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1. Wstęp
1.1

Wprowadzenie

Inwentaryzacje przyrodnicze stanowią ważny element w kształtowaniu systemu
przyrodniczego gminy, zapewniając zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Prawidłowa
ocena stanu przyrody i jej zasobów przekłada się w sposób bezpośredni na zagospodarowanie
obszaru gminy z zachowaniem jej unikalnych walorów przyrodniczych, powiązań
ekosystemalnych, ciągłości procesów ekologicznych i warunków do prawidłowego rozwoju roślin
i zwierząt. Inwentaryzacja przyrodnicza syntetyzuje wiedzę o bioróżnorodności danego obszaru
wyznaczając jednocześnie kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego minimalizujące
negatywne oddziaływania na świat fauny i flory.
Podstawowym wymogiem zachowania równowagi ekologicznej przestrzeni jest znajomość
struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Ważnym jest zatem prawidłowe i
rzetelne rozpoznanie warunków środowiskowych na etapie prac kameralnych (studialnych) oraz
prac terenowych. Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje szereg głównych grup
taksonomicznych roślin i zwierząt. Są to między innymi grzyby i porosty, rośliny, bezkręgowce,
ryby i minogi, płazy i gady oraz ptaki i ssaki, w tym nietoperze. Nieodłącznym elementem takich
badań jest również inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych. Rozpoznanie walorów
przyrodniczych koncentruje się przede wszystkim na chronionych i cennych gatunkach roślin i
zwierząt.
Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych
ekosystemów w terenie. Prace terenowe pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego
obszaru. Dopiero takie rozpoznanie terenowe w połączeniu z wcześniejszymi danymi na temat
badanego obszaru (historyczne, publikowane, niepublikowane, istniejące wcześniej opracowania
itp.) powinno być podstawą dalszych działań, którymi najczęściej jest waloryzacja przyrodnicza,
czyli przyporządkowanie poszczególnym fragmentom badanego obszaru różnych kategorii (rang,
walorów) w zależności od wartości przyrodniczej (tereny o najwyższych walorach --> tereny
silnie przekształcone).
Obecne uwarunkowania prawne w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska,
ochrony wód etc. i planowania przestrzennego nakładają szereg obostrzeń w zakresie dbałości o
środowisko przyrodnicze. Zasady dotyczące kształtowania przestrzeni z dbałością o środowisko
zapisywane są w Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju lokalnego itp.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być więc punktem wyjścia do planowania różnorodnych
form ochrony przyrody i wyznaczania terenów cennych przyrodniczo zgodnym z polityką
zrównoważonego rozwoju. Inwentaryzacja przyrodnicza wprowadza sektoryzację gminy pod
względem jej lokalnych uwarunkowań fizjograficznych, fizjonomicznych, przyrodniczych i
ekosystemalnych, wyznaczając w ten sposób obszary wartościowe oraz mniej kluczowe z punktu
widzenia ochrony środowiska. Należy zaznaczyć, że brak elementarnego rozpoznania
przyrodniczego jest niejednokrotnie przyczyną konfliktów dotyczących lokalizacji przedsięwzięć
lub planowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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1.2

Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną do wykonania inwentaryzacji przyrodniczej gminy Ujazd stanowi umowa
zawarta pomiędzy Gminą Ujazd i firmą EkoLogika Marta Stelmach-Orzechowska. Przedmiotem
umowy było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Ujazd obejmującej wszystkie okresy
fenologiczne w okresie od marca 2019r. do marca 2020r. Inwentaryzacja przyrodnicza
obejmowała prace studialne (kameralne), podczas których przeanalizowano dane przyrodnicze i
środowiskowe dostępne w publikacjach naukowych, artykułach przyrodniczych, raportach oraz
innych dostępnych na wniosek bazach danych przyrodniczych gromadzonych przez stosowne
organy i jednostki. Dodatkowo przeprowadzono rozpoznanie terenowe, w celu zebrania
informacji na temat lokalizacji siedlisk i stanowisk gatunków roślin/zwierząt w każdym okresie
fenologicznym. Podsumowaniem prac inwentaryzacyjnych było opracowanie części tekstowej z
opisem i waloryzacją przyrodniczą gminy Ujazd oraz części graficznej z przedstawieniem
zebranych danych przyrodniczych na mapie w skali 1:10000.
1.3

Cel i zakres opracowania

Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest zweryfikowanie wartości przyrodniczej obszaru z
określeniem cennych i chronionych siedlisk roślin i zwierząt oraz opisanie powiązań
przyrodniczych i ekosystemów występujących na terenie gminy Ujazd. Celem drugorzędnym jest
zebranie informacji o zasobach przyrodniczych gminy w jednym kompleksowym dokumencie
wykorzystywanym dla potrzeb ochrony przyrody i planowania przestrzennego. Inwentaryzacja
przyrodnicza gminy Ujazd ma również na celu przedstawienie oceny stanu i funkcjonowania
środowiska, w zakresie m.in. jego odporności na degradację i zdolności do regeneracji, oceny
stanu i użytkowania zasobów przyrodniczych, oceny zachowania walorów przyrodniczych oraz
charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku.
Niniejsza inwentaryzacja w istotny sposób przyczyni się do poszerzenia wiedzy o terenie
gminy Ujazd oraz będzie stanowiła ważny materiał do wykonania opracowań z zakresu
planowania miejscowego. Zakres przestrzenny inwentaryzacji obejmuje teren całej gminy Ujazd.
Prace terenowe nad rozpoznaniem fauny i flory badanego obszaru trwały od marca 2019r. do
marca 2020r. Opracowanie obejmuje następujący zakres merytoryczny:
1) Uwarunkowania ogólne gminy Ujazd:
 Położenie administracyjne
 Położenie fizjograficzne i przyrodnicze
 Infrastruktura komunikacyjna
 Budowa geologiczna
 Rzeźba terenu
 Uwarunkowania glebowe
 Wody powierzchniowe i podziemne
 Warunki klimatyczne
2) Uwarunkowania florystyczne wraz z wynikami inwentaryzacji w zakresie:
 Roślinności potencjalnej
 Roślinności rzeczywistej
 Zieleni urządzonej
 Siedlisk przyrodniczych
 Stanowisk roślin chronionych, rzadkich i inwazyjnych
 Obszarów cennych pod względem botanicznym
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3)

4)
5)
6)

 Oceny zagrożeń szaty roślinnej
Uwarunkowania faunistyczne wraz z wynikami inwentaryzacji w zakresie:
 Bezkręgowców
 Ichtiofauny
 Herpetofauny
 Ornitofauny
 Teriofauny
 Obszarów cennych pod względem faunistycznym
 Oceny zagrożeń na fauny
Ocenę przyrody nieożywionej i uwarunkowań krajobrazowych
Ocenę istniejących i proponowanych form ochrony przyrody
Ocenę stanu, funkcjonowania, zachowania przyrody wraz z waloryzacją przyrodniczą w
aspekcie przyszłego zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

Na inwentaryzację przyrodniczą składa się również część kartograficzna przedstawiająca
cechy poszczególnych elementów przyrodniczych:
1) Załącznik graficzny nr 1 – Mapa uwarunkowań przyrodniczych gminy Ujazd – syntetyczna
mapa w skali 1:10000
2) Załącznik graficzny nr 2 – Mapa uwarunkowań florystycznych
3) Załącznik graficzny nr 3 – Mapa uwarunkowań faunistycznych
4) Załącznik graficzny nr 4 – Mapa istniejących i proponowanych form ochrony przyrody
5) Załącznik graficzny nr 5 – Mapa waloryzacji przyrodniczej gminy Ujazd
Dodatkowo, poszczególne zagadnienia zilustrowano na rysunkach załączonych do tekstu w
poszczególnych rozdziałach dokumentu.
Uzupełnieniem części tekstowej są załączniki tekstowe zawierające wykaz i charakterystykę
proponowanych form ochrony przyrody w następującym zakresie:
1) Załącznik tekstowy nr 1 – Proponowane pomniki przyrody ożywionej
2) Załącznik tekstowy nr 2 – Proponowane pomniki przyrody nieożywionej
3) Załącznik tekstowy nr 3 – Proponowane użytki ekologiczne
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1.4

Metodyka opracowania

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Ujazd jest podstawowym, kompleksowym i
wszechstronnym materiałem przedstawiającym ocenę i analizę stanu środowiska przyrodniczego.
Prace inwentaryzacyjne prowadzone były w podziale na następujące etapy:
ETAP 1 – prace studialne (przygotowawcze)
 analiza wszelkich opracowań źródłowych i publikacji dotyczących warunków
przyrodniczych i źródeł jego zagrożeń (zarówno publikowanych, jak i
niepublikowanych), istotnych dla np. oceny przemian zasobów przyrodniczych
gminy;
 zgromadzenie i analiza dokumentacji kartograficznej pod kątem występowania
miejsc potencjalnie cennych;
 zgromadzenie i analiza dokumentacji istniejących i projektowanych form ochrony
przyrody;
 zgromadzenie i analiza dokumentacji istniejących miejsc rozrodu i stałego
przebywania zwierząt gatunków chronionych, roślin i siedlisk przyrodniczych.
ETAP 2 – prace terenowe
 wstępna identyfikacja obszarów przyrodniczo cennych i obszarów potencjalnego
występowania rzadkich gatunków;
 kontrole terenowe obszaru gminy w okresie wegetacji i aktywności poszczególnych
gatunków;
 delimitacja w terenie obiektów i obszarów proponowanych do ochrony w formie
lokalnych form konserwatorskich.
ETAP 3 – wyniki inwentaryzacji i waloryzacja zasobów przyrodniczych
 przygotowanie listy chronionych lub rzadkich siedlisk przyrodniczych i gatunków
wraz z opisem ich rozpowszechnienia w gminie;
 przygotowanie bazy GIS zinwentaryzowanych zasobów przyrodniczych gminy oraz
propozycji ich ochrony.
ETAP 4 – opracowanie zwartej dokumentacji przyrodniczej
 część tekstowa zawierająca opis ogólnych uwarunkowań przestrzennośrodowiskowych, opis szaty roślinnej, opis świata zwierząt, opis walorów
krajobrazowych, opis obszarów chronionych;
 część graficzna obrazująca rozmieszczenie fauny, flory i siedlisk przyrodniczych na
terenie gminy oraz cennych przyrodniczo miejsc, w tym miejsc predysponowanych
do objęcia ochroną prawną.
Charakterystyka elementów przyrodniczych i ich funkcjonowania została wykonana w
oparciu o dostępne materiały naukowe, literaturowe, historyczne oraz specjalistyczne
opracowania środowiskowe i planistyczne. Dało to podstawę do przeprowadzenia analizy i oceny
stanu przyrody ożywionej i nieożywionej potencjalnie występującej na terenie Gminy Ujazd.
Kolejnym etapem była ocena walorów fizyczno-geograficznych i przyrodniczych w terenie w
poszczególnych okresach fenologicznych. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej pozwoliły
scharakteryzować poszczególne uwarunkowania botaniczne, faunistyczne, krajobrazowe i
związane z ochroną przyrody. Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona była ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków wymienionych m.in. w:
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 Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory;
 Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa
 Polskiej czerwonej księdze roślin i zwierząt,
 Czerwonej księdze roślin województwa opolskiego,
 aktualnej liście zagrożonych zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin i zwierząt
województwa opolskiego
 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
 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin
 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt
Po przeprowadzeniu prac terenowych i prac kameralnych (studialnych) zebrano wyniki i
dokonano ich interpretacji. Podsumowaniem było opracowanie charakterystyki roślinności
rzeczywistej i potencjalnej z podziałem na charakterystyczne ekosystemy związane z obszarem
gminy Ujazd. Ponadto w zakresie flory przedstawiono gatunki chronione, rzadkie, zagrożone
wyginięciem oraz stwierdzone zbiorowiska roślinne, w tym siedliska przyrodnicze podlegające
ochronie. W zakresie uwarunkowań faunistycznych przedstawiono wykaz gatunków chronionych,
zagrożonych i rzadkich oraz wskazano miejsca najcenniejsze faunistycznie wraz z ostojami
zwierząt. W zakresie ochrony przyrody przedstawiono istniejące formy ochrony przyrody oraz
propozycję obszarów/miejsc proponowanych do objęcia ochroną prawną. W zakresie
uwarunkowań krajobrazowych dokonano charakterystyki fizjonomii krajobrazu oraz kluczowych
i ważnych jego elementów związanych z kształtowaniem uwarunkowań przyrodniczych na
terenie gminy Ujazd.
Końcowym etapem inwentaryzacji było wykonanie waloryzacji przyrodniczej w aspekcie
oceny stanu i funkcjonowania przyrody na terenie gminy Ujazd. W związku z powyższym
oceniono stan ilościowy i jakościowy elementów przyrody wraz z zakresem ich funkcjonowania.
Ponadto dokonano oceny odporności i zdolności do regeneracji elementów przyrody, co jest
kluczowe w aspekcie zaistniałych i obecnie trwających przemian ekosystemalnych.
Podsumowaniem waloryzacji przyrodniczej była ocena struktury przyrodniczej i powiązań z
otoczeniem, w aspekcie obecnego i planowanego zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
Przy sporządzaniu „Inwentaryzacji przyrodniczej dla Gminy Ujazd” wykorzystano dane
pochodzące m.in. z następujących źródeł:
 Główny Urząd Statystyczny,
 Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie,
 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu,
 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Warszawie,
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu,
 Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie,
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu,
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu,
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
Urząd Miejski w Ujeździe.

„Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Ujazd” została przygotowana na podstawie
dostępnych (aktualnych) danych literaturowych (czasami danych historycznych)
pochodzących z ogólnodostępnych baz danych, publikacji naukowych i opracowań
branżowych. Dodatkowo wyniki inwentaryzacji zostały uzupełnione o dane zebrane
podczas prac terenowych i obserwacji prowadzonych w poszczególnych okresach
fenologicznych od marca 2019r. do marca 2020r. Powyższe nie wyklucza konieczności
przeprowadzenia inwentaryzacji szczegółowej przy planowaniu lub realizacji konkretnych
przedsięwzięć lub zmian zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd. Niniejsze
opracowanie i wyniki prac inwentaryzacyjnych w sposób ogólny przedstawiają strukturę i
powiązania przyrodnicze na terenie gminy Ujazd.
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2. Uwarunkowania ogólne
2.1

Położenie administracyjne

Gmina Ujazd położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego i
wschodniej części powiatu strzeleckiego. Sąsiaduje z gminami: Toszek i Rudziniec (woj. śląskie),
Kędzierzyn-Koźle, Leśnica i Strzelce Opolskie. Sieć osadniczą gminy stanowi miasto Ujazd oraz 9
jednostek typu wiejskiego (sołectw). Sołectwami są: Balcarzowice, Jaryszów, Klucz, Niezdrowice,
Nogowczyce, Olszowa, Sieroniowice, Stary Ujazd, Zimna Wódka. Głównym ośrodkiem gminy jest
miasto Ujazd, pełniący przede wszystkim funkcję administracyjną oraz przemysłowo-usługową.
Powierzchnia gminy wynosi 84 km2 [1].
Rysunek 1. Położenie Gminy Ujazd na tle podziału administracyjnego kraju, województwa i powiatu

Źródło: opracowanie własne
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2.2
2.2.1

Charakterystyka fizjograficzna
Regionalizacja fizyczno-geograficzna

Gmina Ujazd jest najdalej wysuniętą na południe częścią Niziny Śląskiej. Zgodnie z aktualną
regionalizacją fizyczno-geograficzną [Solon i in. [2]] obszar gminy Ujazd zlokalizowany jest w
zasięgu następujących jednostek:
 Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3)
 Prowincja: Wyżyny Polskie (34), Niż Środkowoeuropejski (31)
 Makroregion: Wyżyna Śląska (341.1), Nizina Śląska (318.5)4
 Mezoregion: Chełm (341.11), Obniżenie Bojszowa (341.16), Kotlina
Raciborska (318.59)
Rysunek 2. Położenie Gminy Ujazd na tle nowego podziału fizycznogeograficznego [Solon i in. 2018]

Źródło: opracowanie własne

2.2.2

Regionalizacja geobotaniczna

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną [3] obszar gminy Ujazd zlokalizowany jest w zasięgu
następujących jednostek Działu Wyżyn Południowopolskich, Krainy Górnośląskiej:
 podokręg Zdzieszowicki (C.3.2.a) – Okręg Rybnicko-Kędzierzyński,
 podokręg Gliwicko-Knurowski(C.3.1.r) – Okręg Górnośląski Właściwy, Kraina Górnośląska
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Rysunek 3. Położenie Gminy Ujazd na tle podziału geobotanicznego [Matuszkiewicz, 2008]

Źródło: opracowanie własne

2.2.3

Regionalizacja przyrodniczo-leśna

Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym [4], obszar opracowania nalezy do dwoch
mezoregionow V Krainy Sląskiej: Gogolinsko-Strzeleckiego (V.21) i Lasów Raciborskich (V.22). Do
pierwszego z wyżej wymienianych należy większość obszaru gminy, za wyjątkiem jej
południowych krańców (obejmujących m.in. Niezdrowicki Las). Mezoregion Gogolińsko-Strzelecki
cechuje średnia lesistość wynosząca 26%. Obszar ten cechuje urozmaicona rzeźba terenu i
geologia, z udziałem zarówno plejstoceńskich materiałów polodowcowych jak i mezozoicznych
skał wapiennych. Dominującymi lasami są tu buczyny i grądy. Lesistość mezoregionu Lasów
Raciborskich jest duża i wynosi 56%. Najważniejszymi utworami powierzchniowymi są tu
równiny zbudowane przez polodowcowe gliny żwiry i piaski oraz przecinające je doliny rzek.
Dominującą roślinnością są kwaśne dąbrowy i ubogie grądy.
Według podziału geobotanicznego Polski teren gminy Ujazd należy do dwóch odrębnych
jednostek Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej,
Działu Wyżyn Południowopolskich:



Okręgu Rybnicko-Kędzierzyńskiego, Podokręgu Zdzieszowickiego (C.3.2.a);
Okręg Górnośląski Właściwego, podokręgu Gliwicko-Knurowskiego (C.2.1.r).

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 12

2.3

Infrastruktura komunikacyjna

Nadrzędny układ komunikacyjny drogowy w gminie Ujazd stanowią drogi krajowe,
wojewódzkie i powiatowe, natomiast drogi gminne stanowią uzupełnienie układu:
 drogi krajowe o łącznej długości ok. 24 km, tj.:
 autostrada A4 z dwoma węzłami komunikacyjnymi: „Olszowa” i „Nogowczyce”
 DK nr 40 – relacji Kędzierzyn-Koźle – Ujazd – Pyskowice (docelowo droga klasy
główniej G, a dla obejścia miasta Ujazd droga klasy głównej o ruchu przyspieszonym
GP)
 DK nr 88 – relacji Opole – Gliwice (docelowo droga klasy głównej o ruchu
przyspieszonym GP);
 drogi wojewódzkie o łącznej długości ok. 6 km tj.
 DW nr 426 relacji Zawadzkie – Strzelce Opolskie – Olszowa – Zalesie Śląskie –
Kędzierzyn-Koźle (docelowo droga klasy głównej G);
 drogi powiatowe o łącznej długości ok. 40 km, tj.:
 DP nr 1412 O Błotnica Dolna - Olszowa, droga klasy lokalnej L;
 DP nr 1439 O Zalesie - Olszowa, droga klasy lokalnej L;
 DP nr 1440 O Klucz-DP 14550, droga klasy lokalnej L;
 DP nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów, droga klasy lokalnej L;
 DP nr 1442 O Nogowczyce – Balcarzowice, droga klasy lokalnej L;
 DP nr 1455 O Olszowa – Ujazd, docelowo droga klasy zbiorczej Z;
 DP nr 1457 O Ujazd - Niezdrowice – granica woj. śląskiego (Pławniowice), docelowo
droga klasy zbiorczej Z;
 DP nr 1458 O Ujazd – Kędzierzyn Koźle, docelowo droga klasy zbiorczej Z;
 DP nr 1461 O Sieroniowice – Ujazd, droga klasy zbiorczej Z, docelowo klasy głównej G;
 DP nr 1466 O Błotnica Strzelecka – Sieroniowice, droga klasy lokalnej L;
 drogi gminne o łącznej długości ok. 46 km.
Przez gminę Ujazd przebiega linia kolejowa E30 nr 137 relacji Legnica – Kędzierzyn-Koźle –
Gliwice – Katowice (Podsudecka Magistrala Kolejowa) oraz linia kolejowa nr 199 relacji Rudziniec
Gliwicki – Kędzierzyn-Koźle. Tory obu linii przebiegają równolegle przez tereny kompleksu
leśnego wsi Niezdrowice. Linia kolejowa nr 137 została zakwalifikowana przez Biuro Eksploatacji
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe jako „linia o priorytecie towarowym”, natomiast linia nr 199
jest linia o znaczeniu państwowym. Na odcinku przebiegającym przez Gminę Ujazd nie występują
przystanki, stacje lub posterunki na w/w liniach kolejowych.
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Rysunek 4. Sieć komunikacyjna na terenie gminy Ujazd

Źródło: Opracowanie własne

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 14

2.4

Budowa geologiczna

Gmina Ujazd położona jest obrębie dużej jednostki geologicznej zwanej Monokliną
Przedsudecką. Monoklina Przedsudecka od położonego na południu Bloku Przedsudeckiego
oddzielona jest strefą uskoków środkowej Odry oraz uskokiem Toszka. Uskok Toszka stanowi
naturalną linię podziału pomiędzy geologicznie wyodrębnionym wzniesieniem Góry Św. Anny,
stanowiącym trzon mezoregionu Chełmu a Depresją Górnośląską, w której zasięgu znajduje się
Kotlina Raciborska – południowy mezoregion Niziny Śląskiej.
Gmina Ujazd położona jest ponadto w rejonie subregionu geologicznego tzw. Progu
Środkowotriasowego, stanowiącego część jednostki Wyżyny Śląskiej. Próg Środkowotriasowy jest
skutkiem ruchów tektonicznych, a w budowie geologicznej występują utwory dolnego i
środkowego triasu.
Podłoże skalne gminy Ujazd budują skały osadowe karbonu dolnego. Najstarszymi seriami
skalnymi podłoża geologicznego są tu utwory tzw. kulmu, wykształcone w postaci szarogłazów,
piaskowców, mułowców i iłowców okresie orogenezy warycyjskiej. Strop skał dolnego karbonu
zalega na głębokości rzędu ~170 m. ppt., zaś jego wychodnie na powierzchnię obserwuje się już
na zachód od obszaru gminy, np. w rejonie Gogolina.
Na serii utworów dolnokarbońskich spoczywają osady z ery mezozoicznej - są to lądowe
osady pstrego piaskowca o miąższości~130 m, reprezentujące trias dolny oraz morskie osady
triasu środkowego tj. wapienia muszlowego o miąższości~50 m. Utwory tej ery reprezentowane
są poprzez osady wykształcone w postaci grubych ławic wapieni, dolomitów i wapieni
marglistych warstw gogolińskich i błotnickich. Ich łączna miąższość dochodzi do 100 m.
Wychodnie tych skał obserwuje się we wsi Olszowa, rejonie Księżowego Lasu oraz na pograniczu
tej wsi z Kluczem. Znajdują się tu wyrobiska poeksploatacyjne wapienia.
W trzeciorzędzie ery kenozoicznej, nastąpiło wydźwignięcie w górę serii skalnych wieku
karbońskiego i triasowego, co ukształtowało główne elementy obecnej rzeźby Masywu Chełmu. W
okresie trzeciorzędu (neogenu) ery kenozoicznej południowy obszar Gminy Ujazd (na południe
od uskoku Toszka) znajdował się w zasięgu morskiego zalewu, w wyniku którego sedymentowały
osady morskie w postaci piasków i żwirów oraz iłów płomienistych.
Osady młode, datowane na górny trias (kajper i retyk), jurę i dolną kredę ery mezozoicznej
nie są tu reprezentowane. Zostały one zniszczone przez procesy denudacyjne i erozyjne w górnej
kredzie i w paleogenie trzeciorzędu ery kenozoicznej.
W okresie górnego trzeciorzędu tj. w pliocenie nastąpiła sedymentacja lądowych osadów
piaszczysto - żwirowych w postaci stożka napływowego tzw. serii Gozdnicy. Eksploatację
plioceńskiego kruszywa naturalnego obserwuje się w samym Ujeździe (dzielnica Piaski) oraz w
rejonie Sławięcic.
Po upływie trzeciorzędu nastał kolejny okres ery kenozoicznej tj. czwartorzęd, na który
składa się: plejstocen i holocen. W plejstocenie nastąpiło znaczące oziębienie klimatu, czego
efektem jest rozwój zlodowaceń kontynentalnych tj. zlodowacenia południowopolskiego
(zlodowacenia Sanu) i środkowopolskiego (zlodowacenia Warty i Odry). Pozostałością tych
zlodowaceń są osady morenowe w postaci glin zwałowych oraz wodnolodowcowe
reprezentowane przez piaski i żwiry. Osady te występują na całym obszarze w stropowej części
proﬁlów geologicznych. Pochodzące z tego okresu kruszywo naturalne eksploatowane było we
wsi Zimna Wódka.
W okresie zlodowacenia północnopolskiego (zlodowacenie Bałtyckie) nastąpiła
sedymentacja pokryw lessowych. Miąższość lessów w obrębie gminy dochodzi do kilku metrów,
jednak osady lessowe są silnie zapiaszczone. Osady lessowe występują w obrębie gminy we
wsiach Zimna Wódka i Klucz oraz w Starym Ujeździe i Jaryszowie. Pokrywa tych osadów rozcięta
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jest licznymi ciekami powierzchniowymi o stromych zboczach i wyraźnych krawędziach
erozyjnych.
W najmłodszym okresie czwartorzędu, w holocenie powstały utwory piaszczysto – żwirowe
oraz namuły organiczne sedymentowane w dolinach rzecznych przez cieki naturalne (w obrębie
dna doliny Jaryszówki we wsi Jaryszów i w obrębie niskiej terasy zalewowej rzeki Kłodnicy w
Niezdrowicach), a także glebowy poziom próchniczny na całym obszarze gminy. Osady rzeczne
związane są ze współczesnymi dolinami rzecznymi. W rejonie koryta rzeki Kłodnicy oraz jej
terasy zalewowej występuje tzw. mada przemysłowa, czyli osad drobnoziarnisty będący efektem
akumulacji silnie zanieczyszczonych wód Odry. W obrębie terenów osadniczych wsi zamiast
poziomu glebowego obserwuje się antropogeniczne nasypy, związane bezpośrednio z
działalnością człowieka [14] [15].
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Rysunek 5. Budowa geologiczna gminy Ujazd

Źródło: Opracowanie własne
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2.5

Rzeźba terenu

Ukształtowanie powierzchni gminy Ujazd w ogólnym ujęciu jest zróżnicowane, ponieważ
jest konsekwencją położenia fizyczno-geograficznego pomiędzy Wyżyną Śląską a Niziną Śląska
(zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Solon J. i in, 2018 [2]).
Teren gminy nachylony jest z kierunku północnego na południowy. Najwyższej położony
jest obszar miejscowości Klucz, gdzie wysokość bezwzględna osiąga około 302-303 m .n. p. m., a
najniżej teren dolinny w Niezdrowicach, sięgający około 185 m. n. p. m. Pionowe deniwelacje
osiągają wartość 117m. W tym samym nachyleniu ukierunkowany jest spływ wód
powierzchniowych i podziemnych.
Blisko 95% obszaru gminy Ujazd położona jest w zasięgu makroregionu Wyżyny Śląskiej
(341.1), a niespełna 5% w zasięgu Niziny Śląskiej (318.5). W zasięgu makroregionu Wyżyny
Śląskiej wyróżnia się mniejszą jednostkę regionalną - mezoregion Chełm (341.11) i Obniżenie
Bojszowa (341.16). Fragment obrzeża Masywu Chełmu zlokalizowany jest na północnych
terenach gminy Ujazd, w obrębie wsi Olszowa, Klucz, Zimna Wódka, Sieroniowice i częściowo
Jaryszów. Charakterystycznymi elementami rzeźby płaskowyżu są głębokie doliny rzek i potoków,
wąwozy i parowy, a także leje i jary (m.in. głęboki jar w miejscowości Klucz). Znaczący walor
krajobrazu przedstawia tu gęsta sieć dolin rzecznych, które rozczłonkowują obszar
wierzchowinowy Chełmu. Jest to przede wszystkim głęboka, wciosowa forma dolinna Jordanu
oraz podobne formy dolinne jego dopływów, a także doliny Jaryszówki i Jaryszowca. Krajobraz
„górski” temu terenowi nadają charakterystyczne wyniosłości i wydłużone pasma grzbietów, w
dużej mierze zalesione. Od położonych wyżej kompleksów leśnych wsi prowadzą w dół pasy i
ciągi zadrzewień. W wielu przypadkach łączą się one z zespołami wysokiej zieleni łęgowej,
towarzyszącymi korytom rzecznym. Z kolei niezalesione obszary wierzchowinowe zapewniają
rozległe panoramy widokowe, co szczególnie uzewnętrznia się w Starym Ujeździe, w rejonie
folwarków Ferdynand i Kopanina oraz na trasie Drogi Starostrzeleckiej, jak również w górnej
części Jaryszowa.
Im bardziej na południe gminy tym rzeźba terenu staje się bardziej równinna, szczególnie w
rejonie wsi Balcarzowice, Nogowczyce, Stary Ujazd oraz miasta Ujazd, by przejść na wysokości
Ujazdu w Obniżenie Bojszowy. Istotnym elementem rzeźby terenu jest szeroka naturalna dolina
rzeki Kłodnicy obejmująca miasto Ujazd oraz wieś Niezdrowice. Jedynie niewielki fragment gminy
na zachód od Ujazdu znajduje się w zasięgu mezoregionu Kotliny Raciborskiej (318.59). Do
naturalnego płaskiego ukształtowania terenu zostały tu wprowadzone elementy i formy
antropogeniczne tj. koryto Kanału Gliwickiego wraz z ciągami obustronnych wałów
przeciwpowodziowych [13] [14] [15].
Pod względem typologii krajobrazu naturalnego Polski, tereny gminy Ujazd zaliczany jest do:
 krajobrazu wyżynnego na skałach węglanowych - występujący w obrębie Garbu Chełmu, w
tym we wsi Olszowa oraz północnych obszarach wsi Sieroniowice i Balcarzowice;
 krajobrazu wyżynnego, lessowego, eolicznego - występujący na terenie wsi Klucz, Stary
Ujazd, południowej części wsi Olszowa, południowej i zachodniej części wsi Zimna Wódka,
oraz w północnej części miasta Ujazd (na północ od drogi krajowej);
 krajobrazu nizinnego, peryglacjalnego, równinnego i falistego - na obszarze osiedla Piaski
w Ujeździe oraz wsi Niezdrowice
 krajobrazu nizinnego, eolicznego, pagórkowatego, w obrębie kompleksu leśnego
położonego w południowej części wsi Niezdrowice;
 krajobrazu den dolin i obniżeń, akumulacyjnego - występujący w dolinie rzeki Kłodnica, na
części gruntów miasta Ujazd [13].
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Rysunek 6. Mapa hipsometryczna gminy Ujazd

Źródło: Opracowanie własne
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Na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków w strukturze użytkowania gminy
Ujazd dominują użytki rolne – 69,6% powierzchni gminy, z czego 83,4% stanowią grunty orne.
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią 24,3% powierzchni gminy, tereny
zabudowane i zurbanizowane – 5,1% powierzchni gminy, tereny pod wodami – 0,57%
powierzchni gminy, a tereny inne 0,4% powierzchni gminy.
Tabela 1. Struktura użytkowania terenu gminy Ujazd [ha] na podstawie danych z ewidencji gruntów i
budynków
SPOSÓB UŻYTKOWANIA
UŻYTKI ROLNE, w tym:
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty rolne zabudowane
Grunty pod stawami
Rowy
GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE, w tym:
Lasy
Grunty zadrzewione i zakrzewione
GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, w tym:
Tereny mieszkaniowe
Tereny przemysłowe
Inne tereny zabudowane
Zurbanizowane tereny niezabudowane
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
Tereny komunikacyjne - drogi
Tereny komunikacyjne - tereny kolejowe
Tereny komunikacyjne - inne tereny komunikacyjne
Użytki kopalne
GRUNTY POD WODAMI, w tym:
Powierzchniowymi płynącymi
Powierzchniowymi stojącymi
NIEUŻYTKI
POZOSTAŁE, w tym:
SUMA

Powierzchnia [ha]
5706,111
4760,9858
52,9596
431,5204
297,6909
131,2962
9,0774
22,5803
1989,111
1958,2351
30,8757
418,6099
73,0106
39,4844
13,8140
14,3801
16,6415
237,4221
19,5072
4,3500
0,0000
47,323
45,8257
1,4973
34,3294
0,0566
8195,5403

Źródło: Urząd Miejski w Ujeździe
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Rysunek 7. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Ujazd

Źródło: Opracowanie własne
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2.6

Uwarunkowania glebowe

Na terenie gminy Ujazd w większości występują gleby autogeniczne, a w mniejszym zakresie
litogeniczne.
Gleby autogeniczne reprezentowane są przez wąskie pasy aluwialnych mad rzecznych w
dolinach cieków, wykształcone jako gleby mułowo-torfowe. Ponadto do gleb autogenicznych
zaliczane są gleby brunatnoziemne oraz bielicowoziemne, które obejmują środkową część gminy
Ujazd, rejon wsi Stary Ujazd oraz szeroki pas doliny Jaryszówki w Jaryszowie. Gleby użytków
rolnych w większości zaliczane są do gleb brunatnych. W rejonie wsi Niezdrowice przeważają
gleby bielicowe wytworzone na wodnolodowcowych osadach piaszczystych. Na obszarze gminy
ze względu na uwarunkowania geologiczne przeważają gleby wytworzone z lessów, w
szczególności w rejonie Ujazdu, gdzie w wyniku rozległej pokrywy lessowej wykształciły się gleby
wysokich klas bonitacyjnych. W północno-zachodniej części zalegają gleby powstałe z glin (rejon
wsi Olszowa). Północno-wschodnie tereny gminy oraz na południe od Kanału Gliwickiego
pokrywają piaski. Najbardziej urodzajne są gleby utworzone na pokrywach lessowych,
obejmujące rejon wsi Olszowa, Klucz i Zimna Wódka. Mniej urodzajne są gleby wykształcone na
osadach piaszczystych i pokrywach gliny zwałowej. W rejonie osiedla Piaski występują gleby
wytworzone na piaskach gliniastych lekkich i mocnych. Są to gleby o trwałej strukturze z dobrze
wykształconym poziomem próchniczym. Wzdłuż rzeki Kłodnicy występują gleby gliniasto-pylaste,
podścielone piaskami słabogliniastymi.
Gleby litogeniczne wykształciły się miejscami na skalnym podłożu wapiennym.
Reprezentowane są przez rędziny, które ograniczają swój zasięg do wychodni triasowych wapieni
i dolomitów w zachodniej i północnej części wsi Olszowa oraz północnej części wsi Sieroniowice
[14] [15] [17] [18] [19] [20].
Ważnym zagadnieniem pod względem oceny wartości użytkowej gleb jest bonitacja,
uwzględniająca żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy
w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków
gospodarczych. W polskim systemie bonitacji gleby wyróżnia się 9 klas gleb gruntów ornych: I –
gleby orne najlepsze, II – gleby orne bardzo dobre, IIIa i IIIb– gleby orne średnio dobre , IVa i IVb –
gleby orne średnie, V – gleby orne słabe, VI i VIZ– gleby orne najsłabsze i 6 klas gleb użytków
zielonych: I, II, III, IV, V, VI.
Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich danych o
ewidencji gruntów (stan na listopad 2018r.) wynika, że na terenie Gminy Ujazd:







grunty rolne I klasy bonitacyjnej nie występują
grunty rolne II klasy bonitacyjnej stanowią 11,8% wszystkich gruntów rolnych
grunty rolne III klasy bonitacyjnej (III-IIIb) stanowią 38,3% wszystkich gruntów rolnych
grunty rolne IV klasy bonitacyjnej (IV-IVb) stanowią 26,5% wszystkich gruntów rolnych
grunty rolne V klasy bonitacyjnej stanowią 17,3% wszystkich gruntów rolnych
grunty rolne VI klasy bonitacyjnej stanowią 6,2% wszystkich gruntów rolnych

Jak wynika z powyższego zestawienia grunty rolne najwyższych klas bonitacyjnych tj. II-III
stanowią 50,1% wszystkich gruntów rolnych gminy Ujazd, co sprawia, że wartość użytkowa gleb
kształtuje się na wysokim poziomie. Z uwagi na zróżnicowaną strukturę geologiczną gminy Ujazd
gleby i ich przydatność rolnicza jest również zróżnicowana i zależna od położenia geograficznego.
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W południowej części gminy w rejonie wsi Niezdrowice występują kompleksy gleb
najsłabszych wytworzonych na piaskach, które charakteryzują się w większości V i VI klasą
bonitacyjną. Grunty IV klasy występują jedynie w środkowej części wsi Niezdrowice, w pasie
pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi. W rejonie rzeki Kłodnicy występują głównie gleby V i VI
klasy bonitacyjnej, tworzące kompleks tzw. mady rzecznej lekkiej.
Środkowa część gminy obejmująca tereny na północ od m. Ujazd poprzez Stary Ujazd do m.
Jaryszów, Zimna Wódka i Klucz reprezentowana jest przez gleby w większości II i III klasy
bonitacyjnej. Na wschód od m. Stary Ujazd do Jaryszówki zaczynają przeważać gleby III i IV klasy
bonitacyjnej. Centralną część gminy reprezentują gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne
powstałe na utworach lessowych lub gliniastych.
Północna część gminy Ujazd obejmuje tereny o najmniej korzystnych warunkach do rozwoju
funkcji rolniczej. Występują tam gleby brunatne wyługowane (rejon wsi Olszowa, Zimna Wódka,
Sieroniowice i Balcarzowice) oraz rędziny brunatne (przy granicy z gminą Strzelce Opolskie). Pod
względem bonitacyjnym w tej części przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej, ze względu na
podłoże wapnicowe na osadach lodowcowych.
Strukturę użytkowania gruntów wraz z bonitacją przedstawiono na rysunku poniżej. Białe
obszary wynikają z niepełnego pokrycia terenu gminy Ujazd danymi struktury bonitacyjnej gleb,
która została opracowana na podstawie danych EGiB udostępnionych przez Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich.
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Rysunek 8. Struktura bonitacyjna gleb na terenie gminy Ujazd

Źródło: Opracowanie własne
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2.7
2.7.1

Wody powierzchniowe i podziemne
Sieć hydrograficzna

Gmina Ujazd położona jest w całości w dorzeczu Odry. Najważniejszym elementem sieci
hydrograficznej na obszarze gminy Ujazd jest rzeka Kłodnica stanowiąca prawobrzeżny dopływ
Odry. Rzeka przepływa przez teren gminy na południe od zabudowy miasta Ujazd. Z uwagi na
kształt koryta rzeki Kłodnicy – liczne meandry i zakola, które nie sprzyjały rozwojowi żeglugi, w
1792 r. wybudowano sztuczny kanał - Kanał Kłodnicki, który następnie zmodernizowano i
unowocześniono i nadano nową nazwę – Kanał Gliwicki. Kanał Gliwicki wybudowany został w
latach 1935-1941. Kanał żeglugowy podzielony jest stanowiskami śluzowymi na 6 odcinków
wykonanych częściowo w wykopie a częściowo w nasypie. W obrębie gminy Ujazd śluza
zlokalizowane jest na południu miasta ujazd w rejonie ul. Okrzei. Głównym źródłem zasilania
kanału Gliwickiego w wodę jest rzeka Kłodnica oraz zbiorniki położone w górnej części kanału.
Obszar gminy odwadniają prawobrzeżne bezpośrednie lub pośrednie dopływy Kłodnicy tj.
rzeka Jordan oraz cieki: Ligocki Potok (Kotula), Jaryszówka, Jaryszowiec wraz ze swymi
dopływami. Cieki te zasilają liczne, krótkie dopływy, często prowadzące wody jedynie okresowo.
Rzeka Jordan odwadnia obszar wsi Klucz, natomiast najdłuższy jej lewobrzeżny dopływ wieś
Zimna Wódkę. Ligocki Potok przepływa przez wieś Sieroniowice. W jego dolinie obserwuje się
małe zbiorniki wodne. Ligocki Potok jest prawobrzeżnym dopływem Potoku Toszeckiego i wpada
do niego poniżej wsi Słupsko w województwie śląskim. Potok Toszecki jest prawobrzeżnym
dopływem Kłodnicy. Na obszarze wsi Olszowa brak jest cieków powierzchniowych. Dział wodny
pomiędzy zlewnią Kłodnicy a zlewnią Małej Panwi biegnie poza granicami opracowania, pasmem
wzniesień rozciągających się na południe od Strzelec Opolskich. Charakterystycznym odrębnym
zjawiskiem jest brak cieków naturalnych w niektórych odcinkach doliny Jordanu i jego dopływów.
Ma to swe uzasadnienie w zachodzących procesach krasowych w obrębie skalnego podłoża
wapniowego i świadczy o istnieniu rozległych podziemnych systemów krasowych. W tych
odcinkach dolin woda odprowadzana jest w postaci odpływu podziemnego [14] [15].
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Rysunek 9. Sieć hydrograficzna gminy Ujazd

Źródło: Opracowanie własne
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2.7.2

Hydrogeologia

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną Paczyńskiego 18 gmina Ujazd położona jest w
prowincji wyżynnej, w regionie triasu śląskiego XIII (część północna i centralna) oraz w prowincji
niżowej, w regionie przedgórskim VI2 (część południowa). Na obszarze gminy Ujazd wody
podziemne występują w utworach: czwartorzędu, trzeciorzędu (południowa część), triasu i
karbonu (północna część). Występowanie licznych warstw wodonośnych w różnych utworach
związane jest z uwarunkowaniami tektonicznymi, a w szczególności z występowaniem uskoku
Toszka oddzielającego warstwy wodonośne triasu (na północy) od trzeciorzędu i karbonu (na
południu).
Piętro czwartorzędowe związane jest z piaskami i żwirami plejstocenu i występuje na całym
obszarze gminy Ujazd. W dolinie Kłodnicy występują cztery poziomy wodonośne, lokalnie łączące
się w jeden. Ujęcia z tego piętra mają największą wydajność w szczególności w rejonie Ujazdu,
natomiast nieco mniejszą 10-30 m3/h w rejonie Balcerzowic. Zwierciadło wody ma na ogół
charakter swobodny, lokalnie lekko napięty. Miąższość utworów czwartorzędowych waha się od
kilkudziesięciu centymetrów do kilkudziesięciu metrów. Warstwy wodonośne tego piętra zasilane
są poprzez infiltrację wód opadowych oraz częściowo infiltrację rzeczną (szczególnie w rejonie
rzeki Kłodnicy).
Piętro trzeciorzędowe jest związane z piaskami sarmatu. Są to wody obojętne lub lekko
zasadowe o niewielkiej mineralizacji. Dominującymi jonami są: Ca, Mg, Na, K, Cl i SO 4. Piętro to
tworzą dwie warstwy wodonośne: pierwsza na głębokości 50-60 m, a druga na głębokości 70-75
m p.p.t. Wody tego piętra mają charakter napięty i cechują się zróżnicowaną wydajnością od 10 do
120 m3/h. Poziom trzeciorzędowy występuje w południowej i centralnej części gminy i jest
głównym poziomem wodonośnym.
Piętro triasowe występuje w utworach piaszczystych piaskowca pstrego oraz utworach
węglanowych retu i wapienia muszlowego. Mineralizacja ogólna wynosi do 300 mg/dm3,
dominują jony: Ca, Mg, SO 4 . Zwierciadło znajduje się na głębokości od kilkunastu do około 60 m,
wody znajdują się pod ciśnieniem, a wydajność waha się od 10-100 m3/h. W kierunku północnym
poziom ten zapada się pod poziomem triasu środkowego.
Piętro karbońskie jest związane z piaskowcami dolnego karbonu. Wody poziomu
dolnokarbońskiego występującego w okolicach Ujazdu mają charakter szczelinowy, a ich
zasobność zależy od systemu spękań i szczelin w skałach głębokiego podłoża. Pod względem
izolacji pierwszego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu, w północnej części gminy
Ujazd jest ona słaba, natomiast na południu stosunkowo duża, co wynika ze wzrastającej ku
południowi grubości pokrywy czwartorzędowej [21] [15].
Izolacyjność poziomów wodonośnych na terenie Gminy Ujazd jest zróżnicowana z uwagi na
zróżnicowany charakter pięter wodonośnych i utworów je budujących. Część północna gminy z
uwagi na ubogą sieć hydrograficzną i szczelinowo-porowy charakter piętra trzeciorzędowego jest
najbardziej narażona na erozję wodną, jak i przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych. Im
dalej na południe tym miąższość utworów czwartorzędowych wzrasta, a ich izolacyjność sprawia,
że stopień zagrożenia głównego poziomu wód podziemnych jest niższy w porównaniu z częścią
północną gminy Ujazd. Tym samym dużo lepsza klasa izolacyjności występuje w centralnej części
gminy i jeszcze lepsza w południowej, w porównaniu z północnymi terenami gminy. Poniżej na
rysunku przedstawiono klasy izolacyjności geologicznej wraz ze stopnień zagrożenia wód
podziemnych głównego poziomu użytkowego.
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Rysunek 10. Klasa izolacyjności geologicznej wraz ze stopień zagrożenia głównego poziomu użytkowego
wód podziemnych na terenie gminy Ujazd

Źródło: opracowanie własne

Północna część gminy Ujazd położona jest w zasięgu występowania Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych 335 - Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie. Charakterystykę zbiornika
przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 2. Charakterystyka podstawowych elementów hydrogeologicznych GZWP 335
Element hydrogeologiczny
Nazwa zbiornika:
Numer:
Stratygrafia:
Region hydrogeologiczny:
Powierzchnia GZWP (km2):
Powierzchnia ONO (km2 ):
Powierzchnia OWO (km2 ):
Wiek utworów wodonośnych:
Typ zbiornika:
Klasa jakości wód:
Średnia głębokość ujęć (m):
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):

GZWP 335
Zbiornik T1 Krapkowice – Strzelce Opolskie
335
T
MK-S
2050
1000
trias dolny
szczelinowo-porowy
Ic nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia
100-600
50

Źródło: Kleczkowski A.S., (red.), 1990. Mapa obszarów Głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających
szczególnej ochrony w skali 1:500 000. AGH, Kraków [22]

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 29

Rysunek 11. Uwarunkowania hydrogeologiczne na terenie gminy Ujazd

Źródło: opracowanie własne
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2.7.3

Wody podziemne

Obszar gminy Ujazd położony jest w granicach 3 jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd) zgodnie z nowym podziałem Polski na lata 2016 – 2021. Nowy podział terytorium Polski
na 172 JCWPd związany jest z przyjętą w PIG – PIB definicją modelu pojęciowego systemu
hydrogeologicznego.
W myśl tej definicji model pojęciowy opisuje strukturę systemu i wskazuje zależności istniejące w
jego obrębie (oddziaływanie – proces) i zachodzące pomiędzy poszczególnymi składowymi
systemu oraz interakcję systemu z otoczeniem. W tym ujęciu model pojęciowy zbudowany jest z
danych: 1 – budowa geologiczna, 2 – wykształcenie litologiczne, rozmieszczenie i
rozprzestrzenienie oraz parametry hydrogeologiczne warstw wodonośnych, 3 – elementy
środowiskowe – presje antropogeniczne, 4 – czynniki wpływające na przebieg poszczególnych
procesów w obrębie systemu. [C]
Poniżej przedstawiono zasięg występowania JCWPd względem gminy Ujazd oraz
charakterystykę stanu JCWPd wraz z celami środowiskowymi zgodnie ze zaktualizowanym
Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Tabela 3. Charakterystyka i ocena stanu JCWPd na obszarze gminy Ujazd
L.
p.

Jednolita
część
wód
podziemnych (JCWPd)**

Lokalizacja

Europejski kod
JCWPd

Region
wodny

Nazwa
JCWPd

Ocena stanu z
PGW*
Nazwa
dorzecza

RZGW

ilość.

chem.

Ocena
nieosiągnięc
ia
celów
środowisko
wych*

1.

PLGW6000110

110

Środkowa
Odra

Odra

Wrocław

dobry

dobry

niezagrożona

2.

PLGW600127

127

Środkowa
Odra

Odra

Wrocław

dobry

dobry

zagrożona

3.

PLGW600128

128

Górna
Odra

Odra

Gliwice

dobry

dobry

zagrożona

Wyznaczony cel
środowiskowy
oraz
termin
osiągnięcia
utrzymanie
dobrego
stanu
ilościowego
i
dobrego
stanu
chemicznego
utrzymanie
dobrego
stanu
ilościowego
i
dobrego
stanu
chemicznego
utrzymanie
dobrego
stanu
ilościowego
i
dobrego
stanu
chemicznego

Der
ogac
je
[sym
bol]
brak

brak

brak

* PIG - PIB, Synteza wyników oceny stanu wód podziemnych w dorzeczach według danych z 2012 r., Warszawa 2013 r. – ocena
przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896)
** według nowego podziału na 172 JCWPd
Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aktualizacja 2016r.)
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Rysunek 12. Zasięg występowania JCWPd względem obszaru gminy Ujazd

Źródło: opracowanie własne
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2.8

Warunki klimatyczne

Klimat na danym terenie w znacznym stopniu jest kształtowany pod wpływem położenia
geograficznego, rozmieszczenia wód, charakteru rzeźby terenu, bonitacji glebowej, charakteru
szaty roślinnej. Gmina Ujazd leży w zasięgu klimatu umiarkowanego, kontynentalnego, z
zaznaczającym się wpływem atlantyckim. Średnie dobowe temperatury powietrza są
zróżnicowane w zależności od pory roku: wiosna – 5° - 10°C, lato – powyżej 15° C, jesień – w
przedziale 10° - 5°C i zima – poniżej 0° C. Średnia roczna temperatura waha się w przedziale 7-8
°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 17-17,5°C, a najzimniejszym
styczeń 2-2,5 °C mrozu. Amplituda dwóch skrajnych termicznie miesięcy wynosi 19-20°C. Roczna
suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 650-700 mm., z wyraźną kulminacją w
półroczu ciepłym ~400-450mm i 200-250mm w półroczu chłodnym. W skali miesięcznej
maksimum opadów przypada na lipiec (80-90mm), minimum na styczeń (30-40mm). Pod
względem anemometrycznym dominują wiatry z kierunku zachodniego (W - 17%), północno zachodniego (NW - 16 - 18°), przy stosunkowo dużym udziale wiatrów południowych (S). Roczna
wilgotność względna powietrza atmosferycznego wynosi 81% przy czy w okresie zimowym
wzrasta do ~86-89% [15].
Informacja o występujących warunkach klimatycznych jest istotna, ale również istotna z
punku widzenia środowiska jest udowodniona już postępująca zmiana klimatu. Zmiany klimatu
mają charakter globalny, jednak jedno skutki mogą być odczuwalne na poziomie lokalnym.

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 33

3. Uwarunkowania florystyczne
3.1

Dotychczasowy stan wiedzy i historia badań florystycznych

Śląsk Opolski od ponad czterech stuleci jest przedmiotem stosunkowo intensywnych badań
florystycznych przez zespoły profesjonalnych botaników ośrodka wrocławskiego, katowickiego i
opolskiego oraz botaników amatorów. Pierwsze prace syntetyczne wymieniają niewielką liczbę
gatunków i ich stanowisk. Znacznie więcej danych przynoszą opracowania Wimmera,
Grabowskiego (1827, 1828, 1829) i Wimmera (1844, 1857), a szczególnie Fieka (1881) i
Schubego (1903). Monograficzne dzieło ostatniego autora o rozmieszeniu roślin na Śląsku
przedstawia 1616 gatunków roślin naczyniowych na przeszło 60 tys. stanowisk.
Dotychczasowy stan rozpoznania lokalnej flory ogranicza się zasadniczo jedynie do
wybranych gatunków roślin kwiatowych, w szczególności taksonów chronionych i rzadkich. Pełna
inwentaryzacja terenu gminy zrealizowana została ponad ćwierć wieku temu, w roku 1992 r. a i
ona nie objęła wszystkich grup taksonomicznych roślin. Od tego czasu przedmiotem badań
florystycznych była niemal wyłącznie północna część gminy, gdzie znajdują się obszarowe formy
ochrony przyrody. Szczególnie intensywnie penetrowanym przez botaników miejscem jest
rezerwat „Boże Oko”. Z jego obszaru podawane są stanowiska m.in. dwóch rzadkich i chronionych
storczyków buławnika wielkokwiatowego Cephalanthera damasonium i kruszczyka połabskiego
Epipactis albensis oraz trzech gatunków chronionych mchów. Stwierdzono tu również
występowanie chronionego grzyba, soplówki bukowej Hericium coralloides, ale jej owocniki nie
były odnajdywane podczas ostatnich inwentaryzacji rezerwatu.
3.2

Roślinność potencjalna

Roślinność potencjalna terenu opracowania obejmuje nizinne lasy liściaste (Matuszkiewicz
2008), w tym:
 Żyzną buczynę niżową (Galio odorati-Fagetum) – większość terenów gminy;
 Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum (=Circaeo-Alnetum)) – dolina Kłodnicy i jej
dopływów;
 Grąd subkontynentalny, odmiana małopolska, forma wyżynna, seria uboga (TilioCarpinetum) – niewielkie obszary na południe od Kanału Gliwickiego i północno-wschodni
części gminy;
 Acydofilny środkowoeuropejski las dębowy (Calamagrostio arundinaceae-Quercetum) –
niewielki obszar pomiędzy Piaskami a Sławięcicami [5]
Roślinność rzeczywista terenu gminy w tylko niewielkim stopniu odpowiada roślinności
potencjalnej, co związane jest w głównej mierze ze znacznym wylesieniem tego obszaru
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Rysunek 13. Mapa roślinności potencjalnej gminy Ujazd

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy potencjalnej roślinności naturalnej prof. Jana Marka Matuszkiewicza
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3.3

Roślinność rzeczywista
3.3.1

Ekosystemy wodne i nadbrzeżne

Zbiorowiska roślin wodnych wykształcają się najczęściej w żyznych wodach niewielkich
zbiorników wodnych (starorzecza, dawne wyrobiska i stawy), a także w rowach. Zdecydowana
większość wód powierzchniowych ma charakter eutroficzny lub mezotroficzny. Zbiorowiska
wodne w zależności od warunków siedliskowych, przedstawiają różne postacie organizacji – od
dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków charakterystycznych, do
agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Należy jednak stwierdzić, że fitocenozy
wodne na terenie opracowania są słabo wykształcone. Nie stwierdzono na obrzeżach wód płatów
roślinności namułkowej, które z reguły są interesujące pod względem florystycznym. Jest to
między innymi dowód na antropogeniczny charakter tych siedlisk. Otoczenie zbiorników i cieków
wodnych stanowią najczęściej zbiorowiska szuwarowe. Najciekawszymi przyrodniczo
ekosystemami wodnymi są na omawianym terenie źródła niewielkich dopływów Kłodnicy oraz
sama rzeka Kłodnica. Źródliska tworzą często wyraźnie zarysowane w krajobrazie misy którym
towarzyską lasy łęgowe. W rzece Kłodnicy nie rozwija się co prawda chronione siedliska
włosieniczników, ale rzeka ta na odcinku przepływającym przez gminę należy do cieków o
najmniej przekształconym naturalnym korycie. Wyżynno-krasowy charakter północnej części
gminy predysponuje go do występowania węglanowych źródlisk z towarzyszącym im
charakterystycznymi mszakami jednak badania terenowe nie potwierdziły ich występowania w
gminie Ujazd. W dolinie Kłodnicy, również nad Kanałem Gliwickim i kanałach łączących go z
Kłodnicą, rozwija się welonowa roślinność nadrzeczna. W dolinie Kłodnicy zachowały się też
pojedyncze zarastające starorzecza.
3.3.2

Ekosystemy torfowiskowe

Roślinność higrofilna o potencjale torfotwórczym występuje głównie w rejonie źródlisk i
młak. Na podłożu torfowym na niewielkich powierzchniach rozwijają się szuwary
wysokoturzycowe Magnocaricion, w tym m.in. zespołu turzycy prosowej Caricetum
paniculatae. Większe turzycowiska stwierdzone m.in.:
 pomiędzy Kanałem Gliwickim a południową krawędzią doliny Kłodnicy;
 w dolinie Potoku Jordan w Starym Ujeździe;
 w dolinie Jaryszówki w Kolonii Jaryszów.
W gminie Ujazd ekosystemy torfowiskowe zajmują marginalne powierzchnie. Dawne
aktywne torfowiska w dolinie Kłodnicy (Zandrzyn, Gaj) zanikły we wczesnym średniowieczu
na skutek wylesienia wyżej położonych terenów i wywołanych nią procesów sedymentacji
erozji krawędzi doliny zbudowanej z lessów [7][8], a następnie zostały zmeliorowane i
przekształcone w użytki zielone, aktualnie w większości intensywnie użytkowne.
Ukształtowanie i geologia innych terenów gminy nie sprzyja tworzeniu się większych
torfowisk. W dalszej perspektywie czasowej procesy torfotwórcze mogą mieć miejsce w
strefach lądowacenia sztucznych zbiorników wodnych. Aktualnie proces taki można
obserwować wokół starego śródleśnego stawu pomiędzy Sieroniowicami a Balcarzowicami.
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3.3.3

Ekosystemy łąk i szuwarowe

Użytki zielone występują w omawianej gminie na niewielkich, rozproszonych
powierzchniach, najczęściej w postaci pasów w dolinach cieków. Łączna powierzchnia łąki i
pastwisk to, wg danych ewidencyjnych, odpowiednio 5,23% i 4,12% powierzchni gminy Ujazd. W
rzeczywistości wiele dawnych użytków zielonych zostało przekształconych w pola uprawne, a
powszechne dawniej pastwiska w pobliżu zabudowań wsi są obecnie użytkowana wyłącznie
kośnie. Łąki są na większości powierzchni użytkowane intensywnie, co w połączeniu z
eutrofizacją siedliska (bezpośrednie nawożenie lub spływ biogenów z pól) znacząco ogranicza ich
bogactwo florystyczne. Na niewielkich powierzchniach zachowały się jednak świeże niżowe łąki z
dużym udziałem roślin zielnych Arrhenatheratum medioeuropaeum oraz wilgotne łąki
ostrożeniowe Cirsietum rivularis. Te ostatnie stwierdzane były w latach 90-tych XX w. jedynie z
doliny Kłodnicy, później również z rejonu Balcarzowic, natomiast łąki świeże występują dość
powszechnie w dolinach mniejszych cieków, choć są najczęściej intensywnie zagospodarowane.
Pastwiska stanowią zwykle mniej ciekawe florystycznie siedlisko, choć w miejscach podmokłych
w ich płatach występować może np. kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis stwierdzana w
1993 r. w rejonie Niezdrowic. Użytki zielone spełniają istotną rolę krajobrazową i ekologiczną w
dolinach cieków, stanowiąc często bufor pomiędzy intensywnie użytkowanymi gruntami ornymi,
a wodami powierzchniowymi. Łąki towarzyszą też w dużej mierze zabudowie wiejskiej, stanowiąc
tło dla dobrze zachowanych starych układów urbanistycznych. Między innymi ze względu na ww.
kontekst, trwałe użytki zielone powinny zostać otoczone szczególną troską.
Murawy kserotermiczne nie są obecnie elementem roślinności rzeczywistej gminy. Niemniej
w gminie Ujazd znaleźć można szereg miejsc będących potencjalnym miejscem występowania
ciepłolubnej roślinności łąkowej. Wynika to z dominującej południowej wystawy stoków oraz
występowaniem gleb bogatych w węglan wapnia. Niewielkich płatów muraw można oczekiwać
również na antropogenicznych siedliskach, takich jak nasypy dróg i nieczynnej linii kolejowej oraz
wałach Kanału Gliwickiego. Aktualnie brak jednak jest zasadniczo dobrze wykształconych i
bogatych florystycznie muraw kserotermicznych w gminie Ujazd, a ich potencjalne siedliska
porasta roślinność stanowiąca kolejne stadia sukcesji tj. zespoły okrajkowe oraz młodociane
zadrzewienia i zakrzaczenia. Podczas badań terenowych w 2019 r. jedynym miejscem
występowania roślinności ciepłolubnej był niewielki fragment doliny Kłodnicy pomiędzy
Niezdrowicami a Wycierowemu, gdzie zinwentaryzowano murawy napiaskowe.
Szczegółowy opis ekosystemów łąkowych i muraw znajduje się w części opracowania
poświęconej siedliskom chronionym.
3.3.4

Ekosystemy leśne

Ekosystemy leśne były, przed pojawieniem się ludzi uprawiających rolnictwo, naturalna
roślinnością dla niemal całego obszaru gminy z wyjątkiem gruntów pod wodami i niewielkich
bezleśnych torfowisk w dolinie Kłodnicy. Ekosystemy zbiorowisk leśnych cechują się
wysokim stopniem różnorodności biologicznej, skomplikowaną siecią zależności
międzygatunkowych i przez to wysokimi walorami poznawczymi, ochronnymi i estetycznymi.
Wartości użytkowe drzewostanów stały się przyczyną ich gospodarczej, często rabunkowej
eksploatacji i dlatego niektóre zbiorowiska leśne należą dziś do zanikających. Dotyczy to
głównie lasów łęgowych rosnących na tarasach nadrzecznych. Lasy takie nie zachowały się w
dolinie Kłodnicy, a jedynie na niewielkich odcinkach dolin jej mniejszych dopływów.
Podmokłe, bagienne lasy o charakterze olsu Carici elongatae-Alnetum występują w pobliżu
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niewielkich zbiorników wodnych np. w sąsiedztwie niewielkiego śródleśnego stawu na
zachód od Balcarzowic.
Na siedliskach świeżych (mniej wilgotnych) przed rozpoczęciem planowej gospodarki
leśnej dominowały lasy bukowe. Świadczą o tym pojedyncze stare buki dęby zachowane, jako
przestoje, w lasach sosnowych i dębowych. Nasadzenia sosnowe, pochodzące często jeszcze z
XIX w. są obecnie przebudowywane w lasy liściaste lub mieszane. Dobrze wykształcone
drzewostany bukowe o charakterze żyznej buczyny niżowej Galio odorati-Fagetum zachowały
się zasadniczo tylko w obrębie rezerwatu „Boże Oko”. Występujący w jego granicach drugi
zespół leśny – kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum, stwierdzany jest również w
rozproszeniu w innych kompleksach leśnych, m.in. w kompleksie na wschód od Jaryszowa.
Występowanie płatów o charakterze grądów można wiązać z wpływem gospodarki leśnej i
celowym wprowadzeniem dębów w siedliskach dawnych buczyn. Struktura zespołów
grądowych w gminie wskazuje na przebiegania przez jej teren granicy występowanie dwóch
ich typów: grądów środkowoeuropejskich Galio-Carpinatum dominujących na większości
obszaru, oraz grądów subkontynentalnych Tilio-Carpinetum występujących jedynie na
wschodnim skraju gminy. Grądy występują w rozproszeniu w większości kompleksów
leśnych, często w mozaice z buczynami, jednak tworzące je drzewostany należą jednak zwykle
do młodszych klas wieku.
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Rysunek 14. Typy siedliskowe lasów na terenie gminy Ujazd

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RDLP i GDLP
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3.3.5

Ekosystemy śródpolne

Poza zwartymi kompleksami leśnymi brak jest obecne niemal zupełnie w krajobrazie gminy
drzew i zadrzewień, które występowały niegdyś licznie w formie przydrożne aleje drzew, często
owocowych oraz sadów. Zadrzewienia te zachowały się do naszych czasów w formie szczątkowej.
Dawne sady zamieniono na łąki lub pola, a mniej więcej kompletne aleje przydrożne można
zobaczyć niemal wyłącznie w obrębie niektórych wsi. Nieliczne zadrzewienia śródpolne są nieco
liczniejsze w miejscach o dużych deniwelacjach terenu, w obrębie dolin cieków oraz wąwozów
lessowych, gdzie spełniają ważną funkcję przeciwdziałając erozji gleby. Zabytkowe zadrzewienia
gminy to niewielki park przydworski w Ujeździe oraz unikatowa aleja buków odmiany
purpurowej Fagus sylvatica „Purpurea” położona w mało uczęszczanej części gminy, na północnyzachód od Olszowej. Ważnym urozmaiceniem krajobrazu pól uprawnych są zakrzewienia.
Porastają one przed wszystkim strome stoki i nasypy, m.in. nieczynną linię kolejowej, gdzie dość
powszechnie występują gęste zarośla (tworzone głównie przez tarninę czyżnie Rubo fruticosiPrunetum spinosae).
3.3.6

Ekosystemy synantropijne

Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami na terenie badanej gminy są zespoły roślinne
użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Dominującymi zbiorowiskami
upraw polnych są pospolite zespoły z rzędu Polygono-Chenopodietalia. Zespoły dobrze
wykształcone, interesujące mnogością barw chabrów, maków czy wyk zanikają na obszarze
terenu badań. Zubożenie zbiorowisk segetalnych obserwowano już podczas badań prowadzonych
w 1992 r., kiedy w innych częściach Opolszczyzny bogate w chwasty pola uprawne były jeszcze
dość powszechnym widokiem. Badana z początku XXI w. obejmujące obszar wychodni skał
węglanowych Chełmu, wykazały północno-zachodniej części gminy Ujazd występowanie dwóch
zbiorowisk segetalnych Aperion spicae-venti oraz Galinsogo-Setarietum z udziałem Echinochloa
crus-galli. Wczesny zanik zespołów z rzędu Polygono-Chenopodietalia na terenie gminy Ujazd
można wiązać z wysoką kulturą rolną charakteryzującą ten obszar. Ubogie florystycznie grunty
orne stanowią ponad 57% powierzchni obszaru będącego przedmiotem niniejszego opracowania,
co przekłada się na niewielkie znaczenie dla ochrony roślin większości terenów gminy Ujazd.
Stanowiska rzadkich i chronionych roślin znajdują się poza obszarami intensywnie użytkowanymi
rolniczo, lub na niewielkich enklawach śródpolnych nieużytkowanych ornie.
Stosunkowo pospolitszymi zbiorowiskami są tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca
intensywnie wydeptywane, w tym nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite rośliny
odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak babka większa Plantago major, rumianek
bezpromieniowy Matricaria discoidea, życica trwała Lolium perenne, sit chudy Juncus tenuisi i
wiechlina roczna Poa annua.
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3.4

Zieleń urządzona, parkowa i cmentarna
3.4.1

Parki

Park przy ruinach Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe
W związku z szczególnym znaczeniem parku przy runach Zamku Biskupów Wrocławskich w
Ujeździe szczegółowo opisano również zgrupowaniem lęgowe ptaków w tej lokalizacji. W parku
stwierdzono lęgi pospolitych, ale chronione gatunki ptaków:
 zięba (Fringilla coelebs) – 1 para,
 szpak (Sturnus vulgaris) – 1 para,
 kowalik (Sitta europaea) – 1 para,
 kos (Turdus merula) – 1 para,
 cierniówka (Sylvia communis) – 1 para,
 słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) – 1 para,
 wróbel (Passer domesticus) – około 5 par (ruiny zamku i stare gniazdo bocianie).
Dodatkowo w 2019 r. teren parku był miejscem żerowania ptaków, których gniazda znajdują
się w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic m.in. bogatki (Parus major) i kopciuszka (Phoenicurus
ochruros).
W 2019r. teren parku przy ruinach zamku został objęty inwentaryzacją przyrodniczą, na
potrzeby przeprowadzenia niezbędnych prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich. Inwentaryzacja
drzewostanu objęła prace terenowe podczas których zostały zinwentaryzowane wszystkie
drzewa i krzewy rosnące na działkach ew. 840/2 i 840/6, obręb Ujazd. W trakcie prac terenowych
zinwentaryzowano 72 egzemplarze drzew i krzewów, w tym 68 egzemplarzy drzew i 98m2
krzewów z gatunków: bez czarny i lilak pospolity. Dominującymi drzewami w starodrzewiu o
obwodach kłody powyżej 100 cm mierzonych na wysokości 130cm od powierzchni gruntu, czyli
drzew okazałych w wieku powyżej 80 lat były:








jesion wyniosły - 18 szt.
wiąz szypułkowy - 11 szt.
lipa europejska - 6 szt.
wierzba szara – 1 szt.
wierzba biała - 1 szt.
robinia akacjowa – 1 szt.
czeremcha pospolita 1 szt.

Łącznie okazałych drzew zinwentaryzowano w ilości 39 egzemplarzy, przy czym dwa
gatunki można uznać za dominujące w składzie gatunkowym tj. jesion wyniosły (46 %) i lipa
europejska (28%).
Do najdorodniejszych drzew w przedmiotowym parku należą:






wiąz szypułkowy o obwodzie 304 cm,
lipa europejska o obwodzie 299 cm,
jesion wyniosły o obwodzie 255 cm,
robinia akacjowa o obwodzie 237 cm,
wierzba biała o obwodzie 220 cm.
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Biorąc pod uwagę rozmieszczenie drzew należy stwierdzić brak ich kompozycyjnego
uporządkowania, wprowadzono gatunki tworząc park krajobrazowy- naturalistyczny
nawiązujący do obszarów leśnych zlokalizowanych w pobliżu zbiorników wodnych i ciągów
komunikacyjnych. Większość gatunków należy do naszej rodzimej flory. Wyjątkiem jest robinia
akacjowa jako gatunek obcego pochodzenia.
Park Miejski w Ujeździe
Teren Parku Miejskiego w Ujeździe jest miejscem przyrodniczo-cennym przede wszystkim w
związku ze stwierdzonym występowaniem gatunku chrząszcza - pachnicy dębowej (Osmoderma
eremita), objętego na terenie Polski ścisłą ochroną gatunkową [A]. W Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt- Bezkręgowce, gatunek ten został określony jako VU (Vulnerable)– „gatunki wysokiego
ryzyka narażone na wyginięcie ze względu na postępujący spadek populacyjny (choćby tylko
lokalny), straty siedliskowe lub nadmierną eksploatację”. Chrząszcz ten z uwagi na swój cykl
rozwojowy i tryb życia, zamieszkuje wyłącznie siedliska, spełniające ściśle określone warunki. Do
optymalnych siedlisk pachnicy dębowej zaliczają się:
 lasy naturalne bogate w wiekowe drzewa liściaste i luki powstałe na skutek rozpadu
drzewostanu,
 krajobrazy kulturowe o odpowiednio wysokim zagęszczeniu zadrzewień: zieleń przydrożna,
szpalery drzew i aleje wzdłuż dróg, a także parki dworskie i wiejskie.
Warunkiem koniecznym do rozwoju pachnicy jest obecność starych, lecz wciąż żywych,
stojących dziuplastych drzew, co z reguły wyklucza jej występowanie w lasach użytkowanych
gospodarczo, gdzie drzewa w starszych klasach wiekowych są rzadkie, a ponadto wyrównana
struktura przestrzenna sprzyja zacienieniu pni. Środowiska tego typu podlegają silnej
antropopresji, związanej z przebudową infrastruktury drogowej oraz zmian struktury krajobrazu
rolniczego, dlatego też wymagają one czynnej ochrony, w celu zachowania bioróżnorodności.
Oprócz nasilającej się antropopresji na siedliska tego chrząszcza, do przyczyn jego zagrożenia
zalicza się również ograniczone możliwości przemieszczania się- pomimo zdolności do lotu,
pokonują one niewielkie dystanse. Dojrzałe płciowo osobniki migrują niechętnie i wyszukują
miejsca rozwoju dla nowego pokolenia w promieniu do kilkuset metrów. W związku z powyższym
obserwowane jest stałe zmniejszanie się liczby stanowisk, gdyż siedliska pachnicy dębowej
zanikają obecnie w znacznie szybszym tempie niż powstają nowe, a ponadto rozerwana zostaje
ich ciągłość. Panujące na terenie parku miejskiego w Ujeździe warunki klimatyczne oraz
występująca tam roślinność stanowią odpowiednie środowisko życia dla tego gatunku chrząszcza
z rodziny poświętnikowatych (Scarabaeidae). Określonym sposobem ochrony pachnicy dębowej
w miejscach jej występowania jest pozostawianie żywych i martwych drzew z nienaruszonymi
dziuplami, zarówno stojących jak i leżących. Istotne jest również odsunięcie na bezpieczną
odległość aktywności ludzkiej. W 2018r. Gmina Ujazd uzyskała dofinansowanie na
zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe w ramach którego przewidziano m.in. wykonanie
ścieżki dla pieszych, wykonanie oświetlenia parku, montaż 30 szt. budek lęgowych dla ptaków;
nasadzenia roślinności stanowiącej osłonę budek lęgowych.
Podsumowując na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie następujących
chronionych gatunków zwierząt:
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1) kokoszka zwyczajna, kokoszka, kokoszka wodna, kurka wodna Gallinula chloropus załącznik II/2 do Dyrektywy Ptasiej;
2) krzyżówka, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos - załącznik II/1 do Dyrektywy Ptasiej;
3) pachnica dębowa Osmoderma eremita - załącznik nr 2 do Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz
Polska Czerwona Księga Zwierząt;
4) bogatka zwyczajna, bogatka, sikora bogatka Parus major: załącznik nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;
5) sosnówka, sikora sosnówka Periparus ater: załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt’
6) piecuszek Phylloscopus trochilus: załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
3.4.2

Aleje i szpalery drzew

W krajobrazie gminy występowały dawniej liczne nasadzenia liniowe wzdłuż dróg, o czym
świadczą obecnie najczęściej pojedyncze już drzewa. Obecnie zachowały się tylko nieliczne aleje
drzew, których lokalizacje wskazano na załączniku graficznym nr 1 i 2:
- aleja buków odmiany purpurowej Fagus sylvatica „Purpurea” położona w mało uczęszczanej
części gminy, na północny-zachód od Olszowej
- aleja lip drobnolistnych w Nogowczycach (ul. Lipowa)
- aleja klonów w Jaryszowie (boczna droga w kierunku Nogowczyc, obecnie kończąca się
ślepo na ogrodzeniu autostrady);
- szpalery drzew (różnogatunkowe) pomiędzy Księżym Lasem a Brzeziną;
- zdekompletowana aleja drzew (głównie lip i klonów) wzdłuż śródpolnych odcinków drogi
krajowej nr 40.
Z ww. obiektów najbardziej zasługującym na ochronę są dwie pierwsze aleje. Śródpolna
aleja buków została zaproponowana do ochrony pomnikowej. W przypadku tej jak i pozostałych
alej od formalnego objęcia ochroną istotniejsze jest podjęcie faktycznych działań pielęgnacyjnych
obejmujących ocenę stanu zdrowotności, ewentualne cięcia sanitarne i nasadzenia uzupełniające.
3.4.3

Drzewa pomnikowe

Obecnie w gminie nie ma drzew objętych ochroną pomnikową. Kontrastuje to z
stwierdzonym podczas inwentaryzacji przyrodniczej dużym wysyceniem terenu, szczególnie
niektórych części gminy, starymi i okazałymi drzewami spełniającymi ilościowe kryteria
(wielkość pierśnicy) pomnika przyrody. Opis proponowanych pomników przyrody znajduje się w
rozdziale 6.2. opracowania.
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3.5

Inwentaryzacja i waloryzacja florystyczna gminy Ujazd
3.5.1

Siedliska przyrodnicze

Siedlisko przyrodnicze jest pojęciem wprowadzonym do krajowych przepisów ochrony
przyrody w związku z implementacją Dyrektywy Siedliskowej. Siedlisko to obszar o określonych
cechach przyrodniczych, na którym występują cenne dla wspólnoty gatunki zwierząt i roślin;
siedliska wyznaczane się na podstawie zidentyfikowanych płatów zbiorowisk roślinnych, choć nie
zawsze konkretnemu siedlisku odpowiada jedno zbiorowisko. Z siedlisk będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, które powinny podlegać ochronie w ramach sieci Natura 2000,
wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty [A], na terenie
opracowania występuje, wg danych RDOŚ i PGL „Lasy Państwo” sześć typów siedlisk leśnych i
jedno siedlisko łąkowe:
-

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fargetum)
9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum)
9170-1 Grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum)
9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)
9190-2 Śródlądowe kwaśne dąbrowy (Fago-Quercetum)
91E0-3 - Niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej gminy na jej terenie potwierdzono wstępowanie ww.
siedlisk oraz wykazano dwa dodatkowe siedliska oraz jeden podtyp:
- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion
- 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
- 91E0-5 Podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum
Tabela 4. Typ chronionych siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych w gminie Ujazd i ich powierzchnia
Kod i nazwa chronionego siedliska przyrodniczego
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae)
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fargetum)
9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum)
9170-1 Grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum)
9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)
9190-2 Śródlądowe kwaśne dąbrowy (Fago-Quercetum)
91E0-3 - Niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum
91E0-5 Podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum
Razem

Liczba
płatów

Powierzchnia
[ha]

1

0,25

2

0,68

14

27,31

22
48*
7
32
1
5
3
135

96,85
171,44**
17,48
100,56
0,42
7,37
5,11
427,47

*- wydzielenia leśne gdzie występują w mozaice z Kwaśna buczyną niżową 9110-1
** - powierzchnia szacunkowa (żyzne buczyny niżowe 9130-1 stanowią około 2/3 powierzchni wydzieleni, w których występują w
mozaice z buczynami kwaśnymi)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ, PGL LP oraz badań terenowych w 2019r.
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Rozmieszczenie w/w płatów siedlisk przyrodniczych na terenie gminy Ujazd przedstawiono
na załączniku graficznym nr 1 i 2.
Na obszarze ostoi Natura 2000 Góra Świętej Anny, spośród siedlisk występujących w
granicach gminy Ujazd, szczególnej ochronie podlegają płaty buczyn (żyznych i kwaśnych),
grądów i łąk świeżych. Również poza obszarem Natura 2000 podlegają ochronie. Wynika to z
następujących uwarunkowań prawnych:
 siedliska przyrodnicze, także poza obszarami Natura 2000, objęte są ogólnym celem
dyrektywy siedliskowej, tj. wymogiem utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu
ochrony ich zasobów w kraju i regionie biogeograficznym,
 obowiązek nadzoru (art. 11 dyrektywy) i raportowania (art. 17 dyrektywy) odnosi się do
całych zasobów siedlisk przyrodniczych, także poza obszarami Natura 2000,
 siedliska przyrodnicze, także poza obszarami Natura 2000, muszą być chronione przed
szkodliwym wprowadzaniem gatunków obcych (art. 22b dyrektywy),
 siedliska przyrodnicze, także poza obszarami Natura 2000, muszą być uwzględniane w
ocenach oddziaływania na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na
środowisko,
 siedliska przyrodnicze, także poza obszarami Natura 2000, są przedmiotem przepisów o
zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku,
 zasada przezorności musi być ciągle stosowana przy stosowaniu przepisów prawa
transponujących zobowiązania unijne, w szczególności przy ocenach oddziaływania na
środowisko i Naturę 2000.
3.5.1.1 Siedliska leśne
W gminie stwierdzono pięć chronionych siedlisk obejmujących zbiorowiska leśne: dwa
rodzaje buczyn, grądy (dwa podtypy), łęgi (dwa podtypy) i kwaśną dąbrowę. Lokalizację
stwierdzonych siedlisk przyrodniczych przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 i 2.
9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fargetum)
Kwaśne buczyny są najbardziej rozpowszechnionym siedliskiem leśnym w gminie. Kwaśne
buczyny w rejonie Olszowej tworzą mozaikę z żyźniejsza formą tego siedliska. Łączną
powierzchnię siedliska oceniono na 159,58 ha. Podczas powszechnej inwentaryzacji lasów
zleconej przez PGL „Lasy Państwowe” stwierdzono większą ich powierzchnię, jednak podczas tej
inwentaryzacji nie wykazywano buczyn żyznych.
Stan zachowania siedliska w poszczególnych płatach jest różny, na większości powierzchni
niezadawalający lub zły. Czynnikiem pogarszającym ocenę jest niska ilość martwego drewna,
uproszona struktura i niski wiek dużej części drzewostanów, oraz w mniejszym stopniu obecność
gatunków obcych w drzewostanie (przede wszystkim modrzewia). Kwaśna buczyna to las
bukowy z bardzo ubogim runem. Las ten dużą wartość bioconotyczną osiąga w stadium
dojrzałym, kiedy w lesie gromadzi się duża ilość martwego drewna, a drzewostan ma złożoną
strukturę pionową z lukami po obumarłych drzewach. Stan taki jest zasadniczo nieosiągalny w
lasach gospodarczych użytkowanych rębnie a nie przerębowo. Najlepiej zachowane buczyny
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kwaśne znajdują się w rezerwacie „Boże Oko”. Ochrona siedliska w gminie zależy od zasad
prowadzenia gospodarki leśnej przez nadleśnictwa, oraz obecności powierzchni chronionych w
formie rezerwatów lub powierzchni referencyjnych.
9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum)
Buczyny żyzne to lasy bukowe z znacznie bogatszym runem, niż ma to miejsce w ubogiej
(kwaśnej) formie tego siedliska. Na obszarze gminy rośliną dominująco na dnie lasu w płatach
tego siedliska jest marzanka wonna Galium odoratum, objęta do 2014 r. ochroną gatunkową
(częsciową). Obecnosc tego gatunku jest podstawowym kryterium diagnostycznym,
pozwalającym na stwierdzenie przynależności zbiorowiska buczyn w gminie Ujazd do buczyn
żyznych. Żyzne buczyny są roślinnością potencjalną dla większości terenów gminy, jednak obecnie
zajmują jedynie około 104,03 ha jej powierzchni. Większość dawnych buczyn została
przekształcona w pola uprawne, a intensywna gospodarka leśna w tym sztuczne nasadzenia
drzew szpilkowych prowadzone od XIX w. przekształciły siedliska leśne. Żyzne buczyny nie były
wykazywano podczas inwentaryzacji lasów zleconej przez PGL „Lasy Państwowe” w 2007 r,
jednak ich płaty wykazały inwentaryzacje wykonane na poczet planu zadań ochronnych obszaru
Natura 2000 z 2012 r. oraz planu ochrony rezerwatu „Boże Oko” z 2018 r. Podczas prac
terenowych w 2019 r. stwierdzono, że w lasach na południe od Olszowej żyzne buczyny tworzą
mozaikę z buczynami ubogimi i stanowią często większościowy jej składnik (ok. 2/3
powierzchni). Stan siedliska 9130 jest w skali gminy nieco lepszy niż buczyn kwaśnych, co można
wiązać z położeniem węższości jego płatów na obszarach chronionych (Natura 2000 i rezerwat).
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Rysunek 15. Zidentyfikowane płaty siedliska 9130-1 żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum)
występującego w mozaice z siedliskiem 9110-1 kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fargetum).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RDLP i GDLP i badań terenowych w 2019r.

9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) i 9170-1 Grąd środkowoeuropejski (GalioCarpinetum)
Gmina Ujazd położona jest w strefie przejściowej pomiędzy dwoma formami grądu
występującymi w Polsce. Płaty tego siedliska na badanym terenie zostały podczas inwentaryzacji
lasów w 2007 r. zaklasyfikowane w większości do grądów subkontynentalny Tilio-Carpinetum
jedynie na kilku wykazano wyznaczono wówczas grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum.
Granica pomiędzy tymi zbiorowiskami w rejonie Ujazdu jest płynna niemniej w niniejszej
dokumentacji zachowano zaproponowany wcześniej podział.
Siedliska grądów zajmują obecnie drzewostany w relatywnie młodym wieku. Są one dość
silnie przekształcone przez gospodarkę leśną, co przejawia się dużym udziałem propagowanego w
leśnictwie dębu szypułkowego Quercus robur i niewielkiego udziału grabu Carpinus betulus oraz
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gatunków domieszkowych np. lip Tilia spp. Niski wiek drzewostanów grądowych oznacza jednak
że w większości nie są one obecnie objęte rębniami. Niektóre z wydzieleń zajętych przez siedlisko
9170 zostało natomiast zniszczonych podczas trąby powietrznej w 2008 r. i aktualnie porasta je
młodnik. Łącznie oba rodzaje grądu, w tym ich stadia regeneracyjne zajmują w gminie 125 ha.
9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) i 9170-1 Grąd środkowoeuropejski (GalioCarpinetum)
Gmina Ujazd położona jest w strefie przejściowej pomiędzy dwoma formami grądu
występującymi w Polsce. Płaty tego siedliska na badanym terenie zostały podczas inwentaryzacji
lasów w 2007 r. zaklasyfikowane w większości do grądów subkontynentalny Tilio-Carpinetum
jedynie na kilku wykazano wyznaczono wówczas grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum.
Granica pomiędzy tymi zbiorowiskami w rejonie Ujazdu jest płynna niemniej w niniejszej
dokumentacji zachowano zaproponowany wcześniej podział.
Siedliska grądów zajmują obecnie drzewostany w relatywnie młodym wieku. Są one dość silnie
przekształcone przez gospodarkę leśną, co przejawia się dużym udziałem propagowanego w
leśnictwie dębu szypułkowego Quercus robur i niewielkiego udziału grabu Carpinus betulus oraz
gatunków domieszkowych np. lip Tilia spp. Niski wiek drzewostanów grądowych oznacza jednak
że w większości nie są one obecnie objęte rębniami. Niektóre z wydzieleń zajętych przez siedlisko
9170 zostało natomiast zniszczonych podczas trąby powietrznej w 2008 r. i aktualnie porasta je
młodnik. Łącznie oba rodzaje grądu, w tym ich stadia regeneracyjne zajmują w gminie 125 ha.
91E0-3 Łęgi olszowo-jesionowe i 91E0-5 Podgórski łęg jesionowy
Lasy łęgowe należą do najbardziej żyznych i bioróżnorodnych ekosystemów lądowych strefy
klimatu umiarkowanego. Dawnej zajmowały one duże powierzchnie dolin rzecznych, obecnie
jednak należą do najrzadszych i najbardziej zagrożonych siedlisk w Europie. Przekłada się to na
ich priorytetowy status w Dyrektywie Siedliskowej.
W gminie stwierdzono łęgi stwierdzono tylko w kilku miejscach dolin małych cieków. Ich łączna
powierzchnia wynosi 12,48 ha. Wyżynno-nizinny charakter krajobrazu gminy jest czynnikiem,
który powoduje, że poza nizinną formą siedliska (91E0-3 łęgi olszowo-jesionowe) podczas prac
terenowych w 2019 r. udało się stwierdzić kilka płatów niepodawanego wcześniej z tego terenu
siedliska 91E0-5 podgórskiego łęg jesionowy. Jest to w skali województwo bardzo rzadkie
siedlisko, którego poszczególne płaty na terenie gminy spełniają rolę ważnych lokalnie ostoi
bioróżnorodności. W podgórskich łęgach znajdują się m.in. stanowiska zagrożonego wyginięciem
w skali kraju szklarnika leśnego Cordulegaster baltoni i zagrożonego na Opolszczyźnie skrzypu
olbrzymiego Equisetum telmateia. Opis poszczególnych płatów tego cennego siedliska
przedstawia poniższa tabela.
Ze względu na ogólnopolski proces zamierania jesionów, nie jest on obecnie gatunkiem
dominującym w drzewostanie tworzącym siedlisko w podtypie 91E0-5, wręcz z niego zanika, ale
w runie lasów łęgowych występują gatunki charakterystyczne dla zespołu Carici remotaeFraxinetum, m.in. turzyca rzadkokłosa Carex remota i wspomniany już skrzyp olbrzymi Equisetum
telmateia. Pomimo przekształcenia drzewostanu związanego z zamieraniem jesionu poszczególne
płaty siedliska łęgowego zachowały się w stanie dobrym.
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Tabela 5. Płaty siedlisk łęgów 91E0-5 podgórskie łęgi jesionowe zinwentaryzowane w roku 2019
Lokalizacja i opis

Powierzchnia
[ha]

Wąski pas wzdłuż krawędzi doliny Dopływu z Nogowczyc,
gdzie występuje kilka mis źródliskowych. W runie
występuje, miejscami masowo, wawrzynek wilczełyko.
Na krawędzi bezimiennego cieku w Balcarzowicach, wokół
mis źródliskowych. Duże nagromadzenie martwego drewna,
ostoja fauny i flory.
Wąski pas wzdłuż potoku Jordan na północ od Starego
Olesna. Płat z masowo występującym w runie skrzypem
olbrzymim.
Razem

1,45
1,96
1,70
5,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych w 2019r.

Rysunek 16. Łęg jesionowy (siedlisko priorytetowe 91E0) w Balcarzowicach, miejsce występowania m.in.
wawrzynka wilczełyko, szklarnia leśnego, żaby trawnej, dzięcioła średniego i zielonosiwego

(fot. Przemysław Naks, czerwiec 2019).

9190-2 Śródlądowe kwaśne dąbrowy (Fago-Quercetum)
Na badanym terenie zinwentaryzowano tylko jeden niewielki płat tego siedliska w lasach
gospodarczych na południe od Niezdrowic. Siedlisko to o powierzchni 0,42 ha nie jest obecnie
istotnym elementem systemu przyrodniczego gminy. W przypadku przebudowy sztucznych
drzewostanów sosnowych w kierunku lasów zgodnych z roślinnością potencjalną, w dłuższej
perspektywie (>100 lat) siedlisko to może stać się bardziej rozpowszechnione, zwłaszcza w części
gminy położonej na północ od Kanału Gliwickiego.
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3.5.1.2 Siedliska nieleśne
Z terenu gminy podawane było jak dotąd jedno nieleśne chronione siedlisko przyrodnicze:
6510 ekstensywnie użytkowane łąki świeże (Arrhenatherion elatioris). W toku prac trenowych w
2019 r. udało się odnaleźć nowe płaty tego siedliska jak również stwierdzić dwa dodatkowe typy
siedlisk: 6120 ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) i 3150
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion.
Wszystkie ww. nieleśne siedliska przyrodnicze zajmują bardzo małą powierzchnię w skali całej
gminy, stanowią jednak bardzo ważną ostoję dla fauny i flory badanego obszaru. Lokalizację
stwierdzonych siedlisk przyrodniczych przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 i 2.
6510 ekstensywnie użytkowane łąki świeże (Arrhenatherion elatioris)
Siedlisko to obejmuje łąki niezalewowe i niebędące pod stałym oddziaływaniem wód
gruntowych, których ekstensywne użytkowanie pozwoliło rozwinąć się na nich dużej grupie
roślin kwiatowych (nie tylko trawom). W gminie w siedlisku tym szczególnie często występuje
jastrun właściwy Leucanthemum vulgare.
Obecnie w gminie jak i w całym województwie jest to siedlisko zanikające głównie z powodu
przekształcania łąk w pola uprawne lub ich intensywnego użytkowania w tym nawożenia. Na
terenach zinwentaryzowanych przez PGL „Lasy Państwowe” stwierdzono jeden płat tego
siedliska, kolejne trzy ekstensywne łąki podaje dokumentacja przyrodnicza obszaru Natura 2000.
Podczas prac terenowych w 2019 r. zinwentaryzowano dodatkowych pięć miejsc występowania
tego siedliska. Na badanym obszarze łąki świeże, poza nielicznymi wyjątkami, występują w
mozaice z łąkami wilgotnymi, które również są rzadkim zbiorowiskiem w województwie, nie
stanowią jednak chronionego siedliska przyrodniczego. Łącznie w gminie zinwentaryzowano
20,34 ha tego siedliska, choć na części tej powierzchni występują ono w mozaice z bardziej
wilgotnymi ekosystemami łąkowymi, turzycowiskami i trzcinowiskami.
Tabela 6. Nowe płaty ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych 6510
Lokalizacja i opis

Powierzchnia
[ha]

Łąki w dolinie potoku Jordan pomiędzy Zimną Wódka a Starym Ujazdem. Trzy odrębne płaty
siedliska podawane w dokumentacji PZO obszaru Natura 2000. Obecnie siedlisko w złym stanie,
silnie przenawożone, jeden z płatów częściowo zaorany i przekształcony w pole uprawne.
Użytki zielone pomiędzy Kłodnicą a Kanałem Gliwickim na zachód od Ujazdu przy granicy z
Gminą Kędzierzyn-Koźle. Łąki świeże stanowią tu element w mozaice z łąkami wilgotnymi,
turzycowiskami i trzcinowiskami.
W dawnym zakolu Kłodnicy przy granicy z gminą Kędzierzyn-Koźle. Łąki świeże zajmują tu skraj
kompleksu użytków zielonych w centralnej części zajęty przez łąki wilgotne.
Dolina Dopływu spod Nogowczyc. Łąki świeże występują to w mozaice z łąkami wilgotnymi
stanowiąc miejscami mniejszościowy jej element.
Na północnym stoku potoku Jordan nad stawami paciorkowymi na południe od Zimnej Wódki.
Duży udział roślin kwiatowych zwłaszcza jastruna właściwego Leucanthemum vulgare. Jeden z
nielicznych ekstensywnych łąk świeżych bez udziału gatunków charakterystycznych dla łąk
wilgotnych lub płatów takich łąk.
Położony na południe od Zimnej Wódki, w dolinie, w sąsiedztwie intensywnie użytkowanych łąk.
Łąka położona jest na stoku o południowej ekspozycji i zdominowana jest przez gatunki
sucholubne i ciepłolubne (marchew zwyczajna, chabry).
Razem

5,92
5,36
4,99
8,59
0,57

0,31
27,31

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych w 2019r.
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Rysunek 17. Fragment ekstensywnie użytkowanej łąki w dolinie potoku Jordan

(fot. Paweł Żyła, kwiecień 2019)

6120 ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
Podczas badań terenowych w 2019 r. nie potwierdzono występowania obecnie w gminie
muraw kserotermicznych związanych z podłożem bogatym w węglan wapnia (siedlisko 6210)
jednak stwierdzono dwa płaty murawy napiaskowej. Położone są one po obu stronach drogi
pomiędzy Niezdrowicami a Wydzierowem. Stwierdzono tam szczotlichę siwą Corynephorus
canescens, jasieńca piaskowego Jasione montana, lepnicę Silena sp. i chrobotki Cladonia spp..
Murawy obecnie zarastają (zwłaszcza ich płat południowo-wschodni) trzcinnikiem napiaskowym
Calamagrostis epigejos. Łączna powierzchnia siedliska wynosi 0,66 ha. Dwa jej zidentyfikowane w
terenie płaty siedliska 6120 są ubogie florystycznie a przynajmniej z niewielkim udziałem
gatunków charakterystycznych związku Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o
charakterze kontynentalnym). Nie są też obecnie zagospodarowane jako pastwisko lub łąka
kośna, co może spowodować w niedalekiej przyszłości zanik tego siedliska. Potencjalnym
zagrożeniem dla muraw napiaskowych jest też rozwój zabudowy Niezdrowic (na działkach z
murawami mogą powstać nowe domy).
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Rysunek 18. Murawa napiaskowa pomiędzy Niezdrowicami a Wydzierowem

(fot. Przemysław Naks, czerwiec 2019)

3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
W dolinie Kłodnicy, na północnym jej brzegu, przy granicy z woj. śląskim znajduje się jedyne
zinwentaryzowane podczas badań w 2019 r. starorzecze. Jest to jedyny naturalny zbiornik wodny
w gminie. Starorzecze zasiedlają bobry co może być przyczyną niewystępowania w nim grążeli
(chętniej zjadanych przez te zwierzęta). W wodach zbiornika występują natomiast rdestnice
Potamogeton spp., rośliny wskaźnikowe dla siedliska 3150. Starorzecze zajmuje powierzchnie
0,25 ha. Zagrożeniem dla siedliska jest zasypywanie odpadami oraz nadmierna eutrofizacja
nawozami spływającymi z pól przyśpieszająca proces zarastania zbiornika.
Rysunek 19. Starorzecze Kłodnicy

(fot. Paweł Żyła, marzec 2019)
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3.5.2

Zbiorowiska roślinne

Poza chronionymi siedliskami przyrodniczymi w gminie Ujazd znajdują się siedliska
zagrożone w województwie Opolskim i na całym Górnym Śląsku, do których należą: olsy Carici
elongatae-Alnetum, wilgotne łąki ostrożeniowe Cirsietum rivularis oraz turzycowiska. Lokalizację
stwierdzonych zbiorowisk roślinnych przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 i 2.
Olsy Carici elongatae-Alnetum
Olsy to bagienne lasy powstające w miejscu stagnowania wód. Nie są siedliskiem
„naturowym” (nie są wymieniane w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej), stanowią jednak
ważną ostoję bioróżnorodności, są też przedmiotem monitoringu stanu siedlisk przyrodniczych
PIOŚ. W gminie Ujazd płat olsu zinwentaryzowano powyżej starego śródleśnego stawu pomiędzy
Balcarzowicami a Sieroniowicami. Ols zajmuje powierzchnię 2,66 ha. W olsie znajduje się
stanowisko lęgowe żurawia i dzięcioła zielonosiwego.
Rysunek 20. Ols pomiędzy Balcarzowicami a Sieroniowicami wczesną wiosną

(fot. Paweł Żyła, marzec 2019)

Wilgotne łąki ostrożeniowe Cirsietum rivularis
Wilgotne łąki ostrożeniowe to żyzne (eutroficzne) zbiorowiska półnaturalne powstające w
miejscu występowania gleb dość żyznych o wysokim stopniu uwodnienia, nawet z okresowym
podtopieniem, jednak bez stagnowania wody. Trwałe funkcjonowanie łąk zależy od gospodarki
człowieka (koszenia, ewentualnie wypasu), w przeciwnym razie łąki zarastają przekształcając się
z czasem w las łęgowy. Ze względu na dużą żyzność siedliska łąkom ostrożeniowym zagraża
przekształcanie w pola uprawne, co jest już obecnie procesem obserwowanym również w gminie
Ujazd.
Na badanym obszarze wilgotne łąki znajdują się przede wszystkim w dolinie Kłodnicy, gdzie
występują często w mozaice z łąkami świeżymi, turzycowiskami i szuwarami, oraz łozowiskami
(zaroślami wierzb). Ich występowanie stwierdzono na powierzchni 37,11 ha. Najważniejsze płaty
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łąk odtworzeniowych zinwentaryzowanych w gminie Ujazd w 2019 r. przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 7. Najważniejsze miejsca występowania łąk odtworzeniowych w gminie Ujazd
Lokalizacja i opis

Powierzchnia
[ha]

W dawnym zakolu Kłodnicy przy granicy z gminą Kędzierzyn-Koźle. Łąki wilgotne zajmują tu
centralną część kompleksu użytków zielonych, towarzyszą im łąki świeże i łozowiska.
W dawnym zakolu Kłodnicy i torfowisku, tzw. Zandrzyn. Siedlisko jest dość mocno przesuszone i
łąki wilgotne występują tu w mozaice lub formie przejściowej z łąkami świeżymi. Rowy zarastają
wierzbami.
W zachodniej części miejscowości Niezdrowice, przy Kanale Gliwickim. Największy kompleks
łąk wilgotnych w tej części doliny (inne płaty niewielkie i przekształcone). Sąsiadują z
turzycowiskiem i łowiskiem. Krawędź doliny jest zasypywana odpadami i masami ziemi.
Pomiędzy Kolonią Jaryszów a Jaryszowem wzdłuż potoku Jaryszówka. Łąki wilgotne stanowią tu
większościowy element w mozaice z łąkami świeżymi i zadrzewieniami. Użytki zielone objęte są
prawdopodobnie programem rolno-środowiskowym o czym świadczy pozostawienie
fragmentów łąk nieskoszonych.
Śródleśne łąki w górnym biegu potoku Jordan na północny-zachód od Kopaniny.
Razem

5,49
14,82
1,35

8,26
1,95
31,87

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych w 2019r.

Rysunek 21. Kompleks wilgotnych łąk pomiędzy Kolonią Jaryszów a Jaryszowem, widoczny m.in. nieskoszony
fragment z kwitnącą krwawnicą

(fot. Paweł Żyła, marzec 2019)

Turzycowiska
Turzycowiska tworzą się w miejscach wilgotnych, często o stagnującej wodzie (przynajmniej
w okresie wiosennym). Stanowią ostoję fauny wodno-błotnej oraz ważny element retencji wód w
zlewni. W gminie Ujazd tworzą się również w miejscach wysięków wód (młakach). Łącznie
stwierdzono je na powierzchni 1,8 ha. Zajmują one więc marginalną powierzchnię w skali całej
gminy, są jednak silnie zagrożone działalnością człowieka. Najbardziej problematycznym
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oddziaływaniem jest uporczywe zasypywanie turzycowisk odpadami. Najważniejsze płaty
turzycowisk zinwentaryzowane w gminie Ujazd w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.
Tabela 8. Najważniejsze miejsca turzycowisk w gminie Ujazd
Lokalizacja i opis
Podmokły nieużytek w dolinie potoku Jordan na północ od Starego Ujazdu.
Źródliskowe partie doliny Jaryszówki pomiędzy Buczkami a Kolonią Jaryszów. Turzycowisko
zarasta trzciną, miejscami również łozami i olchami.
Młaka na krawędzi doliny Kłodnicy w Niezdrowicach.
Razem

Powierzchnia
[ha]
0,33
1,22
0,25
1,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych w 2019r.

Rysunek 22. Zarastające turzycowisko w dolinie Jaryszówki

(fot. Paweł Żyła, 28.03.2019; do czerwca 2019 r. teren został ogrodzony co ograniczyło możliwość zaśmiecania terenu)

3.5.3

Rośliny chronione

Podczas prac terenowych w 2019 r. odnaleziono stosunkowo niewiele nowych stanowisk
roślin chronionych. Jest to zgodne z wyniki wstępnego rozpoznania przyrodniczego, wskazującego
na duże przekształcenie szaty roślinnej na większości obszaru gminy Ujazd. Aktualne stanowiska
pięciu chronionych roślin, przedstawia poniższa tabela. Lokalizację stwierdzonych stanowisk
roślin chronionych i rzadkich przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 i 2.
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Tabela 9. Stanowiska i siedliska roślin chronionych w gminie Ujazd
Gatunek

Lokalizacja

Śnieżyczka przebiśnieg
Galanthus nivalis

Południowa krawędź wąwozu lessowego w
Kluczach, obok kościoła.

Śnieżyczka przebiśnieg
Galanthus nivalis
Wawrzynek wilczełyko
Daphne mezereum

Śródpolny las na północ od Książęcego Lasu

Wawrzynek wilczełyko
Daphne mezereum
Dzięgiel litwor (Angelica
archangelica)
Buławnik wielkokwiatowy
Cephalanthera
damasonium
Kruszczyk połabski
Epipactis albensis

Łęg na krawędzi doliny Dopływu z Nogowczyc
(w załączniku mapowym zaznaczono dwie
lokalizacje z największymi skupiskami
krzewów)
Łęg w Balcarzowicach.
Brzegi Kanału Gliwickiego (głównie północny) i
jago kanałów łącznikowych z rzeką Kłodnicą
Rezerwat „Boże Oko”
Rezerwat „Boże Oko”, przy drodze leśnej.

Wielkość
populacji
Kilkanaście
kęp, około 100
osobników
kilka
osobników
ponad 100
osobników

Status
ochrony*
OG (cz)

kilka
osobników
około 100
osobników
stanowisko
niepotwierdzo
ne w 2019 r.
kilkanaście
okazów

OG (cz), OP-LC

OG (cz)
OG (cz), OP-LC

OG (cz)
OG , OP-VU
OG , OP-VU

* OG – ochrona gatunkowa; OG (cz) – ochrona gatunkowa częściowa; OP-LC – Czerwona lista roślin naczyniowych woj. opolskiego,
gatunek niższego ryzyka; OP-VU– Czerwona lista roślin naczyniowych woj. opolskiego [6], gatunek narażony

Rysunek 23. Krzewy wawrzynka wilczełyko na krawędzi doliny Dopływu z Nogowczyc

(fot. Paweł Żyła, marzec 2019)
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Rysunek 24. Kwitnący dzięgiel litwor przy kanale łączącym Kanał Gliwicki z Kłodnicą

(fot. Paweł Żyła, czerwiec2019)

3.5.4

Rośliny rzadkie

Oprócz roślin objętych ochroną gatunkowa na uwagę zasługuje też szereg roślin rzadkich i
zagrożonych w skali regionu Opolskiego. W poniższej tabeli przedstawiono sześć takich gatunków
i ich stanowiska w gminie. Lokalizację stwierdzonych stanowisk roślin chronionych i rzadkich
przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 i 2.
Tabela 10. Stanowiska i siedliska roślin rzadkich w gminie Ujazd
Gatunek

Lokalizacja

Wielkość populacji

Nerecznica
szerokolistna
Dryopteris dilatata
Skrzyp olbrzymi
Equisetum telmateia
Skrzyp olbrzymi
Equisetum telmateia
Lepiężnik biały
Petasites albus

W kompleksie leśnym z
rezerwatem Bożę Oko w
siedliskach buczyn.
W dolinie potoku Jordan na
północ od Starego Ujazdu

bardzo liczna ale
rozproszona (około
1000)
kilka tysięcy pędów
(sporofitów)
kilkadziesiąt pędów
(sporofitów)

Lepiężnik biały
Petasites albus
Lepiężnik biały
Petasites albus
Perłówka
jednokwiatowa Melica
uniflora

Przetacznik górski

Łęg w Balcarzowicach.
Łąki w dolinie Kłodnicy, przy
granicy z gminą KędzierzynKoźle
Na skraju rezerwatu „Boże
Oko”.
W kompleksie leśnym z
rezerwatem Boże Oko.
Stanowisko na skraju rezerwatu
„Boże Oko”. Roślina niepozorna,
jej nieodnalezione stanowiska
mogą znajdować się w
rozproszeniu w siedlisku
żyznych buczyn.
Dwa stanowiska na skraju
www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Status
ochrony*

Oznaczenie
na mapie

OP-DD

SR-2

OP-LC

R-8

OP-LC

R-8

ponad 100 osobników
w 3 płatach

OP-LC

R-4

dwa osobniki

OP-LC

R-4

stanowisko
niepotwierdzone w
2019 r.

OP-LC

R-4

pojedyncze stanowisko

OP-LC

R-6

1 i 5 osobników

OP-VU

R-7
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Veronica montana
Czerniec gronkowy
Actaea spicata

rezerwatu „Boże Oko”.
Pojedyncze stanowiska w
kompleksie leśnym z
rezerwatem „Boże Oko”.

pojedyncze osobniki

OP-LC

R-2

* OP-LC – Czerwona lista roślin naczyniowych woj. opolskiego [6], gatunek niższego ryzyka; OP-VU– Czerwona lista roślin
naczyniowych woj. opolskiego [6], gatunek narażony

Rysunek 25. Skrzyp olbrzymi w dolinie potoku Jordan

(fot. Przemysła Naks, czerwiec2019)

Rysunek 26. Lepiężnik biały na wilgotnej łące w dolinie Kłodnicy

(fot. Paweł Żyła, kwiecień 2019)
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3.5.5

Grzyby rzadkie i chronione

Podczas badań trenowych w roku 2019 nie stwierdzono nowych stanowisk grzybów. Być
może związane było to z bardzo suchym latem i jesienią niesprzyjającym wydawaniu owocników
przez grzyby. Z tereny gminy znane są tylko cztery istotne stanowiska grzybów przedstawione w
poniższej tabeli. Lokalizację stwierdzonych stanowisk grzybów przedstawiono na załączniku
graficznym nr 1 i 2.
Tabela 11. Stanowiska grzybów chronionych i rzadkich w gminie Ujazd
Gatunek

Lokalizacja

Grzybowka gołębia Mycena pelianthina
Soplowka bukowa Hericium coralloides
Suchogłówka korowa Phleogena faginea
Swiecznik rozgałęziony Artomyces pyxidatus

Rezerwat „Boże Oko”
Rezerwat „Boże Oko”
Rezerwat „Boże Oko”
Rezerwat „Boże Oko”

Status
ochrony*
OP-I
OG, OP-V
OP-E
OP-V

Oznaczenie
na mapie
G-1
G-2
G-3
G-4

*OG – ochrona gatunkowa; OP-E – Waloryzacja chronionych i zagrozonych grzybow wojewodztwa opolskiego [10] - gatunek
wymierający, OP-V – Waloryzacja chronionych i zagrozonych grzybow wojewodztwa opolskiego - gatunek narazony; OP-I –
Waloryzacja chronionych i zagrozonych grzybow wojewodztwa opolskiego - gatunek o nieokreslonym zagrozeniu
źródło: Kulpiński K., Tyc A., Śnigórska K., Tyc A. (2017a). Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu
przyrody "Boże Oko". RDOŚ w Opolu. Maszynopis.

3.5.6

Obszary i obiekty cenne pod względem botanicznym

Najważniejszym obszarem ochrony różnorodności flory w gminie jest rezerwat „Boże Oko”.
Znajdują się tu duży obszar dobrze zachowanych buczyn tworzących dwa typy siedlisk
chronionych oraz liczne stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin. Jest to też jedyna
ostoja mykobioty w gminie.
Tereny gminy poza rezerwatem mają już mniejsza, ale nadal istotną wartość botaniczną. Są
to wszystkie miejsca występowania siedlisk przyrodniczych w szczególności będących
jednocześnie stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Do priorytetowych siedlisk
przyrodniczych należą zinwentaryzowane w gminie łęgi.
3.6

Zagrożenia szaty roślinnej

Naturalne procesy jak i działalność człowieka prowadzą do zmian w środowisku, często o
niekorzystnym kierunku, jeśli chodzi o stan zachowania chronionych siedlisk przyrodniczych. W
dokumentacji GIS uzyskanej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdują się płaty
siedlisk zinwentaryzowane w latach ubiegłych, które nie stanowią już rzeczywistej szaty roślinnej.
Dotyczy to w szczególności niektórych miejsc wcześniejszego stwierdzenia siedliska 6510 (łąki
świeże) i 9710 (las grądowy). Siedliska przyrodnicze, które w ostatnich latach utraciły swoją
wartość przyrodniczą (zostały zdegradowane) przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 i 2.
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Tabela 12. Zdegradowane płaty siedliska 6510 (łąki świeże)
Lokalizacja i opis

Powierzchnia
[ha]

Łąki na zachód od drogi Balcarzowice-Sieroniowice. Łąki zostały przeorane i podsiane
mieszanką traw. Brak roślin łąkowych innych niż trawy.
Łąki w dolinie potoku Jordan na południe od Zimnej Wódki. Północna część łąki (około 50%
powierzchni) została przekształcona w pole uprawne.
Razem

0,82
0,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych w 2019r.

Tabela 13. Zdegradowane płaty siedliska 9710 (las grądowy)
Lokalizacja i opis

Powierzchnia
[ha]

Lasy grądowe stanowiące część kompleksu leśnego na północ od Kopaniny. Drzewostan
zniszczony przez trąbę powietrzną w 2008 r., obecnie we wczesnym stadium odnowienia
(młodnik) z pojedynczymi starszymi drzewami.
Razem

20,59
21,98

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych w 2019r.

W trakcie badań terenowych prowadzonych wiosną 2019 r. nie udało się potwierdzić
stanowiska listery jajowatej Listera ovata, lepiężnika białego Petasites albus i lepiężnika różowego
Petasites hybridus w Starym Ujeździe. W miejscu ich dawnego występowania miały miejsce prace
ziemne a zachowana roślinność znajduje się w zaawansowanym stadium sukcesji i jest
zdominowana przez nitrofilne byliny (łany pokrzyw) lub krzewy.
Rysunek 27. Negatywnie zweryfikowane wiosną 2019 r. dawne stanowisko listery jajowatej (Listera ovata),
lepiężnika białego (Petasites albus) i lepiężnika różowego (Petasites hybridus) w Starym Ujeździe

(fot. Paweł Żyła, czerwiec 2019)

Na podstawie dostępnych danych literaturowych dotyczących flory i zbiorowisk roślinnych,
można wnioskować o historycznych wartościach przyrodniczych terenu opracowania, a także o
zmianach, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach. Po porównaniu ich z dzisiaj notowanymi,
rzeczywistymi walorami szaty roślinnej, można wysnuwać wnioski co do kierunków przemian
przyrody i jej przyszłości.
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Obszar gminy Ujazd był jednym z wcześniej zasiedlonych i wylesionych obszarów położonych w
granicach współczesnej Polski. Świadczy o tym często wczesnośredniowieczny rodowód i układ
urbanistyczny części z wsi, oraz współczesne rekonstrukcje procesu wylesiania Śląska (Pawlak i
Pawlak, 2008). Według tych ostatnich już w okresie wczesnohistorycznym zasiedlona została
dolina Kłodnicy, a do początku X wieku wykarczowano większość terenów w obecnych granicach
gminy, poza zachowanymi do naszych czasów enklawami leśnymi.
Proces osadnictwa spowodował ustąpienie na większości obszaru objętego niniejszym
opracowaniem pierwotnej roślinności leśnej a pojawiania się nowych gatunków i zespołów
roślinnych związanych z terenami otwartymi trwałych użytków zielonych i pól uprawnych.
Rozwijające się rolnictwo miało różny charakter zależnie od uwarunkowań społecznogospodarczych. Prawdopodobnie do końca XVIII. użytkowanie ziemi miało dość ekstensywny
charakter oparty na zasadach gospodarki feudalnej m.in. ze znacznym udziałem użytków
zielonych. W okresie późniejszym, istotnym czynnikiem był rozwój górnictwa i hutnictwa na
Górnym Śląsku, gdzie do połowy XIX w. powstał drugie co do wielkości zagłębie przemysłowe na
kontynencie europejskim. Był to czynnik powodujący rozwój transportu, w tym dróg wodnych:
najpierw Kanału Kłodnickiego, następnie – Gliwickiego. Towarzyszyła temu zmiana stosunków
wodnych w dolinie Kłodnicy. Zmeliorowano również inne tereny podmokłe w dolinach
mniejszych cieków, których pozostałościami są gleby organiczne. Rozwój górnictwa spowodował
zanik zapotrzebowania na węgiel drzewny produkowany z gatunków liściastych, oraz ogromne
zapotrzebowanie na drewno konstrukcyjne (stemple) w kopalniach, do czego z kolei używano
drewna drzew iglastych. Był to czynnik powodujący przebudowę naturalnych lasów liściastych na
często monokulturowa drzewostany sosnowe i świerkowe. W gminie Ujazd skutki takiej
gospodarki leśnej są szczególnie widoczne w jej południowej i północno-wschodniej części.
Katastroficzne zanieczyszczenie powietrza w drugiej połowie XX w. a następnie zmiany
klimatyczne spowodowały zasadniczy zanik świerka z tutejszych lasów. Obecnie prowadzona
gospodarka leśna ma na celu przebudowę sztucznych drzewostanów sosnowych w kierunku
bardziej zgodnych z siedliskiem lasów liściastych lub mieszanych. Jednak współczesne zasady
hodowli lasu zakładają tworzenie dość różnorodnych gatunkowo drzewostanów, podczas gdy
naturalne dla tych terenów lasy są drzewostanami dość jednorodnymi, zdominowanymi przez
buka.
Otoczenie społeczno-gospodarcze wpływające na warunki rozwoju szaty roślinnej uległo
szczególnie dynamicznym zmianom po 1945 r. Miała wówczas miejsce częściowa wymiana
ludności i dwukrotna zmiana modelu ekonomicznego (również po 1989 r.). Czynniki te
spowodowały m.in. porzucenie użytkowania parków dworskich, alei przydrożnych drzew
owocowych czy pozostałości gospodarki wspólnotowej (użytkowanie łąk i lasów). Postęp w
mechanizacji, chemizacji rolnictwa oraz nasiennictwie zredukował bioróżnorodność
dominujących w gminie terenów rolniczych, m.in. zbiorowiska segetalne (chwastów) do postaci
szczątkowej. W gminie Ujazd spadek bioróżnorodności fitocenoz pól obserwowano już podczas
pierwszej powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej gminy na początku lat 90-tych XX w.
Istotnym elementem wpływającym na użytkowanie gruntów w gminie jest wybudowana na
przełomie XX i XXI w. autostrada A4. Spowodowało to zajęcie znacznej powierzchni terenu, w tym
obszarów leśnych. Funkcjonująca autostrada jest źródłem zanieczyszczeń powietrza oraz
potencjalnym szlakiem migracji i rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Autostrada
wpływa również na lokalne warunki hydrologiczne tworząc barierę dla spływu wód oraz będąc
źródłem ścieków burzowych. Pośrednie oddziaływania autostrady przejawia się rozwojem
obszarów przemysłowych z w sąsiedztwie, w szczególności branż zależnych od dobrej sieci
komunikacji drogowej.
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Dane historyczne pochodzące z prac botaników niemieckich, w szczególności Fieka i
Schubego pozwalają prześledzić zanik stanowisk szeregu gatunków roślin. Dotyczy to w
szczególności gatunków związanych z ekstensywnie użytkowanymi wilgotnymi i
zmiennowilgotnymi łąkami i nadrzecznymi ziołoroślami, gdzie w XIX w. występowały m.in.
zimowit jesienny Colchicum autumnale i pełnik europejski Trollius europaeus. Siedliska tych i
innych gatunków znajdowały się w mocno przekształconej obecnie dolinie Kłodnicy, która na
odcinku biegnącym przez gminne jest jednym Z terenu gminy zanikły również gatunki
charakterystyczne dla innych siedlisk: miodownik melisowaty Melittis melissophyllum typowy
dla ciepłolubnych dąbrów, oraz dziewięciornik błotny Parnassia palustris charakterystyczny dla
nawapiennych młak.
Na spadek bioróżnorodności flory poza zanikiem siedlisk gatunków stenotopowych istotny
wpływ ma również rozprzestrzenianie się roślin inwazyjnych. Na terenie gminy Ujazd występuje
szereg roślin inwazyjnych mogących stanowić zagrożenie dla lokalnej bioróżnorodność. Część z
nich, jak niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) i nawłocie (Solidago spp.) występują
masowo i w rozpowszechnieniu: niecierpek w lasach, nawłoć – na terenach ruderalnych.
Niecierpkowi drobnokwiatowemu towarzyszy w wilgotniejszych siedliskach niecierpek
gruczołowy (Impatiens glandulifera), zinwentaryzowany jak dotąd w dolinie potoku Jordan w
Starym Ujeździe (gatunek kwitnie późnym latem).
Inne gatunki roślin inwazyjnych występują jak na razie na izolowanych stanowiskach co
daje szanse na ich skuteczną likwidację. Są to dwa gatunki rdestowców: sachaliński (Reynoutria
sachalinensis) i ostrokończysty (Reynoutria japonica) oraz (Rudbeckia laciniata). Lokalizację ich
stanowisk zawiera załącznik graficzny nr 1 i 2.
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4. Uwarunkowania faunistyczne
4.1

Dotychczasowy stan wiedzy i historia badań faunistycznych

Obszar gminy nie był objęty systematycznymi badaniami faunistycznymi. Skutkuje to
zasadniczym brakiem publikacji poświęconej poszczególnym grupom zwierząt zamieszkującym
omawiany teren, jak również słabym rozpoznaniem poszczególnych jego fragmentów. Dotyczy to
również najcenniejszych przyrodniczo obszarów gminy, np. rezerwatu „Boże Oko” skąd pochodzą
szczegółowe dane dotyczące tylko zgrupowania ptaków. O niewielkim stopniu wcześniejszego
rozpoznania faunistycznego obszaru gminy świadczy również fakt, że z bazy danych RDOŚ w
Opolu uzyskano informacje wyłącznie o jednym gatunku: kilku stanowiskach pachnicy dębowej
Osmoderma eremita. Badania terenowe zrealizowane w roku 2019 znacząco poszerzyły zakres
wiedzy o stanowiskach rzadkich i chronionych zwierząt w gminie, jednak w skali jednego roku nie
da się w wyczerpujący sposób przebadać tak dużego obszaru pod względem występowania
wszystkich grup zwierząt. Dalsze badania mogą ujawnić kolejne gatunki i ich stanowiska.
4.2

Inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna gminy Ujazd
4.2.1

Bezkręgowce

Najpospolitszymi
przedstawicielami
chronionych
bezkręgowców
w
gminie
przedstawicielami są trzmiele Bombus spp. oraz ślimak winniczek Helix pomatia, objęte częściową
ochroną gatunkową. Występują one w całej gminie, przy czym winniczek preferuje wilgotne
zadrzewienia i zakrzewienia. Poza ww. pospolitymi bezkręgowcami podczas prac
inwentaryzacyjnych w 2019 r. odnaleziono stanowiska dwóch rzadkich gatunków owadów:
pachnicy dębowej Osmoderma eremita i szklarnika leśnego Cordulegaster baltoni.
Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)
Pachnica jest chrząszczem związanym z zamierającymi drzewami liściastymi. Owad ten
uznawany jest za gatunek wskaźnikowy lasów pierwotnych, jednak w warunkach przyrodniczych
badanego obszaru zasiedla on głównie parki i aleje drzew. Pachnąca dębowa jest dość
rozpowszechniona w województwie opolskim, jednak jako gatunek zagrożony w skali Europy
została wpisana do Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Pachnica podlega ścisłej ochronie
gatunkowej i wymieniana jest w Polskiej czerwonej księdze zwierzy. Podczas prac terenowych
obecność pachnicy stwierdzono wyłącznie w oparciu o jej ślady (odchody, kokolity).
 w parku miejskim w Ujeździe (dane RDOŚ, stanowisko potwierdzone w 2019 r.);
 rejon osiedla Piaski na granicy z gminą Kędzierzyn-Koźle (dane RDOŚ, stanowisko
niepotwierdzone ale też niewykluczone w 2019 r.);
 w przydrożnych lipach we wschodniej części Ujazdu (dane RDOŚ, stanowisko
niepotwierdzone ale też niewykluczone w 2019 r.);
 w alei drzew pomiędzy Nogowczycami a Jaryszowem (dane RDOŚ, stanowisko
niepotwierdzone ale też niewykluczone w 2019 r.);
 w szpalerze starych dębów na granicy lasu na północny-zachód od Olszowej (nowe
stanowisko);
 lipa na grobli starego, nieczynnego stawu na wschód od Nogowczyc (nowe stanowisko);
 dąb w lesie grądowym nad Dopływem spod Nogowczyc (nowe stanowisko).
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Rysunek 28. Lipa drobnolistna ze śladami (kokolit) zasiedlenia przez pachnicę dębową

(fot. Paweł Żyła, marzec 2019)

Szlarnik leśny (Cordulegaster baltoni)
Ta związana z śródleśnymi ciekami ważka, stanowi ciekawy i zagrożonym w skali kraju
składnik entomofauny gminy. Ważka ta podlega ścisłej ochronie gatunkowej i wymieniana jest w
Polskiej czerwonej księdze zwierząt (VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie).
Na terenie badań stwierdzono ją w rejonie występowania śródleśnych źródeł:
 na wschód od Balcarzowic (obserwacja 1 samca);
 na wschód od Nogowczyc, w rejonie mis źródliskowych i nad samym ciekiem (obserwacja 3
samców);
 w dolinie Jordanu na północ od Starego Ujazdu (obserwacja 2 samców i 1 samicy).
Stanowisko nad Dopływem z Nogowczyc położone jest w kwadracie atlasowym gdzie
szlarnik leśny nie był jeszcze jak dotąd notowany.
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Rysunek 29. Miejsce rozrodu szklarnika leśnego – drobny śródleśny ciek; na zdjęciu źródliskowy odcinek
strumienia w łęgu jesionowym na wschód od Balcarzowic

(fot. Przemysław Naks, czerwiec 2019)

Monografia przyrodnicza województwa opolskiego z 1997 r. wymienia Kłodnicę jako
siedlisk raka błotnego Astacus leptodactylus. Podczas badań terenowych w 2019 r. nie
potwierdzono obecności tego gatunku, niewykluczone jednak, że nadal zasiedla on dolinę
Kłodnicy.
Lokalizację stwierdzonych stanowisk bezkręgowców przedstawiono na załączniku
graficznym nr 1 i 3.
4.2.2

Ichtiofauna

Gmina posada dość ubogą sieć naturalnych cieków, co wiązać można z obecnością w podłożu
przepuszczalnych skał węglanowych. Spośród naturalnych cieków największy potencjał jako
siedlisko ryb ma Kłodnica. Siedliskiem ryb jest też zasilany wodami tej rzeki Kanał Gliwicki.
Zgrupowanie ichtiofauny omawianego obszaru było zbadane w latach 2013-2014 w ramach
regionalnego projektu oceny bioróżnorodności wód Opolszczyzny [11]. W ramach tych badań
zinwentaryzowano rybostan rzeki Kłodnicy. W cieku tym występuje liczny rybostan
zdominowany prze gatunki karpiowate (szczególnie płocie i leszcze), co jest pomimo znacznej
bioróżnorodności tutejszej ichtiofauny wskaźnikiem wód zanieczyszczonych. W wodach Kłodnicy
stwierdzono występowanie 25 gatunków ryb, z których karp i karaś srebrzysty należą do
gatunków obcych. Podczas ostatnich odłowów nie potwierdzono natomiast występowania
lipienia, podawanego z wód Kłodnicy w literaturze przedmiotu. Na uwagę zasługuje również
bardzo nieliczne występowanie pstrąga potokowego i świnki, gatunków mających wysokie
wymagania środowiskowe odnoście jakości ekosystemu rzecznego. Wyniki omawianych badań
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 14. Zgrupowanie ichtiofauny w rzece Kłodnicy
Gatunek
boleń
brzana
jaź
kleń
leszcz
lin
okoń
płoć
pstrąg potokowy
sandacz
sum
szczupak
świnka
węgorz
ciernik
jazgarz
jelec
kiełb
krąp
słonecznica
ukleja
wzdręga

Udział w zgrupowaniu [%]
0,1
0,2
1,5
1,8
22,9
1,2
15
46,1
0,1
2
0,2
1,2
0,2
0,1
0,4
1,1
0,4
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Hliwa i in. 2014]

4.2.3

Herpetofauna

4.2.3.1 Płazy
Żaba trawna Rana temporaria
Podczas prac terenowych stwierdzono ją na terenach leśnych w pobliżu stawów i źródlisk
pod Balcarzowicami. Zidentyfikowane miejsca rozrodu żaby brunatnych, najprawdopodobniej
żaby trawnej, to:
 staw na wschód od Balcarzowic;
 staw śródleśny pomiędzy Balcarzowicami a Sieroniowicami;
 młaka w Kolonii Jaryszów;
 rów na łąkach w dawnym zakolu Kłodnicy przy granicy z gminą Kędzierzyn-Koźle;
 dawne wyrobisko piasku w dolinie Kłodnicy.
Żaba moczarowa Rana arvalis
Podczas letnich prac terenowych potwierdzono występowanie obok żaby trawnej również
żaby moczarowej. Dorosłego osobnika tego gatunku obserwowano w rejonie źródlisk na wschód
od Balcarzowic (oznaczenie na podstawie próby piętowej).
Ropucha szara Bufo bufo
Podczas prac terenowych stwierdzano ją na całym obszarze gminy. Zidentyfikowanymi
miejscami rozrodu są:
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 paciorkowe stawy w dolinie potoku Jordan (ropuchy wybierają w tej lokalizacji napełnione
tylko częściowo, niezarybione stawy);
 staw na wschód od Balcarzowic;
 staw śródleśny pomiędzy Balcarzowicami a Sieroniowicami.
Ropucha rozmnaża się prawdopodobnie również w drobnych zbiornikach położonych na
zamkniętych posesjach w obrębie terenów zabudowanych.
Żaby zielone Rana esculenta complex
Do grupy tej zaliczane są trzy trudne do rozróżnienia i tworzące dwa gatunki płazów: żaba
śmieszka Pelophylax ridibundus i żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae oraz ich płodny mieszaniec
żaba wodna Pelophylax kl. esculentus.
W gminie Ujazd żaby zielone odnotowano w następujących zbiornikach wodnych:
 paciorkowe stawy w dolinie potoku Jordan;
 staw na wschód od Balcarzowic;
 staw śródleśny pomiędzy Balcarzowicami a Sieroniowicami;
 zbiornik zaporowy na potoku Jordan w Ujeździe;
 dawne wyrobisko piasku w dolinie Kłodnicy;
 starorzecze Kłodnicy;
 Kanał Gliwicki (marina);
 Martwy Kanał;
 kanał opaskowy południowego wału Kanału Gliwickiego.
Podczas prac terenowych nie obserwowano masowej migracji płazów i ich kolizji na drogach
w pobliżu zbiorników wodnych. Lokalizację stwierdzonych stanowisk płazów przedstawiono na
załączniku graficznym nr 1 i 3.
Rysunek 30. Miejsce rozrodu żab brunatnych w młace w Kolonii Jaryszów

(fot. Przemysław Naks, marzec 2019)

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 67

Rysunek 31. Skrzek żab brunatnych w stawie na wschód od Balcarzowic

(fot. Przemysław Naks, marzec 2019)

4.2.3.2 Gady
Obserwacje gadów miały miejsce przede wszystkim w okresie wczesnowiosennym, kiedy
zwierzęta te koncentrowały się w ciepłych, nasłonecznionych miejscach. Obserwacje dotyczyły
jedynie trzech gatunków gadów:
 jaszczurki zwinki Lacerta agilis: gatunek zasiedla różne typy siedlisk, przede wszystkim
skraje lasów i pobocza leśnych dróg (poszczególnych licznych stanowisk nie zaznaczono w
załączniku mapowym)
 jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara: gatunek stwierdzony tylko w dolinie Kłodnicy na
północnym wale Kanału Gliwickiego (obserwacja wczesnowiosenna licznych osobników)
 zaskroniec Natrix natrix: pojedyncza obserwacja młodego osobnika przy stawie na wschód
od Balcarzowic, wąż ten jest prawdopodobnie bardziej rozpowszechniony na terenie gminy.
Lokalizację stwierdzonych stanowisk gadów przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 i 3.
4.2.4

Ornitofauna

Ptaki stanowią najliczniejszą grupę zwierząt chronionych stwierdzonych w gminie Ujazd.
Niemal wszystkie gatunki ptaków poza nielicznymi wyjątkami ptaków łownych (np. kuropatwa
Perdix perdix, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos) podlegają ochronie gatunkowej. Dotyczy to
nawet najbardziej pospolitych gatunków jak zięba Fringilla coelebs czy wróbel Passer domesticus.
Poniższe zestawienie obejmuje tylko ptaki szczególnie chronione (tzn. wymienione w
Załączniku I Dyrektywy Ptasiej) oraz rzadkie – uwzględnione Czerwonej Księdze oraz gatunki
nielicznie lęgowe na Śląsku. Lokalizację stwierdzonych przedstawicieli ornitofauny
przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 i 3.
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Dzięcioł czarny Dryocopus martius, Zał I DP.
Zasiedla większe kompleksy leśne, łącznie stwierdzono obecność 9 terytoriów tych dzięciołów.
Dzięcioł średni Dendrocopos medius, Zał II DP.
Dwa stanowiska na wschód i na zachód od Balcarzowic (w olsie i w łęgu jesionowym).
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus, Zał I DP.
Trzy stanowiska, na wschód i na zachód od Balcarzowic (w olsie i w łęgu jesionowym) oraz w
kompleksie leśnym na pomiędzy Kluczami a Starym Olesnem.
Gąsiorek Lanius collurio, Zał I DP.
Liczne pary zasiedlają niemal wszystkie zadrzewienia i większe zakrzaczenia śródpolne. Łączna
populacja liczy w gminie kilkadziesiąt par.
Jarzębatka Sylvia nisoria, Zał I DP.
Pojedynczego terytorialnego samca słyszano w zakrzaczeniach na północnym brzegu Kanały
Gliwickiego.
Kobuz Falco subbuteo, nieliczny ptak lęgowy Śląska
Ptaka obserwowano w dolinie potoku Jordan, w pobliżu stawów paciorkowych (sokół polował na
jaskółki). Ptak ten żeruje najczęściej w odległości do ok. 2 km od gniazda, co uprawdopodobnia
obecność jego rewiru lęgowego w kompleksie leśnym pomiędzy Starym Ujazdem a Kluczami.
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, Zał I DP.
Zasiedla głównie większe kompleksy lasów liściastych, ale stwierdzano ją również w parku nad
Kłodnicą. W gminie odnaleziono łącznie osiem jej terytoriów.
Ortolan Emberiza hortulana, Zał I DP.
Dwa zajęte terytoria na skraju kompleksów leśnych.
Siniak Columba oenas, Zał I DP.
Gołąb zasiedla dojrzałe drzewostany, w gminie Ujazd – buczyny, gdzie gnieździ się w starych
dziuplach dzięcioła czarnego. Podczas inwentaryzacji potwierdzono pięć terytoriów siniaków.
Turkawka Streptopelia turtur, Czerwona księga zwierząt
Gołąb zasiedlający większe kompleksy leśne gminy.
Żuraw Grus grus, Zał I DP.
Para lęgowa prowadząca jedno młode w olsie przy stawie pomiędzy Balcarzowicami a
Sieroniowicami.
Brzegówka Riparia riparia, nieliczny ptak lęgowy Śląska
Kolonia 12 gniazd w zakolu Kłodnicy (brzegówki budują gniazda w norach w podmytych skarpach
brzegowych).
Zimorodek Alcedo atthis, , Zał. I DP.
Żerujący ptak obserwowany nad Kłodnicą na wysokości parku miejskiego w Ujeździe.
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Bocian biały Cicionia ciconia, Zał. I DP.
Podczas prac terenowych i wywiadu środowiskowego ustalono lokalizację trzech zajętych gniazd
bocianów:
 Stary Ujazd, ul. Krzywa – jedno młode żerujące na łące w pobliżu gniazda (prawdopodobne
przedwczesne opuszczenie gniazda);
 Jaryszów, skrzyżowanie ul. Strzeleckiej i ul. Zielonej – nowe gniazdo (wybudowane w 2019
r.) z 3 młodymi
W roku 2019 bociany nie zajęły rewirów w Ujeździe (gniazdo na ruinach pałacu) i w Zimnej
Wódce (informacja ustna o 2 gniazdach w przeszłości).
Rysunek 32. Młodociany bocian żerujący na łące w pobliżu gniazda w Starym Ujeździe

(fot. Paweł Żyła, czerwiec 2019)
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Rysunek 33. Gniazdo bocianów w Jaryszowie z dwoma wyrośniętymi pisklętami z 2019 r

(fot. Paweł Żyła, czerwiec 2019)

Rysunek 34. Zajęte w 2019 r. gniazdo bocianów w Starym Ujeździe

(fot. Paweł Żyła, czerwiec 2019)
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Rysunek 35. Ruiny zamku Biskupów Wrocławskich były w 2019 r. miejscem lęgów wróbli, w kolejnych latach
możliwe są lęgi również bocianów białych, których duże gniazdo znajduje się na budynku

(fot. Paweł Żyła, czerwiec 2019)

Poza stanowiskami najrzadszych ptaków podczas prac terenowych inwentaryzowano też
gniazda dużych ptaków. Nie stwierdzono obecności w gminie tzw. gatunków strefowych,
wymagających powołanie stref ochronnych w miejscu gniazdowania. Niemniej jednak drzewa z
dużymi gniazdami, niezależnie jakiego gatunku ptaka, podlegają ochronie podczas zabiegów
leśnej jako tzw. drzewa biocenotyczne [9] Informacje na temat zinwentaryzowanych gniazd
ptaków drapieżnych i krukowatych zestawia poniższa tabela.
Tabela 15. Lokalizacja gniazd ptaków drapieżnych i krukowatych
LP.
1

Gatunek
Kruk (Corvus corax)

Lokalizacja
50°23'40.7"N
18°19'09.4"E

2

Myszołów (Buteo
buteo)

50°23'48.8"N
18°19'00.9"E

3

Myszołów (Buteo
buteo)

50°27'51.6"N
18°21'27.5"E

4

Kruk (Corvus corax)

50°28'24.6"N
18°21'38.0"E

5

Kruk (Corvus corax)

50°28'12.9"N
18°21'43.4"E

6

Myszołów (Buteo
buteo)

50°28'29.9"N
18°16'27.3"E
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Opis lokalizacji
Gniazdo na słupie linii wysokiego napięcia
na południe od folwarku Ferdynand. Jedyna
taka zinwentaryzowana lokalizacja gniazda
w gminie.
Zajęte w roku 2019.
Gniazdo w zadrzewieniu śródpolnym na
południe od folwarku Ferdynand na niskim
drzewie.
Zajęte w roku 2019.
Gniazdo na drzewie w lesie pomiędzy
Sieroniowicami i Balcarzowicami.
Zajęte w roku 2019.
Gniazdo na drzewie w lesie pomiędzy
Sieroniowicami i Balcarzowicami.
Zajęte w roku 2019.
Gniazdo na drzewie w lesie pomiędzy
Sieroniowicami i Balcarzowicami.
Niezajęte w roku 2019.
Gniazdo w zadrzewieniu śródpolnym w
północno-zachodniej części gminy.
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7

Kruk (Corvus corax)

50°28'13.2"N
18°15'59.2"E

8

Krogulec (Accipiter
nisus)

50°28'09.1"N
18°16'26.0"E

9

Myszołów (Buteo
buteo) lub kruk
(Corvus corax)
Myszołów (Buteo
buteo)

50°27'01.9"N
18°16'10.0"E

10

50°26'15.41"N
18°20'48.18"E

Zajęte w roku 2019.
Gniazdo w lesie na północny-wschód od
Olszowej.
Zajęte w roku 2019.
Gniazdo w lesie na północny-wschód od
Olszowej.
Niezajęte w roku 2019.
Gniazdo w lesie na południowy-wschód od
Olszowej.
Nie zajęte w roku 2019.
Gniazdo w lesie na wschód do Kol. Jaryszów.
Nie zajęte w roku 2019.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych w 2019r.

W okresie poza lęgowym nie zarejestrowano dużych koncentracji żerujących ptaków.
Natomiast trzcinowisko w dawnym wyrobisku piasku w dolinie Kłodnicy spełnia funkcję
noclegowiska dla jaskółek dymówek i brzegówek. Ze względu na relatywnie niewielki obszar
trzcinowiska nocuje tam do ok. 1000 tych ptaków (głównie dymówek). Wyrobisko jest również w
okresie po lęgowym żerowiskiem czapli: siwej Ardea cinerea – 3-5 osobników, i białej Ardea alba
– 1-2 osobniki. Pojedyncze czaple obserwowano również podczas żerowania na zbiorniku
retencyjnym w Ujeździe.
Rysunek 36. Czapla biała w locie nad trzcinowiskiem w dolinie Kłodnicy

(fot. Paweł Żyła, czerwiec 2019)

Nad obszarem gminy odnotowano w lecie i wczesną jesienią przelatujące stada szpaków
liczące do kilkunastu tysięcy osobników. Nie obserwowano jednak żerujących stad ptaków tego
gatunku, choć nie można tego wykluczyć na rozległych obszarach rolniczych gminy. Stada
szpaków i nocowanie jaskółek na trzcinowiskach jest powszechnym zjawiskiem w krajobrazie
rolniczym w całym kraju. Niemniej miejsca odpoczynku ptaków wędrownych zasługują na
ochronę. Aktualnym problemem jest nielegalne zasypywanie odpadami zbiorników wodnych, w
tym dawnego wyrobiska z trzcinowiskiem wykorzystywanym przez jaskółki. W okresie jesiennym
www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 73

nie stwierdzono większych koncentracji ptaków migrujących na terenie gminy. Obserwowane
stada nie odbiegały wielkością i składem od typowych dla krajobrazu rolniczego oraz niewielkich
zbiorników wodnych. Na Kanale Gliwickim obserwowano tylko niewielkie stada krzyżówek Anas
platyrhynchos, która są gatunkiem ptaków łownych.
Rysunek 37. Trzcinowisko w dawnym wyrobisku piasku. Na pierwszym planie widać ślady
niekontrolowanego zasypywania odpadami

(fot. Paweł Żyła, czerwiec 2019)

4.2.5

Teriofauna

Zgrupowanie teriofauny gminy z powodu intensywnego zagospodarowania jest na terenie
gminy ubogie. Jedynie w południowej części gminy jej granice obejmują większy nieizolowany
kompleks leśny – Bory Kędzierzyńsko-Kozielskie, gdzie występuje szereg gatunków typowo
leśnych i unikających ludzi. Z kolei we wschodniej części gminy znajduje się część ważnego
korytarza migracyjnego ssaków leśnych, co powodować może pojawienie się osobników
wędrujących w poszukiwaniu nowych rewirów.
Podczas prac terenowych potwierdzono aktywność ssaków leśnych, głównie dzików Sus
scrofa i sarem Capreolus capreolus (gatunki łowne) głównie w południowej części gminy.
Miejscem skoncentrowanych migracji zwierząt w gminie Ujazd, w tym większych ssaków leśnych
jest „śródleśny” odcinek Kanału Gliwickiego. Postępująca zabudowa mieszkaniowa osiedla Piaski
będzie kolidować z aktualnym szlakiem migracji ww. gatunków. Nie potwierdzono natomiast
migracji ssaków korytarzem migracyjnym wzdłuż wschodniej granicy gminy, m.in. nie
zaobserwowano śladów zwierząt w dolnym przepuście drogi leśnej pod autostradą (granica
gminy przy Dopływie spod Nogowczyc). Autostrada wydaje się więc być w tym miejscu dla
większości zwierząt nieprzekraczalną barierą.
Poza dolinami cieków lokalnym korytarzem migracji ssaków jest nasyp nieczynnej linii
kolejowej, gdzie obserwowano m.in. gronostaja Mustela erminea.
Lokalizację stwierdzonych stanowisk przedstawicieli teriofauny przedstawiono na
załączniku graficznym nr 1 i 3.
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Rysunek 38. Trasa migracji ssaków leśnych przez Kanał Gliwicki

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych w 2019r.

Jedynym ssakiem o wysokim statusie ochronnym, którego stała obecność została
jednoznacznie potwierdzona na terenie gminy jest bóbr europejski Castro fiber. Gatunku ten
podlega ścisłej ochronie gatunkowej i wymieniany jest w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.
Ssaki te należały do lat 90-tych XX w. do skrajnie nielicznych w kraju, jednak obecnie ich populacja
dynamicznie się powiększa. Bobry zasiedlają przede wszystkim dolinę Kłodnicy (Kłodnica, Kanał
Gliwicki, Martwy Kanał). Ssaki te stwierdzono też na podstawie obecności świeżej tamy, w potoku
Jordan w Starym Ujeździe. Na załączniku mapowym zaznaczono tylko miejsca gdzie stwierdzono
tamę lub nory bobrów.
Rysunek 39. Ślady żerowania bobrów nad Kłodnicą (fot. Paweł Żyła, marzec 2019).

(fot. Paweł Żyła, marzec 2019)
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4.2.6

Obszary i strefy cenne pod względem faunistycznym

Ostojami fauny w gminie pozostają większe kompleksy leśne oraz obszary wodno-błotne.
Najważniejsze obszary istotne dla zachowania lokalnego bogactwa zwierząt to:
 lasy łęgowe, szczególnie w rejonie źródlisk stanowiące ostoję szklarnika, płazów oraz
ptaków (m.in. dzięciołów: średniego i zielonosiwego)
 stawy pod Balcarzowicami wraz z sąsiadującymi podmokłymi łąkami i lasami (jest to
siedlisko rozrodcze płazów oraz miejsce odpoczynku ptaków wodno-błotnych)
 dolina Kłodnicy na całym biegu (siedlisko bobra, brzegówki i zimorodka, ryb i płazów);
 buczyny i grądy między Jaryszowem a Nogowczycami (ostoja fauny związanej ze
starodrzewem, liściastym m.in. siniaka i pachnicy dębowej)
 lasy i stawy pomiędzy Starym Ujazdem a Zimną Wódką (ostoja płazów oraz ptaków i ssaków
leśnych w krajobrazie rolniczym)
 kompleks leśny z rezerwatem „Boże Oko” (ostoja fauny związanej ze starodrzewem
liściastym)
4.3

Zagrożenia dla fauny

W gminie brak jest poważnych zagrożeń dla fauny. Problemem dla zachowania
bioróżnorodności zwierząt są fragmentacja siedlisk oraz zanik (zasypywanie) drobnych
zbiorników wodnych i mokradeł. Fragmentacja siedlisk wynika z obecności autostrady
niewyposażonej w przejścia dla zwierząt oraz dużym wylesieniem gminy połączonym z zanikiem
śródpolnych alej, szpalerów i zadrzewień. Zanik drobnych zbiorników wodnych dotyczy
wszystkich zwierząt korzystających z nich jako z poideł, ale jest to największe zagrożenie dla
płazów, dla których są one niezbędne do rozrodu. Aktualnym zagrożeniem dla populacji dzików
jest masowy odstrzał tego gatunku w ramach nieskutecznej jak dotąd walki z rozprzestrzeniam
się choroby trzody chlewnej (ASF).

5. Przyroda nieożywiona i krajobraz
5.1

Uwarunkowania geomorfologiczne i ukształtowanie terenu

Walory krajobrazowe gminy związane są ze znacznymi różnicami w wysokościach oraz
lokalnymi uwarunkowaniami geologicznymi. Różnica pomiędzy najwyższymi wzniesieniami w
rejonie wsi Olszowa a dnem doliny Kłodnicy wynosi ponad 100 m. Dzięki znacznemu wylesieniu i
dość równomiernemu opadaniu progu strukturalnego Masywu Chełmu z dużej części terenów
gminy rozpościerają się szerokie panoramy na niżej położone tereny: dolinę Kłodnicy oraz dalej
na Obniżenie Kotlinę Raciborską.
Występowania progu strukturalnego Masywu Chełmu przekłada się też na dużą
różnorodność lokalnej budowy geologicznej. Skały węglanowe budujące próg są co prawda
obecne w utworach powierzchniowych tylko na niewielkim obszarze gminy (jej najwyższa,
północna część). Wapienie zostały przykryte na dużym obszarze gminy młodszymi utworami
plejstoceńskimi: zarówno polodowcowymi piaskami i glinami zwałowymi, jak i utworzonymi w
okresie peryglacjalną pokrywami lessowymi. Różna odporność poszczególnych skał na erozję
przełożyły się na różnorodność lokalnych form morfologii terenu.
Wysoczyzny północno-wschodniej gminy budowane są przez piaski i gliny polodowcowe,
które pomiędzy Zimną Wódką, Sieroniowicami a Jaryszowem tworzą pagórek kemowy.
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Charakterystyczne dla kemów warstwowo ułożenie utworów przepuszczalnych i glin jest
prawdopodobnie przyczyną licznego występowania tu źródeł.
Z lessami związane są obecnie w krajobrazie gminy Ujazd szerokie rozcięcia erozyjne, gdzie
w dolinkach niewielkich potoków zachowała się mozaika wilgotnych zadrzewień oraz węższych
enklaw łąk i pastwisk. Poza wartościami przyrodniczymi krajobrazu również znajdujące się tu
miejscowości (Zimna Wódka, Klucz, Stary Ujazd i Jaryszów) zachowały znaczne walory
architektoniczno-urbanistyczne, a niektóre z nich są malowniczo położone wzdłuż głęboko
wciętych dolin. Jest to więc rejon o wysokich walorach krajobrazu naturalnego i kulturowego,
zarówno w aspekcie fizjonomicznym jak i strukturalno-funkcjonalnym. W północnej części gminy
występuje falisty krajobraz wyżyn z nielicznymi ciekami w przynajmniej częściowo suchych
dolinkach. Poza obszarem zrównania w wyżynnym krajobrazie w kilku miejscach występują silnie
zarysowane wąwozy lessowe. Występują one w zalesionym rezerwacie „Boże Oko” jak również w
rejonie miejscowości Klucze, jednym z nich biegnie droga do Zimnej Wódki.
W dolinie Kłodnicy zalegają Piaski, żwiry, mady rzeczne a na niewielkich powierzchniach
również namuły i torfy. Dawne torfowiska przykryte zostały w czasach historycznych osadami
mineralnymi (erozja gleby na skutek wylesienia obszarów lessowych do końca średniowiecza).
5.2

Krajobraz naturalny

Szczegółowy opis krajobrazów występujących na Opolszczyźnie przedstawia monografia
Badory i Koziarskiego [12]. Publikacja ta nie zawiera jednak szczegółowej mapy, co utrudnia
precyzyjnie przyporządkować poszczególne obszary gminy do danych typów krajobrazu
naturalnego. W gminie Ujazd wyszczególnić można w oparciu o ww. publikację aż sześć typów
krajobrazu naturalnego, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 16. Typy krajobrazu naturalnego w gminie Ujazd
Jednostki topologiczne krajobrazu wg Richlinga
(1992)
Gatunek
Rodzaj krajobrazu
krajobrazów
Krajobrazy nizin
Peryglacjalny
Równinne i faliste
Fluwioglacjalny
Równinne i faliste
Krajobrazy wyżyn i niskich gór
Lessowy – eoliczny

Węglanowe i gipsowe - erozyjne

Położenie na terenie gminy

Północo-wschodnia cześć gminy (Płaskowzgórze
Olszowskie)
Cześć gminy po północnej stronie doliny Kłodnicy
(Równina Starej
Kuźni)

Wysoczyzn
słabo
rozciętych
Wysoczyzn
silnie
rozciętych
Izolowanych połogich
wzniesień

Większość centralnej części gminy

Równin zalewowych
w terenach nizinnych
i wyżynnych

Dno doliny Kłodnicy

Zachodni skraj gminy (niżej położone tereny w
rejonie rezerwatu „Boże Oko”)
Zachodni skraj gminy (wyżej położone tereny w
rejonie rezerwatu „Boże Oko”)

Krajobrazy dolin i obniżeń
Zalewowych
den
akumulacyjne

dolin

–

źródło: Opracowanie własne na podstawie [Koziarski i Badora 2008].
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Rysunek 40. Mapa z zasięgiem poszczególnych typów krajobrazu naturalnego w gminie Ujazd

Źródło: opracowanie własne
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5.3

Krajobraz kulturowy

W krajobrazie kulturowym gminy wyróżnia się miasto Ujazd, które stanowi obecnie centrum
administracyjne oraz kulturalne gminy. Ujazd uzyskał prawa miejskie w 1223r. i od tego czasu
rozwijał się pomyślnie aż do XVII w., jako lokalny ośrodek rzemieślniczy i ważny, handlowy punkt
tranzytowy. Następne dwa stulecia, a w szczególności wydarzenia związane z wojną
trzydziestoletnią, wojną austriacko-pruską, wydarzenia związane z pożarami, działania wojenne
podczas II wojny światowej, kiedy to miasto uległo zniszczeniu w ok. 70%, dały obraz obecnej
formie zabudowy. Obecnie na miejski krajobraz Ujazdu składa się głównie (mocno przekształcony
i wymagający prac rewitalizacyjnych) zabytkowy układ urbanistyczny zamknięty w pierścieniu
ulic śródmiejskich. Dominantą przestrzenną tego układu jest górujący nad rynkiem (ob. Placem 1
Maja) kościół pw. św. Andrzeja oraz ruina zamku.
Ponad 2/3 terenu gminu stanowią malowniczo ułożone pola, łąki i pastwiska. Niezalesione
obszary między wsiami zapewniają rozległe panoramy widokowe, szczególnie w okolicach
Starego Ujazdu, w rejonie folwarków Ferdynand i Kopanina oraz na trasie Drogi Starostrzeleckiej,
jak również w górnej części Jaryszowa. Charakterystyczne dla gminy Ujazd jest bardzo
malownicze usytuowanie wsi w obniżeniach terenu, z dominantami w postaci usytuowanych na
wzgórzach kościołów, np. Zimna Wódka, Jaryszów, Klucz [16].
5.3.1

Charakterystyka krajobrazu kulturowego i układów ruralistycznych

Ujazd
Nazwa Ujazd wywodzi się ze średniowiecznego zwyczaju wydzielania majątku z ogólnej
powierzchni obszaru i znaczeniem odpowiada współczesnemu słowu "Objazd". Kiedy książę
chciał obdarzyć kogoś większym majątkiem ziemskim, wówczas osobiście objeżdżał teren wzdłuż
granic jakie zamierzał ustalić. W mieście należy odwiedzić:
 Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła - barokowy kościół w Rynku, ufundowany przez Mikołaja
Kochcickiego zbudowany w 1613r. Przebudowany w XVIII w. W XIX w. dobudowano
neogotyckie wieże. Przed kościołem stoi kamienna, rokokowa figura św. Józefa z
Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów z 1749 r. Druga figura pochodząca z XVIII wieku
przedstawia posąg św. Jana Nepomucena.
 Studzionka - kościół pątniczy pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
zbudowany w latach 1858-1862, wybudowany przy drodze wylotowej w kierunku Gliwic.
 Ruiny zamku - zamek wybudowano w 1580 r., przebudowano w 1660 r., a potem w XVII i w
końcu XIX wieku. Budowla została zniszczona w 1945r. W latach 70-tych XX w. ruiny zamku
były badane przez archeologów. Naukowcy odkopali pozostałości fundamentów zamku
datowane na przełom XIII i XIV w. Natrafiono też na fragmenty fosy oraz ceramiki sprzed
600 lat.
 Spichlerz – budowla przy ul. Szkolnej powstała w XVIII wieku. Spichlerz ma trzy
kondygnacje, jest murowany i otynkowany. Dach siodłowy spichlerza pokryty został
dachówką.
 Kapliczki: ul. Traugutta - kapliczka z XVIII wieku znajduje się przy ulicy niedaleko rynku.
Druga z XIX wieku stoi przy ulicy Sławięcickiej. Jej wnętrze zdobią obrazy barokowo-ludowe
oraz rzeźby gotyckie św. Barbary i św. Małgorzaty z około 1500 roku.
Miasto posiada kształt koła, którego środek wypada w południowo-wschodnim narożniku
rynku, w którym zbiegają się dzisiejsze ulice Mickiewicza i Traugutta. Przedłużenia tych ulic dzielą
miasto na cztery równe kwartały. Poza obrębem koła pozostało wzgórze zamkowe z kościołem
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parafialnym p.w. św. Andrzeja. Poza miastem znalazło się także osiedle zwane Dziekanka należące
do dziekana kolegiaty św. Krzyża w Opolu.
Balcerzowice
Balcarzowice leżą w północno-wschodniej części gminy Ujazd. W tej niewielkiej
miejscowości, położonej wśród lasów, w niewielkiej kotlinie odszukać można jeszcze ślady
średniowiecznego dziedzictwa. W Balcarzowicach pod koniec średniowiecza istniało grodzisko –
położone na skraju lasu, na północny-zachód od wsi Sieroniowice. Grodzisko otaczała fosa i niski
wał ziemny wzniesiony w końcu XIII lub w XIV wieku. Ślady budowli pozostały do dziś w postaci
nasypu ziemnego. Poszukujący spokoju odnajdą go z pewnością w tej urokliwej wioseczce,
zamieszkanej przez serdecznych i przyjaznych ludzi. Współcześnie wieś cechuje zabudowa o
niewielkim stopniu zwartości, pierwotnie zabudowania tworzyły jednak układ przestrzenny
ulicówki. W schyłkowym okresie średniowiecza znajdowało się tu grodzisko, pochodzące z XIII
wieku, którego ślady zachowały się w postaci nasypu ziemnego objętego ochroną poprzez
ustanowienie stanowiska archeologicznego. Grodzisko położone było na skraju lasów, w
odległości jednego kilometra na północny zachód od dzisiejszej wsi Balcarzowice, około 500
metrów od wsi Sieroniowice. Założone zostało na planie zbliżonym do czworoboku. Otaczała je
fosa oraz niski wał ziemny wzniesiony w końcu XIII lub XIV wieku.
Jaryszów
W dolinie potoku Jaryszowca, prawego dopływu Kłodnicy, pięć kilometrów od Ujazdu leży
Jaryszów. Pierwsze informacje o wsi zapisano w 1265 roku i odnotowano wtedy, że Jaryszów
założono na obszarze 46 łanów (ok. 3028 morgów pruskich), a obszar ten zamieszkiwało w 30
gospodarstwach blisko 180 osób. Historia wsi łączy się między innymi z rodami Twardowskich,
Mettichów, Jaryszyńskich. Ostatnim panem był właściciel Ujazdu, książę Hohenlohe-Oehringen.
Dwór i tzw. zamek w Jaryszowie położone były w centrum wsi, w XIX wieku budowle otaczał
przepyszny ogród i fantastyczne oranżerie. Jaryszów to również historyczny ośrodek niewielkiego
przemysłu hutniczego, który rozwinął się dzięki występowaniu w pobliżu wsi pokładów rudy
żelaza. W przeciwieństwie do zabytków, po wytapianiu rud w Jaryszowie pozostał jedynie ślad w
miejscowych nazwach. W Jaryszowie znajduje się kościół parafialny pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny (pierwotnie pw. Jana Chrzciciela) z XV w.
Historycznie wieś miała układ ulicówki położonej wzdłuż Jaryszowca, po obu jego stronach.
Obecnie historyczny układ ruralistyczny jest zatarty, a wieś zbliżona jest do wielodrożnicy.
Pierwotny układ zabudowy utrzymała natomiast Kolonia Jaryszowska stanowiąca łańcuchówkę.
Do najważniejszych obiektów we wsi można zaliczyć kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny oraz szkołę wybudowaną w 1909r. Dużą wartość kulturową przejawiają również
pozostałości zabudowań folwarcznych dawnego Dworu Jaryszowskiego, przy czym sam
dwór/pałac ze względu na zły stan techniczny, został rozebrany i wykreślony z rejestru zabytków.
Klucz

Wieś położona w dolinie, w zachodniej części gminy zachęca do odwiedzin przede
wszystkim ze względu na swoje położenie i walory krajobrazowe. Pierwsze informacje o
miejscowości pochodzą z 1234 roku. Interesująca jest sama nazwa miejscowości nawiązująca do
lokalnej legendy, jednak mimo oryginalnego wyjaśnienia ludowego, nazwa zaliczana jest do
topograficznych. Klucz oznacza w tym wypadku „miejsce zakrzywione, zakole, źródło”.
Najprawdopodobniej już około 1300 roku istniała w Kluczu parafia. Dzisiaj drewniany kościółek
św. Elżbiety Turyngskiej, pochodzący z 1748 r. jest jednym z celów wycieczek po Śląsku Opolskim.
Właśnie w Gminie Ujazd znajdują się trzy z pięciu zachowanych w byłym powiecie strzeleckim
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kościołów drewnianych. Kościół w Kluczu usytuowany jest na wzniesieniu, pośrodku wsi. We
wnętrzu świątyni ołtarz w stylu tzw. regencji, z figurą św. Elżbiety Turyngskiej rozdającej
jałmużnę. W kościele warte uwagi są również rzeźby gotyckie: św. Jadwigi (z roku 1400) i Matki
Boskiej Bolesnej (z początku XVI w.) oraz obraz Chrystusa na krzyżu, ambona z przełomu
XVIII/XIX w., barokowa chrzcielnica i konfesjonał. We wsi znajduje się również kapliczka św. Jana
Nepomucena z 1924 r.
Niewielka wieś o układzie ulicowym leżąca w zachodniej części gminy, w pięknej dolinie, w której
południowej części znajdują się źródła Jordanu. Na wzniesieniu w centralnej części wsi
zlokalizowany jest drewniany kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej z 1748 roku.
Niezdrowice
W południowo-wschodniej części gminy leżą Niezdrowice. Gdyby zaufać miejscowemu
podaniu, to na teren dzisiejszych Niezdrowic byli przesiedlani chorzy na tyfus lub cholerę. Dzisiaj
jednak wspomnienie tych historii pozostaje tylko w nazwie. Dziedzictwo kultury i historii
Niezdrowic upamiętniają: kapliczka i krzyż w centrum wsi. Tutaj odbyły się walki o wieś podczas
III Powstania Śląskiego – 7-8 czerwca 1921 r. Poległo wtedy czterech powstańców - mieszkańców
wsi.
Wieś nie została lokowana, lecz powstała w miejscu dawnej osady. Nosi ona cechy osady
zagrodniczej. Najstarsza, historyczna część wsi stanowi ulicówkę w układzie północ-południe
związaną biegiem Kłodnicy, której zakole sięgało aż do miejsca zniszczonego obecnie mostu. W
miejscu obecnej gospody sąsiadującej z kapliczką znajdował się kościół. W centrum wsi znajduje
się zabytkowa kapliczka oraz stojący przed nią krzyż oraz zlokalizowany w sąsiedztwie dawny
obiekt szkolny.
Nogowczyce
Nazwa wsi położonej w północno-wschodniej części Gminy pochodzi od przezwiska
Nogawka. Pierwsza wzmianka o Nogowczycach pochodzi z 1687 roku. Od połowy XVIII wieku
Nogowczyce wraz z innymi posiadłościami, należały do rodziny Posadowskich. W 1934 roku we
wsi powstał chór Kongregacji Mariańskiej, liczący 30 osób. Wieś stanowi regularną ulicówkę o
zwartej zabudowie w układzie północ-południe, z główną ulicą obsadzoną obustronnie lipami (ul.
Lipowa). Widać wyraźną zależność układu osadniczego wsi od cieku wodnego, którego dolina,
podobnie jak w Jaryszowie, została obustronnie obudowana zagrodami.
Olszowa
Wśród lasów, w północno-zachodniej części Gminy leży wieś Olszowa. Powstała zapewne w
XIII lub XIV wieku, na mokradłach, wśród stawów i olchowych zagajników. Być może stąd właśnie
pochodzi nazwa wsi. Od 1800 roku oficjalnie przybrała już nazwę Olszowa. Dzisiaj jest nie tylko
zieloną, uroczą miejscowością, odprężeniem dla turystów, ale również miejscem, gdzie można
odwiedzić jeden z wyjątkowych obiektów architektury sakralnej. W Olszowej koniecznie należy
zobaczyć drewniany kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej z 1679 r., przebudowany w
1748 r. W prezbiterium kościoła znajduje się późnogotycka rzeźba stojącej na półksiężycu Matki
Boskiej z Dzieciątkiem Historyczny układ ruralistyczny stanowiła zwarta ulicówka zakończona
folwarkiem, nastawionym na hodowlę koni. W okresie powojennym, w północnej części
wybudowano nowe osiedle budynków mieszkaniowych jednorodzinnych. W granicach obrębu
ewidencyjnego wsi znajduje się również osada Księży Las z zabytkową gorzelnią oraz folwarki:
Janków i Komorniki. Do najważniejszych obiektów zabytkowych we wsi należy zaliczyć najstarszy
w gminie kościół drewniany p. w. Matki Boskiej Śnieżnej, zespół folwarczny w Olszowej oraz
gorzelnię w Księżym Lesie.
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Sieroniowice
W północnej części Gminy leżą Sieroniowice - wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1342
roku, jako majątek należący do rycerza Bogusza. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Sieroń.
Jeszcze w wieku XVIII wieś stanowiło zaledwie osiem niewielkich gospodarstw. W 1824 roku
powstała kolonia Schroll, należąca do hrabiego Renarda. Wieś zaczęła się powiększać i dzisiaj jest
to urocza miejscowość. Najstarsza część zlokalizowana jest w dolinie Kotuli tzw. Potoku
Ligockiego, który ma tutaj swe źródła. Zabudowania nie tworzą zwartego kompleksu, lecz są
swobodnie rozmieszczone wzdłuż potoku, w otoczeniu łąk. Jest to wieś łańcuchowa typu
dolinnego. W granicach obrębu ewidencyjnego znajduje się również przysiółek Grzeboszowice,
stanowiący dawny folwark/majątek.
Stary Ujazd
W środkowej części gminy, w miejscu interesującym pod względem krajobrazowym leży
Stary Ujazd. Wieś była wzmiankowana w 1260 roku jako Ujeździec. Dzisiaj to jedna z
piękniejszych miejscowości, a o jej wyjątkowym charakterze świadczy jej otoczenie: z jednej
strony wieś okalają pola, z drugiej urokliwe pagórki, z trzeciej grzybne lasy. Położone między nimi
zabudowania leżą jakby w wąwozie. Stary Ujazd przecina strumyk Jordan. Wiodąca stąd trasa do
Lichyni prowadzi częściowo bezleśnym grzbietem dominującym nad okolicą. Gdy dopisze pogoda
gwarantuje turystom znakomity widok na okoliczne miejscowości. Poza terenem wsi, w otoczeniu
starych lip położona jest kapliczka z XIX w., w której wnętrzu jest obraz ludowy Chrystusa
BolesnegoUkład ruralistyczny wsi stanowi łańcuchówka typu dolinnego, pierwotnie obudowana
tylko jednostronnie, w kolejnych latach z poprzecznymi drogami przechodzącymi na drugi brzeg
potoku Jordan . Do najważniejszych obiektów zabytkowych we wsi należy zaliczyć dawny kościół.
W 1992r. odbyła się konsekracja nowo wybudowanego kościoła p.w. Ducha Św.
Zimna Wódka
Na północ od Ujazdu leży wyjątkowa pod względem historycznym miejscowość. Nazwa wsi
pochodzi od jej położenia nad potokiem z zimną wodą. Po raz pierwszy informację o Zimnej
Wódce "Zimnawodca" (osada leżąca nad potokiem) znajdujemy w 1260 roku. Również w akcie
sprzedaży ziemi ujazdowskiej w 1466 roku wymienia się Zimną Wódkę. W notariacie ks.
kardynała Jana, biskupa Sabiny w Arignam, pod datą 14 I 1376 r. spisane są parafie, a wśród nich
Jaryszów i Caldeborn, czyli Zimna Wódka.
W 1679 r. w Zimnej Wódce istnieje już kościół filialny, który należy do parafii kluczowskiej.
Drewniana świątynia zbudowana jest pośrodku wsi ku czci św. Marii Magdaleny. Obecny kościół
pochodzi z 1748 r. W kościele jest barokowy, kulisowy ołtarz z XVIII w. Ołtarze boczne są
późnobarokowe – lewy zachwyca rzeźbami św. Jana Ewangelisty i św. Rocha, prawy rzeźbami św.
Klary i Elżbiety oraz płaskorzeźbą Trójcy Świętej w zwieńczeniu. Ambona – wiek XIX w.;
kropielnice – wiek XVII, a gotycki dzwon datowany jest na XV w. Ze względu na ukształtowanie
terenu, wieś Zimna Wódka nie jest typową ulicówką, a zarówno drogi jak i zabudowa dostosowują
się do warunków morfologicznych terenu. W centrum wsi, na wzniesieniu zlokalizowany jest
drewniany Kościół otoczony ze wszystkich stron drogami, co pozwala przypuszczać, że
pierwotnie stał on w centrum niewielkiego placu otoczonego zabudową zagrodową. W północnej
części wsi znajdowało założenie folwarczne. Do najcenniejszych zabytków należy kościół filialny
p.w. św. Marii Magdaleny, spichlerz i budynek poczty. Dużą wartość ma również budynek dworca
kolejowego [15].
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6. Ochrona przyrody
6.1

Ochrona prawna istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [B] oraz Centralnym
Rejestrem Form Ochrony Przyrody w Polsce na obszarze gminy Ujazd występują formy ochrony
przyrody wskazane w poniższej tabeli.
Tabela 17. Zestawienie ustanowionych form ochrony przyrody na obszarze gminy Ujazd
L.p.

Forma
ochrony

Nazwa

Akt powołujący i zmieniający/ Plany ochrony
1)

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy
Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie
dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny
Natura
Góra
(notyfikowana jako dokument (Dz. U. UE L 12/383 z 15.01.2008r.))
Plan zadań ochronnych:
1.
2000
św. Anny
Zarządzenie nr 11/12 regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 13
(OSO)
PLH160002
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 584, z późn.
zm.)
1) Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja
1988 roku w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z
1989 r. Nr 19, poz. 231; z 1990 r. Nr 16, poz. 322; z 1996 r. Nr 15, poz. 65; Nr 28,
poz. 102)
2) Rozporządzenie Nr P/10/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w
sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33,
poz. 169)
Park
3) Rozporządzenie Nr 0151/P/7/2003 Wojewody Opolskiego z 8 grudnia 2003 r.
Góra św.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"
2.
Krajobrazo
Anny
Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 109, poz. 2302 z dnia 29 grudnia 2003 r.)
wy
4) Rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w
sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33,
poz 1134 z dnia 17 maja 2006 r.)
Plan zadań ochronnych:
Rozporządzenie nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"
((Dz. Urz. Woj. Op. z 2009 Nr 25 poz.412)
1) Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1997 r. Nr
54, poz. 515)
2) Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w
sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa
opolskiego (Dz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 499)
3) Rozporządzenie Nr 0151/P/21/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Boże Oko" (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 741)
4) Zarządzenie Nr 62/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z
dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Boże Oko" (Dz. Urz. z
Rezerwat
2010 r. Nr 19, poz. 300)
3.
Boże Oko
przyrody
5) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11
kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Boże Oko" (Dz. Urz. z 2018 r.
poz. 1257)
6) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5
grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Boże
Oko" (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 3383)
Plan ochrony:
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27
czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
"Boże Oko" (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 1887)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Centalnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
marzec 2019r.
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Lokalizację form ochrony przyrody na terenie gminy Ujazd przedstawiono na załączniku
graficznym nr 1 i 4.
Rysunek 41. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ujazd

Źródło: opracowanie własne
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6.1.1

Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002

Obszar Natura 2000 „Góra Świętej Anny” PLH160002 położony na terenie województwa
opolskiego w gminach: Ujazd, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, Leśnica.
Obszar Natura 2000 obejmuje obszar wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i
dolomitów środkowego triasu, z centralnie zlokalizowanym nekiem bazaltowym. Od południa
opadający stromo zdenudowanym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie zanurzający się
pod utworami polodowcowymi. Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią
środkowotriasowego progu strukturalnego (kuesty). Z trzech stron otoczony terenami nizinnymi
stanowi wyraźną kulminację w krajobrazie. Rzeźba Chełmu należy do form krawędziowych,
ukształtowanych w trzeciorzędzie i zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, a
zwłaszcza dwukrotne nasunięcie się i regresję lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i
ich erozji. Garb jest rozczłonkowany na szereg wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i
obszarami zrównań. W wierzchołkowej jego części, w obrębie wychodni skał węglanowych rzeźba
krasowa, z lejami, misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi,
niewielkimi wnękami i grotami. Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny 404 m n.p.m.
Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia
terenu są lasy, w większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn oraz grądy.
Mniejszy udział osiągają murawy kserotermiczne oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w tym
eutroficzne. Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz źródliska. Spośród form
intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni dominują grunty orne, tworzące z
ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową. Spośród siedlisk przyrodniczych
wyróżnia się:
 siedlisko 6110 skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) zajmują bardzo małą powierzchnię, mimo to mają dobrze wykształconą strukturę i
zachowują funkcje dla nich typowe;
 siedlisko 6210 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z
Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) - siedlisko reprezentowane jest przede
wszystkim przez kwietne murawy kserotermiczne Thalictro-Salvietum pratensis, OriganoBrachypodietum wykształcające się na wierzchowinach wychodni skalnych, stokach wzgórz
o południowej wystawie oraz suchych nieużytkach w rejonie Ligoty Dolnej i Góry Świętej
Anny;
 siedlisko 8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis - są to
zbiorowiska roślinne o zasięgu południowoeuropejskim rozwijające się na inicjalnych
glebach, stanowisko na Górze Św. Anny ma charakter kresowy i stąd skład fitocenoz jest
stosunkowo ubogi, a w rezerwacie przyrody Ligota Dolna zinwentaryzowane na niewielkich
skałkach o wysokości dochodzącej do 5 - 6 m, najczęściej 2 - 3 m;
 siedlisko 9110 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) – stanowią kwaśne buczyny
reprezentowane przez kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae-Fagetum to typ lasu i
zarazem siedliska przyrodniczego dominujący w obszarze, szczególnie w jego wschodniej
części;
 siedlisko 9130 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) siedlisko żyznej buczyny jest w obszarze reprezentowane przez kilka zbiorowisk roślinnych.
Żyzna buczyna niżowa Galio odorati-Fagetum występuje stosunkowo często w zachodnim
kompleksie leśnym pomiędzy Ligotą Górną a Żyrową. Żyzna buczyna sudecka Dentario
enneaphylli-Fagetum to rzadki typ buczyny, zanotowany jedynie na dwóch powierzchniach
w sąsiedztwie wychodni wapiennych (po ich północnej stronie) między Ligotą Górną i Ligotą
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Dolną. Buczyna szczyrowa Fagus sylvatica-Mercurialis perennis to najwilgotniejszy typ lasu
bukowego notowanego w obszarze, występujący wyłącznie w wąwozach lessowych i na
północnych stokach wzniesień. Płaty tego zbiorowiska odnotowane zostały na północ od
Żyrowej w rezerwacie przyrody Lesisko oraz w okolicy Ligoty Dolnej na północnych
skłonach wychodni wapiennej;
 siedlisko 9150 ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) - w granicach
obszaru zanotowano występowanie niewielkich płatów tego zbiorowiska na południowozachodnich i południowych stokach wzniesienia Biesiec, na południowych stokach wychodni
skalnej, w odmianie pośredniej między małopolską, a sudecką;
 siedlisko 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum) - grądy występują w niewielu miejscach i są przeważnie słabo wykształcone.
Być może nie należą do składników potencjalnej roślinności obszaru. Reprezentowane są w
nim przez grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli;
 siedlisko 9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllisAcerion pseudoplatani) – las klonowo-lipowy Aceri-Tilietum występuje w obszarze na
zaledwie jednym stanowisku, na stokach wąwozu w Porębie;
 siedlisko 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe - łęg jesionowo-olszowy
występuje tu w strefie granicy zasięgu i posiada cechy "podgórskie" - np. duży udział olszy
szarej Alnus incana.
Na terenie gminy Ujazd w granicach części Obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”
występują siedliska i gatunki będące przedmiotem ochrony w ramach prawa wspólnotowego.
Powierzchnia obszaru Natura 2000 pn. „Góra Świętej Anny” w obrębie gminy Ujazd wynosi ok.
1358 ha.
Tabela 18. Siedliska przyrodnicze i gatunki będące przedmiotem ochrony w ramach obszaru Natura 2000
„Góra Świętej Anny” PLH160002
Gatunki wymienione w załączniku I do dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG* oraz w załączniku II do dyrektywy
siedliskowej 92/43/EWG**
Kod gatunku
Nazwa gatunku
Występowanie na terenie
Gminy Ujazd
6110
Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso- nie potwierdzono
Sedion)
6210
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy nie potwierdzono
z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
6430
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne nie potwierdzono
(Convolvuletalia sepium)*
6510
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie potwierdzono
(Arrhenatherion elatioris)*
8210
Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia nie potwierdzono
caulescentis
8310
Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania*
nie potwierdzono
9110
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)*
potwierdzono
9130
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati- potwierdzono
Fagenion)
9150
Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
nie potwierdzono
9170
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, potwierdzono
Tilio-Carpinetum)*
9180
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach nie potwierdzono
(Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)*
91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo- potwierdzono
fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy
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1308
1324

źródliskowe)*
Mopek Barbastella barbastellus
Nocek duży Myotis myotis

nie potwierdzono
nie potwierdzono

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny oraz SDF Góra
Świętej Anny

Siedlisko 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris).
Występowanie siedliska jest nieistotne dla ochrony obszaru. Wniosek o usunięcie siedliska z listy
przedmiotów ochrony obszaru oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.
Siedlisko 9110 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
Kwaśne buczyny reprezentowane przez kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae-Fagetum to typ
lasu i zarazem siedliska przyrodniczego dominujący w obszarze, szczególnie w jego wschodniej
części. Być może niektóre drzewostany rosną na siedlisku żyznej buczyny, jednak ze względu na
rodzaj gospodarki leśnej i słabo wykształcone runo, upodobniają się one do ubogich gatunkowo,
kwaśnych typów lasu bukowego. Tak jest w przypadku kilku fragmentów drzewostanu
położonych w kompleksie pomiędzy Ligotą Górną a Żyrową. Kwaśna buczyna niżowa Luzulo
pilosae-Fagetum zajmuje niższe położenia i charakteryzuje się stosunkowo niskim
współczynnikiem różnorodności florystycznej, całkowitą dominacją buka w drzewostanie, niemal
zupełnym brakiem podszytu i niskim pokryciem warstwy runa. Runo jest tu ubogie, dominują
trawy i kosmatki. Dobrze wykształcone płaty tego zespołu z kosmatką orzęsioną Luzula pilosa,
siódmaczkiem leśnym Trientalis europaea, borówką czarną Vaccinium myrtillus, konwalijką
dwulistną Maianthemum bifolium czy turzycą pigułkową Carex pilulifera odnotowano w
rezerwatach przyrody "Grafik", "Boże Oko" oraz ich sąsiedztwie, a także pomiędzy Ligotą Dolną i
Ligotą Górną. Aktualny stan siedliska w obszarze jest stosunkowo dobry, co wiąże się z
zabezpieczeniem znacznych jego fragmentów w rezerwatach oraz stosunkowo ekstensywną
gospodarką leśną w ostatnich dziesięcioleciach i związanym z tym znacznym udziałem lasów w
starszych klasach wieku (dokumentacja pzo 2011).
Siedlisko 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum)
Grądy występują w niewielu miejscach i są przeważnie słabo wykształcone. Być może nie należą
do składników potencjalnej roślinności obszaru. Reprezentowane są w nim przez grąd
subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli. Skład gatunkowy drzewostanów wskazuje, że
jest to obszar występowania kresowej postaci odmiany środkowopolskiej grądu Tilio-Carpinetum.
Drzewostany w obserwowanych płatach buduję najczęściej lipa drobnolistna Tilia cordata przy
niewielkim udziale dębu szypułkowego Quercus robur i grabu Carpinus betulus. Są to z reguły
zbiorowiska zdegenerowane, o słabo wykształconym runie, bez typowych gatunków
wskazujących zespół, a jedynie z nielicznymi gatunkami związku Carpinion betuli, m.in.
gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea i czyściec leśny Stachys sylvatica. Płaty grądu
subkontynentalnego zinwentaryzowano na południowy wschód od Czarnocina, w pobliżu szosy
do Zalesia Śląskiego, na północny wschód od Leśnicy, gdzie zajmują nieznaczne powierzchnie na
wypłaszczeniach pomiędzy wąwozami. Niewielkie płaty juwenilnych i zdegenerowanych
drzewostanów o charakterze grądowym odnaleziono także na skrzydłach niewielkiego parowu na
północ od Oleszki oraz w sąsiedztwie północnych krańców Żyrowej. Stosunkowo dobrze
zachowane fragmenty lasów grądowych mające zarówno status lasów jak i zadrzewień leżą na
gruntach prywatnych, porastając głęboko wyerodowane wąwozy bezpośrednio sąsiadujące z
polami ornymi w rejonie Leśnicy i Lichyni (dokumentacja pzo 2011).
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Siedlisko 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
Siedlisko 91E0, mimo, że zajmuje niewielką powierzchnię na terenie obszaru zasługuje na
szczególną ochronę. Wynika to ze stosunkowo dobrego stanu siedliska oraz istotności jego
zachowania z punktu widzenia biogeografii. Łęg jesionowo-olszowy występuje tu w strefie granicy
zasięgu i posiada cechy "podgórskie" - np. duży udział olszy szarej Alnus incana. Jest zatem
kolejnym dowodem na specyficzny mikroklimat i warunki siedliskowe rejonu Góry Św. Anny,
gdzie spotykamy o wiele więcej górskich akcentów w szacie roślinnej (np. występowanie
przetacznika górskiego Veronica montana, parzydła leśnego Aruncus sylvestris czy żywca
dziewięciolistnego Dentaria enneaphyllos) (Nowak, Nowak 2012).
6.1.2

Pomniki przyrody

Na terenie gminy Ujazd nie występują pomniki przyrody. Ostatni pomnik (1 egzemplarz
gatunku buk zwyczajny Fagus sylvativa) z uwagi na utratę walorów przyrodniczych został
zniesiony Uchwałą nr XLIII.269.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28.05.2018r.
6.1.3

Park krajobrazowy „Góra Św. Anny”

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” stanowi stosunkowo niewielki obszar o powierzchni
5051 ha, na obszarze którego można zobaczyć jedne z najładniejszych i dobrze zachowanych
profili środkowego wapienia muszlowego z liczną dobrze zachowaną fauną. Oprócz dominujących
skał środkowo-triasowych, występują tu również podścielające je osady piaskowców i zlepieńców
karbońskich, które zachowały się w miejscowości Żyrowa oraz dużo młodsze wulkanity z samego
wierzchołka Góry św. Anny. Trwające niegdyś procesy geologiczne były bardzo złożone, dzięki
czemu w skałach, możemy obserwować przejawy metamorfizmu kontaktowego, deformacje,
uskoki, zapadliska, formy krasowe. Dominującym elementem krajobrazu są pola uprawne, które
jak morskie fale oblewają ze wszech stron wyniesienie Garbu Chełma. Wygląd przyległych
terenów zawdzięczamy zlodowaceniu skandynawskiemu, które ostatecznie ukształtowało
krajobraz. Wycofujący się lądolód pozostawił po sobie materiał piaszczysty oraz mniejsze i
większe głazy narzutowe, które licznie występują na polach.
W północno-wschodniej części parku, dobrze widoczne są pokrywy lessowe, w których woda
wyrzeźbiła malownicze wąwozy oraz suche doliny. Dodatkowym atutem tego miejsca są również
walory historyczno-kulturowe, które przyciągają wielu turystów w okolice Góry Św. Anny.
Wszystkie te walory przyrodniczo-geologiczne przyczyniły się do utworzenia na obszarze Polski
drugiego w kolejności Krajowego Geoparku „Góra Św. Anny”. Obecnie na obszarze Polski zostały
utworzone trzy geoparki: Łuk Mużakowa (woj. lubuskie), Góra Św. Anny (woj. opolskie) oraz
Karkonoski Park Narodowy z otuliną (woj. dolnośląskie). Wszystkie trzy powstały ze względu na
unikatowe walory geologiczne. W zamyśle geoparki w Polsce tworzone są w celu zachowania
cennych geostanowisk dzięki tworzeniu sieci stanowisk dokumentacyjnych oraz czynnej ochronie
odsłonięć skalnych i form rzeźby terenu. W ramach popularyzacji wykonuje się: ścieżki
edukacyjne z infrastrukturą ułatwiającą zwiedzanie oraz punkty informacji geologicznej.
Wszystkie te działania mają na celu poprawienie świadomości geologicznej i rozwój geoturystyki
w Polsce. Obszary takie są miejscem nauk o Ziemi, które umożliwiają przeprowadzenie zajęć w
terenie oraz propagowanie aktywnych form nauczania.
Obszarowi Góry Św. Anny został nadany status Geoparku Krajowego 1 czerwca 2010 r., podczas
plenerowej imprezy „Spotkanie na wulkanie” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kraina Św.
Anny oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – Oddział w Górze Św. Anny. Obszar
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geoparku mieści się w całości na terenie parku krajobrazowego i zajmuje ponad połowę jego
powierzchni. Na jego terenie zaprojektowana została ścieżka geologiczna o długości 10
kilometrów, która rozpoczyna się w miejscowości Góra Św. Anny (geostanowisko nefelinitów) i
kończy w miejscowości Ligota Dolna (rezerwat roślinności kserotermicznej). Ścieżka łączy
najciekawsze przyrodniczo-geologiczne miejsca: geostanowisko nefelinitów, Dolinę „Krowioka”,
amfiteatr skalny, rezerwat „Biesiec” oraz kamieniołom Ligota Dolna. Na trasie mieści się 11
geostanowisk, z tablicami informacyjnymi (przygotowane przez zespół osób z PIG-PIB Oddziału
Górnośląskiego w Sosnowcu), które w ciekawy i przystępny sposób opisują poszczególne miejsca.
Ścieżka geologiczna w większości miejsc została poprowadzona po istniejących już szlakach
turystycznych, dlatego bez problemu można ją przemierzać pieszo lub rowerem. Każde z
geostanowisk można zwiedzać oddzielnie, nie przestrzegając wyznaczonej numeracji, gdyż
zrozumienie informacji na którejkolwiek z tablic nie wymaga zaznajomienia się z
poprzedzającymi. Dzięki tak przygotowanej ścieżce, wycieczki po geoparku, mogą odbywać się
bez przewodnika. Przebycie trasy geologicznej zajmuje około 6-7 godzin. Osoby, które chcą
zobaczyć wszystkie miejsca i bardziej szczegółowo poznać budowę geologiczną, potrzebują około
dwóch dni.
Do szczególnych celów w zakresie ochrony Parku zgodnie z Rozporządzeniem Nr
0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie planu zadań ochronnych
Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” należą:
1) zachowanie charakterystycznych struktur geologicznych i geomorfologicznych,
2) zwiększenie odporności gleb na degradację oraz przeciwdziałanie czynnikom i procesom
degradacji, w tym erozji i zanieczyszczenia gleb,
3) zachowanie naturalnego systemu hydrogeologicznego, w tym szczególnie wód krasowych
w osadach środkowotriasowych,
4) wykorzystanie walorów litosfery do celów dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych oraz
do promocji Parku, w tym jako „geoparku”;
5) ochrona ilości zasobów wodnych w warunkach nasilającego się deficytu,
6) ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
7) utrzymanie powierzchni siedlisk hydrogenicznych i hydrofilnych;
8) zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych, w tym szczególnie rzadkich i
9) zagrożonych oraz objętych ochroną prawną,
10) b) poprawa stanu naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, w tym przede
11) wszystkim muraw ciepłolubnych, łąk, lasów łęgowych,
12) przywracanie zgodnych w warunkami siedliskowymi składów gatunkowych zbiorowisk
roślinnych;
13) utrzymanie powierzchni występowania siedlisk rzadkich, zagrożonych i chronionych
gatunków roślin i grzybów,
14) przywracanie utraconych wartości florystycznych i fitocenotycznych części zbiorowisk
antropogenicznych,
15) ograniczenie rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcych geograficznie, w tym
szczególnie zagrażających gatunkom rodzimym,
16) utrzymanie lub wznowienie uprawy tradycyjnych odmian roślin użytkowych oraz
tradycyjnych sposobów upraw,
17) wykorzystanie walorów szaty roślinnej do celów dydaktycznych, edukacyjnych i
naukowych oraz do promocji Parku;
18) zachowanie istniejących stanowisk, ostoi i siedlisk rzadkich gatunków zwierząt,

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 89

19) lokalizacja stanowisk gatunków strefowych i tworzenie stref ochronnych wokół ich gniazd,
miejsc rozrodu lub stałego bytowania,
20) utrzymanie populacji poszczególnych gatunków zwierząt na poziomie liczebności
umożliwiającym im przetrwanie oraz niedopuszczeniu do negatywnych skutków
rozmnażania w pokrewieństwie,
21) ograniczenie rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcych geograficznie, w tym
szczególnie zagrażających gatunkom rodzimym,
22) utrzymanie dotychczasowego charakteru mozaikowatości środowiskowej z dużym
udziałem ekotonów, warunkującej bogactwo i różnorodność zgrupowań zwierzęcych,
23) utrzymywanie
lub
kształtowanie
korytarzy
ekologicznych
umożliwiających
przemieszczanie się zwierząt,
24) przywracanie walorów przyrodniczych najcenniejszym pod względem faunistycznym
siedliskom, przekształconym lub przekształcającym się w wyniku działalności
gospodarczej,
25) wykorzystanie walorów bogactwa świata zwierząt do celów dydaktycznych, edukacyjnych
i naukowych oraz do promocji Parku;
26) zachowanie i ochrona obiektów o szczególnych wartościach kulturowych, w tym
zabytkowego układu architektoniczno - urbanistycznego ośrodka kultu religijnego oraz
układów ruralistycznych wraz z zabudową o cechach regionalnych,
27) kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej zapewniającej optymalizację układu
osadniczego oraz ograniczanie rozpraszania zabudowy,
28) zachowanie wnętrz, ciągów, punktów widokowych i dominant o szczególnych wartościach
krajobrazowych,
29) ochrona zabytkowych wiatraków i wapienników oraz tradycyjnych obiektów małej
architektury i innych materialnych elementów kultury ludowej,
30) zachowanie i ochrona stanowisk archeologicznych,
31) zachowanie mozaikowatych, otwartych przestrzeni rolniczych i przeciwdziałanie ich
industrializacji,
32) przywracanie obszarom o krajobrazie negatywnie przekształconym ich wartości
krajobrazowych i przyrodniczych, w tym rewaloryzacja zabytkowych układów pałacowoparkowych, folwarcznych,
33) ochrona i kształtowanie zadrzewień oraz łąk, pastwisk i muraw,
34) wyeksponowanie i właściwe wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego do celów
dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych oraz do promocji Parku,
35) ochrona i utrwalanie tożsamości kulturowej, a zwłaszcza odtwarzanie i ożywianie
lokalnych tradycji,
36) wpisanie Pomnika Historii na Górze Św. Anny na listę światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO i/lub listę Dziedzictwa Europejskiego.
6.1.4

Rezerwat przyrody „Boże Oko”

Rezerwat przyrody „Boże Oko” o powierzchni 68,59 ha został powołany w 1997r. Celem
utworzenia rezerwatu była ochrona lasu świeżego z licznie występującym drzewostanem
bukowym, którego wiek szacuje się na 135–155 lat, buki osiągają wysokość 30–32 m, a ich
pierśnice 50–60 cm. Liczne są okazy o wymiarach pomnikowych. Poza bukami w warstwie drzew
rosną: modrzew, świerk, grab, brzoza i sosna. W warstwie podszytu: podrost głównie buka, bez
czarny i bez koralowy. Na terenie rezerwatu wyróżniono trzy zbiorowiska roślinne: kwaśna
buczyna niżowa, żyzna buczyna sudecka i żyzna buczyna niżowa. Oznaczono 61 gatunków roślin
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naczyniowych, w tym chronione: buławnik wielkokwiatowy, bluszcz pospolity, kruszczyk
szerokolistny, konwalia majowa, przytulia wonna, kopytnik pospolity, kalina koralowa.
Zewidencjonowano również chronionego grzyba – soplówkę gałęzistą.
6.1.5

Korytarze ekologiczne

Głównymi korytarzami ekologicznymi, w których zachodzi przepływ energii i informacji,
oraz obieg materii są doliny rzeczne. W przypadku gminy Ujazd jest to dolina rzeki Kłodnicy oraz
jej niewielkich dopływów. System rzeczny Kłodnicy został jednak silnie przekształcony, a jej
dolina silnie zindustrializowana i zurbanizowana. Plan Zagospodarowania Przestrzennego
województwa opolskiego nie określa doliny Kłodnicy jako regionalnego korytarza ekologicznego.
Z kolei Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla województwa śląskiego traktuję Kłodnice i jej
dolinę ważny korytarz ekologiczny, zarówno dla poszczególnych grup organizmów jak i dla
systemu obszarów chronionych (korytarz spójności). Kontekst ten wskazuje, poza niespójnością
obu planów wojewódzkich, na istotniejsze połączenie systemu przyrodniczego gminy Ujazd z
obszarami województwa śląskiego niż Opolszczyzny. W przypadku tej ostatniej gmina Ujazd
pozostaje w bezpośrednim związku jedynie z ekosystemami masywu Chełmu, na którym po części
jest położona. Obszary chronione Góry Św. Anny są jednak mocno izolowane i w niewielkim
stopniu połączone z innymi obszarami przyrodniczymi województwa opolskiego. Jedynym
strukturalnym korytarzem ekologicznym jest dolina Kłodnic (i jej dopływy), ale funkcjonalna
drożność tego korytarza jest niewielka, gdyż w przyujściowej części przecina ona tereny
zurbanizowane i zindustrializowane Kędzierzyna-Koźla. Funkcję korytarza ekologicznego, a
przynajmniej potencjalnego szlaku migracji spełniają Bory Kędzierzyńsko-Kozielskie, ale łączą
one południowy obszar gminy bardziej z położonym w województwie śląskim Parkiem
Krajobrazowym Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich niż z obszarami
chronionymi Opolszczyzny. Lasy na północ od gminy Ujazd nie są jednak wymieniane wśród
istotnych korytarzy migracji zwierząt. Korytarz taki znajduje się jednak częściowo we wschodniej
części gminy, gdzie biegnie korytarz Bory Stobrawskie - Lasy Raciborskie KPd-16A. Jest to bardzo
ważny szlak migracji łączący relatywnie dobrze zachowane ekosystemy Beskidów Zachodnich z
lasami Niziny Śląskiej. Funkcjonowanie tego korytarza jest bardzo silnie ograniczone za sprawą
dawnego wylesień (korytarz jest częściowo bezleśny) jak i relatywnie niedawno zakończonej
budowy autostrady. Inwestycja ta została jednak na tyle dawno temu zrealizowana, że podczas
budowy nie były spełniane aktualnie obowiązujące normy i standardy ochrony przyrody. Nie
tylko nie wybudowano na tym odcinku żadnego przejścia dla dużych zwierząt, ale również
zlokalizowano w pasie korytarza migracyjnego duże Centrum Obsługi Podróżnych (położone
jednak poza granicami gminy). Badania terenowe z 2019 r. nie wykazałyby zwierzęta pokonywały
liczniej autostradę przy użyciu przepustów dróg leśnych lub niewielkich cieków (Dopływ spod
Nogowczyc, bezimienny dopływ Jaryszówki).
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6.2

Obszary planowane do objęcia ochroną prawną

Ustawa o chronię przyrody doleguje dużą cześć uprawnień dotyczących ustanawiania
obiektów i obszarów ochrony przyrody na gminę. Rada gminy, może powoływać pomniki
przyrody oraz użytki ekologiczne, zespoły-przyrodniczo krajobrazowe i stanowiska
dokumentacyjne. Prace nad inwentaryzacją przyrodniczą gminy są najlepszą okazją do
przedstawienia propozycji obiektów i obszarów zasługujących na ochronę. Przedstawiona poniżej
lista pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów-przyrodniczo krajobrazowych i
stanowiska dokumentacyjnego powinna być bardzo pomocna podczas planowania
przestrzennego w obrębie całej gminy jak i poszczególnych jej fragmentów. W przypadku
pomników przyrody oraz mniejszych obszarów (użytki ekologiczne, stanowisko
dokumentacyjne), koniczne jest jednak jak najszybsze ustanowienie ustawowych form ochrony.
Część z tych obiektów została już wskazana do takiego zabezpieczanie podczas poprzedniej
inwentaryzacji pochodzącej z lat 90. XX w., co jednak nadal nie nastąpiło, mimo że nie stanowi to
istotnego wydatku w budżecie ani nie generuje kolizji z planami rozwojowymi gminy. Niestety w
miedzy czasie bezpowrotnie zniszczone zostały niektóre z najcenniejszych obiektów w gminie, np.
cztery źródła w okolicach Jaryszowa. W kontekście postępujących zmian klimatycznych i
postępującego deficytu wody jest to niepowetowana strata nie tylko z punktu widzenia ochrony
przyrody.
6.2.1

Pomniki przyrody ożywionej

W oparciu o wyniki prac terenowych do ochrony wytypowano 53 pomniki przyrody
ożywionej, obejmujące jedną aleję, osiem grup drzew i 44 pojedyncze drzewa. Poszczególne
proponowane pomniki przyrody ożywionej wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną
przedstawia załącznik tekstowy nr 1, a ich zbiorcze zastawienie poniższa tabela. Łącznie, po
uwzględnieniu 57 drzew w alei i 22 drzew w grupach, w proponowanych pomnikach przyrody
ochroną objętych zostałoby 123 drzewa należące do dziewięciu gatunków: buk zwyczajny (Fagus
sylvatica), dąb szypułkowy (Quercus robur), wiąz szypułkowy (Ulnus laevis), jawor (Acer
pseudoplatanus), klon zwyczajny (Acer platanoides), lipa drobnolistna (Tilia cordata), grab
zwyczajny (Carpinus betulus), grusza zwyczajna (Pyrus communis) i wiśnie ptasie (Prunus
avium). Lokalizację proponowanych do objęcia ochroną pomnikową drzew i alei przedstawiono
na załączniku graficznym nr 4.
Tabela 19. Proponowane pomniki przyrody ożywionej obejmujące okazałe drzewa, ich grupy i aleję
Lp.

Gatunek drzewa

Rodzaj pomnika

Ilość
drzew

aleja

57

Pierśnica [cm]

Oznaczenie na
mapie

1.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

2.

Grusza zwyczajna (Pyrus communis)

pojedyncze drzewo

1

różna, w
przedziale 150360
242

3.

Klon zwyczajny (Acer platanoides)

pojedyncze drzewo

1

372

PP3

4.

Jawor (Acer pseudoplatanus)

pojedyncze drzewo

1

299

PP4

5.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

375

PP5

6.

Wiśnie ptasie (Prunus avium

pojedyncze drzewo

1

163 i 175

PP6

7.

Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

pojedyncze drzewo

1

386

PP7

8.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

349

PP8

9.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

308

PP9
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10.

Grab zwyczajny (Carpinus betulus)

pojedyncze drzewo

Ilość
drzew
1

228

Oznaczenie na
mapie
PP10

11.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

339

PP11

12.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

grupa drzew

1

348 i i 368

PP12.1, PP12.2

13.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

298

PP13

14.

Jawor (Acer pseudoplatanus)

grupa drzew

1

308 i 274

PP14.1, PP14.2

15.

Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

pojedyncze drzewo

1

497

PP15

16.

Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

pojedyncze drzewo

1

228 i 245

PP16

17.

Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

pojedyncze drzewo

1

381

PP17

18.

Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

pojedyncze drzewo

1

402

PP18

19.

Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

pojedyncze drzewo

1

520

PP19

20.

Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

pojedyncze drzewo

1

360

PP20

21.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

pojedyncze drzewo

1

428

PP21

22.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

pojedyncze drzewo

1

331

PP22

23.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

pojedyncze drzewo

1

353

PP23

24.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) i
wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

grupa drzew

2

355 i 407

PP24.1, PP24.2

Lp.

Gatunek drzewa

Rodzaj pomnika

Pierśnica [cm]

grupa drzew

2

394 i 343

PP25.1, PP25.2

26.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) i
jawor (Acer pseudoplatanus)
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

pojedyncze drzewo

1

390

PP26

27.

Klon zwyczajny (Acer platanoides)

pojedyncze drzewo

1

306

PP27

28.

Wiąz (Ulnus spp.)

pojedyncze drzewo

1

329

PP28

29.

Klon zwyczajny (Acer platanoides)

pojedyncze drzewo

1

252

PP29

30.

Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)

pojedyncze drzewo

1

379

PP30

31.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

341

PP31

32.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

368

PP32

33.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

358

PP33

34.

Jawor (Acer pseudoplatanus)

pojedyncze drzewo

1

308

PP34

35.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

324

36.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

grupa drzew

3

389, 389 i 328

37.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

338

PP35
PP36.1, PP36.2,
PP36.3
PP37

38.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

grupa drzew

2

282 i 304

PP38.1, PP38.2

39.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

grupa drzew

2

453 i 384

PP39.1, PP39.2

40.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

357

PP40

41.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

450

PP41

42.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

334

PP42

43.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

grupa drzew

2

420 i 302

PP43.1, PP43.2

44.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

332

PP44

45.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Grab zwyczajny (Carpinus betulus)

grupa drzew

6

226-336

PP45.1-PP45.6

25.
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46.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

grupa drzew

3

442, 336 i 290

47.
48.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo
pojedyncze drzewo

1
1

>550
395

Oznaczenie na
mapie
PP46.1, PP46.2,
PP46.3
PP47
PP48

49.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

473

PP49

50.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

373

PP50

51.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

pojedyncze drzewo

1

337

PP51

52.

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

pojedyncze drzewo

1

355

PP52

53.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

pojedyncze drzewo

1

578

PP53

Lp.

Gatunek drzewa

Rodzaj pomnika

Ilość
drzew

Pierśnica [cm]

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie badań terenowych w 2019r.

6.2.2

Pomniki przyrody nieożywionej

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono w gminie kilka obiektów kwalifikujących się do
ochrony jako pomniki przyrody nieożywionej. Jest to sześć źródlisk oraz jeden głaz narzutowy.
Zostały on szczegółowo opisane w załączniku tekstowym nr 2, a ich zbiorcze zestawienie
przedstawia poniższa tabela. Położenie proponowanych pomników przyrody nieożywionej
przedstawia załącznik graficzny nr 4.
Tabela 20. Proponowane pomniki przyrody nieożywionej
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Proponowana nazwa, opis walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Głaz narzutowy na N od Księżego Lasu
Głaz narzutowy z różowego granitu skandynawskiego, prawdopodobnie w relatywnie
niedawno odsłonięty i usunięty z pobliskiego pola uprawnego.
Źródło w Kolonii Jaryszów
Obejmuje wydajne źródło i 50 m górnego biegu strumienia. Najwydajniejsze niezdegradowane
źródło w rejonie Jaryszowa (inne zajęte przez pas autostrady lub tereny przemysłowe). Teren
wymaga uprzątnięcia odpadów (głównie gruz, biomasa rolnicza).
Mała misa źródliskowa na południowy-wschód od Nogowczyc
Położone w cennej przyrodniczo dolinie Dopływu spod Nogowczyc. W sąsiedztwie stanowisko
szklarnika leśnego i liczna populacja wawrzynka wilczegołyka.
Duża misa źródliskowa na południowy-wschód od Nogowczyc
Położone w cennej przyrodniczo dolinie Dopływu spod Nogowczyc.
Źródliska na południowy-wschód od Balcarzowic
Źródła są siedliskiem lub zasilają siedliska wielu rzadkich zwierząt, towarzyszy im łęg
jesionowy. Jedna z najcenniejszych przyrodniczo lokalizacji w gminie.
Wąwóz lessowy w Kluczach
Ściany jaru lessowego o długości 285 metrów. Siedlisko śnieżyczki przebiśnieg i starych drzew
(lipa, buk). Dnem jaru prowadzi droga, która nie powinna być włączona do ochrony
pomnikowej.
Wąwóz lessowy w Starym Ujeździe
Ściany jaru lessowego o długości 300 metrów. Dnem jaru prowadzi droga, która nie powinna
być włączona do ochrony pomnikowej.
Wąwóz lessowy w Zimnej Wódce
Ściany jaru lessowego o długości 175 metrów. Dnem jaru prowadzi droga, która nie powinna
być włączona do ochrony pomnikowej.

Oznaczenie
na mapie
PPN1

PPN2

PPN3
PPN4
PPN5

PPN6

PPN7
PPN8

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie badań terenowych w 2019r.
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6.2.3

Użytki ekologiczne

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono w gminie kilka obiektów kwalifikujących się do
ochrony jako użytek ekologiczny. Zostały on szczegółowo opisane w załączniku tekstowym nr 3,
a ich zbiorcze zestawienie przedstawia poniższa tabela. Położenie proponowanych użytków
ekologicznych przedstawia załącznik graficzny nr 4.
Tabela 21. Proponowane użytki ekologiczne
Nazwa

Powierzchnia
[ha]

Ols pomiędzy
Balcarzowicami i
Sieroniowicami

6,81

Źródlisko w
Balcarzowicach

2,53

Starorzecze
Kłodnicy

4,1

Zakola Kłodnicy
pod Ujazdem

Łąki z lepiężnikiem

1,19

10,6

Lokalizacja i przedmiot ochrony
Śródleśny zarośnięty staw pomiędzy Balcarzowicami i
Sieroniowicami wraz z sąsiadującymi z nim podmokłymi
lasami.
Miejsce rozrodu płazów oraz siedlisko lęgowe rzadkich
ptaków: żurawia, dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła
średniego. Znajduje się tu jeden proponowany pomnik
przyrody (buk zwyczajny).
Las na południe od Balcarzowic.
Jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w gminie.
Stanowisko żaby moczarowej, dzięcioła zielonosiwego i
szklarnika leśnego. Łęg jesionowy z wawrzynkiem wilczym
łykiem w runie. Liczne misy źródliskowe.
Południowo wschodni kraniec gminy, przy granicy z woj.
śląskim. Dolina Kłodnicy.
Fragment doliny Kłodnicy z zachowanymi trzema
niewielkimi starorzeczami, jedynymi zachowanymi w
gminie. Miejsce rozrodu płazów i występowania bobrów.
Dolina Kłodnicy, dwa płaty obszaru chronionego
Najlepiej zachowane fragmenty koryta rzeki z m.in. skarpą
brzegową zasiedloną przez brzegówki (płat 1) i
nabrzeżnymi mokradłami stanowiącymi miejsce żerowania
ptaków wodno-błotnych (płat 2).
Dolina Kłodnicy przy granicy gminą Kędzierzyn-Koźle.
Poprzecinany zarastającymi rowami melioracyjnymi
kompleks łąk świeżych i wilgotnych. Stanowisko lepiężnika
białego i miejsce rozrodu płazów.

Oznaczenie
na mapie

UE1

UE2

UE3

UE4

UE5

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie badań terenowych w 2019r.

6.2.4

Stanowiska dokumentacyjne

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono w gminie jeden obszar kwalifikujący się do ochrony
jako stanowisko dokumentacyjne. Położenie proponowanego stanowiska dokumentacyjnego
przedstawia załącznik graficzny nr 4.
Kamieniołom w Wapiennikach
Powierzchnia: 0,01 ha
Położenie: Wapienniki
Oznaczenie na mapie: SD1
Walory przyrodnicze: Jedyna w gminie wychodnia skał węglanowych.
Uwagi: Granicą proponowanego stanowiska dokumentacyjnego biegnie szlak pieszy (żółty) i
rowerowy (niebieski).
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Rysunek 42. Pozostałości kamieniołomu w Wapienniku

6.2.5

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono w gminie pięć obszarów kwalifikujących się do
ochrony jako zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Położenie proponowanych zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych przedstawia załącznik graficzny nr 4.
Tabela 22. Proponowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Nazwa

Powierzchnia
[ha]

Dolina
Jaryszówki

277

Dolina
Jordanu

56

Dolina

22,4

Lokalizacja i przedmiot ochrony
Dolina Jaryszówki w okolicach Jaryszowa wraz z sąsiadującymi
z nią wzniesieniami.
Obszar o urozmaiconym krajobrazie naturalnym i kulturowym.
Miejsce występowania wielu źródeł i wysięków wody, oraz
licznych drzew o wymiarach pomnikowych.
Uwagi: Zasady ochrony w zpk powinny uwzględniać potrzeby
gospodarcze mieszkańców Jaryszowa. Proponowany obszar
chroniony przecinają dwa szlaki rowerowe (czerwony i
niebieski).
Dolina Jordanu i jego dopływów pomiędzy Zimna Wódka a
Starym Ujazdem, wraz z towarzyszącymi jej łąkami i stawami.
Mocno zarysowana w krajobrazie dolina z urozmaiconą szatą
roślinna obejmującą wilgotne i suche użytki zielone, roślinność
wodno-błotną oraz nadrzeczne lasy łęgowe. Miejsce rozrodu
płazów i szklarnika leśnego, liczna populacja skrzypu
olbrzymiego.
Uwagi: Proponowany obszar chroniony przecina szlak pieszy
(III Powstania Śląskiego).
Obszar przy wschodniej granicy gminy.
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ZPK3
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Dopływu
spod
Nogowczyc

Dolina
Kłodnicy

Zandrzyn

177

15,5

Bardzo malownicza dolina małego cieku z kilkoma źródliskami
(dwa wskazane do ochrony pomnikowej), oraz starymi
drzewami z śladami obecności pachnicy dębowej.. Miejsce
rozrodu szklarnika leśnego oraz miejsce licznego występowania
wawrzynka wilcze łyko. Znaczna część użytków zielonych to
wilgotne łąki ostrożeniowe, zbiorowisko zanikające w
województwie i gminie.
Uwagi: Walory krajobrazowo-turystyczne terenu ogranicza
bliskość autostrady (hałas).
Dno doliny Kłodnicy na wschód od Ujazdu i na północ od
Kanału Gliwickiego.
Meandrująca rzeka i dno doliny użytkowane głównie jako
pastwisko. Unikatowe w połączenie krajobrazu naturalnego
(rzeki) i półnaturalnego (pastwisk). Kłodnica stanowi szlak
kajakowy.
Na zachód od Ujazdu.
Krajobraz styku doliny rzecznej z wysoczyzną lessową z
śladami erozji rzecznej i pozostałościami dawnego torfowiska.
Poniżej skarpy stanowiącej potencjalnie miejsce występowania
muraw kserotermicznych znajduje się kompleks łąk na podłożu
torfowym (przesuszonym).
Uwagi: Obszar wskazany do ochrony w istniejącej dokumentacji
przyrodniczej gminy (opracowanie ekofizjograficzne). Granicą
proponowanego obszaru chronionego biegnie szlak pieszy (III
Powstania Śląskiego).

ZPK4

ZPK5

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie badań terenowych w 2019r

6.2.6

Park krajobrazowy

W aktualnie obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Opolskiego (PZPWO 2019), wskazano w ramach ochrony, wzmocnienia i uspójnienia systemu
przyrodniczego woj. opolskiego powiększenie Parku Krajobrazowego
„Góra Św. Anny”.
Planowane powiększenie obejmuje tereny, aż do wschodniej granicy woj. opolskiego i obszar
części wsi Zimna Wódka, Stary Ujazd, Jaryszów oraz większość gruntów miasta Ujazd położonych
na północ i północny-wschód od terenów zabudowanych.
6.2.7

Obszar Chronionego Krajobrazu

W aktualnie obowiązującej Strategii Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2022,
wskazano na utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Kędzierzyńsko-Kozielskie”
obejmującego na terenie gminy Ujazd kompleks leśny zlokalizowany w południowej części wsi
Niezdrowice. Celem ochrony obszaru byłby kompleks borów ze zróżnicowanymi biocenozami
leśnymi o funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
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7. Ocena stanu i waloryzacja przyrodnicza gminy Ujazd
7.1

Ocena stanu i funkcjonowania przyrody

Oceniając stan ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych wzięto pod uwagę zasoby
przyrodnicze najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania środowiska na terenie gminy
Ujazd.
Działalność człowieka w obrębie terenu gminy Ujazd doprowadziła do istotnego zubożenia
bogactwa przyrodniczego, szczególnie gatunków związanych z naturalnymi siedliskami, takimi jak
pierwotne lasy czy nieprzekształcone obszary wodno – błotne. Lasy ustąpiły miejsca terenom
rolniczym na przeważającej części swojego naturalnego zasięgu, obejmującego pierwotnie
(roślinność potencjalna) całą powierzchnię gminny Ujazd. Użytkowanie lasu, szczególnie
zintensyfikowane w XIX i XX w. doprowadziło jednak do znacznego zubożenia ekosystemów
leśnych, zarówno pod względem ich trofii jak i bioróżnorodności. Dominujące pierwotnie bogate
lasy bukowe na znacznych obszarach przekształcone zostały w siedliska mniej żyzne i różnorodne
jakimi są lasy gospodarcze ze znacznym udziałem drzew iglastych. Długowieczność drzew
wymusza wolne, liczone w dziesięcioleciach planowanie przebudowy struktury drzewostanów.
Należy oczekiwać, że prowadzący obecnie gospodarkę leśną w większym stopniu niż dotychczas
uwzględniać będą lokalne uwarunkowania przyrodnicze. Drzewostany takie są w stanie
realizować wszystkie funkcje lasu, istotne dla właściwego kształtowania warunków
środowiskowych również poza terenami leśnymi, m.in. ochraniać glebę, powietrze i zasoby
wodne. Obecny stan ochrony i użytkowania lasów w gminie można uznać za właściwy, szczególnie
jeśli stopniowo będzie wzrastać wiek drzewostanów i przestrzegane obecne zasady dobrych
praktyk leśnych polegających na pozostawianiu części odnawianych drzewostanów bez zabiegów
do ich naturalnej śmierci i odnowienia, oraz ochraniane będą strefy ekotonowe, zwłaszcza wzdłuż
cieków.
Gmina Ujazd jest obszarem o dużym potencjale gospodarczym, z rozwijającą się strefą
przemysłową. Procesy urbanizacji i industrializacji przebiegały jak dotąd w sposób zaplanowany,
w określonych obszarach predysponowanych uwarunkowaniami środowiskowymi do takiego
zagospodarowania (pas terenu w sąsiedztwie autostrady). Tereny zabudowane gminy Ujazd
skoncentrowane są w ramach historycznych założeń urbanistycznych i ruralistycznych. Udało się
dzięki temu uniknąć obserwowanych w innych częściach planów, problemów związanych z
rozlewaniem i rozproszeniem zabudowy. W takiej sytuacji możliwe było skanalizowanie całej wsi,
co wydatnie przyczyniło się do stanu ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń wód, zwłaszcza napływu biogenów pozostaje na
terenie gminy rolnictwo. Mając na uwadze uwarunkowania hydrogeologiczne oraz znaczną
podatność gruntów na erozję, należy wprowadzać wytyczne rolnictwa ekologicznego w
gospodarce rolnej. W pierwszej kolejności konieczne jest jednak zahamowanie procesu
przekształcania trwałych użytków zielonych w pola uprawne. Trwała pokrywa zielona i
zadarnianie jest jednym z głównych czynników ograniczających migrację azotanów do wód, co
jest szczególnie istotne na nisko położonych terenach dolin, siłą rzeczy pozostających w
relatywnej najbliżej wód powierzchniowych i zwierciadła wód podziemnych. Dodatkowymi
elementami może być się wdrażanie programów rolno – środowiskowych, tworzenie
agrorezerwatów i tworzeniu zadrzewień śródpolnych, szczególnie wzdłuż cieków wodnych.
W związku z znacznym potencjałem siedliskowo–przyrodniczym obszaru będącego
przedmiotem niniejszego opracowania wydaje się konieczne dokładne zinwentaryzowanie w
sezonie wegetacyjnym obszarów najcenniejszych ekosystemowo w celu umożliwienia
rzeczywistych, a nie tylko przypuszczalnych ocen przemian środowiska przyrodniczego.
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Oceniając stan ochrony zasobów przyrodniczych, należy stwierdzić, że jest on
niewystarczający. Dotyczy to w szczególności centralnej i południowej części gminy, które od
wielu lat przewidziane są do objęcia wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody
(powiększenie parku krajobrazowego, utworzenie nowego obszaru ochrony krajobrazu).
Potrzeba wprowadzenia nowych form ochrony w gminie, szczególnie w jej centralnej części
wynika nie tylko z lokalnych walorów przyrodniczych, ale podyktowane jest również
uwarunkowaniami ponadlokalnymi, koniecznością uzupełnienia regionalnej sieci obszarów
chronionych.
7.2

Ocena odporności i zdolności do regeneracji

Poszczególne komponenty środowiska pozostają pod ciągłym wpływem negatywnych
oddziaływań związanych z intensyfikującą się gospodarką człowieka. Oddziaływania te obejmują
m.in. zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia wód, przekształcenia
powierzchni ziemi, zmiany stosunków wodnych.
Ocenę odporności środowiska można przeprowadzić w paradygmacie ekologii krajobrazu.
Analizując układ pionowy ekosystemów można wskazać, że ekosystemy autonomiczne są
najbardziej wrażliwe na oddziaływania i najmniej zdolne do regeneracji, a ekosystemy
akumulacyjne najbardziej odporne i najszybciej się regenerujące. Ekosystemy tranzytowe zajmują
w tej skali pozycję pośrednią.
Ekosystemy autonomiczne, zajmujące w gminie przez wierzchowiny wzniesień, posiadają
najmniejszą bioróżnorodność i sieć powiązań ekologicznych, jak również mniejszą, niż tereny
niżej położone, trofię (biogeny są z nich wymywane a nie dostarczane z zewnątrz). Powoduje to,
że przedmiotem oddziaływania jest tu dość relatywnie ubogi w gatunki i biomasę ekosystem,
którego straty nie mogą być łatwo kompensowane przez migrację (gatunków i biogenów) z
innych ekosystemów. Proces regeneracji przebiega również wolniej ze względu na niższą żyzność
siedlisk. W gminie Ujazd charakterystyka ta dotyczy części lasów położonych w szczytowych
partiach wzniesień masywu Chełmu oraz przeważających obszarowo na tym terenie pól
uprawnych, dominujących również na wierzchowinach wałów oddzielających doliny
poszczególnych prawobrzeżnych dopływów Kłodnicy. Lasy te były w przeszłości, szczególnie w
latach 80-tych XX w. pod silną presją zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących z
okolicznych zakładów przemysłu cementowego, chemicznego i koksowniczego. Wraz ze zmianami
klimatycznymi był to główny powód zaniku świerka z tutejszych drzewostanów, a przed
zupełnym załamaniem równowagi ekologicznej lasy ochronił zapewne znaczny udział drzew
liściastych. Z kolei na obszarze pól uprawnych położonych w najwyższych partiach wzniesień
najbardziej widać negatywny wpływ procesów erozyjnych. Pomimo, że spadek powierzchni
terenu jest w tych miejscach niewielki, zarówno gleba jak i zalegająca pod nimi skała macierzysta
ulega silnej erozji. Warstwa lessu jest na wierzchowinach wałów wododziałowych najniższa.
Niekorzystne zmiany środowiskowe w tej lokalizacji należą prawdopodobnie do najtrudniejszych
do ograniczenia i odwrócenia. Ekosystemy autonomiczne pól upranych w gminie Ujazd należą do
najwrażliwszych i najmniej zdolnych do regeneracji jednostek krajobrazowych. Można to
zaobserwować oceniając skutki takich niekorzystnych oddziaływań jak susze, nawalne opady, czy
erozja wietrzna.
Ekosystemy tranzytowe zajmują stoki wzniesień i krawędzie dolin a więc dość dużą
powietrznię w skali gminy. Są one zasilane przez wyżej położone ekosystemy autonomiczne, a
dotyczy to zarówno przepływu energii i materii jak również kolonizowania przez organizmy.
Podnosi to żyzność i generalną odporność na zakłócenia równowagi wewnątrz ekosystemu,
naraża jednak na wpływ czynników zewnętrznych, zwłaszcza w przypadku dysfunkcji na
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obszarach sąsiednich. W przypadku pól uprawnych mamy z taką sytuacją do czynienia, kiedy
obszary położne na stokach stają się przedmiotem oddziaływania nieretencjonowanych wyżej
wód opadowych powodujących erozję i niekontrolowany napływ biogenów i środków ochrony
roślin.
Ekosystemy akumulacyjne dolin rzecznych cechuje duża żyzność i różnorodność gatunkowa
fauny i flory. Lasy łęgowe, naturalna roślinność dla tych obszarów, to najbardziej bioróżnorodny
ekosystem w Polsce. Sprzyjające warunki środowiskowe sprawiają, że są to też miejsca najdłużej
zasiedlane przez człowieka, gdzie prowadzona jest też najbardziej intensywna gospodarka.
Nieprzypadkowo miasto Ujazd i położony jest na krawędzi doliny rzecznej. Pomimo długiej i
intensywnej działalności człowieka, doliny rzeczne zachowały część dawnych wartości
przyrodniczych i spełniają nadal istotną funkcję w systemie przyrodniczym gminy. Przejawia się
to dużym nagromadzenie półnaturalnych ekosystemów łąkowych oraz niewielkich zadrzewień o
charakterze łęgowym w dolinach rzecznych. Udane przykłady renaturalizacja cieków i ich dolin z
innych obszarów kraju i Europy potwierdzają również, że ich ekosystemy należą do szybko się
regenerujących.
Pochodną wertykalnego rozlokowanie ekosystemów oraz wieloletniego oddziaływania
człowieka, jest czytelna struktura pozioma krajobrazu gminy Ujazd, korespondujący z opisaną w
innej części niniejszego opracowania strukturą systemu przyrodniczego. Na omawianym obszarze
mamy do czynienia zarówno z stabilizowanymi powierzchniowo systemami wielkoobszarowymi
jak i stabilizowanym przez ekotony krajobrazem mozaikowym.
Strukturę wielkoobszarową cechuje krajobraz zwartych kompleksów leśnych oraz
rozległych pól uprawnych. Krajobrazy stabilizowane obszarowo borykają się z systemowymi
zagrożeniami wynikającymi z intensywnego oddziaływania człowieka: gospodarki leśnej i rolnej.
Wielkoobszarowe ekosystemy są z zasady bardziej odporne na zakłócenia, gdyż ich trwanie zależy
od procesów zachodzących na dużych powierzchniach, a nie na niewielkich a przez to wrażliwych
obszarach ekotonów.
Mozaikowy krajobraz w gminie Ujazd występuje na niewielkich powierzchniach, przede
wszystkim w dolinie Kłodnicy i jej dopływów. Cechą tych terenów jest duża bioróżnorodność
typowa dla stref ekotonowych. W związku ze stabilizacją procesów przyrodniczych odbywających
się na niewielkich obszarach styku różnych rodzajów biocenoz, ekosystemy dolin rzecznych
pomimo dużej żyzności i bioróżnorodności są wrażliwe na zaburzenia skomplikowanej sieci
powiązań pomiędzy poszczególnymi typami siedlisk. Za szczególnie ważne dla ekosystemów dolin
rzecznych należy uznać siedliska łąkowe wymagające z jednej strony ekstensywnego
użytkowania, a jednocześnie ulegające kompletnemu zniszczeniu w momencie zaorania i zamiany
w pole uprawne. Wrażliwym elementem mozaiki krajobrazowej terenów rolniczych są również
aleje drzew, o czym świadczy w dużej mierze zanik tego elementu z krajobrazu gminy.
Środowisko przyrodnicze gminy Ujazd można zaliczyć do umiarkowanie odpornych na
niekorzystne oddziaływania, a jednocześnie o ograniczonej możliwości szybkiej regeneracji.
Znaczny udział ekosystemów autonomicznych i tranzytowych podnosi potencjalną wrażliwość
systemu, jednak zasadniczo wielkoobszarowy charakter głównych typów krajobrazów (leśnych i
rolniczych) podnosi ich odporność na negatywny wpływ czynników zewnętrznych i zdolność do
regeneracji. Obrazują to skutki katastrofalnej trąby powietrznej, która zniszczyła około 100 ha
lasu. Ponieważ jednak żaden z kompleksów leśnych nie został zniszczony w całości odbudowa
ekosystemów leśnego mogła się odbywać w oparciu o napływ gatunków leśnych z ocalałych
fragmentów lasu. Znaczne oddalenie i izolacja gminy od obszarów przyrodniczo cennych
ogranicza jednak możliwość regeneracji ekosystemów w oparciu o strukturalne i funkcjonalne
powiązania z nimi, w tym np. powrót gatunków roślin i zwierząt niewystępujących już w gminie.
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7.3

Struktura przyrodnicza

Częściowo wyżynny charakter obszaru masywu Chełmu skutkuje dużym znaczeniem
struktury pionowej krajobrazu w kształtowaniu się sytemu przyrodniczego gminy.
Struktura pionowa w ekologii krajobrazu opisuje zróżnicowanie przestrzenne w obrębie
zlewni, gdzie można wyróżnić można trzy rodzaje jednostek krajobrazu:
 autonomiczne: zasilane wodami opadowymi i energią słoneczną, położone na
wierzchowinach w obrębie wododziałów;
 tranzytowe: zasilane jak wyżej, oraz z terenów jednostek autonomicznych, stanowią trasy
spływu wód i rozpuszczonych w nich substancji, położone najczęściej na stokach;
 akumulacyjne: obejmują tereny zasilane głównie z jednostek autonomicznych i
tranzytowych, zlokalizowane najczęściej w obrębie dolin rzecznych.
Zróżnicowaniu ekosystemów wynikającemu z naturalnego ukształtowania terenu
towarzyszy różnorodność form zagospodarowania terenu, będąca skutkiem wielowiekowej
działalności człowieka.
Uwarunkowania naturalne i działalność człowieka spowodowały wytworzenie się kilku
typów ekosystemów lądowych: terenów leśnych, terenów rolniczych i terenów zabudowanych. Te
trzy podstawowe typy krajobrazu zajmują większość obszaru gminy, a poszczególne ich płaty są
najczęściej znacznej powierzchni. Łącznikami spajającymi system przyrodniczy gminy są doliny
cieków: Kłodnicy oraz jej niewielkich prawobrzeżnych dopływów – Jaryszówki, Jaryszowca,
Jordanu oraz Dopływu spod Kopaniny
Obszary leśne
Lasy porastające gminę Ujazd są pofragmentowane, stanowią je w większości niewielkie
kompleksy porozrzucane w krajobrazie rolniczym. Wyjątek stanowią lasy położone przy
południowej granicy gminy, stanowiące cześć znacznie większych Borów KędzierzyńskoKozielskich. Lasy te stanowią w większości gospodarcze drzewostany szpilkowe o niewielkiej
wartości przyrodniczej. Odmienny charakter mają kompleksy leśne położone w centralnej i
północnej części gminy. Dominują tu drzewostany liściaste buczyny i grądy. Są to potencjalne
ostoje bioróżnorodności, czego przykładem jest rezerwat „Boże Oko”. Aktualnie większość
drzewostanów nie przedstawia jednak wysokiej wartości przyrodniczej, co związane jest z ich
niewielkim wiekiem oraz często nienaturalnym składem gatunkowym (obecność sosny). Dość
duże obszary zajmują brzeziny będące najprawdopodobniej rezultatem nieudanej gospodarki
leśnej (np. zamierania drzewostanów świerkowych). W północno-wschodniej części gminy w
drzewostanach nadal widoczne są ślady skutków przejścia trąby powietrznej w postaci dużych
płatów młodników założonych w miejscu powalonego przez wiatr lasu. Położone w krajobrazie
rolniczym lasy pełnią ważną funkcję zarówno jako siedlisko dla roślin i zwierząt, jak również
element krajobrazu ograniczający negatywne procesy takie jak erozja, powodzie błyskawiczne,
czy dyspersja zanieczyszczeń (np. z autostrady). Poza zwartymi kompleksami leśnymi w
krajobrazie gminy Ujazd występują mniejsza zadrzewiania, szczególnie częste w dolinach cieków.
Mimo niewielkich rozmiarów spełniają one podobna funkcję zwiększając bioróżnorodność i
odporność ekosystemu. Dodatkowo wspomagają one funkcję korytarzy ekologicznych jakie
spełniają doliny cieków, m.in. ułatwiając migrację gatunków leśnych.
Zachowane do naszych czasów lasy porastają wierzchowiny oraz erodujące stoki wzniesień w
północnej części gminy, oraz mniej żyzne gleby w południowej części gminy. Są to ekosystemy
autonomiczne i autonomiczno-tranzytowe, pozostające pod niewielkim wpływem oddziaływań
zewnętrznych. Jednocześnie ekosystemy te w dużej mierze kształtują warunki przyrodnicze na
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terenach sąsiednich (niżej położonych). Pomimo gospodarczego charakteru drzewostanu te
zachowały wiele cech lasów naturalnych, m.in. znaczny udział drzew liściastych gatunków
rodzimych.
Ekosystemy leśne spełniają istotne funkcje w systemie przyrodniczym gminy:
 są środowiskiem życia dla leśnych roślin i zwierząt (duże wysycenie płatami chronionych
siedlisk przyrodniczych);
 retencjonują wodę ograniczając oddziaływanie powodzi i susz, oraz zabezpieczając
rezerwuary wody pitnej
 ograniczają erozję gleby, co przekłada się m.in. na lepszy stan ekologiczny cieków;
 pomiędzy lasami a sąsiadującymi z nimi ekosystemami tworzy się pas ekotonów, istotny dla
wielu rzadkich zwierząt, w szczególności ptaków;
 lasy są też korytarzami ekologicznymi, preferowanymi między innymi przez migrujące duże
ssaki oraz nietoperze (korytarz Bory Stobrawskie - Lasy Raciborskie KPd-16A)
Obszary rolnicze
Występowanie pokrywy lessowej oraz żyznych gleb wykształconych na glinach zwałowych
przyczyniło się do wczesnego wylesienia większości terów gminy Ujazd. Obszary rolnicze
zdominowane są przez pola uprawne, a więc ekosystemy silnie przekształcone i podlegające silnej
antropopresji ze strony współczesnego rolnictwa. Grunty orne stanowią miejsce stałego
występowania i rozrodu ograniczonej liczby zwierząt w większości gatunków pospolitych. Pola
uprawne mogą stanowić miejsce żerowania ptaków, w szczególności w okresie pozalęgowym, ale
z gminy Ujazd brak jest informacji o koncentracjach np. gęsi czy ptaków szponiastych. Istotnymi
dla zachowania bioróżnorodności elementami obszarów rolniczych są śródpolne enklawy innych
typów ekosystemów: płaty łąk i lasów, zakrzaczenia i zadrzewienia, zbiorniki wodne, czy nawet
rowy melioracyjne i miedze. Funkcję ostoi fauny stanowią również przydrożne aleje, które
dodatkowo stanowią korytarze migracji dla niektórych zwierząt (np. owadów i nietoperzy). W ich
przypadku w ciągu ostatnich dziesięcioleci doszło do znacznego zmniejszenia długości i jakości
drzew przydrożnych. Z obszaru gminy niemalże zanikły charakterystyczne niegdyś dla tego
regionu aleje drzew owocowych. W skali całej gminy na terenach rolniczych dominują
wielkopowierzchniowe pola uprawne prowadzone w wysokiej kulturze. Pola uprawne zajmują:
 wierzchowiny krajobrazu wyżynnego
 łagodne stoki dolin przecinających południkowo południowe stoku progu Chełmu
 niewielką cześć terenów po południowej stronie doliny Kłodnicy
 coraz większe obszary den dolin rzecznych, gdzie zastępują zaorywane łąki i pastwiska
Są to więc ekosystemy zarówno autonomiczne (wierzchowiny), tranzytowe (stoki) i
akumulacyjne (dna dolin). Duże obszary pól uprawnych, jako ekosystemy silnie przekształcone, o
zdegradowanych funkcjach, generują szereg problemów środowiskowych:
 niska bioróżnorodność powoduje masowe występowanie organizmów szkodliwych dla
upraw, co wymusza chemizację rolnictwa,
 zaburzony bilans energii i materii wymusza stałą podaż nawozów sztucznych,
 brak trwałej pokrywy roślinnej powoduje erozję gleby i wymywanie zanieczyszczeń
(środków ochrony roślin i biogenów)
 brak trwałej pokrywy roślinnej sprzyja erozję wietrznej, degradującej glebę i zwiększającej
zapylenie środowiska;
 niski poziom retencji sprawia, że tereny położone poniżej użytkowanych rolniczo (zwłaszcza
ornie) wzniesień są narażone na powodzie i podtopienia.
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Pozytywnym aspektem funkcjonowania wylesionych terenów rolniczych jest dobra
ekspozycja i szerokie panoramy widokowe z wielu dróg i punktów widokowych.
Tereny zabudowane i przemysłowe
W gminie Ujazd występuje zabudowa miejsca i wiejska (zagrodowa) oraz niewielkie obszary
zagospodarowane przez usługi i przemysł.
Miasto Ujazd posiada średniowieczny układ zabudowy, jednak większość historycznych
budynków nie zachowała się do naszych czasów. Niewielkie rozmiary ośrodka miejskiego
sprawią, że zasadniczo nie zachodzą niekorzystne zmiany środowiskowe związane z kumulacją
oddziaływania terenów zabudowanych. W mieście, w bezpośrednim sąsiedztw centralnie
położonego rynku znajdują się tereny zielone: zabytkowy park i niewielki zbiornik retencyjny.
Istotnie ogranicza to negatywny wpływ urbanizacji na lokalną bioróżnorodność. Ekosystem
miejski nie jest izolowany: miasto sąsiaduje lokalnym korytarzem ekologicznym doliny Kłodnicy.
Większa część wsi zachowała przedwojenną zabudowę i historyczny, często
wczesnośredniowieczny układ przestrzenny. Pomimo znacznego przekształcenia powierzchni
ziemi i zaburzenia naturalnych procesów ekologicznych na obszarach wsi towarzyszy swoiste
zgrupowanie zwierząt, obejmujące poza kosmopolitycznymi gatunkami synantropijnymi, również
zwierzęta rzadkie i podlegające szczególnej ochronie. Przykładem takich ptaków są gniazdujące
we wsiach bociany białe. We wsiach do lęgów mogą również przystępować rzadkie sowy:
płomykówka i pójdźka, a na poddaszach zakładać kolonie nietoperze. Obszary osiedli ludzkich,
dzięki urozmaiconej roślinności (ogrody, sady, przypłocia) stanowią rezerwuar poużytkowy dla
owadów zapylających, w tym chronionych trzmieli (grupa owadów nierozpoznana na obszarze
gminy Niechlów). Z kolei lokowane zwykle we wsiach pasieki dostarczają usług ekosystemowych
(zapalanie kwiatów) w promieniu kilku kilometrów.
Ocena funkcji terenów zabudowanych w systemie przyrodniczym gminy zależy od ich lokalizacji.
W kontekście silnie przekształconych terenów rolniczych zdominowanych przez pola uprawne,
tereny zabudowane, a w szczególności towarzysząca im zieleń osiedlowa, jest czynnikiem
pozytywnie wpływającym na funkcjonowanie systemu przyrodniczego.
Zupełnie inny jest wpływ terenów zabudowanych w przypadku ich sąsiedztwa z ekosystemami
leśnymi, oraz dolinami rzek i strumieni. W tym przypadku osiedla ludzkie generują negatywne
oddziaływania obejmujące m.in.:
 synantropizację szaty roślinnej, w tym promocję gatunków inwazyjnych,
 płoszenie i uśmiercanie dzikich zwierząt (ruch pojazdów, szyby i ekrany akustyczne,
wałęsające się psy i koty)
 emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
 przerwanie korytarzy ekologicznych.
Doliny cieków
W gminie Ujazd najważniejszym ciekiem jest Kłodnica oraz położony w jej dolinie i zasilany jej
wodami Kanał Gliwicki. Pozostałe cieki to niewielkie strumienie. Doliny cieków, niezależnie od ich
rozmiarów są mocno zaznaczone w lokalnym krajobrazie. Dolina Kłodnicy styka się na obszarze
gminy Ujazd z wysoczyzną masywu Chełmu. W przypadku niewielkich cieków mocne zarysowanie
ich dolin jest związane ze znaczną podatnością podłoża na erozję oraz dużą różnicą pomiędzy
wysokością źródeł i ujścia poszczególnych cieków (ich bazą erozyjną). Znaczne deniwelacje
terenu w tych dolinach przynajmniej częściowo uchroniło ich ekosystemy przed przekształceniem
w pola uprawne. Dzięki relatywnie niewielkiej powierzchni zlewni i dużej przepuszczalności
podłoża i zalesieniu części obszarów wyżynnych w dolinach tych cieków nie występują
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katastrofalne powodzie, co sprawiło, że w dolinach tych skupiło się lokalne osadnictwo co
najmniej od czasów średniowiecznych. Zabudowa wiejska, a w szczególności towarzyszące jej
ogrody, sady i zadrzewienia oraz niewielkie zbiorniki wodne są istotnym urozmaiceniem
monotonnego krajobrazu pól uprawnych. Dolina Kłodnicy dzięki swoim znacznym rozmiarom jest
miejscem występowania dużych powierzchni zajętych przez łąki i pastwiska, którym towarzyszy
mozaika siedlisk wodno-błotnych i towarzyszących im zadrzewień. W dolinie Kłodnicy poza
meandrującą i relatywnie swobodnie płynącą Kłodnicą znajduje się Kanał Gliwicki w wielu
parametrach zbliżony bardziej do zbiornika niż cieku, oraz nieliczne starorzecza Kłodnicy.
Główna rola dolin cieków w systemie przyrodniczym gminy związana jest z ich funkcją jako
lokalnych korytarzy ekologicznych.
Wewnętrzna struktura przestrzenna systemów przyrodniczych gminy ma czytelny układ. Jest on
zbudowany w oparciu o oś doliny Kłodnicy. Położone na południe od niej tereny, w dużej mierze
zajęte przez obszary jedne, są w niewielkim stopniu powiązane strukturalnie i funkcjonalnie z
resztą gminy. Z kolei wyżynna, północna cześć gminy jest wyraźnie połączona z niżej położoną
doliną Kłodnicy dzięki czterem południkowo ułożonym dolinom niewielkich cieków.
Bezpośrednia łączność ekologiczna pomiędzy poszczególnymi dolinami dopływów jest w dużej
mierze przerwana, wyniesione wododziały pomiędzy nimi zajmują wielkoobszarowe pola
uprawne, które nie mogę skutecznie spełniać funkcji korytarza ekologicznego. Najbardziej
wysunięte na północ obszary gminy zajmuje mozaika terenów rolniczych, zabudowanych i
leśnych, które położone są na powierzchni zrównania wschodniej części masywu Chełmu. Obszar
ten w niewielkim stopniu jest penetrowaną przez sieć rzeczną. Izolację tego obszaru od reszty
gminy pogłębia biegnący tu mniej więcej równoleżnikowo pas autostrady.
7.4

Powiązania z otoczeniem

Obszar gminy można uznać za słabo powiązany strukturalnie z systemem przyrodniczym
Opolszczyzny, w większym stopniu z obszarami chronionymi województwa Śląskiego.
Funkcjonowanie istniejących korytarz ekologicznych i migracyjnych jest jednak w dużej mierze
ograniczone przez aktualny sposób zagospodarowania terenu, zarówno samej gminy Ujazd jak i
obszarów z nią sąsiadujących. Czynnikami ograniczającymi funkcjonalne połączenia ekosystemów
jest brak ich ciągłości (rozerwane kompleksy leśne, piętrzenia cieków), obecność infrastruktur
liniowej (zwłaszcza autostrady) oraz sąsiedztwo obszarów zindustrializowanych i o dużej gęstości
zaludnienia.
7.5

Waloryzacja przyrodnicza w aspekcie planowania przestrzennego

Analizując elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, ich odporność na degradację
i zdolność do regeneracji oraz jakość i zagrożenia poszczególnych elementów, dokonano
klasyfikacji terenów określając ich przydatność dla różnych sposobów zagospodarowania. Na
podstawie głównych uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych (przedstawionych we
wcześniejszej części opracowania) wydzielono obszary o najwyższych, wysokich, średnich i
niskich walorach środowiskowych. Dla obszarów tych ustalono wskazania, zakazy oraz nakazy,
które powinny być pomocne przy opracowywaniu lokalnych dokumentów planistycznych
związanych z zagospodarowaniem przestrzeni. Waloryzację przyrodniczą gminy Ujazd
przedstawiono na rysunku poniżej oraz na załączniku graficznym nr 5.
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Rysunek 43. Waloryzacja przyrodnicza gminy Ujazd na podstawie uwarunkowań przyrodniczych i
krajobrazowych

Źródło: opracowanie własne
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Granice stref należy traktować orientacyjnie, a szczegółową analizę terenu i ocenę zasobów
poszczególnych obszarów należy przeprowadzić szczegółowo na etapie każdej planowanej
inwestycji lub prowadzenia prac planistycznych nad wyznaczaniem kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd. W ramach waloryzacji przyrodniczej gminy
Ujazd wyróżniono następujące strefy przestrzenno-środowiskowe:
Strefa I – obszary o najwyższych walorach przyrodniczych obejmujące istniejące formy ochrony
przyrody oraz większe kompleksy leśne i korytarze ekologiczne
Obszar obejmuje najcenniejsze tereny przyrodnicze gminy: zwarte kompleksy lasów, tereny
objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”, Parku Krajobrazowego wraz
z otuliną „Góra Św. Anny” oraz Rezerwatu przyrody „Boże Oko” wraz z ważniejszymi korytarzami
i węzłami ekologicznymi. Jest to teren o najwyższej wartości przyrodniczej, nie zainwestowany
lub znikomo zainwestowany. Proponuje się jako funkcję podstawową przyjąć ochronę przyrody w
ramach istniejących form ochrony przyrody z inicjatywą rozszerzenia terenów objętych ochroną
prawną. Dla strefy I proponuje się następujące wskazania:
 dopuszczone sposoby zagospodarowania: leśne, wód powierzchniowych,
 zachowanie istniejących użytków leśnych, zachowanie istniejących form ochrony przyrody,
 respektowanie wymogów, zakazów i nakazów ustanowionych w ustawie o ochronie
przyrody oraz w dokumentach powołujących formy ochrony przyrody,
 zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych oraz drenarskich z możliwością ich
modernizacji i konserwacji,
 dopuszczenie jedynie lokalizacji budynków i budowli związanych z prowadzeniem
gospodarki leśnej,
 dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy dróg
lokalnych i dojazdowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów oraz
poszerzenie istniejących dróg,
 nakaz lokalizacji obiektów i technologii, które powodują uciążliwości poprzez emisję
substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko lub mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana lub może być wymagana z
wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg.
Strefa II – obszary o wysokich walorach przyrodniczych obejmujące zwarte kompleksy leśne
wraz z wyznaczonymi ostojami fauny i flory ważnej z punktu widzenia przyrodniczego
Proponuje się ustalenie funkcji przyrodniczej i turystycznej jako przewodniej z uwzględnieniem
następujących wskazań:
 dopuszczone sposoby zagospodarowania: leśne, wód powierzchniowych,
 zachowanie istniejących użytków leśnych, zachowanie istniejących form ochrony przyrody,
 respektowanie wymogów, zakazów i nakazów ustanowionych w ustawie o ochronie
przyrody oraz w dokumentach powołujących formy ochrony przyrody,
 zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych oraz drenarskich z możliwością ich
modernizacji i konserwacji,
 dopuszczalne usług turystyki, sportu i rekreacji,
 dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy dróg
lokalnych i dojazdowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów oraz
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poszerzenie istniejących dróg, zakaz lokalizacji obiektów i technologii, które powodują
uciążliwości poprzez emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko lub mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest
wymagana lub może być wymagana z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej i dróg.
Strefa III – obszary o średnich walorach przyrodniczych obejmujące niewielkie kompleksy leśne,
pola, łąki, doliny rzeczne wraz terenami różnymi o najniższej randze przyrodniczej
Obszar obejmuje tereny położne głównie w środkowej części gminy poza zwartą zabudową wsi,
tereny otwartych przestrzeni pomiędzy Niezdrowicami a Ujazdem oraz w północnej części tereny
na północ od autostrady A4. Są to głównie terenu gruntów ornych (w środkowej części gminy o
najwyższej klasie bonitacyjnej) tworzące jednolity krajobraz o mało urozmaiconej rzeźbie terenu.
Proponuje się ustalenie funkcji rolniczej jako przewodniej z uwzględnieniem następujących
wskazań:
 dopuszczone sposoby zagospodarowania: rolnicze, leśne, zabudowa zagrodowa, letniskowa
oraz ekstensywna,
 możliwość przekształcenia terenów rolnych, położonych w sąsiedztwie lasów, jak również
terenów rolnych niskich klas bonitacyjnych, pod gospodarkę leśną z prawem zalesienia, w
przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez właściciela,
 graniczenie funkcji mieszkaniowej do istniejących terenów zainwestowanych, dążąc do
przekształcania zabudowy luźnej i rozproszonej w zwartą,
 obowiązek kształtowania lokalnych powiązań przyrodniczych oraz ostoi dla drobnej
zwierzyny, w postaci zadrzewień śródpolnych oraz zadrzewień przydrożnych,
 zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu terenów łąk w dolinach rzecznych oraz na
terenach podmokłych,
 zachowanie gruntów o najkorzystniejszych warunkach glebowych pod podstawowe
użytkowanie rolnicze (ochrona gruntów rolnych II, III i IV klasy bonitacji ze szczególnym
uwzględnieniem zwartych kompleksów, leżących poza terenami zurbanizowanymi),
 zakaz lokalizacji obiektów i technologii, które powodują uciążliwości poprzez emisję
substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko lub mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana lub może być wymagana z
wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg.
Strefa IV – obszary o niskich walorach przyrodniczych obejmujące zwartą zabudowę wsi wraz z
terenami przyległymi oraz rozwojową Strefę Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd
Obszar obejmuje tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej w poszczególnych wsiach gminy Ujazd
wraz z najbliższym otoczeniem możliwym do zagospodarowania. Dodatkowo w strefie tej
znajdują się tereny Strefy Aktywności Gospodarczej ważne z punktu rozwoju dla Gminy Ujazd.
Strefa Aktywności Gospodarczej została zlokalizowana na obszarach najmniej atrakcyjnych
(obecnie) z pominięciem większych pofragmentowanych kompleksów leśnych wzdłuż autostrady
A4. Budowa autostrady A4 przyczyniła się do rozwoju funkcji przemysłowo – usługowej w tej
części gminy, co biorąc pod uwagę uwarunkowania ekofizjograficzne jest rozwiązaniem
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najbardziej trafnym i docelowym. Proponuje się zatem w strefie IV funkcję mieszkaniową,
usługową i przemysłową z uwzględnieniem następujących wskazań:
dopuszczone sposoby zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
zagrodowa, usługi oraz działalność produkcyjna, przetwórcza itp.,
 zachowanie strefowania funkcji tj. rozdzielenie funkcji produkcyjnych od mieszkaniowych,
oddzielenie terenów o różnej funkcji strefami zieleni izolacyjnej.
 konieczność zachowania zwartego charakteru zabudowy oraz miejscami uporządkowania
istniejącej zabudowy, preferowany kierunek przekształceń – dogęszczenie istniejącej
zabudowy,
 dopuszczenie modernizacji i uzupełniania istniejącej oraz wprowadzania nowej zabudowy
wyłącznie w ciągu istniejących dróg,
 zachowanie terenów zieleni urządzonej (tj. zieleńców, placów zabaw dla dzieci, sportu,
cmentarzy),
 wprowadzenie zieleni towarzyszącej układom komunikacyjnym w postaci zieleni
izolacyjnej, ozdobnej oraz przegradzającej pasy ruchu,
 dozwolona jest lokalizacja obiektów i technologii, które powodują uciążliwości poprzez
emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko lub mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana lub może być
wymagana, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej – docelowo na terenach Strefy
Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd.
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8. Wnioski
W celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy możliwe jest podjęcie
szeregu działań obejmujących ochronę bierną i czynną.
Do działań możliwych do realizacji na poziomie władz i urzędu gminy, jako najważniejsze można
wymienić:
1) Ustanowienie (w drodze uchwały Rady Gminy) lokalnych form obszarowej ochrony
przyrody (zespoły przyrodniczo krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne) oraz powołanie pomników przyrody. Listę takich obszarów i obiektów
zawiera załącznik.
2) Ochrona istniejących i nasadzenia nowych alei i szpalerów drzew na wylesionych terenach
rolniczych, np. wzdłuż dróg gminnych;
3) Realizacja projektów obejmujących zwalczanie roślin gatunków inwazyjnych, zwłaszcza
tych, które nie występują jeszcze w rozpowszechnieniu (rdestowiec, niecierpek
gruczołowaty);
4) Realne przeciwdziałanie niszczeniu nielicznych zachowanych źródlisk, młak i terenów
wodno-błotnych (starorzecze, turzycowiska), w szczególności zabezpieczanie ich przed
zasypywaniem odpadami i masami ziemnymi;
5) Pozytywne opiniowanie/uzgadnianie ustanawiania regionalnych obszarów chronionych, w
szczególności powiększenia Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny;
6) Czynny udział Urzędu Gminy w konsultacjach planów urządzania lasów (Nadleśnictwa:
Strzelec Opolskie, Rudziniec, Kędzierzyn) i lobbowanie za ustanowieniem powierzchni
referencyjnych w lasach na terenie gminy oraz prowadzeniem bardziej naturalnej
gospodarki leśnej (odnowienia naturalne, rezygnacja z inwazyjnych zabiegów
agrotechnicznych, gospodarka przerębowa);
7) Promowanie wiedzy o walorach przyrodniczych i krajobrazowych gminy i sposobach ich
ochrony wśród jej mieszkańców i turystów poprzez (m.in. zajęcia w szkołach i placówkach
oświatowych, projekty edukacyjne dla dorosłych).
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Proponowany pomnik nr 1 – Aleja buków czerwonych
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP1
Przyrody ożywionej – aleja 57 drzew; 600 m,
Buk zwyczajny odmiana czerwona (Fagus sylvatica
purpurea)
przy śródpolnej drodze przy północno-zachodniej
granicy gminy
50°27'57.0"N 18°15'31.6"E
50°27'51.6"N 18°16'01.5"E
różna, w przedziale 150-360 cm
poszczególnych drzew: od średniego do b. złego,
głównie słaby
Czatownia ptaków, trasa przelotów i miejsce
żerowania nietoperzy
Wyjątkowo pięknie położona, unikatowa w skali
województwa jeśli chodzi o skład gatunkowy.
Atrakcyjność turystyczną obniża bliskie sąsiedztwo
autostrady (hałas). Poza immisją tlenków azotu na
kondycję drzew może mieć wpływ preferowania
przez buki środowiska wnętrza lasu, a nie
odsłoniętych lokalizacji.
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Proponowany pomnik nr 2 – Śródpolna grusza za zachód od folwarku Ferdynand
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP2
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Grusza zwyczajna
(Pyrus communis)
przy śródpolnej drodze na zachód od folwarku
Ferdynand
50°24'14.1"N 18°18'30.6"E
242 cm
dobry
Czatownia ptaków, drzewo miododajne wśród
monokultur pól uprawnych.
Solitera, być może relikt dawnej alei przydrożnej
drzew owocowych. Drzewo położone przy szlaku
rowerowym (czarnego) i szlaku Św. Jakuba.

Strona | 3

Proponowany pomnik nr 3 – Śródpolny klon zwyczajny wschód od folwarku Komorniki
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

Uwagi
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PP3
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Klon zwyczajny (Acer platanoides)
Na wschód od folwarku Komorniki
50°27'37.0"N 18°18'15.5"E
372 cm
średni
Czatownia ptaków, drzewo miododajne wśród
monokultur pól uprawnych przekształcanych
stopniowo w obszar przemysłowy.
Solitera, być może relikt dawnej alei przydrożnej
drzew. Drzewo o rzadkich dla tego gatunku
rozmiarach. Sąsiedztwo obszarów przemysłowych
(stacja trasformatorowa).
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Proponowany pomnik nr 4 – Przydrożny jawor (299)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

Uwagi
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PP4
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Jawor (Acer pseudoplatanus)
Balcarzowice, przy drodze w kierunku Nogowczyc
50°27'30.9"N 18°22'40.1"E
299 cm
dobry
Czatownia ptaków, drzewo miododajne w
miejscowości o malowniczym usytuowaniu w
dolinie cieku.
Solitera, być może relikt dawnej alei przydrożnej
drzew owocowych. Drzewo położone przy szlaku
rowerowym.
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Proponowany pomnik nr 5 – Buk w lesie na NW od Olszowej (375 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP5
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-2 -d -00
50°28'20.7"N 18°15'46.8"E
375 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone poza obszarem intensywnie
penetrowanym przez ludzi.
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Proponowany pomnik nr 6 – Śródleśne czereśnie a NW od Olszowej
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

Uwagi
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PP6
Przyrody ożywionej – grupa drzew (2)
Wiśnie ptasie (Prunus avium)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-4 -d -00
50°27'56.75"N 18°15'58.26"E
163 cm i 175 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym, drzewo miododajne i
owocowe.
Drzewa zrośnięte u podstawy, położone poza
obszarem intensywnie penetrowanym przez ludzi.
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Proponowany pomnik nr 7 – Śródleśny wiąz a NW od Olszowej
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP7
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-2 -g -00
50°28'11.7"N 18°16'00.9"E
386 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone w pobliżu szlaku rowerowego
(czerwonego). W korzeniach drzewa nora
niewielkiego zwierzęcia. Wiązy zostały w
znacznym stopniu przetrzebione w XX w. przez
tzw. holenderską chorobę wiązów.
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Proponowany pomnik nr 8 – Buk w lesie na NW od Olszowej (349 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP8
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-4 -a -00
50°28'09.7"N 18°16'03.4"E
349 cm
średni, ubytki kory na pniu, pojedycnze
wypróchniałe konary.
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone w pobliżu szlaku rowerowego
(czerwonego).
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Proponowany pomnik nr 9 – Buk w lesie na NW od Olszowej (308 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP9
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-4 -a -00
50°28'13.2"N 18°15'59.2"E
306 cm
średni/słaby. Wypróchnienia, ale żywotna korona.
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo z otwartym próchnowiskiem. W koronie
gniazdo kruka.
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Proponowany pomnik nr 10 – Grab w lesie na NW od Olszowej (228 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP10
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Grab zwyczajny (Carpinus betulus)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-2 -g -00
50°28'15.1"N 18°16'01.1"E
228 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo o charakterystycznym dla starych grabów
kształcie pnia i korzeni.
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Proponowany pomnik nr 11 – Buk w lesie na NW od Olszowej (339 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP11
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-2 -g -00
50°28'16.5"N 18°16'01.6"E
339 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Ciekawa narośl na pniu.
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Proponowany pomnik nr 12 – Dwa buki w lesie na NW od Olszowej (348 cm i 368 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP12.1, PP12.2
Przyrody ożywionej – grupa drzew (2)
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-2 -g -00
50°28'14.7"N 18°16'03.9"E
50°28'14.9"N 18°16'03.2"E
348 cm i 368 cm
dobry
Stare drzewa (przestoje) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Grubsze w drzew rozwidlone, drugie drzew z
nietypowym konarem.
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Proponowany pomnik nr 13– Buki w lesie na NW od Olszowej (298 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

PP13
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-2 -g -00
50°28'14.9"N 18°16'06.4"E
298 cm
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.

Uwagi
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Proponowany pomnik nr 14 – Jawory w lesie na NW od Olszowej
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP14.1, PP14.2
Przyrody ożywionej – grupa (2) drzew
Jawor (Acer pseudoplatanus)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-3 -a -01
50°28'02.9"N 18°16'26.7"E
50°28'03.4"N 18°16'27.1"E
308 cm i 274 cm
dobry
Stare drzewa (przestóje) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym drzewa miododajne.
Jawory stanowią zakończenie szpaleru 13 dębów
na krawędzi drzewostany. Dęby nie mają
rozmiarów pomnikowych i częściowo są w złym
stanie sanitarnym (jeden z dębów z śladami
zasiedlenia przez pachnicę i inne chrząszcze
saproksyliczne).
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Proponowany pomnik nr 15– Śródleśny wiąz na NW od Księżego Lasu (497 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP15
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
Zadrzewienie śródpolne z (nielegalnym?)
wyrobiskiem piasku przy drodze nr 426.
50°28'49.8"N 18°17'01.9"E
497 cm
średni (duże otwarte wypróchnienie)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
W pobliżu drzewa trwa wydobycie (nielegalne?)
piasku i deponowanie odpadów.
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Proponowany pomnik nr 16 – Śródleśny wiąz na N od Księżego Lasu ( cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP16
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-2 -g -00
50°28'52.2"N 18°17'00.3"E
228 cm i 245 cm
średni
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym drzewo miododajne.
Drzewo nisko rozwidlone.
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Proponowany pomnik nr 17 – Śródleśny wiąz na N od Księżego Lasu ( cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP17
Przyrody ożywionej – grupa drzew (2)
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
Las na północny-zachód od Olszowej; adres leśny
02-29-3-15-2 -g -00
50°28'52.6"N 18°16'59.7"E
381 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym drzewo miododajne.
Drzewo ma 3 główne konary.
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Proponowany pomnik nr 18 – Śródleśny wiąz na N od Księżego Lasu (402 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP18
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
Zadrzewienia śródpolne na północ od Księżego
lasu, adres leśny 02-29-3-15-1A -o -00
50°28'45.7"N 18°17'42.1"E
402 cm
średni (b. stare drzewo)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
W pobliżu szlaku rowerowego (czerwonego).
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Proponowany pomnik nr 19– Śródleśny wiąz na N od Księżego Lasu (520 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PP19
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
Zadrzewienia śródpolne na północ od Księżego
lasu, adres leśny 02-29-3-15-1A -o -00
50°28'45.3"N 18°17'42.3"E
520 cm
średni (b. stare drzewo)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
W pobliżu szlaku rowerowego (czerwonego).
Największy zinwentaryzowany wiąz w gminie.
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Proponowany pomnik nr 20 – Śródleśny wiąz na N od Księżego Lasu (360 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP20
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
Zadrzewienia śródpolne na północ od Księżego
lasu, adres leśny 02-29-3-15-1A -o -00
50°28'44.6"N 18°17'43.8"E
360 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
W pobliżu szlaku rowerowego (czerwonego).
Pomiar pierśnicy niedokładny, wokoło pnia
zalegały gałęzie wiatrowału..
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Proponowany pomnik nr 21 –Śródleśny dąb na N od Księżego Lasu (428 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP21
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Zadrzewienia śródpolne na północ od Księżego
lasu, adres leśny 02-29-3-15-1A -o -00
50°28'42.8"N 18°17'49.1"E
428 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone poza obszarem intensywnie
penetrowanym przez ludzi.
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Proponowany pomnik nr 22 – Śródleśny dąb na N od Księżego Lasu (331 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP22
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Zadrzewienia śródpolne na północ od Księżego
lasu, adres leśny 02-29-3-15-1A -o -00
50°28'43.3"N 18°17'46.7"E
331 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
W pobliżu szlaku rowerowego (czerwonego).
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Proponowany pomnik nr 23 – Śródleśny dąb na N od Księżego Lasu (353 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP23
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Zadrzewienia śródpolne na północ od Księżego
lasu, adres leśny 02-29-3-15-1A -o -00
50°28'40.9"N 18°17'49.4"E
353 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
W pobliżu szlaku rowerowego (czerwonego).
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Proponowany pomnik nr 24 – Grupa dwóch przydrożnych drzew (lipa i wiąz)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP24.1, PP24.2
Przyrody ożywionej – grupa (2) drzew
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) i wiąz
szypułkowy (Ulnus laevis)
Śródpolna aleja na N od Księżego Lasu.
50°28'42.3"N 18°17'38.9"E (lipa)
50°28'42.7"N 18°17'39.2"E (wiąz)
355 cm (lipa)
407 cm (wiąz)
jawor – dobry; wiąz – średni (próchnowisko).
Czatownia ptaków, drzewo miododajne (lipa)
wśród monokultur pól uprawnych. Siedlisko
organizmów saproksylicznych.
Drzewa położone przy szlaku rowerowym
(czerwonym).
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Proponowany pomnik nr 25 – Grupa dwóch przydrożnych drzew (lipa i jawor)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP25.1, PP25.2
Przyrody ożywionej – grupa (2) drzew
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) i jawor (Acer
pseudoplatanus)
Śródpolna aleja na N od Księżego Lasu.
50°28'35.2"N 18°17'34.4"E (lipa)
50°28'35.0"N 18°17'34.2"E (jawor)
394 cm (lipa)
343 cm (jawor)
jawor – dobry; lipa – średni (próchnowisko).
Czatownia ptaków, drzewa miododajne wśród
monokultur pól uprawnych. Siedlisko organizmów
saproksylicznych.
Drzewa położone przy szlaku rowerowym
(czerwonym). Wypróchnienie lipy wynika z
niepoprawnie wykonanych prac pielęgnacyjnych w
przeszłości (usunięcie jednego z dużych konarów).
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Proponowany pomnik nr 26 – Przydrożna lipa na N od Księżego Lasu
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP26
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Śródpolna aleja na N od Księżego Lasu.
50°28'35.96"N 18°17'35.54"E
390 cm
słąby (próchnowisko, obszerna dziupla), liczne
osobniki jemioły
Czatownia ptaków, drzewo miododajne wśród
monokultur pól uprawnych. Dziuplę w roku 2019
zasiedlała para puszczyków.
Drzewa położone przy szlaku rowerowym
(czerwonym). Pod drzewem liczne wypluwki
puszczyka.
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Proponowany pomnik nr 27 –Klon w Księżym Lesie (306 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP27
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
Księży Las
50°28'30.6"N 18°17'20.2"E
306 cm
dobry
Element zieleni osiedlowej, drzewo miododjane.
W pobliżu szlaku rowerowego (czerwonego).
Wymaga dokładnej oceny stanu sanitarnego przed
objęciem ochroną ze względu na bliskość
zabudowy i drogi.
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Proponowany pomnik nr 28 – Śródleśny wiąz na N od Księżego Lasu (329 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP28
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz (Ulnus spp)
Zadrzewienia w miejscowości.
50°28'28.8"N 18°17'22.2"E
329 cm
słaby
Element zieleni osiedlowej.
Drzewo zinwentaryzaone po okresie
wegetacyjnym, oznaczone do rodzaju. Wymaga
dokładnej oceny stanu sanitarnego przed objęciem
ochroną ze względu na bliskość zabudowy i drogi.
W pniu wrośnięta stalowa lina.
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Proponowany pomnik nr 29 – Klon zwyczajny w zadrzewieniu śródpolnym na S od Księżego Lasu
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP29
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Klon zwyczajny (Acer platanoides)
W przecinanym drogą gruntową zadrzewieniu
śródpolnym na południe od Księżego Lasu
50°28'17.2"N 18°17'02.2"E
252 cm
dobry
Drzewo miododajne wśród monokultur pól
uprawnych.
Drzewa położone przy szlaku rowerowym
(czerwonym).
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Proponowany pomnik nr 30 – Śródleśny wiąz na N od Księżego Lasu (379 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP30
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Wiąz szypułkowy (Ulnus laevis)
W przecinanym drogą gruntową zadrzewieniu
śródpolnym na południe od Księżego Lasu
50°28'18.3"N 18°17'03.0"E
379 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
W pobliżu szlaku rowerowego (czerwonego).
Pomiar pierśnicy niedokładny, wokoło pnia
zalegały gałęzie wiatrowału..
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Proponowany pomnik nr 31 – – Buk w lesie na SW od Olszowej (341)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP31
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na południowy-zachód od Olszowej; adres
leśny 02-29-3-15-11 -h -00
50°26'59.75"N 18°15'47.75"E
341
średni
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone przy szlaku pieszym
(czerwonym) i rowerowym (niebieskim). Suche
konary nie znajdują się bezpośrednio nad drogą
leśną.
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Proponowany pomnik nr 32 – Buk w lesie na SW od Olszowej (368)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP32
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na południowy-zachód od Olszowej; adres
leśny 02-29-3-15-14 -f -00
50°26'59.6"N 18°16'10.7"E
368 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone przy szlaku pieszym
(czerwonym) i rowerowym (niebieskim).
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Proponowany pomnik nr 33 – Buk w lesie na SW od Olszowej (358 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP33
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na południowy-zachód od Olszowej; adres
leśny 02-29-3-15-14 -f -00
50°26'58.59"N 18°16'11.45"E
358 cm
średni
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone przy szlaku pieszym
(czerwonym) i rowerowym (niebieskim).
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Proponowany pomnik nr 34 – Jawor w lesie na SE od Olszowej
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP34
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Jawor (Acer pseudoplatanus)
Las na południowy-wschód od Olszowej, adres
leśny 02-29-3-15-8 -b -00
50°27'05.9"N 18°17'00.7"E
308 cm
średni
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym drzewo miododajne.
Drzewo o ciekawym pokroju z kilkoma
równoległymi głównymi konarami.
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Proponowany pomnik nr 35 – Buk na skrzyżowaniu dróg leśnych w lesie na SE od Olszowej
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja

Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP35
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Klon zwyczajny (Acer platanoides)
Las na południowy-wschód od Olszowej, na
skrzyżowaniu dróg leśnych,
adres leśny 02-29-3-15-8 -c -0
50°26'49.3"N 18°17'21.8"E
324 cm
średni
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone w eksponowanej lokalizacji na
skrzyżowaniu dróg leśnych.
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Proponowany pomnik nr 36 – Grupa trzech buków w lesie na SE od Olszowej (328 cm, 389 cm i 389 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja

Współrzędne

Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP36.1, PP36.2, PP36.3
Przyrody ożywionej – grupa drzew (3)
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na południowy-wschód od Olszowej,
adres leśny 02-29-3-15-10 -c -00 i 02-29-3-1510 -a -00
50°26'45.4"N 18°17'06.0"E
50°26'45.1"N 18°17'05.1"E
50°26'45.1"N 18°17'04.5"E
328 cm, 389 cm i 389 cm
dobry do średniego (stare drzewa).
Stare drzewa (przestoje) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone w eksponowanej lokalizacji przy
drodze leśnej.
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www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl
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Proponowany pomnik nr 37 – Przydrożny buk w lesie na SE od Olszowej (338 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja

Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP37
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na południowy-wschód od Olszowej, przy
drodze Olszowaadres leśny 02-29-3-15-8 -f -00
50°26'47.6"N 18°17'03.8"E
338 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo położone w eksponowanej lokalizacji przy
drodze leśnej.
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Proponowany pomnik nr 38 – Grupa dwóch buków przy Olsie pomiędzy Balcarzowicami i Sieroniowicami
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja

Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

PP38.1, PP38.2
Przyrody ożywionej – grupa (2) drzew
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las pomiędzy Balcarzowicami i Sieroniowicami,
adres leśny 02-25-1-07-320 -i -00 i 02-25-1-07319 -p -00
50°27'40.3"N 18°21'41.7"E
50°27'40.0"N 18°21'42.5"E
282 cm i 304 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym drzewo miododajne.

Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl
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Proponowany pomnik nr – 39 Grupa dwóch dębów w Balcarzowicach
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP39.1, PP39.2
Przyrody ożywionej – grupa (2) drzew
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Balcarzowice
50°27'40.5"N 18°22'31.2"E
50°27'39.1"N 18°22'31.7"E
453 cm i 384 cm
dobry
Element zieleni osiedlowej.
Przy dębach znajduje się kapliczka w wykrocie
oraz kamień z napisem upamiętniającym przejście
trąby powietrznej w 2008 r.
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Proponowany pomnik nr 40 –Buk w lesie na SE od Balcarzowic (357 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

PP40
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na południowy-wschód od Balcarzowic, adres
leśny 02-25-1-07-326 -c -00
50°27'00.7"N 18°22'29.5"E
357 cm
średni (stare drzewo)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.

Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl
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Proponowany pomnik nr 41 – Buk w lesie na SE od Balcarzowic (450 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP41
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na południowy-wschód od Balcarzowic, adres
leśny 02-25-1-07-328 -c -00
50°27'07.4"N 18°22'35.8"E
450 cm
średni (stare drzewo)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Najgrubszy buk zinwentaryzowany w gminie.
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Proponowany pomnik nr 42 – Buk na zachód od Nogowczyc (334 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP42
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Na zachód od Nogowczyc, bezpośrednio przy pasie
autostrady, adres leśny 02-25-1-07-346 -g -00
50°26'26.0"N 18°21'39.6"E
334 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo cenne naukowo, ze względu na możliwość
badania wpływu autostrady na stare drzewa.
Ciekawa forma.
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Proponowany pomnik nr 43– Grupa dwóch buków na SE od Nogowczyc (420 cm i 302 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja

Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP43.1, PP43.2
Przyrody ożywionej – grupa (2) drzew
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Pas lasu przy autostradzie na południowy-wschód
od Nogowczyc; adresy leśny 02-25-1-07-332 -m 00 i 02-25-1-07-332 -n -00
50°25'57.3"N 18°22'15.9"E
50°25'57.6"N 18°22'17.4"E
302 cm i 420 cm
Średni i zły.
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym, większy z buków
zasiedlony przez liczne organizmy saproksylicze.
Drzewa cenne naukowo, ze względu na możliwość
badania wpływu autostrady na stare drzewa.
Starszy buk z wyłamanym przewodnikiem.
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Proponowany pomnik nr 44 – Buk na SE od Nogowczyc (332 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja

Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP44
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Pas lasu przy autostradzie na południowy-wschód
od Nogowczyc; adresy leśny 02-25-1-07-332 -l 00
50°25'54.1"N 18°22'30.6"E
332 cm
średni
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo cenne naukowo, ze względu na możliwość
badania wpływu autostrady na stare drzewa.
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Proponowany pomnik nr 45 – Grupa drzew na grobli dawnego stawu na E od Nogowczyc
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek

Lokalizacja

Współrzędne

Pierśnica

Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP45.1-PP45.6
Przyrody ożywionej – grupa (6) drzew
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Grab zwyczajny (Carpinus betulus)
Grobla dawnego stawu położona w lesie na wschód
od Nogowczyc; adres leśny 02-25-1-07-332 -h 00
buk 50°25'50.8"N 18°22'51.5"E
lipa I 50°25'50.7"N 18°22'51.7"E
lipa II 50°25'50.6"N 18°22'51.9"E
grab 50°25'50.5"N 18°22'52.0"E
lipa III 50°25'50.3"N 18°22'50.9"E
dąb 50°25'50.1"N 18°22'50.5"E
(słaby sygnał GPS w lesie)
buk 307 cm
lipa I 233 cm
lipa II 310 cm i 276 cm
grab 225 cm
lipa III 246 cm i 164 cm
dąb 336 cm
średni i słaby, w najgorszym stanie dąb
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym, lipy to drzewa
miododajne. Dąb ze śladami zasiedlenia przez
pachnę dębowa (Osmoderma eremita).
Drzewa położone w cennej przyrodniczo dolinie
Dopływu Spod Nogowczyc, na początku jej
„przełomowego” odcinka.
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Proponowany pomnik nr 46 – Grupa drzew na skarpie strumienia w lesie E od Nogowczyc
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne

Pierśnica

Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
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PP46.1, PP46.2, PP46.3
Przyrody ożywionej – grupa (3) drzew
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Stoki parowu strumienia w lesie na wschód od
Nogowczyc; adres leśny 02-25-1-07-332 -h -00
50°25'46.8"N 18°22'50.7"E
50°25'46.8"N 18°22'51.7"E
50°25'46.5"N 18°22'51.3"E
(słaby sygnał GPS w lesie)
442 cm
336 cm
290 cm
dobry do słabego, najgorszy stan najcieńszego z
drzew
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym
Najcieńszy z dębów ze śladami zasiedlenia przez
pachnicę dębowa (Osmoderma eremita). Drzewa
położone w cennej przyrodniczo dolinie Dopływu
Spod Nogowczyc, na początku jej „przełomowego”
odcinka.
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Proponowany pomnik nr 47 – Lipa na grobli starego stawu na E od Nogowczyc
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny

Znaczenie biocenotyczne

Uwagi

www.e-ekologika.pl
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PP47
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Wśród łąk w dolinie strumienia na wschód od
Nogowczyc.
50°25'55.2"N 18°22'43.2"E
trudna do pomiaru ze względu na rozmiar i kształt
drzewa, szacunkowo >550 cm,
średni, drzewo w fazie regeneracji po zamarciu
przewodnika (aktualne pnie pochodzenia
odroślowego).
Stare drzewo w krajobrazie rolniczym, drzewo
miododajne. Ślady zasiedlenia przez pachnicę
dębową (Osmoderma eremita).
Drzewa położone w cennej przyrodniczo dolinie
Dopływu Spod Nogowczyc, pośród kompleksu
wilgotnych łąk.
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Proponowany pomnik nr 48 – Buk w lesie na E od Jaryszowa (395 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne

PP48
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Las na wschód od Jaryszowa.
50°26'01.1"N 18°21'54.6"E
395 cm
średni (stare drzewo)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.

Uwagi

www.e-ekologika.pl
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Proponowany pomnik nr 49 – Dąb Buk w lesie na E od Jaryszowa (473 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
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PP49
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Krawędź lasu na wschód od Jaryszowa
50°25'45.9"N 18°21'41.0"E
473 cm
średni (stare drzewo)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym drzewo miododajne.
Drzewo o dużych walorach krajobrazowych,
widoczne z drogi z miejscowości
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Proponowany pomnik nr 50 – Dąb Buk w lesie na E od Jaryszowa (373 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
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PP50
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Las na wschód od Jaryszowa, w pobliżu drogi do
uprawy nasiennej brzozy
50°25'45.0"N 18°21'44.5"E
373 cm
średni (stare drzewo)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym drzewo miododajne.
Drzewo oznaczone jako biocenotyczne (symbol
„E”).
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Proponowany pomnik nr 51 – Dąb na krawędzi lasu na NW od Jaryszowa (337 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
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PP51
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Skraj lasu na północ od Jaryszowa, krawędź doliny
Jaryszówki; adres leśny 02-25-1-07-347 -n -00.
50°26'17.9"N 18°21'29.2"E
337 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo o dużych walorach krajobrazowych.
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Proponowany pomnik nr 52 – Buk na krawędzi lasu na NW od Jaryszowa (355 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
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PP52
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Skraj lasu na północ od Jaryszowa, krawędź doliny
Jaryszówki; adres leśny 02-25-1-07-347 -n -00.
50°26'15.2"N 18°21'29.9"E
355 cm
dobry
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo o dużych walorach krajobrazowych.
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Proponowany pomnik nr 53 – Dąb na krawędzi lasu na N od Jaryszowa (578 cm)
Oznaczenie na mapie
Typ
Gatunek
Lokalizacja
Współrzędne
Pierśnica
Stan zdrowotny
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PP53
Przyrody ożywionej – pojedyncze drzewo
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Skraj lasu na północ od Jaryszowa, krawędź doliny
Jaryszówki; adres leśny 02-25-1-07-347 -r -00.
50°26'10.6"N 18°21'34.3"E
578 cm
średni (bardzo stare drzewo)
Stare drzewo (przestój) w relatywnie młodym
drzewostanie gospodarczym.
Drzewo o dużych walorach krajobrazowych,
najgrubszy dąb zinwentaryzowany w gminie i
prawdopodobnie najstarsze drzewo.
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Proponowany pomnik przyrody nieożywionej nr 1 – Głaz narzutowy na północ od Księżego Lasu
Oznaczenie na mapie
Typ
Opis

Lokalizacja
Współrzędne
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

PPN1
Przyrody nieożywionej – głaz narzutowy
Głaz narzutowy z różowego granitu
skandynawskiego, prawdopodobnie w relatywnie
niedawno odsłonięty i usunięty z pobliskiego pola
uprawnego.
Zadrzewienia śródpolne na północ od Księżego
lasu, adres leśny 02-29-3-15-1A -p -00
50°28'50.87"N 18°17'21.07"E
Potencjalne siedlisko porostów.
Głaz położony daleko od drogi i miejsc
uczęszczanych przez ludzi.
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Proponowany pomnik przyrody nieożywionej nr 2 – Źródło w Kolonii Jaryszów
Oznaczenie na mapie
Typ
Opis
Lokalizacja
Współrzędne
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PPN2
Przyrody nieożywionej – źródło
Wydajne źródło i 50 m górnego biegu strumienia
Kolonia Jaryszów na granicy lasu i terenów
otwartych, adres leśny 02-25-1-07-349 -d -00
50°26'20.56"N 18°20'45.36"E
Siedlisko organizmów krenonu.
Najwydajniejsze niezdegradowane źródło w
rejonie Jaroszowa (inne zajęte przez pas
autostrady lub tereny przemysłowe).
Teren wymaga uprzątnięcia odpadów (głównie
gruz, biomasa rolnicza).
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Proponowany pomnik przyrody nieożywionej nr 3 – Mała misa źródliskowa na południowy-wschód od
Nogowczyc
Oznaczenie na mapie
Typ
Opis
Lokalizacja
Współrzędne
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PPN3
Przyrody nieożywionej – źródło
Niewielka misa źródliskowa
Na skaju lasu na wschód od Nogowczyc, adres
leśnych 02-25-1-07-332 -g -00
50°25'57.39"N 18°22'44.14"E
Siedlisko organizmów krenonu.
Położone w cennej przyrodniczo dolinie Dopływu
spod Nogowczyc. W sąsiedztwie stanowisko
szklarnika leśnego i liczna populacja wawrzynka
wilczego łyka.

Strona | 4

Proponowany pomnik przyrody nieożywionej nr 4 – Duża misa źródliskowa na południowy-wschód od
Nogowczyc
Oznaczenie na mapie
Typ
Opis
Lokalizacja
Współrzędne
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
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PPN4
Przyrody nieożywionej – źródło
Obszerna misa źródliskowa.
Na skaju lasu na wschód od Nogowczyc, adres
leśnych 02-25-1-07-332 -g -00
50°25'55.28"N 18°22'48.56"E
Źródło i zasilany nim ciek jest siedliskiem
szklarnika leśnego.
Położone w cennej przyrodniczo dolinie Dopływu
spod Nogowczyc.
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Proponowany pomnik przyrody nieożywionej nr 5 – Źródliska na południowy-wschód od Balcarzowic
Oznaczenie na mapie
Typ
Opis

Lokalizacja
Współrzędne
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi

www.e-ekologika.pl
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PPN5
Przyrody nieożywionej – źródło
Grupa kilku sąsiadujących i częściowo połączonych
ze sobą mis źródliskowych (największa na
poniższej fotografii)
Las na południowy-wschód od Balcarzowic, adres
leśny 2-25-1-07-324 -c -00
50°27'30.29"N 18°23'0.98"E
Źródła są siedliskiem lub zasilają siedliska wielu
rzadkich zwierząt, towarzyszy im łęg jesionowy.
Jedna z najcenniejszych przyrodniczo lokalizacji w
gminie.
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Proponowany pomnik przyrody nieożywionej nr 6 – Wąwóz lessowy w Kluczach
Oznaczenie na mapie
Typ
Opis
Lokalizacja
Współrzędne
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PPN6
Przyrody nieożywionej – wąwóz lessowy
Ściany wąwozu lessowego o długości 285 metrów.
Klucze
50°26'8.88"N 18°16'54.48"E
Siedlisko śnieżyczki przebiśnieg i starych drzew
(lipa, buk).
Dnem wąwozu prowadzi droga, która nie powinna
być włączona do ochrony pomnikowej. Przez
wąwóz prowadzi szlak rowerowy (czerwony)
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Proponowany pomnik przyrody nieożywionej nr 7 – Wąwóz lessowy w Starym Ujeździe
Oznaczenie na mapie
Typ
Opis
Lokalizacja
Współrzędne
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PPN7
Przyrody nieożywionej – wąwóz lessowy
Ściany wąwozu lessowego o długości 300 metrów.
Stary Ujazd
50°24'19.43"N 18°20'27.81"E
Zadrzewienie śródpolne.
Dnem wąwozu prowadzi droga, która nie powinna
być włączona do ochrony pomnikowej. Przez
wąwóz prowadzi szlak pieszy (III Powstania
Śląskiego).
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Proponowany pomnik przyrody nieożywionej nr 8 – Wąwóz lessowy w Zimnej Wódce
Oznaczenie na mapie
Typ
Opis
Lokalizacja
Współrzędne
Znaczenie biocenotyczne
Uwagi
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PPN8
Przyrody nieożywionej – wąwóz lessowy
Ściany wąwozu lessowego o długości 175 metrów.
Zimna Wódka
50°26'3.62"N 18°19'5.32"E
Zadrzewienie śródpolne.
Dnem wąwozu prowadzi droga, która nie powinna
być włączona do ochrony pomnikowej. Przez
wąwóz prowadzi szlak rowerowy (czarny)
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UE1 Ols pomiędzy Balcarzowicami i Sieroniowicami
Powierzchnia: 6,81 ha
Położenie: Śródleśny zarośnięty staw pomiędzy Balcarzowicami i Sieroniowicami wraz z sąsiadującymi
z nim podmokłymi lasami. Adresy leśne: 02-25-1-07-320 -i -00, 02-25-1-07-320 -j -00, 02-25-1-07320 -k -00, 02-25-1-07-320 -m -00, 02-25-1-07-320 -n -00, 02-25-1-07-320 -o -00, 02-25-1-07320 -p -00, 02-25-1-07-320 -r -00.
Walory przyrodnicze: Miejsce rozrodu płazów oraz siedlisko lęgowe rzadkich ptaków: żurawia,
dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła średniego. Znajduje się tu jeden proponowany pomnik przyrody
(buk zwyczajny).
Uwagi: Wzdłuż granic projektowanego użytku ekologicznego przebiega szlak rowerowy (czerwony).

Rysunek 1 Zalany wiosną ols w proponowanym użytku ekologicznym
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UE2 Źródlisko w Balcarzowicach
Powierzchnia: 2,53 ha
Położenie: Las na południe od Balcarzowic, adresy leśne: 02-25-1-07-324 -b -00; 02-25-1-07-324 -c
-00, 02-25-1-07-324 -d -00 (część wydzielenia z siedliskiem lasu wilgotnego)
Walory przyrodnicze: Jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w gminie. Stanowisko żaby
moczarowej, dzięcioła zielonosiwego i szklarnika leśnego. Łęg jesionowy z wawrzynkiem wilczym
łykiem w runie. Liczne misy źródliskowe.
Uwagi: Misy źródliskowe wskazane do ochrony pomnikowej.
UE3 Starorzecze Kłodnicy
Powierzchnia: 4,1ha
Położenie: Południowo wschodni kraniec gminy, przy granicy z woj. ślaskim. Dolina Kłodnicy.
Walory przyrodnicze: Fragment doliny Kłodnicy z zachowanymi trzema niewielkimi starorzeczami,
jedynymi zachowanymi w gminie. Miejsce rozrodu płazów i występowania bobrów.
Uwagi: Teren zaśmiecany jest biomasą pochodzenia rolniczego.

Rysunek 2 Ślady żerowania bobrów nad starorzeczem Kłodnicy.
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UE4 Zakola Kłodnicy pod Ujazdem
Powierzchnia: 1,19 ha (0,64 ha i 0,55 ha).
Położenie: Dolina Kłodnicy, dwa płaty obszaru chronionego.
Walory przyrodnicze: Najlepiej zachowane fragmenty koryta rzeki z m.in. skarpą brzegową zasiedloną
przez brzegówki (płat 1) i nabrzeżnymi mokradłami stanowiącymi miejsce żerowania ptaków wodnobłotnych (płat 2).

Rysunek 3 Fragment drugiego płatu proponowanego UE Zakola Kłodnicy pod Ujazdem, koryto rzeki o rzadkim już
na Śląsku stopniu naturalności.
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EU5 Łąki z lepiężnikiem
Powierzchnia: 1,19 ha (0,64 ha i 0,55 ha).
Położenie: Dolina Kłodnicy, dwa płaty obszaru chronionego.
Walory przyrodnicze: Poprzecinany zarastającymi rowami melioracyjnymi kompleks łąk świeżych i
wilgotnych. Stanowisko lepiężnika białego i miejsce rozrodu płazów.
Uwagi: W latach wcześniejszych z terenu proponowanego do ochrony podawano liczne stanowiska
kukułki szerokolistnej, której występowania nie potwierdzono jednak podczas inwentaryzacji terenu w
roku 2019.
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