące te biotopy są narażone na skutki stosowanych przez człowieka zabiegów agrotechnicznych. 

W takich warunkach mogą się utrzymywać jedynie zwierzęta o dużych zdolnościach przystosowawczych. 

Ubarwienie ciała jest istotną cechą przystosowawczą do warunków panujących na polach, łąkach i pastwiskach, 

z tego względu większość kręgowców tu zamieszkujących ma barwę szarobrązową lub brązową jak np. zając 

szarak, myszy czy chociażby skowronek. Również sposób ukrywania się pomaga w ich egzystencji w tym 

środowisku np.: kret, karczownik a także nornik zwyczajny, będący ważnym szkodnikiem roślin uprawnych.  

Zwierzęta wodne to organizmy trwale przystosowane do wodnego trybu życia. Nie są więc zwierzętami 

wodnymi np. piżmak, wydra czy bóbr, chociaż większość czasu spędzają w środowisku wodnym.  

W siedliskach ludzkich żyje wiele gatunków, które zadomowiły się w nich na stałe lub przebywają tylko 

okresowo. Większość z nich zamieszkujących ludzkie siedliska migrowała do nich z pobliskiego otoczenia.  

Podczas zabiegów rolnych np. orki, często są niszczone płytkie gniazda drobnych ssaków, a ich młode 

są wówczas łatwym łupek krukowatych i bocianów. Jednak największe zniszczenie fauny powoduje stosowane 

pestycydów, nawozów i różnych środków ochrony roślin. Pola jako monokultury stwarzają specyficzne warunki 

rozwoju fauny. Na terenach ornych żyje znacznie mniej zwierząt na łąkach i pastwiskach, zaś te które znalazły tu 

korzystne warunki rozwoju, występują bardzo liczenie. 

Zaleca się budowę domków dla małych ssaków tj. dla jeży oraz wiewiórki pospolitej.   
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DOKUMENTACJA FOTOGAFICZNA 

 
Fot. 95. Ślady żerowania bobra europejskiego nad brzegiem zbiornika w m. Kucoby. 

 

Fot. 96. Trop borsuka przy rz. Liswarta w m. Bodzanowice. 
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Fot. 97. Odchody wydry przy rz. Liswarta w okolicy m. Bodzanowice. 

 

Fot. 98. Tropy wydry pod mostem kolejowym w m. Sowczyce. 
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8.8. Chiropterofauna 

8.8.1. Metodyka badań 

Prace terenowe przy użyciu detektora ultradzwiękowego wykonywano w dniach 24 i 25 lipca, 24 i 25 

września 2020r. oraz 21 i 22 maja 2021r. Inwentaryzacja polegała na nasłuchiwaniu sygnałów echolokacyjnych 

i zarejstrowaniu jak największej ilości danych. Do każdego nagrania przyporządkowano lokalizację GPS 

zapisaną jako plik gpx. by przyporządkować oznaczone gatunki do konkretnego transektu z możliwością 

prezentacji na mapie.  Rozpoczęto ją 24 lipca o godzinie 21:35 od poszukiwania schronień dziennych/kolonii 

rozrodczych w dwóch wytypowanych kościołach: kościół pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie i kościele 

Rzymskokatolickim pw. św. Anny w Oleśnie. Pierwsze nasłuchy prowadzono 10 minut przed zachodem słońca w 

celu zlokalizowania miejsc bytowania nietoperzy. Warunki atmosferyczne podczas kontroli: temperatura 

powietrza wynosiła powyżej 23 stopni Celcjusza, wieczór był bezwietrzny a zachmurzenie częściowe. 

Kontynuowano nagrania na siedmiu wyznaczonych transektach w północnej części gminy Olesno. Kontrolę 25 

lipca rozpoczęto o godzinie 4 rano (godzinę przed wschodem słońca) w parku i centrum miejscowości Olesno. W 

ciągu dnia poszukiwano potencjalnych miejsc bytowania nietoperzy takich jak miejsca hibernacji i schronień 

dziennych. Od godziny 21:30 prowadzono nasłuchy przy kościele Rzymskokatolickim Pw. Św. Rocha, Rozalii i 

Sebastiana w Grodzisku oraz w kościele fil. pw. św. Wawrzyńca w Wachowie. W południowej części Gminy 

Olesno wykonano kolejne pięć nagrań.  

Dnia 24 września 2020 r., kontrolę rozpoczęto od miejscowości Sowczyce od cmentarza i Kościoła pw. 

św. Antoniego Padewskiego. Kolejne pięć transektów wykonano we wschodniej części gminy. Rano o godzine 

5:35 rozpoczęto nagrania po zachodniej stronie gminy od stawów rybnych przez las aż do miejscowości Stare 

Olesno. Nagrania tego dnia zakończono przy Kościele pw. św. Marii Magdaleny w celu zaobserwowania 

ewentualnych wlotów do budynku. Dodatkowo 25 września w ciagu dnia skontrolowano 6 drewnianych budek dla 

nietoperzy w pobliżu stawów położonych nieopodal miejscowości Zdunów. Do każdego drzewa ze schronem dla 

nietoperzy przystawiano drabinę i przy pomocy szczypiec otwierano pokrywę inspekcyjną. Sprawdzano czy w 

budce znajdują się odchody, a następnie przy pomocy latarki poszukiwano wiszących nietoperzy w jej wnętrzu.  

W dniach 21 - 22 maja 2021 r., skupiono się na centralnym obszarze gminy oraz mieście Olesno. 

Nagrania rozpoczęto od godziny 20:30 około 10 minut przed zachodem słońca. Warunki atmosferyczne około 12 

stopni,  częściowe zachmurzenie, wiatr umiarkowany, momentami porywisty.  

Przebyte odcinki i punkty zostały udokumentowane za pomocą urządzenia GPS i zapisane w formacie 

gpx. Długość nagrań na transektach zawierała się w zakresie od 10 do 30 minut. W celu zebrania jak największej 

ilości danych odcinki pokonywano zarówno na piechotę jak i samochodem. Nasłuch prowadzono przy użyciu 

profesjonalnego sprzętu do monitoringu nietoperzy. W tym celu wykorzystano detektor ultradźwiękowy działający 

w trybie frequency division, umożliwiający zapis i analizę całego zakresu częstotliwości wydawanych przez 
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nietoperze. Przy pomocy rejestratora ZOOM H2N dokonano zapisu obu kanałów (heterodyna oraz frequency 

division). Oznaczeń dokonywano przy pomocy programu komputerowego BatSound w wersji 3.31.  

 

Ryc. 3. Rejestrator ZOOM H2N oraz Detektor Ultradźwiękowy Petersson D230 

8.8.2. Wyniki badań 

Podczas wykonanej kontroli w dniach 24-25.07.2020 r. w dwóch z czterech wytypowanych drewnianych 

kościołów stwierdzono aktywność nietoperzy. W kościele pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie zarejestrowano 

obecność kilku osobników Mroczka późnego (Eptesicus serotinus), a w kościele fil. pw. św. Wawrzyńca 

w Wachowie Mroczka pozłocistego (Eptesicus nilssonii).  

W wyniku tej dwudniowej inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie gminy Olesno oznaczono 8 

gatunków (kilka oznaczono jedynie do rodzaju nocka).  

 

Tabela 16. Zinwentaryzowane gatunki nietoperzy z kontroli w dn. 24-25.07.2020 r.. 

Gatunki: Liczba przelotów 

Borowiaczek (Nyctalus leisleri) 73 

Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 44 

Karlik większy (Pipistrellus nathusii) 2 

Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus) 17 

Mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii) 23 

Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 62 

Nocek (Myotis) - rodzaj 6 

Nocek duży (Myotis myotis) 2 

Nocek rudy (Myotis daubentonii) 12 

Suma końcowa 241 

 

25 września 2020 r. przeprowadzono kontrolę drewnianych budek dla nietoperzy. W dwóch z sześciu 

skontrolowanych schronień stwierdzono pojedyncze stare ślady bytowania nietoperzy. W wyniku badań w tych 

dniach odnotowano następujące gatunki i liczbę przelotów. 
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Tabela 17. Zinwentaryzowane gatunki nietoperzy z kontroli w dn. 24-25.09.2020 r. 

Gatunki: Liczba przelotów 

Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 19 
Karlik większy (Pipistrellus nathusii) 18 

Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 6 

Nocek rudy (Myotis daubentonii) 3 

Suma końcowa 46 

Tabela 18. Zinwentaryzowane gatunki nietoperzy z kontroli w dn. 21-22.05.2021 r. 

Gatunki: Liczba przelotów 

Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 4 

Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 7 

Suma końcowa 11 

 

Największą aktywność nietoperzy odnotowano w okresie letnim. Podczas rocznej ekspertyzy dotyczącej 

chiropterofauny zaobserwowano następujące gatunki nietoperzy: Borowiaczek Nyctalus leisleri, Borowiec wielki 

Nyctalus noctula, Karlik większy Pipistrellus nathusii, Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus, Mroczek 

pozłocisty Eptesicus nilssonii, Mroczek późny Eptesicus serotinus, Nocek Myotis - rodzaj, Nocek duży Myotis 

myotis, Nocek rudy Myotis daubentonii. Dodatkowo informacje na temat występujących na tym terenie nietoperzy 

można pozyskać w ramach zadania "Centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie - zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy Duży Park Miejski w Oleśnie". Na tablicy informacyjnej odnotowano informacje o 

występowaniu na obszarze parku następujących gatunków: Mroczek późny Eptesicus serotinus, Borowiec wielki 

Nyctalus noctula, Gacek brunatny Plecotus auritus, Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus i mopek zachodni 

Barbastella barbastellus [źródło: EndoNature s.c.]. 

W kościele pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie zarejestrowano obecność  kilku osobników Mroczka 

późnego Eptesicus serotinus, a w kościele fil. pw. św. Wawrzyńca w Wachowie Mroczka pozłocistego Eptesicus 

nilssonii. Duża aktywność nietoperzy z wielu gatunków w niedługim czasie po zachodzie słońca wskazuje na 

dużą ilość pojedynczych schronień dziennych na terenie Gminy. Na badanym obszarze nie stwierdzono 

występowania większych kolonii rozrodczych ani miejsc hibernacji. By wzrosła dla nietoperzy atrakcyjność 

obszaru gminy przez cały rok można zwiększyć liczbę budek dla nietoperzy, ponumerować je i przyporządkować 

lokalizację gps. Pozwoliłoby to na prowadzenie monitoringu oraz zwiększenie atrakcyjności monokultury leśnej 

pod względem zasiedlenia przez nietoperze poprzez zwiększenia ilości schronień dziennych. 

Ptaki i nietoperze zasiedlające budynki należą do gatunków chronionych na podstawie rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183). 

Dlatego wszelkie termodernizacje i planowane wyburzenia budynków powinny być poprzedzone oględzinami 

chiropterologicznymi, w szczególności szczelin i otworów wentylacyjnych. Podstawa prawna: I. przepis - art. 5 

ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 30 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. II. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
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poz. 1333), art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. III. –  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1219 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 i art. 60 ust. 1 w zw. z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. IV– O 

ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1098 z późn. zm.). 

W przypadku stwierdzenia nietoperzy w budynku przed przystąpieniem do prac należy ten fakt zgłosić do 

RDOŚ. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu 

naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą (art. 75 ust. 3 ustawy - 

Prawo ochrony środowiska). 

Mapa potwierdzonych stanowisk nietoperzy  znajduje się w załączniku nr 8 – dokumentacja 

kartograficzna. 

8.8.3. Zagrożenia dla fauny nietoperzy oraz zadania ochronne 

Zagrożenia (obecne i przyszłe, przewidywalne oddziaływania) 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

E01.03 Zabudowa rozproszona B - 

Wiele gatunków nietoperzy jest 
bezpośrednio związanych z siedzibami 

ludzkimi, przeprowadzenie remontów we 
właściwym okresie jest bardzo istotne dla 

zachowania populacji 

A08 
Nawożenie/nawozy 

sztuczne/ 
C - 

Nie należy stosować toksycznych środków 
ochrony upraw i zabezpieczenia 

drewnianych konstrukcji 

B02.02 Wycinka lasu C - 
Usuwanie śródpolnych zadrzewień i alei 

drzew powoduje zmniejszenie tras 
przelotowych i miejsc żerowania 

B02.04 
Usuwanie martwych i 
umierających drzew 

C - 
Malejąca ilość kryjówek dziennych 
spowodowana usuwaniem drzew 

dziuplastych z lasów 

J02.01 
Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 
C - 

Melioracja może zmniejszyć zagęszczenie 
owadów i  przez to zmniejszyć ilość 

pokarmu 

 

Proponuje się następujące działania ochronne: 

 Powieszenie i monitoring budek dla nietoperzy, 

 Opinia przyrodnika przed inwestycją, 

 Wprowadzanie nasadzeń drzew. 
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DOKUEMNTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 99. Stwierdzono schronienie dzienne Mroczka późnego Eptesicus serotinus w kościele Rzymskokatolickim pw. św. Anny w Oleśnie 

 

Fot. 100. Miejsce wylotu Mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii z szczeliny znajdującej się pod pokryciem dachu kościoła fil. pw. św. 
Wawrzyńca w Wachowie 
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Fot. 101. Potencjalne miejsce hibernacji w dawnej cegielni w Boroszowie. 

 
Ryc. 4. Przykładowy spectogram (fonogram) - Borowiec wielki Nyctalus noctula 
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Fot. 102. Kontrola drewnianych budek dla nietoperzy na terenie Nadleśnictwa Olesno. 

 

 
 

Fot. 103. Tablica informacyjna w Dużym Parku Miejskim w Oleśnie jak dobry przykład działania edukacyjnego 
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9. Zieleń publiczna 

 

Tereny zieleni według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098), 

stanowią tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, 

pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody 

botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie 

zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz 

obiektom przemysłowym”. Według danych udostępnionych przez GUS, w gminie Olesno udział parków, 

zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem zajmuje 0,1%. Największą powierzchnię zajmują 

cmentarze oraz tereny zieleni osiedlowej, najmniejsza zaś parki spacerowo – wypoczynkowe a lasy gminne w 

gminie nie istnieją.  

Tabela 19. Tereny zieleni w gminie Olesno (stan na 31.12.2019 r.). 

Teren zieleni Powierzchnia [ha] 

parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej 14,41 

parki spacerowo - wypoczynkowe 2,00 

zieleńce 5,50 

zieleń uliczna 5,00 

tereny zieleni osiedlowej 6,91 

cmentarze 7,60 

lasy gminne 0,00 

ogółem 41,42 
Źródło: Dane z GUS. 

Rozwój gminy powinien być realizowany zgodnie z wymuszeniem oszędzania gospodarki przestrzenią. 

W kształtowaniu środowiska istotne jest zapewnienie odpowiednich proporcji między obszarami 

zainwestowanymi i przyrodniczo cennymi. Dlatego ważne są odpowiednio zaprojektowane plany 

zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające zieleń jako przestrzeń publiczną. Tereny te wymagają 

odpowiedniego zarządzania i umiejscowienia ich w projektach, co sprawia że zarządzania terenami zieleni 

publicznej staje się zadaniem kompleksowym. Plany zagospodarowania przestrzennego, mogą uwzględniać 

stworzenie nowej zieleni, przywrócenie zniszczonej zieleni już istniejącej lub wykorzystanie terenów 

zdegradowanych. Zieleń pełni cztery główne funkcje: estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne oraz osłonowe. 

Wskazuje się, że tereny zieleni stanowią jeden z elementów układu przestrzeni miejskiej niezbędny dla 

prawidłowego rozwoju człowieka i pełnią funkcje wypoczynkową, estetyczną, osłonową i zdrowotną.   

Wskazuje się konieczność wprowadzenia na terenie gminy terenów, stanowiących obszary zieleni 

publicznej, szczególnie parki spacerowo – wypoczynkowe, które w mieście Olesno zajmują znikomą 

powierzchnię. Obszary spacerowo – wypoczynkowe stanowią dwa tereny - Duży i Mały Park w Oleśnie. W 

styczniu 2021 r. zakończono modernizację Dużego Parku. Park jest utrzymany we właściwej kondycji. Usunięto 

suche i schorowane drzewa i pozostawiono jedynie te, które są w dobrym stanie zdrowotnym. Dodatkowo 

nasadzono 64 sztuki nowych drzew z gatunków: lipa, klon, buk, brzoza i kasztanowiec a do tego przybyło 1100 
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nowych krzewów (m.in. głóg, dereń, jaśminowiec) oraz 4,5 tysiąca bylin (zawilec, kosaciec, sasanka i wiele 

innych). Z parkowych alejek usunięto asfalt a nowe ścieżki przepuszczają wode, nawadniając grunt, co sprzyja 

rozwojowi i utrzymaniu roślilnności. W Parku znajdują się liczne tablice edukacyjne o bioróżnorodności, faunie i 

florze gminy Olesno. Rozlokowane zostały na jego obszarze również obiekty do ochrony czynnej, m.in. budki 

lęgowe dla ptaków oraz hotele dla owadów.  

Mały Park w Oleśnie, również został poddany modernizacji. Prace obejmują wykonanie alejek oraz 

niewielkich zbiorników do gromadzenia deszczówki, która z kolei posłuży do podlewania trawników, krzewów 

i bylin. Ostatnim etapem będą nasadzenia zieleni tj. kwiatów, krzewów oraz wspomnianych bylin. 

Powyższe tereny są kluczowe w utrzymaniu integralności układów zieleni publicznej w gminie. Nie 

proponuje się nowych obszarów do przekształcenia do celów rekreacyjno – wpoczynkowych, ze względu na brak 

takich terenów w Gminie. Należy utrzymywać istniejącą zieleń wysoką w gminie oraz wprowadzać nowe 

nasadzenia, tam gdzie jest to możliwe.   

 

 

Fot. 104. Zagospodarowanie zielenią Deptaka Olesno przy ul. Murka 
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Fot. 105. Park w Oleśnie. 
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10. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz zbiorników bezodpływowych 

W ramach opracowywania Programu Ochrony Przyrody dla Gminy Olesno, została przeprowadozna 

inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz aktualizacja inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę wśród mieszkańców gminy. Obie inwentaryzacje 

przeprowadzono w oparciu o dwie metody. Pierwsza metoda, przeprowadzona w okresie wiosennym 2021 r., ze 

względu na ograniczenia wynikające z obwiązującej wówczas pandemii wirusa SARS CoV-2, przeprowadzono 

ankietyzację w możliwie bezpieczny sposób, bez kontaktowania się z mieszkańcami.  Do każdej nieruchomości 

dostarczono ankietę z prośbą o jej wypełnienie i odniesienie do Sołtysa bądź Urzędu Miejskiego. Ze względu na 

niewielką ilość wypełnionych ankiet w okresie letnim przeprowadzono ankietę po raz drugi, bezpośrednio „u 

źródła”. Podczas ankietowania napotkano wiele trudności wynikających z braku właścicieli nieruchomości, lub 

braku chęci wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety bądź braku wiedzy na tematy poruszane podczas wywiadu. 

Po dwukrotnej ankietyzacji wykonano analizę danych. Łącznie zbadano 1431 obiektów.  Najwięcej źródeł ciepła 

było zaopatrywanych w węgiel (66%) oraz drewno (23%). Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się ekologiczne 

rozwiązania jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła (zaledwie 8%). Ponad 70% kotłów 

wykorzystuje paliwa stałe a zaledwie 2% paliwa ciekłe. Większość ankietowanych posiada indywidualny piec 

centralnego ogrzewania, ponad 60% domostw. 

Tabela 20. Rodzaj ogrzewania w budynku. 

Węglowe 943 66% 

biomasa 33 2% 

drewno 484 34% 

olej 32 2% 

gaz 221 15% 

Energia elektryczna 44 3% 

panele fotowoltaiczne 47 3% 

kolektory słoneczne 41 3% 

pompy ciepła 29 2% 

inne 78 5% 
 

Tabela 21. Rodaj posiadanego kotła. 

Na paliwa stałe 1009 71% 

Na paliwa ciekłe 32 2% 

gazowy 209 15% 

elektryczny 32 2% 

inne (jakie?) 0 0% 
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Wykres 3. Rodaj posiadanego kotła. 

 

 

Wykres 4. Rodzaj kotła na paliwa stałe. 

 

Wśród ankietowanych, wykazano iż zbiorniki bezodpływowe są najczęściej stosowane do gromadzenia 

nieczystości ciekłych z gospodarstwa domowego (41% wszystkich zbadanych domostw). Szczegółowe dane 

zawierające m.in. adres nieruchomości ankietowanej, typ budynku, częstość opróżniania zbiorników zostały 

zestawione w załączniku nr 11 do niniejszego opracowania. 
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Tabela 22. Liczba i rodzaj urządzeń. 

Rodzaj urządzenia Ilość szt. % 

Zbiornik bezodpływowy (szambo) 588 41% 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków 317 22% 

Zbiornik na gnojowice 76 5% 

Kanalizacja miejska 345 24% 

 

 
Wykres 5. Liczba i rodzaj urządzeń. 
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11. Podsumowanie 

Niniejszy Program Ochrony Przyrody, przedstawia inwnetaryzację i waloryzację Gminy Olesno. W ramach jego 

realizacji zostały przeprowadzone prace przygotowawcze, badania terenowe podczas których gromadzono materiał za 

pomocą GPS a następnie poddano go analizie i przeprowadzono waloryzację przyrodniczą gminy. Dokument zawiera 

szczegółowy opis środowiska fizyczno - geograficznego, przyrodniczego jak i społeczno - kulturowego Gminy Olesno.  

Gmina Olesno, położona jest w powiecie oleskim oraz w północno – wschodniej części województwa opolskiego. 

Gmina obejmuje powierzchnię 240,51 km2 i zamieszkana jest przez 17 640 osoby (stan na 2020 r.). W obrębie gminy, 

znajdują się wychodnie utworów geologicznych, zarówno formacji kenozoicznych jak i mezozoicznych, co w skali regionu 

opolskiego nie jest typowe. Rzeźba terenu gminy Olesno jest wynikiem procesów tektonicznych, starodenudacyjnych, 

glacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i fluwialnych, a także działalności człowieka. Gmina położona jest na obszarze 

Dorzecza Odry w dwóch regionach wodnych – cześć zachodnia gminy w regionie Środkowej Odry, zaś część wschodnia 

regionie wodnym Warty.Wody powierzchniowe na terenie gminy reprezentowane są głównie przez rzeki Liswarta, Łomnica 

Budkowiczanka oraz Stobrawa.  Gleby autogeniczne, dominują w pokrywie glebowej gminy, głównie zdegradowane 

czarnoziemny, gleby szarobrunatne, gleby brunatne właściwe i kwaśne oraz gleby płowe, gleby rdzawe i gleby bielicowe. 

Gmina Olesno odznacza się korzystnym klimatem – długi okres usłonecznienia, długi okres wegetacyjny, łagode zimy i 

ciepłe lato. Korzystne i zróżnicowane warunki mikroklimatyczne, wiążą się ze zróżnicowaną rzeźbą terenu, występowaniem 

wielkoprzestrzennych ekosystemów leśnych i otwartych (np. łąk). Dzięki temu gmina Olesno charakteryzuje się 

różnorodnością warunków bioklimatycznych w zakresie insolacji, przewietrzania, produkcji tlenu, uwilgocenia, produkcji 

ozonu, struktury jonowej, fitoaerozoli i aeroplanktonu. 

Gmina jest bogata w elementy historyczne, co odznacza się w dużej ilości zabytków nieruchomych. Według 

danych uzyskanych od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, w obrębie gminy Olesno znajduje się: 

 24 obiekty zabytkowe nieruchome wpisane do rejestru zabytków; 

 217 obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków. 

Przeprowadzone badania przyrodnicze wykazały wiele gatunków i siedlisk objętych ochroną, dla których 

utrzymania i odnowienia, należy wprowadzić działania ochrony czynnej. Zapronowowano objęcie kilku obszarów 

dodatkową ochroną prawną w formie utworzenia użytków ekologicznych oraz powiększenie obszaru zespołu przyrodniczo 

– krajobrazowego rzeki Stobrawy. Dodatkowo wskazano kilka alei do objęcia ochroną prawną w formie pomników przyrody 

ze względu na obecność pachnicy dębowej Osmoderma eremita oraz okazałe gatunki drzew spełniających wymagania do 

ujęcia ich w ww. formie ochrony. 

Odnotowano 4 gatunki grzybów objęte w Polsce ochroną częściową – błyskoporek podkorowy, płucnica islandzka, 

pustułka rurkowata oraz chrobotek reniferowy. Dodatkowo odnotowano 6 gatunków znajdujących się na Czerwonej liście 

grzybów wielkoowocnikowych w Polsce (Wojewoda, Ławrynowicz 2006), 2 gatunki z Czerwonej listy porostów w Polsce 

(Cieśliński i in. 2006) oraz 12 gatunków z Czerwonej listy grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska (Wojewoda 1999).  

Nie stwierdzono stanowisk gatunków mchów objętych ochroną ścisłą, aktualnie potwierdzono stanowiska 31 

gatunków objętych ochroną częściową.  
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W trakcie badań terenowych, w granicach administracyjnych gminy Olesno zidentyfikowano 632 zadomowione 

trwale gatunki roślin naczyniowych, z czego 475 to gatunki rodzime, 83 kenofity, 71 archeofitów oraz 3 gatunki o 

niepewnym statusie we florze Polski. Na inwentaryzowanym obszarze fitocenozami najbardziej wartościowymi ze względu 

na różnorodność gatunkową, walory krajobrazowe, występowanie gatunków rzadkich i chronionych, należy uznać 

zbiorowiska lasów liściastych oraz zbiorowiska bagienno- szuwarowe. 

Łącznie odnotowano 139 gatunków bezkręgowców, z czego najliczniejszą grupę stanowią motyle Lepidoptera – 

34 gatunki (w tym 1 objęty ochroną ścisłą), oraz błonkoskrzydłe Hymenoptera – 33 gatunki (w tym 4 gatunki trzmieli objęte 

ochroną częściową) oraz chrząszcze Celeoptera – 24 gatunki (w tym 1 objęty ochroną ścisłą). Gatunki objęte ochroną 

ścisłą – czerwończyk nieparek Lycaena dispar, zalotka większa Leurrorhinia pactoralis, ujęte w Dyrektywie Siedliskowej w 

załączniku II oraz IV oraz w Konwencji Berneńskiej w załączniku II. Potwierdzono również występowanie gatunku 

priorytetowego, ujętego w Dyrektywie Siedliskowej w załączniku II oraz IV oraz w Konwencji Berneńskiej w załączniku II – 

pachnicy dębowej Osmoderma eremita. Podczas badań w 2021 r. na kontroli wykonanej w czerwcu odnotowano gatunek 

ważki objęty ochroną częściową – szklarnik leśny Cordulegaster boltonii. 

Zinwetaryzowano 14 gatunków ryb, w tym trzy objęte ochroną częściową – piskorz Misgurnus fossilis, śliz 

zwyczajny Barbatula barbatula oraz kilka osobników minoga czarnomorskiego Eudontomyzon mariae, będący również w 

załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

Podczas badań odnotowano łącznie 13 gatunków, w tym min. 8 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów. 

Wszystkie płazy i gady objęte są ochroną gatunkową. 

Podczas badań zinwentaryzowano 70 gatunki ptaków, z czego jedenaście z nich jest ujętych w Dyrektywie 

Siedliskowej – błotniak stawowy, bocian biały, bocian czarny, czapla biała, dzierzba gąsiorek, derkacz zwyczajny, łabędź 

krzykliwy, bielik, zimorodek, przepiórka oraz żuraw. 

Podczas przeprowadzonych badań zaobserwowano kilkanaście gatunków ssaków. Jeden z nich – wilk szary – jest 

objęty ochroną ścisłą. Jest on również ujęty w Konwencji Berneńskiej, Konwencji Waszyngtońskiej oraz w Rozporządzeniu 

Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu 

nimi. Sześć z nich jest objętych ochroną częściową – bóbr europejski, wydra, kret europejski, jeż europejski, wiewiórka 

pozpolita oraz karczownik ziemnowodny. Część ssaków nie była możliwa do obserwacji ze względu na skryty tryb życia, 

jednak uwzględnono dane ogólnodostępne z Planu roku gospodarczego 2020/2021 oraz sprawozdania z wykonania planu 

roku gospodarczego 2019/2020. 

Podczas rocznej ekspertyzy dotyczącej chiropterofauny zaobserwowano dziewięć gatunków nietoperzy: 

Borowiaczek Nyctalus leisleri, Borowiec wielki Nyctalus noctula, Karlik większy Pipistrellus nathusii, Mroczek posrebrzany 

Vespertilio murinus, Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii, Mroczek późny Eptesicus serotinus, Nocek Myotis - rodzaj, 

Nocek duży Myotis myotis, Nocek rudy Myotis daubentonii. 

W gminie Olesno udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem zajmuje 0,1%. 

Największą powierzchnię zajmują cmentarze oraz tereny zieleni osiedlowej, najmniejsza zaś parki spacerowo – 

wypoczynkowe a lasy gminne w gminie nie istnieją.  

Konieczne jest prowadzenie działań ochronnych mających na celu ochronę bioróżnoroności gminy, edukację 

ekologiczną lokalnego społeczeństwa oraz odwiedzających gminę a także poprawę jakości środowiska gminy i życia 
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mieszkańców. Poniżej przedstawiono zadania, które Gmina Olesno powinna realizować, aby osiągnąć ww. cele poprawy i 

ochrony (tab.23). 

W ramach opracowywania Programu Ochrony Przyrody dla Gminy Olesno, została przeprowadzona 

inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz aktualizacja inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę wśród mieszkańców gminy. Zbadano 1431 obiektów. Najczęściej 

mieszkańcy ogrzewają gospodarstwo za pomocą indywidualnego węglowego pieca a nieczystości ciekłe są zbierane           

w zbiornikach bezodpływowych. Wskazuje się jako działanie ochronne mające na celu poprawienie jakości stanu powietrza 

oraz środowiska gruntowo – wodnego, zmiane pieców na ekologiczne oraz zamianę nieszczelnych często zbiorników 

bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie bądź podłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscach gdzie jest to 

możliwe a jej budowa będzie ekomonicznie uzasadniona.   

Poniżej przedstawiono podsumowanie wykonanych badań w ramach Programu Ochrony Przyrody w formie 

wykonanej waloryzacji Gminy Olesno (mapa 8). Utworzono pięciostopniową skalę atrakcyjności terenów: 

 Wysoka wartość przyrodnicza – obszary charakteryzujące się najmnijeszą ingerencją człowieka, naturalnymi 

elementami przyrodniczymi o wysokiej wartości oraz o szczególnym znaczeniu w gminie tj. występowanie 

gatunków objętych ochroną, zagrożonych w skali regionu. Obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, obejmują 

głównie zwarte tereny leśne oraz dolinę rzeki Stobrawy. W tych obszarach znajdują się tereny proponowane do 

objęcia ochroną ze względu na występujące tam siedliska przyrodnicze, rośliny oraz gatunki zwierząt. 

 Średnia wartość przyrodnicza – obszary charakteryzujące się niedużym zasobem cennych elementów środowiska 

tj. siedliska przyrodnicze i nieliczne osobniki z grupy zwierząt, w otoczeniu gruntów ornych  oraz wzłuż rzeki 

Łomnica. 

 Niska wartość przyrodnicza – tereny obejmujące grunty uprawiane, łąki i pastwiska, z nielicznymi 

gatunkami flory i fauny, poza dużymi ciekami wodnymi, z nielicznymi rowami melioracyjnymi. 

 Znacznie przekształcone środowisko - niewielkie tereny obejmujące zabudowę wiejską, rozproszoną 

z pojedynczymi stwierdzeniami cennych elementów flory i fauny. 

 Najbardziej przekształcone środowisko – tereny silnie przekształcone, zurbanizowane, obejmujące 

miasto Olesno.  
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Mapa 8. Waloryzacja gminy Olesno. 
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Mapa 9. Waloryzacja gminy Olesno – na podkładzie mapy topograficznej. 
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Tabela 23. Działania ochronne dla środowiska przyrodniczego Gminy Olesno. 

Lp. Działanie ochronne Obszar wdrażania Podmiot odpowiedzialny za realizację 

1. Wykaszanie trzciny i podrostu drzew na 
powierzchni min. 50% obszaru chronionego w 
okresie nie rzadziej niż co 4 lata. 

Użytek ekologiczny Lęgowisko i okolice stawu Żurawiniec Gmina Olesno 

2 
Użytek ekologiczny Torfowisko wraz z kompleksem stawów koło Starej 
Chudoby 

Gmina Olesno 

3 

Objęcie obszarów ochroną w formie użytku 
ekologicznego  

Grądy i źródliska k. Boroszowa  Rada Miejska w Oleśnie 

4 "Torfowisko" i stawy k.Starej Chudoby Rada Miejska w Oleśnie 

5 Rozlewiska nad Zimną Wodą k. Kolonii Łominckiej Rada Miejska w Oleśnie 

6 Uroczysko Dobra w Leśnej Rada Miejska w Oleśnie 

7 Lęgowisko i okolice stawu Żurawiniec Rada Miejska w Oleśnie 

8 Glinianki ze zbiornikiem "Szachta" k.Wysokiej Rada Miejska w Oleśnie 

9 Glinianki w okolicach Wysokiej-Dąbrowy Rada Miejska w Oleśnie 

10 Zbiornik w Kucobach Rada Miejska w Oleśnie 

11 Rzeka Stobrawa do zbiornika „Siedem Źródeł w Oleśnie” Rada Miejska w Oleśnie 

12 
Objęcie ochroną prawną w formie pomnika 
przyrody 

Aleja dębów w m. Stare Olesno  
Aleja lipowa przy ul. Lipowej w Wojciechowie  
Aleja dębów pomiędzy stawami w m. Stare Olesno  
Pomnik przyrody – Buk zwyczajny w Oddział 186f Leśnictwo Leśna Nadleśnictw 
Olesno 

Rada Miejska w Oleśnie 

13 
Prowadzenie monitoringu grzybów, mchów i 
porostów 

Miejsca występowania chronionych gatunków grzybów, mchów i porostów 
zgodnie z dokumentacją 

Gmina Olesno 

14 

Utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk 
zastępczych takich jak parki, skwery, cmentarze, a 
w przypadku krajobrazu rolniczego takich jak 
zadrzewienia śródpolne, aleje przydrożne 

Obszar całej gminy 
Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
podmioty – ze wsparciem gminy Olesno 

15 

Ochrona terenów o wysokiej wartości przyrodniczej 
przez wprowadzenie zapisów o ich występowaniu 
do dokumentów zagospodarowania 
przestrzennego 

Obszar całej gminy Gmina Olesno 

16 

Działania zmierzające do poprawy warunków 
występowania roślinności torfowiskowej na 
obszarach już objętych ochroną – zgodnie z 
zaleceniami ekspertyzy hydrologicznej 

Istniejące użytki ekologiczne Gmina Olesno 

17 Ograniczenie spływu nieczystości do rzeki, Obszar całej gminy Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
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Lp. Działanie ochronne Obszar wdrażania Podmiot odpowiedzialny za realizację 

poprzez m.in. budowę przydomowych oczyszczalni podmioty – ze wsparciem gminy Olesno 

18 
Wprowadzanie nowych nasadzeń gatunków 
rodzimych, wzdłuż szlaków komunikacyjnych 

Obszar całej gminy 
Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
podmioty – ze wsparciem gminy Olesno 

19 Renaturalizacja stawu w Bodzanowicach Bodzanowice Gmina Olesno 

20 
Powieszenie i monitoring skrzynek lęgowych dla 
ptaków 

Obszar całej gminy, w szczególności tereny miejskie 
Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
podmioty – ze wsparciem gminy Olesno 

21 Powieszenie i monitoring budek dla nietoperzy Obszar całej gminy, w szczególności tereny miejskie 
Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
podmioty – ze wsparciem gminy Olesno 

22 Montowanie domków dla owadów Parki, zieleńce, obszar całej gminy, w szczególności tereny miejskie  
Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
podmioty  – ze wsparciem gminy Olesno 

23 Montowanie domków dla jeży Parki, zieleńce, obszar całej gminy, w szczególności tereny miejskie 
Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
podmioty  – ze wsparciem gminy Olesno 

24 Montowanie domków dla wiewiórek Parki, zieleńce, obszar całej gminy, w szczególności tereny miejskie 
Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
podmioty– ze wsparciem gminy Olesno 

25 

Egzekwowanie kompensacji przyrodniczej w 
przypadku usunięcia siedliska chronionych 
gatunków (usuwanie drzew, termomodernizacja 
budynków) 

Obszar całej gminy ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzonych miejsc 
występowania chronionych gatunków i siedlisk 

Gmina Olesno 

26 Wymiana starych pieców na piece ekeologiczne Obszar całej gminy 
Gmina Olesno, mieszkańcy – ze 
wsparciem gminy Olesno 

27 Zakładanie łąk kwietnych oraz chwastowisk Obszar całej gminy, w szczególności tereny miejskie 
Gmina Olesno, mieszkańcy i inne 
podmioty – ze wsparciem gminy Olesno 

28 Usuwanie inwazyjnych gatunków roślin Obszar całej gminy 
Gmina Olesno, mieszkańcy – ze 
wsparciem gminy Olesno 

29 

Edukacja ekologiczna z zakresu: 
- ochrony i zasobów bioróżnorodności w gminie, 
- poprawy jakości powietrza poprzez wymianę 
kotłów na piece ekologiczne, 
- wpływu na środowisko gruntowo – wodne 
nieszczelności szamb i zbiorników 
bezodpływowych z zachęcaniem mieszkańców do 
budowy oczyszczalni przydomowej. 

Obszar całej gminy 
Gmina Olesno, mieszkańcy – ze 
wsparciem gminy Olesno 
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