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1. Wprowadzenie 

 W Polsce jedne z najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju kompetencje, 

w zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, przekazane zostały niemal w 

całości na najniższy szczebel organizacji struktury państwa - gminę samorządową. 

Oddanie kompetencji w tym zakresie samorządom lokalnym obciąża je dużą 

odpowiedzialnością za kompleksowy rozwój społeczny i gospodarczy obszarów, którymi 

administrują, w tym również za stan środowiska przyrodniczego. W usankcjonowanym 

prawnie rozwoju zrównoważonym konieczne jest zabezpieczenie warunków 

ekologicznych przestrzeni, które zapewniałyby stan równowagi ekologicznej gminy, 

zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych, ciągłości procesów ekologicznych i 

warunków do prawidłowego rozwoju zdrowotnego i społecznego ludności. Posiadanie 

inwentaryzacji przyrodniczej jest niezbędnym warunkiem opracowania strategii rozwoju 

gminy. Staje się również bardzo pomocne w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii 

Europejskiej. W przypadku pozyskiwania środków na rozwój i ochroną środowiska z 

niektórych funduszy strukturalnych posiadanie opracowania inwentaryzującego i 

waloryzującego zasoby przyrodnicze gminy jest niezbędne.  

 

2. Metodyka  

Zasadnicza część badań została przeprowadzona w sezonie wegetacyjnym 2018 r. 

W opracowaniu wykorzystano również wyniki swoich badań prowadzonych na 

analizowanym terenie w wcześniejszych. 

Zbiorowiska roślinne scharakteryzowano na podstawie zdjęć fitosocjologicznych 

wykonanych metodą Braun-Blaqueta (Braun-Blanquet 1964). Pozwoliło to na określenie 

stanu zachowania zbiorowisk i kierunków ich przekształceń. Do zdjęć fitosocjologicznych 

dobierano płaty jednorodne i reprezentatywne dla większych powierzchni fitocenoz. W 

przypadku niewielkich powierzchni zajmowanych przez daną fitocenozę zdjęcie 

obejmowało cały płat. Systematykę i nazewnictwo zbiorowisk roślinnych przyjęto według 

Matuszkiewicza (2005). Nazewnictwo gatunków roślin przyjęto według Mirka i in. (2002). 

Prócz gatunków grzybów i roślin objętych ochroną (Na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów i roślin), inwentaryzowano również zbiorowiska, czególnie rzadkie i ginące 

umieszczone na „Czerwonej liście zbiorowisk roślinnych województwa opolskiego” 

(Nowak, Nowak 2008) oraz gatunki roślin rzadkie i ginące w województwie opolskim 
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(Nowak i in. 2008) i w Polsce (Kaźmierczakowa red. 2016) oraz grzybów w Polsce 

(Wojewoda, Ławrynowicz 2006). 

Przeprowadzona inwentaryzacja faunistyczna miała na celu: przedstawienie 

aktualnych i precyzyjnych danych na temat występowania najważniejszych z punktu 

widzenia ochrony przyrody gatunków zwierząt, wyznaczenie najcenniejszych 

faunistycznie obszarów, wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla znajdujących 

się na tym terenie stanowisk fauny (Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). Za najcenniejsze 

faunistycznie obszary uznano miejsca: rozrodu, stałego przebywania lub zdobywania 

pokarmu najrzadszych i zagrożonych gatunków zwierząt, rozrodu, stałego przebywania lub 

zdobywania pokarmu większej liczby rzadkich gatunków chronionych (zwłaszcza 

związanych z zanikającymi rodzajami siedlisk), rozrodu, stałego przebywania lub 

zdobywania pokarmu większych liczebnie populacji rzadkich gatunków chronionych 

(zwłaszcza związanych z zanikającymi rodzajami siedlisk), charakteryzujące się dużym 

bogactwem gatunkowym (w tym pospolitszych gatunków chronionych), spełniające 

funkcje lokalnej ostoi dla gatunków rzadko spotykanych, wzbogacające różnorodność 

gatunkową i siedliskową badanych obszarów. 

Zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką faunistyczną inwentaryzowano przede 

wszystkim stanowiska gatunków objętych ochroną bezkręgowców i kręgowców. 

Przedstawiona została pełna lista stwierdzonych gatunków. W przypadku najważniejszych 

gatunków podano dokładną lokalizację stanowisk i odnotowaną liczebność. Za 

najważniejsze gatunki uznano: 

▪ znajdujące się na czerwonej liście IUCN (IUCN 2014) 

▪ znajdujące się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej lub w załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej 

Objaśnienia do użytych w tekście oznaczeń kategorii zagrożeń wg schematu 

klasyfikacyjnego IUCN 

Gatunki zagrożone wyginięciem: 

CR (Critically Endangered) gatunki skrajnie zagrożone, czyli takie których uratowanie jest 

raczej niemożliwe bez specjalnej aktywnej ochrony skierowanej również na usuwanie 

przyczyn wymierania. 

EN (Endangered) gatunki silnie zagrożone ze względu na małą populację (na poziomie lub 

poniżej populacji minimalnej zdolnej do przeżycia), porozrywany zasięg i/lub niepokojące 

tempo zanikania populacji. 
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VU (Vulnerable) gatunki narażone na wyginięcie ze względu na postępujący spadek 

liczebności, straty siedliskowe lub nadmierną eksploatację. Ich populacje mogą być jeszcze 

stosunkowo liczne ale może postępować i nasilać się ich dalszy regres. 

Gatunki niższego ryzyka wyginięcia: 

NT (Near Threatened) gatunki bliskie zagrożenia nie są jeszcze bezpośrednio zagrożone 

ale przejawiają oznaki spadku populacyjnego i wymagają specjalnego nadzoru. 

LC (Least Concern) gatunki jeszcze nie zagrożone, ale z różnych przyczyn ważne z punktu 

widzenia ochrony przyrody. 

Wcześniejsze kategorie zagrożeń IUCN: 

Ex - wymarłe i prawdopodobnie wymarłe 

E - wymierające 

V - narażone na wymarcie 

R - rzadkie 

I - o nieokreślonym zagrożeniu 

 

Akty prawne dotyczące ochrony inwentaryzowanych gatunków (w nawiasie podano skróty 

używane w tekście): 

Ochrona gatunkowa (CH) – gatunki chronione w Polsce zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 20014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt i z dnia 9 października w sprawie ochrony gatunkowej grzybów i 

roślin.  

Ochrona łowiecka (CHł) – gatunki chronione poza okresami polowań określonymi 

w aktualnym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków 

łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. 

Aneks II Konwencji Berneńskiej (KB2) – lista gatunków zwierząt wymagających 

ścisłej ochrony zgodnie z Konwencją o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 

europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r., a 

ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 31 stycznia 1996 r. (Dz. U. 58, poz. 264). 

Załącznik I Dyrektywy Ptasiej (DP1) – europejska lista gatunków ptaków 

chronionych zgodnie z dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dziko żyjących ptaków; dyrektywa zakłada nie tylko ochronę osobników, ale 

także tworzenie obszarów chroniących siedliska tych gatunków. 

Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej (DS2) – europejska lista gatunków 

wymagających wyznaczenia dla nich obszarów chronionych zgodnie z dyrektywą Rady 
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92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej 

fauny i flory. 

Załącznik IV Dyrektywy Siedliskowej (DS4) – europejska lista gatunków 

wymagających ścisłej ochrony zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r. o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory. 

Konwencja Waszyngtońską o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i 

roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (KW). 

 

Pozostałe skróty:  

PL – Polska, O – województwo opolskie  

PLCZ – Polska czerwona księga roślin 

PLCZ – Polska czerwona księga zwierząt 

OCZ – Czerwona księga roślin województwa opolskiego 

 

3. Walory fizyczno-geograficzne 

Charakterystyka terenu – położenie, granice, rzeżba terenu 

Gmina Jemielnica leży we wschodniej części województwa opolskiego, na terenie 

powiatu srzeleckiego. Od południowego-wschodu graniczy z województwem śląskim. Od 

południa i od zachodu graniczy z gminą Strzelce Opolskie, a od północy z gminą 

Kolonowskie oraz Zawadzkie. 

Obszar gminy znajduje się w większości na Równinie Opolskiej, która 

charakteryzuje się rzeźbą płasko-równinną oraz na północnym skłonie triasowego 

wyniesienia Chełmu, opadającego ku dolinie Małej Panwi. Na charakter rzeźby i budowy 

geologicznej tego terenu wpływ miały głównie procesy akumulacji lodowcowej i 

wodnolodowcowej oraz procesy postglacjalne - fluwialne i eoliczne. Głównymi 

elementami rzeźby w północnej części gminy są więc utwory akumulacji lodowcowej i 

wodnolodowcowej a w południowej części wapienie triasowe. Mało wyraźnie zaznaczona 

jest na tym obszarze dolina Jemielnicy. Rzeka ta płynie w kierunku ESE-WNW 

podkreślając diagonalny przebieg strefowości morfologicznej tego obszaru. Pomiędzy 

doliną Jemielnicy a doliną Małej Panwi, w środkowo-wschodniej części analizowanego 

terenu, dobrze zachowanymi formami akumulacji lodowcowej są moreny. Tworzą one dwa 

równoległe ciągi wydłużonych wzgórz (wałów), zamaskowane przez występujące tu 

wydmy oraz lasy. Szczególnie dobrze widoczne są urozmaicające rzeźbę wzniesienia 
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morenowe w środkowo-wschodniej części obszaru, objęte ochroną w postaci zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych.  

Najwyższe obszary gminy znajdują się w jej południowo-wschodniej części, na 

południowy wschód od Centawy, na granicy garbu Chełmskiego i zawierają się w 

przedziale 240 – 260 m n.p.m. (najwyższy punkt 258,1 m n.p.m.) oraz w południowo-

zachodniej i północno-wschodniej części (przedział wysokości 225 – 240 m n.p.m.). 

Najniżej położone obszary znajdują się w dolinie Jemielnicy i północno-zachodniej części 

gminy i zawierają się w przedziale 190 – 210 m n.p.m. Cały teren nachylony jest ku 

północnemu zachodowi. Brak jest znacznych przekształceń rzeźby wywołanych 

działalnością człowieka. Jej przejawami są niewielkie zarośnięte łomy po eksploatacji 

surowców wapiennych w okolicy Jemielnicy, Gasiorowic, Centawy, Gajdowego oraz 

wyrobiska po eksploatacji piasku i żwiru.   

 

Budowa geologiczna 

Dominującymi elementami powierzchniowej budowy geologicznej są osady triasu 

(środkowego) oraz czwartorzędu. Jest to trias regionu Górnośląskiego, bowiem jego osady 

stanowią fragmenty płyty przykrywającej i obrzezającej od północy Górnośląskie Zagłębie 

Węglowe i przechodzącej ku północnemu zachodowi w monoklinę przedsudecką. Podłoże 

triasu stanowią osady krabonu dolnego. Reprezentowane są one przez osady kulmu. Osady 

te – szarogłazy, mułowce i iłowce (kulm), margle i wapienie zostały nawiercone na 

południowy zachód od Jemielnicy (Kotlicki 1973). Na głębokości 274,5 m i 

reprezentowane były głównie przez piaskowce, mułowce, iłowce i zlepieńce silnie 

zdiagenezowane i zaburzone tektonicznie. Na głębokości 250,3 m do 274,5 m stwierdzone 

zostały osady permu - zlepieńce, żwirowce i piaskowce oraz miejscami utwory o 

charakterze brekcji. Osady te zaliczone zostały do permu (Kotlicki 1973). Osady triasu, 

reprezentowane przez wszystkie trzy piętra tej formacji, stanowią dominujący element w 

budowie geologicznej południowej i środkowej części analizowanego obszaru. 

Najstarszymi osadami tej formacji są najczęściej słabo zwięzłe piaskowce 

czerwonobrunatne lub jasnoszare z przewarstwieniami iłowców lub mułowców 

czerwonobrunatnych. Ich miąższość wynosi na tym terenie około 50 – 60 metrów. 

Najmłodsze warstwy profilu piaskowca pstrego dolnego i środkowego stanowią margle 

ilasto-dolomityczne, iłowce czerwonobrunatne, plamiste i zielone oraz piaskowce 

drobnoziarniste jasnoszare lub czerwonobrunatne, a także piaskowce czerwone, brunatne i 

czerwonobrunatne o róznym stopniu uławicenia. Najstarszymi warstwami są zlepieńce 
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permu, iłowce i mułowce brunatnoczerwone oraz iłowce piaszczyste. Osady retu 

(piaskowca pstrego górnego)- dolomity, margle i anhydryty nie zostały stwierdzone na 

powierzchni omawianego obszaru, lecz zostały nawiercone w okolicach Jemielnicy i 

Wierchlesia. Miąższość tych osadów wynosi około 80 m. Stanowią je w stropowej części 

wapienie okruchowo-detrytyczne różowe lub szare, poniżej w środkowej części dominują 

anhydryty, gipsy oraz dolomity, zaś najstarsze warstwy stanowią margle ilaste, 

szarozielonkawe, w górnej części z przewarstwieniami dolomitów.  

Osady wapienia muszlowego reprezentowane są przez prawie wszystkie ogniwa 

stratygraficzne tej formacji. Warstwy gogolińskie wapienia nie są widoczne w postaci 

odsłonięć na powierzchni terenu. Dwie nieduże odkrywki najwyższej części tych warstw 

(wapienie, margle i wapienie zlepieńcowe) stwierdzone były w okolicach Centawy. Wśród 

pięciu poziomów tych warstw wydzielonych przez Kotlickiego i Radka (1971) można 

wymienić wapienie margliste z ławicami zlepieńców - występujące w okolicach 

Jemielnicy w postaci cienkich wkładek (20-50 cm) w spągowej oraz stropowej części tego 

piętra oraz wapienie płytowe zbudowane z wapieni detrytycznych stwierdzone w okolicach 

Jemielnicy oraz Centawy. Warstwy gorazdeckie, charakteryzujące się detrytycznością i 

porowatością, odsłaniają się na powierzchni terenu w niewielkich zarośniętych łomach w 

okolicy Opaleńca oraz w okolicy miejscowości Gajdowe. Stropową część tych warstw 

stanowią wapienie średnioławicowe, beżowe, naprzemianlegle ułożone ławice wapieni 

detrytycznych i krystalicznych. Całkowita miąższość warstw gorazdeckich może dochodzi 

do 17 – 18 m. Młodszą partię wapienia muszlowego stanowią warstwy terebratulowe – 

margle cienkoławicowe i wapienie z terebratulami oraz wapienie krynoidowe, posiadające 

duże nagromadzenie fauny, głównie ramienionogów. Wyróżniono w nich szereg warstw o 

miąższości dochodzącej do 12 m. Najwyższe ogniwo stratygraficzne dolnego wapienia 

muszlowego stanowią warstwy karchowickie – wapienie gruboławicowe z krzemieniami i 

fauną. Mają one żółte zabarwienie w odsłonięciach, dużą podatność na procesy 

wietrzeniowe i powstawanie w nich zjawisk krasowych. Miąższość ich może dochodzić do 

15-18 m. Najniższy i najwyższy poziom tych warstw stanowią wapienie krystaliczne z 

przewarstwieniami margli. Powyżej warstw karchowickich znajduja się dolomity z 

diploporami określane jako dolomity diploporowe, zaliczane do środkowego wapienia 

muszlowego. Dolne ich warstwy określane są jako warstwy jemielnickie (Kotlicki 1974). 

Na omawianym obszarze dolomity diploporowe odsłaniały się miejscami w okolicach 

Jemielnicy – na skarpie doliny rzeki Jemielnicy w południowej części Jemielnicy (Fot. 2), 

w starym kamieniołomie na północ od kościoła, tuż za linią zabudowań, pomiędzy 
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budowanym budynkiem inwentarskim a oczyszczalnią ścieków. W chwili obecnej są one 

zazwyczaj zarośnięte i zasypane. W latach siedemdziesiątych widoczny był tam 2,5 m 

gruby fragment profilu osadów postaci kremowo-żółtawych dolomitów pelitycznych, 

zlewnych lub gruzłowatych, nieco porowatych rzadziej kawernistych, na ogół grubo 

uławiconych. Pod względem litologicznym warstwy jemielnickie są niejednorodne. 

Dolomity diploporowe stanowią część profilu i występują w postaci różnej miąższości 

przewarstwień. Występują tam również wapienie i dolomity gruzłowate a także dolomity i 

wapienie zlepieńcowate. Miejscami warstwy jemielnickie są reprezentowane także przez 

dolomityczne wapienie trachitowe i wówczas obserwowana jest zdecydowanie mniejsza 

ilość alg. Pod względem sedymentologicznym warstwy jemielnickie reprezentują osady 

płytkiego morza facji algowej lub algowo-krynoidowej. Wykazują one dość znaczne 

podobieństwo do warstw karchowickich, w związku, z czym czasem trudne jest ich 

litostratygraficzne rozróżnienie. Występujące w warstwach jemielnickich algi to Diplopora 

annulatissima Pia. Warstwy jemielnickie są na ogół dość ubogie w faunę, przeważają w 

niej ślimaki, małże i liliowce, zaś w dolnej części spotykane są także ramienionogi i 

korale, typowe dla warstw karchowickich.     Dolomity diploporowe odsłaniają się także na 

podejściu do skarpy nad Świbską Wodą, około 1 km na wschód od centrum Jemielnicy. Są 

to dolomity silnie zwietrzałe, kremowe, rozsypliwe, pelityczne, o strukturze detrytyczno-

oolitowej bez widocznego uławicenia (Kotlicki 1971). W chwili obecnej praktycznie 

niewidoczne z uwagi na znaczny stopień pokrycia roślinnością. Na terenie gminy 

miąższość tych osadów dochodzi do 15 m. Do środkowego wapienia muszlowego 

zaliczane są także margle dolomityczne i dolomity margliste – warstwy tarnowickie. 

Odsłaniają się one w okolicy Gąsiorowic, gdzie obserwowany jest dolny odcinek profilu 

tych warstw, oraz w pobliżu miejscowości Barut, gdzie odsłaniają się partie stropowe. W 

niższej części budują je margle dolomityczne, przechodzące ku górze w dolomity 

margliste. Miąższość tych warstw dochodzi do 14 m. Kolejną warstwą stratygraficzną 

występującą na terenie gminy Jemielnica jest wapień muszlowy górny reprezentowany 

przez wapienie z fauną – warstwy wilkowickie. Występują one w postaci 

charakterystycznych, jasnych wapieni zazwyczaj zlepieńcowych o miąższości około 4 m. 

Ich odsłonięcia znajdują się w miejscowości Gąsiorowice. W spoiwie wapiennym znajdują 

się różnej wielkości i kształtu otoczaki, oraz okruchy wapieni jasnych i ciemnych. Na 

omawianym obszarze nie stwierdzono osadów triasu górnego, tj. kajpru i retyku.  

Osady czwartorzędowe na analizowanym obszarze tworzą ciągłą pokrywę w części 

północno-wschodniej, a w południowej i południowo-zachodniej części występują 
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miejscami na różnych ogniwach wapienia muszlowego, mają też zmienną miąższość. W 

północnej i północno-środkowej części gminy mają większą miąższość, występuje tam też 

zróżnicowany profil tych osadów. W części południowej i południowo-środkowej, gdzie 

występują wychodnie triasu środkowego, maja małą miąższość, około 5 m, a występujące 

osady mają charakter rezydualny. Obszar ten podlegał w plejstocenie dwukrotnemu 

zlodowaceniu w okresie zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego (w 

czasie stadiału maksymalnego). Eoplejstoceńskie żwiry otoczaki i piaski w większości 

przypadków znajdują się pod glinami zwałowymi zlodowacenia południowopolskiego. 

Występują w północno-wschodnich krańcach gminy a ich maksymalna miąższość wynosi 

około 3,5 m. Osady zlodowacenia południowopolskiego (gliny zwałowe przewarstwione 

piaskami) stwierdzone zostały w północnej części gminy, pomiedzy osią Jemielnicy 

(Chrząstawy) a Małą Panwią. Ich miąższość jest jednak raczej niewielka i maksymalnie 

może dochodzić do 13 m. W tej części znajdują się także osady interglacjalne 

wykształcone w postaci piasków i iłów rzecznych o nieznacznej miąższości (2,5 – 5,0 m). 

Osady reprezentujące akumulacje zlodowacenia środkowopolskiego (gliny zwałowe) 

występują na niemal całym obszarze gminy. Mają one często postać dwóch poziomów glin 

rozdzielonych serią piasków. Na glinie zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego 

znajdują się piaski lodowcowe i wodnolodowcowe o miąższości nie przekraczającej 5 m. 

Na niewielkich powierzchniach, w stropie gliny zwałowej zlodowacenia 

środkowopolskiego występują żwiry kemowe, najczęściej na wierzchołkach wałów 

zbudowanych z tej gliny. Ich miąższość najczęściej nie przekracza 5 m. Piaski oraz piaski i 

żwiry rzeczne tarasów akumulacyjnych zlodowacenia północnopolskiego napotkane 

zostały w dolinie Jemielnicy (Chrząstawy) oraz w okolicach Centawy. Piaski eoliczne w 

wydmach czwartorzędu nierozdzielonego mają dość szerokie rozprzestrzenienie na terenie 

całej niemal gminy, na wododziale pomiędzy Jemielnicą a Małą Panwią oraz w obrębie 

wapiennego progu triasowego. Najczęściej występują w wydmach, choć czasem nie tworzą 

form morfologicznych, co może być rezultatem działalności człowieka (uprawa lasów). 

Miąższość ich wynosi około 5 m. W strefie wychodni węglanowych osadów triasu 

środkowego znajdują się utwory gliniaste lub gliniasto-piaszczyste glin i piasków 

deluwialnych. Pokrywają one zbocza kulminacji triasowych lub wypełniają nieduże 

zagłębienia powierzchni triasu. W dnach dolin rzek i potoków występują najmłodsze 

holoceńskie osady piasków rzecznych oraz piasków i mad tarasów zalewowych. 

Występują one najczęściej wraz z madami i namułami.  
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Z punktu widzenia surowcowego obszar położony na wschód od Strzelec 

Opolskich stanowi potencjalna możliwość powiększenia bazy surowców węglanowych 

wszystkich ogniw dolnego i środkowego wapienia muszlowego (Gajewski, Podstolski 

1979). Szacowane zasoby surowców węglanowych na tym obszarze, dla różnych potrzeb 

przemysłu, wynoszą około 1095,1 mln ton.  

 

Kamieniołomy 

 Na obszarze gminy znajduje się szereg niewielkich łomów po eksploatacji 

surowców węglanowych – wapieni triasowych. Większość z nich zasypana jest dużą 

ilością odpadów i porośnięta roślinnością krzewiastą, co uniemożliwia obserwację i 

zbadanie wychodni skalnych. Do najciekawszych tego typu obiektów na terenie gminy 

należą: 

• kamieniołom w Jemielnicy - w starym kamieniołomie na północ od kościoła, tuż za 

linią zabudowań, pomiędzy budowanym budynkiem inwentarskim a oczyszczalnią 

ścieków. W chwili obecnej są one zarośnięte i zasypane. W latach 

siedemdziesiątych widoczny był tam 2,5 m gruby fragment profilu osadów postaci 

kremowo-żółtawych dolomitów pelitycznych, zlewnych lub gruzłowatych, nieco 

porowatych rzadziej kawernistych, na ogół grubo uławiconych (Kotlicki 1974). 

Pod względem litologicznym warstwy jemielnickie są niejednorodne. Dolomity 

diploporowe stanowią część profilu i występują w postaci różnej miąższości 

przewarstwień. Występują tam również wapienie i dolomity gruzłowate a także 

dolomity i wapienie zlepieńcowate. Wystąpienie tej samej formacji obserwowane 

było także na podejściu do skarpy nad Świbską Wodą, około 1 km na wschód od 

centrum Jemielnicy.   

• łomy w okolicy Opalańca – na północny wschód od przysiółka Opaleniec, 

niewielkie 2 łomy odsłaniające się warstwy gorazdeckie, w jednym widoczne, ale 

zasypywane gruzem i odpadami oraz w drugim już prawie niewidoczne w 

znacznym stopniu pokryte roślinnością. 

• nieregularne wystąpienia w okolicy miejscowości Gajdowe (na południowy zachód 

od przysiółka Gajdowe, tzw. Babica) – warstwy gorazdeckie dosyć dobrze 

widoczny jest górny profil tych warstw wysokości około 1,5 m, na zewnętrznej 

wschodniej ścianie; w okolicy widoczne są pokrywy skał wapiennych, często 

pokryte zwietrzeliną porośnięte murawami (Fot. 3). 
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• niewielkie łomy w okolicach Gąsiorowic (na pólnocny wschód od stawu Kociów) – 

warstwy gorazdeckie (margle dolomityczne i dolomity margliste) – dolny odcinek 

profilu tych warstw, w znacznym stopniu zanieczyszczone odpadami i zarośnięte. 

• łomy przy drodze Jemielnica - Barut – warstwy gorazdeckie (partia stropowa) - 

niewielkie kamieniołomy w znacznym stopniu zasypane i porośnięte roślinnością. 

• kamieniołomy w Gąsiorowicach (na wschód od miejscowości, za stawem Kaniów) 

– warstwy wilkowickie (wapień muszlowy górny) - największe odsłonięcie w 

znacznym stopniu zagospodarowane w postaci niewielkiego zbiornika wodnego, 

pozostałe widoczne w postaci płatów zwietrzeliny na powierzchni terenu. 

 

Sieć hydrograficzna 

 Głównymi ciekami odwadniającymi obszar gminy Jemielnica są Mała Panew wraz z 

lewobrzeżnym dopływem Bziczką oraz Jemielnica (Chrząstawa) (Fot.1) wraz z jej 

prawobrzeżnymi dopływami Świbską Wodą i Piotrówką. Teren gminy w całości należy do 

zlewni Małej Panwi – prawobrzeżnego dopływu Odry. Jemielnica (Chrząstawa) wyznacza 

fragment osi o kierunku ESE – WNW dzielącej całą sieć rzeczną na dwie części o różnym 

charakterze oraz układzie przepływu (Komar 1968). Na dziale wodnym pomiędzy tą rzeką 

a Kłodnicą występują minimalne wartości gęstości sieci rzecznej. W południowej części 

obszaru gminy sieć rzeczna jest bardzo rzadka, z uwagi na triasowe podłoże margli, 

wapieni i dolomitów niesprzyjającej powstawaniu gęstej sieci rzecznej a także obfity 

spływ powierzchniowy, którego znaczna część odpływa w głąb. Sieć wodną uzupełniają 

zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego w Gąsiorowicach – stawy Trzynastka, 

Matejów, Bulów, Kaniów, Kociów i Banasiów, Jemielnicy – Staw Kościelny oraz 

niewielkie zbiorniki znajdujące się w dolinie Jemielnicy, pomiędzy Jemielnicą a Centawą, 

a także Stawy Kasztal (Wierzecznik) (Fot. 22) i Bożyszczok w północnej części gminy. 

Wszystkie działy wodne na tym terenie mają charakter pewny. W niektórych miejscach 

poprzecinane są one bramami. Dotyczy to zwłaszcza obszarów leśnych (Absalon, 

Jankowski, Leśniok 2000). Sieć rzeczna ma charakter nizinny o niwalno-fluwialnym 

charakterze zasilania. W północnej części gminy, powyżej Gąsiorowic i Piotrówki oraz 

pomiędzy tymi miejscowościami znajduje się dość gęsta sieć rowów melioracyjnych. Na 

obszarze tym znajdują się tereny podmokłe i okresowo zabagnione. Rzeki Jemielnica i 

Bziczka miejscami posiadają zabudowane brzegi koryta, co wraz z systemem urządzeń 

hydrotechnicznych (jazy, zastawki) stwarza możliwość właściwego prowadzenia 

gospodarki wodnej poprzez odwadnianie i nawadnianie terenów rolniczych i leśnych oraz 
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hodowlę ryb w stawach. Średnie przepływy na Małej Panwi wynoszą 8,35 m3 x s-1, na 

Jemielnicy 0,87 m3 x s-1, na Piotrówce 0,015 m3 x s-1, zaś na Bziczce 0,04 m3 x s-1 

(Absalon, Jankowski, Leśniok 2000). W zlewni Małej Panwi przeważa odpływ półrocza 

zimowego, który stanowi 59% odpływu rocznego. W rocznym odpływie wyraźne jest 

wezbranie trwające od lutego do kwietnia z maksimum w marcu, kiedy przepływ osiąga 

158 % wartości średniego rocznego przepływu. Minimum przepływu przypada na 

wrzesień, w którym wynosi on 64 % wartości średniego rocznego przepływu. Okres 

obniżonych przepływów trwa od czerwca do listopada. W tym czasie mogą się pojawiać 

zarówno wysokie przepływy maksymalne jak i niskie przepływy minimalne. Klasy 

czystości rzek na podstawie monitoringu prowadzonego przez WIOŚ w Opolu określono 

jako IV dla rzeki Jemielnicy (Chrząstawy) w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

Chrząstowice i Małej Panwi w punkcie pomiarowo-kontrolnym Zawadzkie. 

Teren gminy znajduje się na obszarze bytomsko-olkuskiego regionu 

hydrogeologicznego z równorzędnymi poziomami wodonośnymi w utworach środkowego 

triasu i czwartorzędu. W utworach triasowych poziom wodonośny stanowią wapienie i 

dolomity. Poziom ten występuje na różnej głębokości, wahającej się w przedziale 10 – 250 

m (większej w części północnej obszaru) a potencjalna wydajność wynosi od 30 do ponad 

120 m3/h w części północnej. W utworach czwartorzędowych poziom wodonośny 

stanowią piaski rzadziej żwiry. Występuje on na głębokości około 30 m a wydajność z 

reguły nie przekracza 30 m3/h. W dolinach rzecznych zwierciadło wód podziemnych 

występuje na głębokości do 1 m, na wysoczyznach natomiast miąższość strefy aeracji 

wzrasta do 10 metrów (Absalon, Jankowski, Leśniok 2000). Wśród źródeł drenujących 

utwory triasowe w zlewni Jemielnicy występują źródła dolinne, szczelinowe w dwóch 

rejonach. W Jemielnicy przy ul. Bema poniżej stawu, gdzie Świbska Woda łączy się z 

Jemielnicą (Chrząstawą) znajduje się źródło dolinne, szczelinowe, drenujące warstwy 

diploporowe. Według danych literaturowych z 1984 r. źródło ma wydajność 1,5 – 1,8 

dm3/s oraz temperaturze 9,0 – 9,5 ºC (Staśko 1984). W dolinie Świbskiej Wody występują 

jeszcze trzy zespoły źródeł, drenujących warstwy karchowickie i diploporowe, o 

wydajności od kilku do kilkunastu dm3/s. Także w Gąsiorowicach znajduje się zatopione 

źródło drenujące wapień muszlowy (Staśko 1984). 

 

Klimat 

Obszar gminy charakteryzuje się dość łagodnymi warunkami klimatycznymi. Leży 

on w obrębie dzielnicy częstochowsko-śląskiej, gdzie średnia roczna temperatura 
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powietrza wynosi 8 ºC, czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 70-90 dni, a suma 

rocznych opadów 600-750 mm (Gumiński 1948). Na obszarze tym przeważają wiatry 

nawiązujące do ogólnej cyrkulacji atmosferycznej (z sektora zachodniego) o średnich 

prędkościach 3,0 – 3,5 m/s (Absalon, Jankowski, Leśniok, 2000). Najcieplejszym 

miesiącem jest lipiec o średniej temperaturze +18 0C, a najchłodniejszym styczeń o 

średniej temperaturze -1,9 0C. Porównując wartości temperatury charakterystyczne dla 

jesieni i wiosny daje się zauważyć, że porą cieplejszą jest jesień. Najwięcej dni z 

temperaturą ujemną występuje w styczniu i w lutym, a najwięcej dni gorących (z 

temperaturą  >  25 0C)  występuje  w  lipcu  i  sierpniu (Schmuck 1968).  Okres 

wegetacyjny trwa tutaj 218 dni, a jego średnia temperatura wynosi +14,2 0C. Pokrywa 

śnieżna utrzymuje się na średnio około 70 dni. 

 

Waloryzacja gleb, lasów, krajobrazu kulturowego 

Na obszarze gminy dominują następujące typy gleb (Mapa glebowo-rolnicza 1974): 

- gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, wykształcone na piaskach 

gliniastych lekkich, piaskach luźnych i piaskach słabo gliniastych; 

- czarne ziemie zdegradowane i ziemie szare wykształcone na piaskach 

gliniastych lekkich, piaskach luźnych i piaskach słabo gliniastych; 

- gleby bielicowe i pseudobielicowe wykształcone na piaskach gliniastych 

lekkich, piaskach słabo gliniastych i piaskach luźnych. 

 Na obszarach dolin rzek i potoków oraz w miejscach podmokłych i zabagnionych 

znajdują się gleby torfowo – mułowe. W południowej części gminy, w miejscach gdzie 

utwory triasowe zalegają płytko, spotykane są także rędziny brunatne, wytworzone ze skał 

wapiennych, zawierające w poziomie próchnicznym pewną ilość odłamków skały 

macierzystej, na które nakłada się proces brunatnienia, uwarunkowany chemicznym 

wietrzeniem skał wapiennych zawierających części krzemianowe (Zawadzki red. 1999). 

 Grunty uprawne występują w południowo-zachodniej i środkowo-zachodniej części 

gminy. Pozostałą część obszaru gminy pokrywają lasy. Gleby brunatne dominują w 

gruntach miejscowości Centawa, Jemielnica, Barut. W miarę przesuwania się na północ 

zaczynają przeważać czarne ziemie zdegradowane i gleby bielicowe – Wierchlesie, 

Piotrówka, Łaziska, chociaż w enklawach występują także gleby brunatne. 

 Gleby brunatne wytworzone z piasków słabo gliniastych całkowitych i 

niecałkowitych, na przepuszczalnym podłożu lub na wapieniach, oraz wytworzone z 

piasków gliniastych zalegających na piasku luźnym lub słabo gliniastym należą do klasy V 
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w bonitacyjnej klasyfikacji gleb (gleby orne słabe). W zależności od stosunków wodnych 

zalicza się je do kompleksu gleb żytnich słabych lub zbożowo-pastewnych słabych. Gleby 

brunatne i bielicowe wytworzone z piasków gliniastych w zależności od położenia i 

budowy profilu zaliczane są do klasy IVa (gleby orne średniej jakości lepsze) lub IVb 

(gleby orne średniej jakości gorsze), tworząc kompleksy przydatności rolniczej żytnio-

ziemniaczany, zbożowo-pastewny lub żytni słaby. Rędziny brunatne wytworzone na 

skałach wapiennych należą do klasy IIIb (gleby orne średnio dobre) lub przy sprzyjających 

warunkach do klasy IIIa (gleby orne dobre) tworząc kompleksy pszenny dobry, zbożowo-

pastewny mocny lub miejscami kompleks żytni bardzo dobry. 

 Wśród form użytkowania terenu dominującą część stanowią lasy, pokrywając 

około 60 % terenu gminy (6855,84 ha). Na terenie gminy dominują lasy iglaste, w tym 

głównie antropogeniczne bory sosowe nasadzone w II połowie XX w. oraz w mniejszym 

stopniu naturalnego pochodzenia bory sosnowe oraz mieszne. Ze znacznie mniejszym 

udziałem występują lasy liściaste, wilgotne, położone w dolinach cieków i obniżeniach 

terenu. Drugą w kolejności formą użytkowania terenu są użytki rolne stanowiące niemal 

35 % (3927,60 ha) obszaru gminy Jemielnica. Udział obszarów osiedlowych w całkowitej 

powierzchni stanowi 1,7 % (194,5 ha), terenów komunikacyjnych 1,54 % (175 ha), wód 

około 0,92 % (104 ha), nieużytków 0,35 % (40 ha) a innych terenów około 0,1 % (13 ha). 

Na krajobraz kulturowy gminy jemielnica składają się przede wszystkim założenia 

pocysterskie. Dawne opactwo cystersów w Jemielnicy składa się obecnie z klasztoru, 

przyległego do niego kościoła, będącego perłą śląskiego baroku oraz budynków 

gospodarczych z ogrodami. W podziemiach kościoła znajduje się krypta grobowa, w której 

leżą pochowani cystersi, w tym również opaci tego klasztoru. Do dnia dzisiejszego w 

Jemielnicy i jej okolicach można znaleźć unikalne w skali Polski przykłady 

proprzyrodniczej działalności zakonu cystersów. W Polsce cystersi pojawili się w XII w., 

podczas ich największej aktywności kolonizacyjnej. Swój pierwszy klasztor zbudowali w 

Jedrzejowie. Śląscy cystersi wywodzili się pierwotnie tylko z Niemiec i pod koniec XII w. 

założyli swój klasztor w Lubiążu, a następnie w Henrykowie na Dolnym Śląsku. Na 

początku XIII w. powstały ich klasztory w Rudach koło Raciborza oraz w Jemielnicy, w 

których cystersi pochodzili z Jędrzejowa. Cystersi stali się, zgodnie z ich przyjętą zasadą, 

zakonem kolonizującym obszary słabo zaludnione i słabo wykorzystane gospodarczo. 

Przekazane im tereny przekształcali tak, by prowadzona tam gospodarka zapewniała im 

proste utrzymanie. Gospodarka cystersów od samego początku nastawiona była na 

samowystarczalność klasztorów. Cystersi jako jedni z pierwszych zaczęli w 
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kolonizowanych okolicach budować stawy, w których hodowali ryby, głównie karpia, 

którego wprowadzili na nasze stoły wigilijne. W Europie Zachodniej cystersi hodowali 

głównie indyki, stąd też tam spożywa je na wigilię. Groble stawów obsadzali drzewami, 

najczęściej dębami, dla wzmocnienia ich struktury, częściowego ocienienia lustra wody i 

osłonięcia go przed wpływem silnych wiatrów. Bogactwo gatunków ryb i ptaków, a także 

innej zwierzyny związanej z wilgotnym siedliskiem było z pewnością bardzo korzystne ze 

względów gospodarczych. Pozostałością po obecności cystersów są kompleksy stawów 

hodowlanych. W Jemielnicy i jej okolicach, dzięki cystersom, do dnia dzisiejszego 

zachowały się stawy w sąsiedztwie dawnego klasztoru, a także w pobliskich w 

Gąsiorowicach i Centawie. Zachowane stawy stanowią najcenniejszy przykład dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego, dokumentującego przychylność cystersów wobec natury. 

Obecnie są one na tym terenie wielką ostoją bioróżnorodności. Poza rybołówstwem zakon 

ten prowadził planową gospodarkę leśną i myśliwską, która chroniła lasy i występujące w 

nich zwierzęta przed nadmiernym wytrzebieniem. Posiadane zdolności i uprawnienia 

pozwoliły cystersom na wprowadzanie nowych form gospodarowania ziemią. 

Upowszechnili oni m.in. trójpolową uprawę ziemi, warzywnictwo, sadownictwo oraz 

pszczelarstwo. Jako pierwsi na tych terenach zaczęli uprawiać winną latorośl, a wyrabiane 

z niej wino sprzedawali w karczmach położonych na ich dobrach. Uprawiali również 

chmiel, który był dostarczany do okolicznych browarów. Ze swego klasztoru cystersi 

zazwyczaj wyznaczali promieniście drogi leśne łączące ich z okolicznymi wsiami. Ze 

względów estetycznych wzdłuż dróg i duktów leśnych sadzono dęby, buki i lipy. 

Większość z nich wykorzystujemy do transportu po dziś dzień. Dzięki cystersom plan 

Jemielnicy przypomina niewielkie miasteczko, pełno w nim placyków, ulic i ciekawych 

zaułków oraz położona jest na trasie międzynarodowego szlaku cystersów wytyczonego z 

inicjatywy Rady Europy. 

 

4. Walory przyrody ożywionej 

4.1. Grzyby 

Zainteresowanie grzybami okolic Jemielnicy sięga końca XIX w. (Schroeter 1889, 

1908). W okresie powojennym nie prowadzono żadnych badań nad mykoflorą tego terenu.  

Na terenie gminy Jemielnica obecnie stwierdzono występowanie 3 gatunków rzadkich i 

ginących grzybów objętych ochroną częściową oraz 2 gatunków rzadkich.  

 

Gatunki objęte ochroną częściową 
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Naparstniczka stożkowata Verpa conica (PL-R)  

Kilka owocników tego grzyba stwierdzony w nieczynnym kamieniołomie wapienia 

koło Gajdowych. 

Ozorek dębowy Fistulina hepatica (PL-R)  

Na terenie gminy Jemielnica 1 owocnik tego gatunku stwierdzono na pniu dębu 

szypułkowego w Centawie  

Szyszkowiec łuskowaty Strobilomycetes strobilaceaus (PL-R)  

Kilka jego owocników stwierdzono w lesie mieszanym we wschodniej części 

gminy. 

 

Gatunki rzadkie 

Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea (PL-I)  

Na terenie gminy kilka osobników tego gatunku stwierdzono w zaroślach w dolinie 

Jemielnicy na południe od Centawy.   

 

Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa (PL-R)  

Pojedyncze owocniki tego gatunku stwierdzono w borach sosnowych i lasach 

mieszanych w okolicach Barutu, Wierchlesia i Łazisk.  

 

4.2. Szata roślinna 

Na obszarze województwa opolskiego, w tym również gminy Jemielnica, proces 

przekształceń szaty roślinnej na skutek działalności człowieka rozpoczął się już w neolicie. 

Antropopresja przybierała na sile wraz ze wzrostem liczby ludności, wprowadzaniem 

nowych sposobów uprawy roli, a w końcu, począwszy od końca XVIII w. wraz z 

postępującą rewolucją przemysłową. Naturalne procesy przystosowawcze związane z 

ewolucją organizmów nie nadążały za szybko zmieniającymi się uwarunkowaniami 

zewnętrznymi kształtowanymi przez człowieka i ustąpiły miejsca procesom wymierania 

(Kornaś 1976). 

Niekorzystne przemiany szaty roślinnej i wycofywanie się poszczególnych jej 

składników nie ominęły województwa opolskiego. Opolszczyzna, jako część Śląska uległa 

intensywnemu zagospodarowaniu już w XVII i XVIII w., a w wieku XIX postępujące 

uprzemysłowienie i rozwój systemu komunikacyjnego uzupełniły szeroką paletę 

negatywnych oddziaływań. Tak zwana „racjonalna” gospodarka leśna oraz „wysoka 

kultura” rolna, w szczególności związane z nimi zmiany stosunków wodnych, 
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doprowadziły w ciągu ostatnich lat do znacznego zubożenia rodzimej flory Śląska 

Opolskiego (Spałek, Nowak 2004). Istotna, szczególnie na obszarze gminy Jemielnica, 

była intensyfikacja leśnictwa, a także rolnictwa, która w głównej mierze przyczyniła się do 

zubożenia lokalnej flory o gatunki najbardziej charakterystyczne i zarazem wrażliwe. 

Procesy ustępowania gatunków z terenu województwa opolskiego i gminy możemy dziś 

prześledzić analizując bogatą bibliografię botaniczną XIX i początku XX wieku (np. 

Wimmer 1844, Fiek 1881, Schube 1903). Porównując dane historyczne z aktualnym 

rozmieszczeniem interesujących gatunków roślin można było dla obszaru województwa 

opolskiego opracować listy roślin zagrożonych (Parusel i in. red. 1996, Spałek 1997a, 

Nowak i in. 2003). Dotychczas jednak nie dokonano syntetycznej analizy chorologicznej 

gatunków zagrożonych i ginących gminy Jemielnica i stąd konieczność przeprowadzenia 

prac inwentaryzacyjnych i przedstawienia całościowego obrazu wartości tej grupy roślin w 

ujęciu przestrzennym. 

 

Roślinność potencjalna 

Cały obszar gminy Jemielnica, w zależności od warunków glebowych, powinny 

porastać różnego rodzaju zbiorowiska leśne (Matuszkiewicz red. 1991). W dolinie 

Jemielnicy i jej większych dopływów oraz w północno-wschodniej części gminy 

potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum (Circaeo-

Alnetum). Na pozostałym obszarze powinny dominować grądy subkontynentalne Tilio 

cordatae-Carpinetum betuli w odmianie małopolskiej, formie wyżynnej i serii ubogiej oraz 

kontynentalne bory mieszane Querco roboris-Pinetum. Miejscami na terenach 

wydmowych roślinność potencjalną stanowią suboceaniczne bory świeże Leucobryo-

Pinetum. 

 

Zbiorowiska roślinne 

Duże zróżnicowanie roślinności gminy Jemielnica jest odzwierciedleniem dużej 

ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, różnego 

typu gleb, warunków klimatycznych, w tym głównie wilgotnościowych. Zróżnicowanie 

warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym, zarówno 

naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe, torfowiskowe), jak i półnaturalnym i 

antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne). 

Jemielnica, źródła, stawy hodowlane, różnego typu drobne zbiorniki wodne oraz 

strumienie i rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk 
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wodnych, reprezentowanych na omawianym terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea 

minoris i Potametea. 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. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie 

gminy Jemielnica jest kadłubowe zbiorowisko z dominacją rzęsy drobnej Lemna minor, 

które występuje często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. Niemniej 

pospolity jest zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis spotykany na 

rozproszonych stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i zbiornikach wodnych na 

obszarze całej gminy. Rzadziej spotykane są: zespół jaskra wodnego Ranunculetum 

fluitantis, zespół rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, zespół wywłócznika 

kłosowego Myriophylletum spicati, zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis oraz 

jeden najpiękniejszych zespołów roślin pływających, czyli zespół „lilii wodnych” 

Nupharo-Nympheetum albae, którego najlepiej wykształcone płaty wystepują w Stawie 

Kasztal. Do najbardziej interesujących, ze względu na rzadkość występowania w skali 

regionu, zespołów wodnych na terenie gminy należą: zespół włosienicznika tarczowatego 

Ranunculetum peltati, który występuje tylko w rzece Jemielnica koło Gajdowych i w 

Centawie, zespół z dominacją rzęśli hakowatej Ranunculo-Callitrichetum hamulatae 

występujący w rzece Jemielnica w okolicach w okolicach Centawy, Jemielnicy i 

Bokowych oraz zespół z dominacją podwodnej formy potocznika wąskolistnego 

Ranunculo-Sietum erecto-submersi stwierdzony w wielu miejscach w rzece Jemielnica.  

W sąsiedztwie zbiorników wodnych, głównie stawów hodowlanych rozwija się 

zespół uczepów i rdestów Polygono-Bidentetum. Również na stawach hodowlanych w 

Gąsiorowicach stwierdzono występowanie rzadkiego zbiorowiska namułkowego z klasy 

Isoëto-Nanojuncetea - zespół ponikła jajowatego Eleocharetum ovatae, który występuje 

tu jednak w kadłubowej postaci, bez większości gatunków charakterystycznych dla tego 

zespołu. Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea należą do 

środkowoeuropejskich zbiorowisk drobnych letnich i jesiennych terofitów, pojawiających 

się okresowo na wilgotnych podłożach mineralnych, tylko przez krótki okres czasu w 

ciągu roku.  

Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska 

szuwarowe. Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar 

trzciny pospolitej Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum 

latifoliae oraz zespół manny mielec Glycerietum maximae Rzadziej spotykane są: zespół 



 20 

z dominacją strzałki wodnej Sagitario-Sparganietum emersi, zespół jeżogłówki 

gałęzistej Sparganietum erecti, szuwar skrzypowy Equisetetum fluviatile, zespół 

tataraku Acoretum calami, szuwar ponikła błotnego Eleocharitetum palustris oraz 

zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego Oenantho-Roripetum stwierdzone 

m.in. w stawach hodowlanych w Gąsiorowicach, Jemielnicy, Centawie oraz Stawach 

Kasztal i Bożyszczok. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru 

właściwego, zajmują szuwary wielkoturzyowe. Są to naturalne lub antropogeniczne 

zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, często wytwarzających pokłady tzw. torfu 

turzycowego. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół turzycy błotnej 

Caricetum acutiformis występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i 

mokrych, zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne 

małych zbiorników oraz rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym terenie gminy, a także 

zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej 

Caricetum gracilis i zespół turzycy sztywnej Caricetum elatae. Największe ich 

powierzchnie stwierdzono na podmokłych łąkach w okolicach Bokowych, Łazisk, 

Piotrówki i Wierchlesia. Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i zajmującym znaczne 

powierzchnie wilgotnych terenów zalewowych jest szuwar mozgowy Phalaridetum 

arundinaceae. Porasta on aluwia rzeczne i obniżenia zarówno w kompleksach łąk jak i w 

strefie brzegowej Jemielnicy i stawów. 

Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej gminy Jemielnica są łąki położone w 

dolinie Jemielnicy i jej dopływów. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej 

znikającymi z krajobrazu regionu typami łąk są łąki wilgotne. Wyróżniamy tu kilka typów 

zbiorowisk, wśród których na uwagę zasługuje występujące w okolicach Piotrówki 

zbiorowiska ziołoroślowe z dominacją wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i 

Lysimachio vulgaris-Fipenduletum. W okolicach Łazisk, Piotrówki i Wierchlesia 

spotykane jest zbiorowisko łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego 

Cirsietum rivularis. Najczęściej tworzy on małe powierzchniowo fitocenozy w miejscach 

podmokłych. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na zabagnionych glebach 

glejowych występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego Scirpetum silvatici. Na 

wyższych terasach zanotowano także płaty łąk wyczyńcowych Alopecuretum pratensis i 

łąk owsicowych Lolio-Cynosuretum służących najczęściej jako jednokośne łąki lub 

pastwiska. Pospolite w gminie Jemielnica są natomiast tzw. zespoły dywanowe porastające 

miejsca intensywnie wydeptywane, w tym nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite 

rośliny odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak babka zwyczajna Plantago major, 
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wiechlina roczna Poa annua czy rdest ptasi Polygonum aviculare. Na zasobnych w azot 

wilgotnych glebach w dolinie Jemielnicy i nieckach zbiorników wodnych, w miejscach 

okresowo zalewanych rozwijają się murawy zalewowe z charakterystycznym 

pięciornikiem gęsim Potentilla anserina i rozłogowym Potentilla repens, sitem 

ścieśnionym Juncus compressus i tojeścią rozesłaną Lysimachia nummularia m.in. w 

Jemielnicy. 

Pospolite w gminie Jemielnica są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno 

upraw zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin 

zbożowych (rząd Centauretalia cyani) i okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) 

zajmują miejscami duże powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu, 

szczególnie w północnej części gminy. Na jej obszarze do acidofilnego związku Aperion 

spicae-venti należy wykształcony na ubogich glebach piaszczystych zespół chłodka 

drobnego Arnoserido-Scleranthetum oraz rozwinięte na żyźniejszych glebach gliniasto-

piaszczystych zespoły: zespół maka piaskowego Papaveretum argemones oraz zespół 

wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae. Najczęściej spotykanym zespołem upraw 

zbożowych jest zespół maka piaskowego Papaveretum argemones. Natomiast zespoły 

wyki czteronasiennej i chłodka drobnego są rzadko występującymi asocjacjami na 

obszarze gminy, a ich fragmentarycznie wykształcone fitocenozy przedstawiają zubożałe 

postaci. Zbiorowiska upraw okopowych reprezentujące acidofilny związek Panico-

Setarion wykształcają się na uboższych i średnio żyznych piaskach gliniastych, a ich 

znamienną cechą jest stały udział grupy acidofilnych gatunków piaszczystych siedlisk. Na 

terenie gminy odnotowano należący do omawianego związku zespół chwastnicy 

jednostronnej i włośnicy sinej Echinochloo-Setarietum, wykształcany stosunkowo często 

na mniej kwaśnych, piaszczystych i gliniasto-piaszczystych glebach oraz rzadziej zespół 

palusznika nitkowatego Digitarietum ischaemi - na najuboższych, piaszczystych, 

kwaśnych i suchych glebach. Natomiast zespół z dominacją żółtlicy drobnokwiatowej 

Galinsogo-Setarietum należący do neutrofilnego związku Polygono-Chenopodion 

przywiązany do bogatych w azot, żyznych i optymalnie wilgotnych gleb próchnicznych, na 

terenie gminy rozwija się stosunkowo często w uprawach okopowych sąsiadujących z 

ogrodami przydomowymi i ogródkami działkowymi. Drugi z tego związku – zespół 

komosy wielonasiennej Oxalido-Chenopodietum polyspermi związany jest z żyznymi 

madami wykształcającymi się w strefie akumulacyjnej w dolinach rzecznych. 

Fragmentarycznie wykształcone fitocenozy tego zespołu odnotowano w dolinie 

Jemielnicy. 
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Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea 

mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato 

reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. 

terenami zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. 

Najczęściej w zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych.  

Grupa zbiorowisk muraw napiaskowych reprezentowana jest w gminie przez 

zespoły z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Należy do nich 

subatlantycki zespół szczotlichy siwej Spergulo vernalis-Corynephoretum, zespół 

goździka kropkowanego Diantho-Armerietum elongatae oraz zespół z dominacją 

połonicznika nagiego Sclerantho-Herniaretum glabrae. Płaty tych zespołów występują 

rzadko w miejscach piaszczystych, pastwiskach i nieużytkach na terenie całej gminy, m.in. 

na zachód od Łazisk.  

Do grupy zespołów roślinnych należących do zbiorowisk ciepłolubnych muraw o 

charakterze stepowym z klasy Fesuco-Brometea stwierdzono tu występowanie zespołu z 

dominacją kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy nadobnej Koelerio-Fesucetum 

rupicolae, porastające południowe stoki wzniesienia oraz nieużytki wokół nieczynnych 

kamieniołomów na południowy zachód od Gajdowych (Babica) oraz nieużytki wokół 

niewielkiego kamieniołomu w Gasiorowicach, tzw. „Skała” i południowe stoki doliny 

rzeki Jemielnicy z wychodniami wapieni w Jemielnicy.  

Na terenie gminy Jemielnica bardzo rzadko występują również zbiorowiska 

torfowiskowe i niskoturzycowe należące do klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. 

Najciekawsze z nich stwierdzono na torfowisku w sąsiedztwie Stawu Kasztal i Stawu 

Bożyszczok oraz wzdłuz szosy Wierchlesie - Zawadzkie. Stwierdzono w nich 

występowanie zespołu turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae oraz zespołu 

kwaśnych młak turzycowych Carici canescentis-Agrostietum caninae. Zespół turzycy 

nitkowatej najczęściej tworzy pływające darnie na powierzchni dystroficznych zbiorników 

wodnych i rozpoczyna proces sukcesji w kierunku torfowisk przejściowych lub wysokich. 

Na Śląsku Opolskim występuje dosyć rzadko i stanowi najczęściej pas okrajkowy 

torfowisk wysokich. Torfowiska wysokie z klasy Oxycocco-Sphagnetea, w postaci 

kadłubowych płatów występują tylko na torfowisku w sąsiedztwie Stawu Kasztal. 

Na skrajach borów sosnowych i ich prześwietleniach w północno-wschodniej 

części gminy wykształciły się na niewielkich powierzchniach fragmentarycznie 

wykształcone suche wrzosowiska Calluno-Genistetum z klasy Nardo-Callunetea.  
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W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych 

wykształcają się zbiorowiska okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie 

jak rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i cieciorka pstra Coronilla varia, które tworzą 

fragmentarycznie wykształcony zespół z dominacją rzepika pospolitego Trifolio-

Agrimonietum. Zbiorowisko to spotykane jest rzadko na obszarze całej gminy.  

Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla ligustru i 

tarniny Ligustro-Prunetum oraz zarośla tarniny i głogów Rubo fruticosi-Prunetum 

spinosi występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach, nieużytkach oraz 

obrzeżach kamieniołomów i dróg polnych. Natomiast wzdłuż brzegów Jemielnicy i 

Świbskiej wody występują obecnie bardzo rzadko łozowiska z przewagą wierzby szarej 

Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis.  

Na obszarze gminy Jemielnica, cechującej się stosunkowo dużą lesistością, 

występuje większość zbiorowisk leśnych, charakterystycznych dla terenów nizinnych i 

wyżynnych. W okolicach, m.in. Bokowych, Łazisk, w dolinie Jemielnicy i Małej Panwi 

oraz w północno-wschodniej części gminy spotykane są lasy liściaste. Natomiast na 

pozostałym terenie dominują bory sosnowe i lasy mieszane. 

Wśród lasów liściastych wiodącą rolę odgrywają lasy łęgowe. Najczęściej 

spotykanym na tym terenie jest łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, w którego 

drzewostanie dominuje olsza czarna Alnus glutinosa. Występuje on przede wszystkim w 

dolinie Jemielnicy, jej dopływach, obniżeniach terenu i nad brzegami zbiorników 

wodnych. W Jemielnicyna niewielkiej powierzchni występuje nadrzeczny łęg wierzbowy 

Salicetum albo-fragilis, występujący obecnie bardzo rzadko, a o jego dawnym 

liczniejszym tu występowaniu świadczą spotykane dosyć często pojedyncze wierzby: biała 

Salix alba i krucha S. fragilis (m.in. w dolinie Jemielnicy i Świbskiej Wody). W okolicach 

Centawy w dolinie Jemielnicy występuje ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum, który 

należy do rzadkich zbiorowisk leśnych wykształcających się w miejscach zabagnionych, 

ze stagnacją wody, charakteryzujących się dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa w 

drzewostanie i kępkową strukturą runa. Spośród pozostałych typów lasów liściastych na 

terenie gminy spotykane są grądy subkontynentalne Tilio cordatae-Carpinetum betuli, 

które w większości przypadków należą do zbiorowisk zubożałych pod względem 

florystycznym, fragmentarycznie wykształconych i pozbawionych gatunków 

charakterystycznych, m.in. w okolicach Bokowych i Łazisk.  

 Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na omawianym 

terenie największą powierzchnię. Jednak w niewielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach 
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leśnych ze starszym drzewostanem położonym na wydmach w okolicach Łazisk, 

Wierchlesia i Barutu, występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże 

Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie oraz już na znacznie 

mniejszych powierzchniach kontynentalne bory mieszane Querco roboris-Pinetum, m.in. 

w okolicach Wierchlesia. Najczęściej jednak spotykane są tu zbiorowiska wtórne, ze 

sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych, które mają niewielką wartość 

przyrodniczą. W bardzo ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują 

różne gatunki jeżyn Rubus sp. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. W 

miejscach wilgotnych lub zagłębieniach międzywydmowych w okolicach Łazisk, 

stwierdzono występowanie fitocenoz nawiązujących składem florystycznym do 

śródlądowego boru wilgotnego Molinio-Pinetum oraz sosnowego boru bagiennego 

Vaccinio uliginosi-Pinetum.  

 

Systematyczny wykaz rzadkich i ginących zespołów i zbiorowisk roślinnych  

 Na obszarze gminy Jemielnica stwierdzono występowanie około 100 zespołów i 

zbiorowisk roślinnych. Część z nich znalazła się na regionalnej „Czerwonej liście 

zbiorowisk województwa opolskiego” (kategorie zagrożenia podano w nawiasach obok 

zbiorowiska).  

Klasa: Asplenietea rupestria 

Rząd: Potentilletalia caulescentis 

Związek: Potentillion caulescentis 

 Zespół: Asplenietum trichomano-rutae-murariae (LC) 

Klasa: Isoëto-Nanojuncetea 

Rząd: Cyperetalia fusci 

Związek: Elatini-Eleocharition 

 Eleocharetum ovatae (EN) 

 

Klasa: Artemisietea vulgaris 

Rząd: Glechometalia hederaceae  

Związek: Aegopodion podagrariae 

 Phalarido-Petasitetum hybridi  (LC) 

Sambucetum ebuli (EN) 

Klasa: Potametea  

Rząd: Potametalia  
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Związek: Potamion 

 Potametum pectinati (LC) 

 Myriophylletum spicati (LC) 

Związek: Nymhaeion 

 Nupharo-Nymphaetum albae (NT) 

 Ranunculetum peltati (LC)  

Związek: Hottonion 

 Hottonietum palustris (LC) 

Związek: Ranunculion fluitantis  

 Ranunculetum fluitantis (EN) 

 Ranunculo-Callitrichetum hamulatae (VU) 

Klasa: Litorelletea uniflorae 

Związek: Litorelletalia uniflorae 

Rząd: Eleocharition acicularis 

 Eleocharitetum acicularis (LC) 

Klasa: Phragmitetea 

Rząd: Phragmitetalia 

Związek: Phragmition 

 Scirpetum lacustris (LC) 

 Sagitario-Sparganietum emersi (NT) 

 Oenantho-Roripetum (LC) 

Związek: Magnocaricion 

 Caricetum paniculatae (EN) 

 Caricetum elatae (LC) 

 Caricetum vesicariae (NT) 

 Caricetum vulpinae (LC) 

Klasa: Molinio-Arrhenatheretea 

Rząd: Molinietalia caeruleae 

Związek: Filipendulion ulmariae 

 Filipendulo-Geranietum (NT) 

Związek: Calthion palustris 

 Cirsietum rivularis (VU) 

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae  

Rząd: Scheuchzerietalia palustris  
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Związek: Caricion lasiocarpae 

 Caricetum lasiocarpae (EN) 

Klasa: Vaccinio-Piceetea 

Rząd: Vaccinio-Piceetalia 

Związek: Dicrano-Pinion 

Molinio-Pinetum (LC) 

Vaccinio uliginosi-Pinetum (CR) 

Klasa: Querco-Fagetea  

Rząd: Fagetalia sylvaticae 

Związek: Alno-Ulmion 

 Fraxino-Alnetum (NT) 

Związek: Carpinion betuli 

 Tilio cordatae-Carpinetum betuli (VU) 

 

Charakterystyka siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy 

Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywy Habitatowej) 

Część z występujących na terenie gminy Jemielnica siedlisk przyrodniczych 

(zbiorowisk roślinnych), podlega ochronie prawnej na mocy prawa europejskiego, 

wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 

r. (Dyrektywy Habitatowej). 

W nawiasach obok nazwy zbiorowiska podano kody Natura 2000 oznaczające 

oznaczenia kodowe w Interpretation Manual of Europaean Union Habitats (2003) oraz 

kody Physis oznaczające symbol używany w bazie danych Physis – hierarchicznego 

systemu kodowania typów siedlisk Palearktyki utworzony na użytek programu CORINE 

(Herbich red. 2004). Siedliska priorytetowe oznaczono gwiazdką. 

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników - związek 

Ranunculion fluitantis (Kod Natura: 3260; Kod Physis: 24.4) – stwierdzone w korycie 

Jemielnicy na całym jej odcinku w gminie Jemielnica. 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Kod Natura 2000: 7140.1; Kod Physis: 

54.5) – stwierdzone na niewielkiej powierzchni stwierdzone w północnej części Stawu 

Kasztal. 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion) (Kod Natura 2000: *91E0; Kod Physis: 44.13, 44.321, 
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44.334) – występują w dolinie Jemielnicy oraz w lokalnych obnizeniach terenu na 

powierzchni całej gminy. 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) (Kod Natura 2000: 9170; Kod Physis: 41.262, częściowo 41.263) – 

stwierdzony na niewielkich powierzchniach, m.in. w okolicach Bokowych i Łazisk 

Sosnowe bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum (Kod Natura 2000: *91D0.2; 

Kod Physis: 44.A211) – stwierdzone na niewielkich powierzchniach w okolicach Łazisk. 

 

Wykaz i charakterystyka gatunków roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy 

Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywy Habitatowej). 

Na terenie gminy Jemielnica nie stwierdzono występowania gatunków roślin 

wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992.  

 

Gatunki roślin chronione prawem polskim 

 Na terenie gminy Jemielnica stwierdzono występowanie 31 gatunków roślin 

prawnie chronionych.  

Objęte ochroną ściśła 

Groszek szerokolistny Lathyrus latifolius – (PL-CR, PLCZ-CR) 

Kilkaset osobników tego gatunku stwierdzono w nieczynnych kamieniołomach na 

wschód od Gajdowych. 

Lindernia mułowa Lindernia procumbens – (PL-EN, O-CR, PLCZ-EN, OCZ-CR) 

Kilkanaście osobników linderni mułowej stwierdzono na dnie wyschniętego stawu 

hodowlanego w Gąsiorowicach (Spałek 2017). 

Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum – (PL-VU, O-VU, OCZ-NT) 

Na terenie gminy Jemielnica kilkanaście osobników tego gatunku stwierdzono na 

podmokłych łąkach koło Wierchlesia.  

Pływacz drobny Utricularia minor – (PL-NT,O-VU) 

Kilkaset osobników tego gatunku stwierdzono w północnej części Stawu Kasztal. 

Pływacz zachodni Utricularia australis – (PL-NT,O-EN) 

Kilkaset osobników tego gatunku stwierdzono w północnej części Stawu Kasztal. 

Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia – (PL-NT, O-LC, OCZ-LC) 

Kilkadziesiąt osobników rosiczki okrągłolistnej stwierdzono w północnej części Stawu 

Kasztal. 
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Objęte ochroną częściową 

Bagno zwyczajne Ledum palustre – (O-LC) 

Gatunek ten występuje nielicznie w wilgotnych borach sosnowych w okolicach 

Łazisk i Stawu Kasztal. 

Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata – (O-EN) 

Kilka osobników tego gatunku stwierdzono na podmokłej łące na północ od 

Wierchlesia. 

Centuria pospolita Centaurium erythraea – (O-NT) 

Na terenie gminy stwierdzono liczne występowanie tego gatunku w zaroślach i 

murawach kserotermicznych oraz na terenie nieczynnych kamieniołomów wapienia na 

południowy zachód od Gajdowych. 

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis – (O-LC) 

Na terenie gminy stwierdzono dosyć liczne występowanie tego gatunku w zaroślach 

i murawach kserotermicznych oraz na terenie nieczynnych kamieniołomów wapienia na 

południowy zachód od Gajdowych. 

Grzybienie białe Nymphaea alba – (O-VU) 

Pojedyncze osobniki stwierdzono w Stawie Kasztal i jednym ze stawów 

hodowlanych w Gąsiorowicach. 

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine – (KW) 

Pojedyncze osobniki kruszczyka szerokolistnego na obszarze gminy Jemielnica 

stwierdzono w lesie oraz na skraju szosy między Wierchlesiem a Zawadzkiem, Barutem a 

Żędowicami, na skrajach dróg leśnych w okolicach Łazisk.  

Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis – (KW, O-NT) 

Na obszarze gminy Jemielnica nieliczne występowanie kukułki szerokolistnej 

stwierdzono na podmokłych łąkach na południe od Łazisk (Fot. 8), na północ od 

Wierchlesia oraz na śródleśnej łące między Bokowymi a Łaziskami.  

Listera jajowata Listera ovata – (KW, O-NT) 

Listera jajowata na obszarze gminy Jemielnica występuje pojedynczo w zaroślach 

na skraju drogi oraz pod linią wysokiego napięcia pomiędzy Wierchlesiem a Zawadzkiem.  

Pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbelata – (O-VU) 

Gatunek ten występuje zazwyczaj pojedynczo na rozproszonych stanowiskach w 

borach sosnowych w północnej części gminy. 

Rukiew wodna Nasturtium officinale – (O-VU) 
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Liczne występowanie tego gatunku stwierdzono w rzece Jemielnicy w okolicach 

Centawy. 

Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum – (O-LC) 

 Na terenie gminy pojedyncze osobniki tego gatunku zostały stwierdzone w 

wilgotnych lasach i zaroślach na całym obszarze kompleksu leśnego w północnej części 

gminy. Wawrzynek występuje również pojedynczo w lasach łęgowych w dolinie 

Jemielnicy na południe od Centawy.  

Widłak goździsty Lycopodium clavatum – (O-NT) 

Nieliczne występowanie tego gatunku stwierdzono w borach sosnowych na 

północny-wschód od Barutu. 

Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum – (O-NT) 

Gatunek ten występuje nielicznie w wilgotnych borach sosnowych na północ od 

Barutu oraz na północny zachód od Wierchlesia. 

Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans – (O-VU) 

Nieliczne jego występowanie stwierdzono w rzece Jemielnica, gdzie występuje w w 

okolicach Centawy i Jemielnicy.  

 

Gatunki rzadkie 

Na terenie gminy Jemielnica występują również gatunki roślin rzadkie w skali 

województwa. Najciekawsze z nich to: 

Cibora brunatna Cyperus fuscus (O-VU) 

 Kilkaset tysięcy osobników stwierdzono na dnie pozbawionych wody stawów 

hodowlanych w Gąsiorowicach. 

Czermień błotna Calla palustris (O-LC) 

 Nieliczne występowanie tego gatunku stwierdzono w części nadbrzeżnej Stawu 

Kasztal. 

  Łyszczec baldachogronowy Gypsophila fastigiata (O-EN) 

Na terenie gminy Jemielnica gatunek ten został stwierdzony na skraju boru 

sosnowego w miejscu piaszczystym w północno-wschodniej części gminy pomiędzy 

Barutem a Żędowicami, gdzie stwierdzono kilkadziesiąt jego osobników. 

Ośmiał mniejszy Cerinthe minor (O-VU) 

Kilka osobników tego gatunku stwierdzono na nieużytkach w sąsiedztwie 

nieczynnych kamieniołomów na południowy zachód od Gajdowych. 

Pszeniec różowy Melampyrum arvense (O-VU) 
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Gatunek ten występuje licznie w murawach kserotermicznych oraz na terenie 

nieczynnych kamieniołomów wapienia na północny zachód od Gajdowych.  

Rzęśl hakowata Callitriche hamulata (O-VU)  

 Na badanym terenie gatunek ten został stwierdzony w rzece Jemielnica w 

okolicach Centawy i Jemielnicy.  

Turzyca ciborowata Carex bohemica (O-LC) 

Na badanym terenie gatunek ten występuje okresowo na dnie pozbawionych wody 

stawach hodowlanych i na ich brzegach w Gąsiorowicach i w Centawie. 

Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa (O-VU) 

 Na terenie gminy gatunek ten występuje nielicznie w sąsiedztwie Stawu Kasztal.  

 

Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia 

Wśród przejawów działalności człowieka bardzo istotnym z przyrodniczego punktu 

widzenia jest przenoszenie organizmów poza granice ich naturalnego zasięgu. Celowo 

wprowadzone przez człowieka lub przypadkowo zawleczone gatunki w nowych obszarach 

ich występowania zachowują się bardzo różnie. Część z nich jest niezdolna do konkurencji 

z miejscowymi gatunkami, pojawiając się efemerycznie, inne wykazują jednak silne 

możliwości konkurencyjne, pozwalające na ich trwałe zadomowienie się, a nawet 

wypieranie rodzimych taksonów. Pod koniec XX w. proces rozprzestrzeniania się i 

zadomawiania obcych gatunków grzybów, roślin i zwierząt stał się tak poważny, że 

wymieniany jest z pośród kilku najważniejszych przyczyn zagrożenia różnorodności 

biologicznej w XXI w. (Tokarska-Guzik 2005). Z punktu widzenia ochrony przyrody 

szczególną uwagę należy zwrócić na gatunki inwazyjne, które odznaczają się wysokimi 

predyspozycjami konkurencyjnymi i możliwościami wnikania do zbiorowiska o 

charakterze naturalnym. W Europie szacuje się, że na jej obszarze występuje kilkaset 

gatunków obcego pochodzenia, trwale zadomowionych. Ich liczba zależna jest od regionu. 

W Czechach odnotowano 397 gatunków, a w Niemczech dotychczas podano ich 417. W 

Polsce ich liczba jest zbliżona i wynosi ponad 400 gatunków (Tokarska-Guzik 2005). 

Trwale zadomowione gatunki obcego pochodzenia licznie występują również na terenie 

gminy Jemielnica. Trwająca od wieków działalność gospodarcza człowieka sprzyjała i 

ciągle sprzyja rozprzestrzenianiu i zadomawianiu się gatunków obcych. Wiele spośród 

nich, jak chociażby tatarak zwyczajny Acorus calamus, czy moczarka kanadyjska Elodea 

canadensis stało się pospolitymi składnikami lokalnej flory, w tym również gminy 

Jemielnica, stąd też scharakteryzowano tylko wybrane gatunki obcego pochodzenia, 
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zadomowionych we florze gminy. Poniżej podano gatunki umieszczone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.w sprawie listy roślin i 

zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym: 

Kolczurka klapowana Echinocystis lobata 

Gatunek pochodzenia północno amerykańskiego, który został sprowadzony do 

Europy pod koniec XIX i na początku XX w. jako roślina ozdobna. W Polsce pojawił się w 

pierwszej połowie XX w. Obecnie występuje w całym kraju, szczególnie jednak często w 

jego południowo-wschodniej i środkowej części, gdzie rozprzestrzenia się nad brzegami 

rzek, strumieni, jezior i stawów oraz na terenach ruderalnych.  

W trakcie obecnych badań gatunek ten został stwierdzony stosunkowo często w 

dolinie Jemielnicy, m.in. w Gąsiorowicach.  

Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera 

 Gatunek ten pochodzi z Himalajów i wschodniej części Indii. Jako roślinę ozdobną 

sprowadzony został do Europy w pierwszej połowie XIX w. Pierwsza informacja o 

uprawie tej rośliny pochodzi z 1839 r. z ogrodu botanicznego w Kew w Wielkiej Brytanii. 

Natomiast na Śląsku gatunek ten pojawił się pod koniec XIX w. (Schube 1903) i są to jego 

pierwsze notowania z obszaru Polski (Tokarska-Guzik 2005). Obecnie znany jest z 

rozproszonych stanowisk w całym kraju. Częstszy jest jednak w Polsce południowej, gdzie 

występuje miejscami masowo, szczególnie w dolinach rzek i strumieni.  

W gminie Jemielnica występuje mijscami masowo w dolinie Jemielnicy, m.in. w 

Gąsiorowicach. 

Rdestowiec japoński (ostrokończysty) Reynoutria japonica 

 Gatunek ten pochodzi ze wschodniej Azji. Na terytorium Europy przybył w 

pierwszej połowie XIX w., gdzie był hodowany od 1825 r. Pół wieku później pojawił się w 

Polsce. Obecnie jest zadomowiony w wielu krajach europejskich, a także w Ameryce 

Północnej. W Polsce rozpowszechniony jest na całym obszarze, szczególnie w 

południowo-zachodniej i południowej części kraju, gdzie poza siedliskami 

antropogenicznymi wkracza także na siedliska nadrzeczne. 

Na terenie gminy gatunek ten został stwierdzony w kilku miejscach w dolinie 

Jemielnicy, m.in. w Bokowych.   
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4.3. Świat zwierząt 

Przeprowadzona w 2018 r. inwentaryzacja faunistyczna gminy Jemielnica miała na 

celu: przedstawienie aktualnych i precyzyjnych danych na temat występowania 

najważniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody gatunków zwierząt, wyznaczenie 

najcenniejszych faunistycznie obszarów, wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń 

dla znajdujących się na terenie gminy stanowisk fauny (Na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt). 

Za najcenniejsze faunistycznie obszary gminy uznano miejsca: rozrodu, stałego 

przebywania lub zdobywania pokarmu najrzadszych i zagrożonych gatunków zwierząt, 

rozrodu, stałego przebywania lub zdobywania pokarmu większej liczby rzadkich gatunków 

chronionych (zwłaszcza związanych z zanikającymi rodzajami siedlisk), rozrodu, stałego 

przebywania lub zdobywania pokarmu większych liczebnie populacji rzadkich gatunków 

chronionych (zwłaszcza związanych z zanikającymi rodzajami siedlisk), charakteryzujące 

się dużym bogactwem gatunkowym (w tym pospolitszych gatunków chronionych), 

spełniające funkcje lokalnej ostoi dla gatunków rzadko spotykanych na terenie gminy, 

wzbogacające różnorodność gatunkową i siedliskową danego terenu. 

 

Objęte ochroną bezkręgowce  

CZ – gatunki zwierząt objęte ochroną częściową 

 

Owady 

pachnica dębowa Osmoderma eremita  

czerwończyk nieparek Lycaanea dispar 

żagnica zielona Aeschna viridis 

biegacz zielonozłoty Carabus auroniteusCZ 

biegacz skórzasty Carabus coriaceusCZ 

biegacz leśny Carabus sylvestrisCZ 

trzmiel kamiennik Bombus lapidariusCZ 

trzmiel ziemny Bombus terrestrisCZ 

mrówka ćmawa Formica polyctenaCZ 

mrówka rudnica Formica rufaCZ 

szklarnik leśny Cordulegaster boltoniiCZ 
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Przegląd najciekawszych gatunków 

Pachnica dębowa Osmoderma eremita (KB2, DS2, PLCZ-VU) 

Kilka dorosłych osobników pachnicy stwierdzono w starych, próchniejących 

dębach w okolicach Centawy.  

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (KB2, DS2, DS4, PLCZ-LR) 

Stwierdzony na wilgotnych łąkach w dolinie Jemielnicy oraz w okolicach 

Wierlchlesia. 

 

Objęte ochroną kręgowce  

Ryby 

Śliz Barbatula barbatulaCZ 

Pojedyncze osobniki tego gatunku stwierdzono w Jemielnicy. 

 

Płazy 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

Traszka zwyczajna Triturus vulgarisCZ 

Ropucha szara Bufo bufoCZ 

Ropucha zielona Bufo viridis 

Rzekotka drzewna Hyla arborea 

Żaba jeziorkowa Rana lessonaeCZ 

Żaba moczarowa Rana arvalisCZ 

Żaba trawna Rana temporariaCZ 

Żaba wodna Rana esculentaCZ 

 

Przegląd najciekawszych gatunków 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (CH2, KB2, DS2,4, PL – NT, O-VU) 

Nieliczne osobniki odbywające gody obserwowano w Stawie Kasztal.  

Rzekotka drzewna Hyla arborea (KB2, DS4) 

Wykryto następujące miejsca, w których rzekotki odbywały gody w dużych ilościach: 

1. Staw Kasztal, 

2. stawy na północ od Łazisk, m.in. Staw Bożyszczok, 

3. śródpolny zbiornik wodny przy szosie z Dębiny do Piotrówki. 

Żaba jeziorkowa Rana lessonae (DS4) 

Wykryto następujące miejsca odbywania godów przez żaby jeziorkowe: 
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1. Staw Kasztal, 

2. stawy hodowlane w Gąsiorowicach. 

Żaba moczarowa Rana arvalis (KB2, DS4) 

Żaby moczarowe odbywające gody w znacznych ilościach obserwowano w 

następujących miejscach: 

1. Staw Kasztal, 

2. śródleśne stawy na północ od Łazisk, m.in. Staw Bożyszczok. 

 

Gady 

Jaszczurka zwinka Lacerta agilisCZ 

Jaszczurka żyworodna Lacerta viviparaCZ 

Padalec zwyczajny Anguis fragilisCZ 

Zaskroniec zwyczajny Natrix natrixCZ 

Gniewosz plamisty Coronella austriaca 

Żmija zygzakowata Vipera berusCZ 

 

Przegląd najważniejszych gatunków 

Gniewosz plamisty Coronella austriaca (KB2, DS4, PL-VU, O-CR, PLCZ-VU) 

Stwierdzony w borach sosnowych w okolicach Barutu oraz nieczynnych 

kamieniołomach koło Gajdowych. 

 

Ptaki lęgowe objęte ochroną (gnieżdżące się na terenie gminy) 

białorzytka Oenanthe oenanthe 

błotniak stawowy Circus aeruginosus 

bocian biały Ciconia ciconia 

bocian czarny Ciconia nigra 

bogatka Parus major 

brzęczka Locustella luscinioides 

cierniówka Sylvia communis 

czajka Vanellus vanellus 

czarnogłówka Parus montanus 

czubatka Parus cristatus 

derkacz Crex crex 

dudek Upupa epops 
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dymówka Hirundo rustica 

dzięcioł czarny Dryocopus martius 

dzięcioł duży Dendrocopos major 

dzięcioł zielonosiwy Picus canus  

dzwoniec Carduelis chloris 

gajówka Sylvia borin 

gąsiorek Lanius collurio 

głowienka Aythya ferina 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes 

jarzębatka Sylvia nisoria 

jastrząb Accipiter gentilis 

kapturka Sylvia atricapilla 

kląskawka Saxicola torquatus 

kokoszka Gallinula chloropus  

kopciuszek Phoenicurus ochruros 

kos Turdus merula 

kowalik Sitta europaea 

krętogłów Jynx torquilla 

krogulec Accipiter nisus 

kruk Corvus coraxCZ 

krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra 

kszyk Gallinago gallinago 

kukułka Cuculus canorus 

kulczyk Serinus serinus 

kwiczoł Turdus pilaris 

lelek Caprimulgus europaeus 

lerka Lulula arborea 

łabędź niemy Cygnus olor 

łozówka Acrocephalus palustris 

makolągwa Carduelis cannabina 

mazurek Passer montanus 

modraszka Parus caeruleus 

muchołówka szara Muscicapa striata 

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 
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mysikrólik Regulus regulus 

myszołów Buteo buteo 

oknówka Delichon urbicum 

ortolan Emberiza hortulana 

paszkot Turdus viscivorus 

pełzacz leśny Certhia familiaris 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla 

perkozek Tachybaptus ruficollis 

piecuszek Phyloscopus trochilus 

piegża Sylvia curruca 

pierwiosnek Phyloscopus collybita 

pliszka górska Motacilla cinerea 

pliszka siwa Motacilla alba 

pliszka żółta Motacilla flava 

pokląskwa Saxicola rubetra 

pokrzywnica Prunella modularis 

potrzeszcz Miliaria calandra 

potrzos Emberiza schoeniclus 

przepiórka Coturnix coturnix 

pustułka Falco tinnunculus 

puszczyk Strix aluco 

remiz Remiz pendulinus 

rudzik Erithacus rubecula 

sierpówka Streptopelia decaocto 

sieweczka rzeczna Charadrius dubius 

sikora uboga Parus palustris 

siniak Columba oenas 

skowronek Alauda arvensis 

sosnówka Parus ater 

sójka Garrulus glandarius 

strumieniówka Locustella fluviatilis 

strzyżyk Troglodytes troglodytes 

szczygieł Carduelis carduelis 

szpak Sturnus vulgaris 
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śpiewak Turdus philomelos 

świergotek drzewny Anthus trivialis 

świergotek łąkowy Anthus pratensis 

świerszczak Locustella naevia 

świstunka leśna Phyloscopus sibilatrix 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 

trznadel Emberiza citrinella 

turkawka Streptopelia turtur 

uszatka Asio otus 

wilga Oriolus oriolus 

wodnik Rallus aquaticus 

wrona siwa Corvus cornixCZ 

wróbel Passer domesticus 

zaganiacz Hippolais icterina 

zielonka Porzana parva 

zięba Fringilla coelebs 

zimorodek Alcedo atthis 

zniczek Regulus ignicapillus 

żuraw Grus grus 

 

Przegląd najważniejszych gatunków 

 

Błotniak stawowy Circus aeruginosus (KB2, DP1) 

W okresie lęgowym obserwowany w następujących miejscach, w których znajduje się 

odpowiedni biotop lęgowy: 

1. Staw Kasztal, 

2. stawy na północ od Łazisk, m.in. Staw Bożyszczok, 

3. stawy w Gąsiorowicach. 

Bocian biały Ciconia ciconia (KB2, DP1, O-LC) 

Gniazda z lęgami znaleziono w następujących miejscowościach:Wierchlesie, 

Łaziska, Gąsiorowice.  

Bocian czarny Ciconia nigra (KB2, DP1, O-LC) 
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Występowanie bociana czarnego w okresie lęgowym stwierdzono w kompleksie 

leśnym na północny zachód od Łazisk. 

Derkacz Crex crex (KB2, DP1, PL-DD, O-VU) 

Wykryto trzy stanowiska: 

1. łąki na wschód od Bokowych  

2. łąki na północ od Piotrówki  

3. łąki na południe od Łazisk  

Dudek Upupa epops (KB2, PL-DD, O-NT) 

Dorosłe z młodymi obserwowano w piaskowni na południowy wschód od 

Jemielnicy. 

Dzięcioł czarny Dryocopus martius (KB2, DP1) 

W lasach północnej części gminy gatunek ten jest nieliczny prawdopodobnie z 

powodu niskiego udziału dojrzałych drzewostanów. W większym zagęszczeniu napotkany 

w kompleksie leśnym na wschód od Centawy. 

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus (KB2, DP1) 

Gnieździ się w lasach na północ od Łazisk. 

Gąsiorek Lanius collurio (KB2, DP1) 

Gatunek ten występuje nielicznie we wszystkich dogodnych siedliskach na terenie 

całej gminy. Większe skupiska par lęgowych stwierdzono w następujących miejscach: 

1. skraj lasu na północny zachód od Łazisk  

2. tereny rolnicze na południowy zachód od Piotrówki  

Jarzębatka Sylvia nisoria (KB2, DP1) 

Wykryta w następujących miejscach: 

1. skraj lasu na północny zachód od Łazisk  

2. tereny rolnicze na południowy zachód od Piotrówki. 

Lelek Caprimulgus europaeus (KB2, DP1) 

Wykryto następujące stanowiska: 

1. rozległe uprawy leśne wewnątrz kompleksu leśnego na północ od Łazisk  

2. zadrzewienie śródpolne na wschód od Bokowych  

Lerka Lulula arborea (DP1) 

Obecność śpiewających samców, ptaków z pokarmem wykryto na większości 

odwiedzonych upraw leśnych i zrębów w lasach całej północnej części gminy i kompleksu 

leśnego na wschód od Centawy. 

Ortolan Emberiza hortulana (KB2, DP1) 
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Kategoria zagrożenia: brak 

Prawne podstawy ochrony: CH,  

Napotkany w dwóch miejscach: 

1. skraj lasu na północny zachód od Łazisk  

2. aleja drzew przy drodze z Centawy do Warmątowic  

3. śródpolna aleja drzew na wschód od Centawy  

4. pola koło Gajdowych  

Zielonka Porzana parva (KB2, DP1, PL-NT, O-EN) 

Stwierdzona na Stawie Bożyszczok koło Łazisk oraz na stawie hodowlanym w 

Gąsiorowicach. 

Zimorodek Alcedo atthis (KB2, DP1) 

Stwierdzony w dolinie Jemielnicy koło Centawy i Jemielnicy. 

Żuraw Grus grus (KB2, DP1) 

Stwierdzono go na Stawie Kasztal i Bożyszczok. 

 

Objęte ochroną ssaki (rozrodcze) 

jeż zachodni Erinaceus europaeusCZ 

kret Talpa europaeaCZ 

łasica Mustela nivalisCZ 

ryjówka aksamitna Sorex araceusCZ 

wiewiórka pospolita Sciurus vulgarisCZ 

wydra Lutra lutraCZ 

 

Przegląd najważniejszych gatunków 

Wydra Lutra lutra (KB2, DS2, DS4) 

Występowanie wydry stwierdzono na Stawie Kasztal i sąsiadującym z nim cieku 

wodnym, na śródleśnych stawach na północ od Łazisk (m.in. Staw Bożyszczok) oraz w 

dolinie Jemielnicy. 

 

5. Proponowane formy ochrony przyrody 

Użytki ekologiczne 

Babica 

Obszar proponowany do ochrony znajduje się około 1,5 km na południowy zachód 

od centrum Jemielnicy (na południowy zachód od Gajdowych), przy południowo-
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zachodniej granicy gminy, na skraju kompleksu leśnego. Do ochrony proponuje się 

najbardziej na północ wysunięty fragment wyraźnie zaznaczającego się wzniesienia 

ograniczonego warstwicą 240 m. Na obszarze tym znajduje się m.in. nieczynny 

kamieniołom wapienia z dobrze zachowanymi odsłonięciami warstw gorazdeckich, 

charakteryzujących się detrytycznością i porowatością. Stropową część tych warstw 

stanowią wapienie średnioławicowe, beżowe, naprzemianlegle ułożone ławice wapieni 

detrytycznych i krystalicznych. Młodszą partię wapienia muszlowego stanowią warstwy 

terebratulowe – margle cienkoławicowe i wapienie z terebratulami oraz wapienie 

krynoidowe, posiadające duże nagromadzenie fauny, głównie ramienionogów. 

Wystąpienie rozciąga się na długości około 20 m, przy średniej wysokości około 2 m. 

Na obszarze proponowanego użytku występują na stosunkowo duzych 

powierzchniach murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea należące zazyczaj do 

zespołu z dominacją kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy nadobnej Koelerio-Fesucetum 

rupicolae oraz zbiorowiska zaroślowe, najczęściej zarośla ligustru i tarniny Ligustro-

Prunetum. Na jego obszarze stwierdzono występowanie licznych gatunków chronionych i 

rzadkich, m.in. centurię pospolitą Centaurium erythraea, dziewięćsiła bezłodygowego 

Carlina acaulis, pszeńca różowego Melampyrum arvense oraz znanego z kilku stanowisk 

w całym kraju groszka szerokolistnego Lathyrus latifolius. 

Występuje tu wiele objetych ochroną gatunków zwierząt, w tym narażony w Polsce 

na wymarcie gniewosz plamisty Coronella austriaca. 

 

6. Podsumowanie i wnioski 

Stan i zagrożenia szaty roslinnej 

 Szata roślinna gminy Jemielnica wykazuje bardzo duże zróżnicowanie. W wyniku 

prowadzonych badań terenowych stwierdzono tu wiele interesujących gatunków roślin 

oraz zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych.  

Najcenniejsze i najbogatsze pod względem florystycznym są zbiorowiska wodne, 

namułkowe oraz ciepłolubnych muraw. Bogata roślinność wodna i namułkowa tego 

terenu powinna być przedmiotem szczególnej troski. Największym dla nich 

zagrożeniem jest zaniechanie gospodarki rybackiej na pocysterskich stawach 

hodowlanych, które powinny stać się przyrodniczą „wizytówką” gminy. Taki los, 

spotkał stwy hodowlane w Bokowych, które od kilku lat nie są zagospodarowane. 

Wszelkie zmiany w nasłonecznieniu muraw, spowodowane zarastaniem przez 

krzewy i drzewa mogą spowodować drastyczne zmiany w szacie roślinnej. Interesująca, 
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choć bardzo rzadko występująca roślinność torfowiskowa i bagienna tego terenu powinna 

być przedmiotem szczególnej troski. Wszelkie zmiany w stosunkach wodnych tych 

zbiorowisk mogą spowodować nieodwracalne zmiany w ich składzie gatunkowym.  

Zbiorowiska leśne badanego obszaru wydają się być zagrożone głównie przez 

zmianę warunków hydrologicznych siedlisk. Wynikiem tego jest proces zanikania borów 

bagiennych. Bardzo niekorzystne, niestety nadal praktykowane, są zręby zupełne oraz 

nasadzenia sosny na siedliskach lasów liściastych. 

 

Stan i zagrożenia fauny 

Lasy na terenie gminy Jemielnica cechuje młody wiek drzewostanów. Na 

omawianym terenie do rzadkości należą gatunki zamieszkujące dojrzałe drzewostany, 

zwłaszcza liściaste. Nieliczny jest dzięcioł czarny, gatunek wskaźnikowy starych 

drzewostanów iglastych. Natomiast bardzo rozpowszechnione są gatunki zasiedlające 

zręby, rozległe tereny upraw leśnych i starsze młodniki. Wśród nich stwierdzono 

występowanie w znacznej ilości kilku interesujących gatunków takich jak: lelek, turkawka 

czy lerka. Dynamika liczebność tych gatunków będzie uzależniona od sposobu 

prowadzenia gospodarki leśnej. Można przypuszczać, że w przyszłości, wraz ze wzrostem 

udziału starszych klas wiekowych lasu, wzrośnie liczba i liczebność najcenniejszych 

gatunków leśnych zasiedlających starodrzew, a swój udział w awifaunie leśnej zmniejszą 

gatunki zasiedlające młodociane stadia lasu. 

Największa liczba cennych gatunków występujących na terenie gminy Jemielnica 

związana jest z łąkami i urozmaiconym krajobrazem rolniczym. Likwidacja śródpolnych 

zakrzaczeń, zadrzewień i alej, a także zamiana łąk na grunty orne może spowodować 

znaczne zubożenie awifauny gminy. 

Do największych, potencjalnych zagrożeń dla fauny występującej na terenie gminy 

Jemielnica należą: 

▪ zamiana łąk w grunty orne, 

▪ usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach otwartych, 

▪ likwidacja starych, dziuplastych i martwych drzew w lasach, 

▪ zagospodarowanie stawów na potrzeby rekreacji związanej ze stałą i uciążliwą dla 

zwierząt obecnością ludzi (łowiska komercyjne), 

▪ intensyfikacja metod hodowli ryb na stawach, 

▪ likwidacja zbiorników wodnych, 

▪ zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania terenów podmokłych. 
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Fot. 1. Zbiorowiska namułkowe na dnie stawu hodowlanego w Gąsiorowicach. Fot. 

Krzysztof Spałek 

 

 

 
Fot. 2. Groszek szerokolistny w proponowanym użytku ekologicznym Babica. Fot. 

Krzysztof Spałek 
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Fot. 3. Dziewięćsił bezłodygowy w proponowanym użytku ekologicznym Babica. Fot. 

Krzysztof Spałek 

 

 

 

 

 
Fot. 4. Cibora brunatna w zbiorowiskach namułkowych na dnie stawu hodowlanego w 

Gąsiorowicach. Fot. Krzysztof Spałek 
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Fot. 5. Godujące ropuchy szare w użytku ekologicznym Staw Kasztal. Fot. Krzysztof 

Spałek 

 

 

 

 

 
Fot. 6. Gniewosz plamisty w okolicach Barutu. Fot. Krzysztof Spałek 
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Fot. 7. Kolczurka klapowana w dolinie Jemielnicy w Gąsiorowicach. Fot. Krzysztof 

Spałek 

 

 

 

 

 
Fot. 8. Niecierpek gruczołowaty w dolinie Jemielnicy w Gąsiorowicach. Fot. Krzysztof 

Spałek 
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Fot. 9. Rdestowiec japoński (ostrokończysty) w dolinie Jemielnicy w Bokowych. Fot. 

Krzysztof Spałek 

 

 

 

 
Fot. 10. Wychodnie skał wapiennych w proponowanym użytku ekologicznym Babica. Fot. 

Krzysztof Spałek 

 


