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1. Wstęp
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. Warunki te
realizuje się przez:
• racjonalne

gospodarowanie

zasobami

przyrodniczymi

w

aspekcie

rodzajów

podejmowanych aktywności i skali tych aktywności,
• organizację i restytucję systemu ekologicznego w przestrzeni gminy, który zapewni:
-

ochronę walorom przyrodniczym, zwłaszcza rzadkim i chronionym gatunkom roślin
i zwierząt, zbiorowiskom roślinnym, ekosystemom, abiotycznym komponentom
środowiska i walorom krajobrazowym,

-

ciągłość i trwałość procesów ekologicznych, w tym obiegu materii, przepływu
energii i informacji, zwłaszcza genetycznej (migracji gatunków),

-

środowiskotwórcze zasilanie przestrzeni

zagospodarowanej

przez

regulację

stosunków hydrologicznych i hydrogeologicznych, tworzenie zdrowych warunków
mikro- i mezoklimatycznych, ochronę gleb przed erozją, stworzenie warunków dla
procesów samooczyszczania się środowiska, itp.
Podstawowym wymogiem zachowania równowagi ekologicznej przestrzeni jest
znajomość struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Stanowią one o
walorach przyrodniczych przestrzeni gminy. Wiedza o stanie naturalnych struktur
ekologicznych

w

długiej

perspektywie

rozwojowej

jest

fundamentem

rozwoju

administracyjno-prawnym

ochrony

ekologicznie bezpiecznego.
Problematyka

przyrodnicza

w

systemie

środowiska jest obecnie szeroko reprezentowana w różnych instrumentach gospodarki
przestrzennej, m.in. studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin,

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego,

opracowaniach

ekofizjograficznych i prognozach do tych planów, ocenach oddziaływania na środowisko,
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czy nawet w tak podstawowym instrumencie zagospodarowania przestrzeni, jak decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Posiadanie aktualnej inwentaryzacji
przyrodniczej jest niezbędnym warunkiem opracowania strategii rozwoju gminy, w tym
obecnie bardzo ważnego - rozwoju turystycznego gminy. Staje się również bardzo
pomocne w pozyskiwaniu środków z przedakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej. Po
przystąpieniu do Unii w przypadku pozyskiwania środków na rozwój zwiazany z ochroną
środowiska, ochroną przyrody i turystyki, w tym przyrodniczej, z niektórych funduszy
strukturalnych posiadanie opracowania inwentaryzującego i waloryzującego zasoby
przyrodnicze gminy jest niezbędne.

2. Metodyka
Szczegółowymi badaniami geobotanicznymi i faunistycznymi objęto obszar Gminy
Zawadzkie w sezonie wegetacyjnym 2015 r. Wykorzystano również wyniki badań
przeprowadzone z lat wczesniejszych. Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze
scharakteryzowano na podstawie zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą BraunBlaqueta (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).
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:
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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.
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.
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.
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
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej
fauny i flory.
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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.

Terminy wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej w terenie:
Badania terenowe siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych i flory prowadzono w
następujących okresach:
•

zespoły leśne i zadrzewienia – od marca do końca sierpnia

•

cieki i zbiorniki wodne – od maja do końca sierpnia

•

łąki, zbiorowiska segetalne i zbiorowiska szuwarowe – od kwietnia do końca września

•

grzyby (w tym porosty) – od czerwca do końca września

•

mszaki – od maja do końca września

•

paprotniki i rośliny kwiatowe – od marca do końca września
Badania terenowe siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych i flory prowadzono

w kolejnych fazach rozwoju grup roślinnych – wykonano 5 cykli wyjazdowych (kwiecień,
maj, czerwiec, sierpień, wrzesień).
Badania terenowe fauny prowadzono w terminach i porach doby o największej
aktywności poszczególnych grup zwierząt:
•

bezkręgowce, w tym głownie owady – od początku kwietnia do końca września

•

ryby – od początku kwietnia do końca sierpnia

•

płazy i gady – od marca do końca czerwca oraz od września do 15 października

•

ptaki – od marca do końca lipca oraz od września do 15 października

•

ssaki, w tym nietoperze – od marca do 15 października

3. Osobliwości geologiczne
Skrzemieniałe drewno
Na

polach

w

Gminie

Zawadzkie

stwierdzono

nieliczne

występowanie

interesujących fragmentów skrzemieniałego drewna, na których, zazwyczaj wyraźnie, są
zaznaczone wielobarwne pierścienie przyrostów rocznych (Fot. 1). Skamieniałe drewno
pochodzi z różnych epok geologicznych i spotykane jest na wszystkich kontynentach. Na
terenie Gminy Zawadzkie fragmenty skrzemieniałego drewna przywędrowały wraz z
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lodowcem ze Skandynawii. Niektóre ze stanowisk na świecie są rozległymi fragmentami
prehistorycznych lasów, niekiedy nawet pogrzebanych w pozycji wzrostu, najczęściej
jednak spotykane są drobne wystąpienia zalegające w naniesionych złożach wtórnych.
Najbardziej znanym złożem jest Skamieniały Las koło Holbrook w Arizonie (USA).
Można tam znaleźć skrzemieniałe pnie późnotriasowych drzew z rodziny araukariowatych
do 65 m długości i 3 m średnicy sprzed około 200 milionów lat. Obszar Skamieniałego
Lasu w 1962 r. został ogłoszony parkiem narodowym. Od tego czasu pozyskiwanie i
wywóz okazów jest zabronione, choć ciągle trwa nielegalne wydobycie. Równie niezwykłe
skrzemieniałe lasy, ze stojącymi jeszcze pniami skamieniałych drzew można podziwiać w
Parku Narodowym Yellowstone. Największy z nich mierzy prawie 6 m średnicy. Lasy te
są pozostałością trzeciorzędowej puszczy, która została przysypana warstwą popiołu z
czynnego wówczas na tym obszarze wulkanu. Uwalniające się z wulkanicznego popiołu
wielkie ilości rozpuszczalnych krzemianów wysyciły tkanki roślinne, powodując ich
skrzemienienie. Najstarsza wzmianka o skrzemieniałych drzewach z terenu Polski
pochodzi z „Historia Polonica” Jana Długosza z 1480 r., gdzie opisane zostały pnie z
Roztocza. Ich okazy występują tam do dnia dzisiejszego, a w miejscowościach Siedliska i
Bondyrz znajdują się Muzea Roztoczańskiego Skamieniałego Drewna. Późnokarbońskie i
wczesnopermskie skamieniałe drewno jest również często spotykane w okolicach Nowej
Rudy na Dolnym Śląsku i na zachód od Krakowa. Natomiast w Czerwionce koło Rybnika
opisano stanowisko karbońskiego lasu, w którym pogrzebane są między innymi
pojedyncze pnie z rodzaju Sigillaria w pozycji wzrostu, co jest ewenementem na skalę
światową. Ponadto w Lichwinie koło Tarnowa można zobaczyć trzymetrowy skamieniały
pień drzewa wydobyty z pobliskiego wyrobiska. Skrzemieniałe drewno stanowi dobry i
efektowny surowiec zdobniczy i jubilerski, gdyż jego pierwotne tkanki roślinne zostały
impregnowane wieloma minerałami, m.in. opalem, chalcedonem, kwarcem, pirytem.
Skamieniałe drewno okazać się może bardzo cennym i poszukiwanym materiałem, ze
względu na swą porowatą strukturę. Niezwykle skomplikowana sieć mikrokanałów może
dostarczyć ogromną powierzchnię, gdyż tylko 1 gram tego materiału po odpowiednim
rozwarstwieniu może pokryć powierzchnię równą boisku piłkarskiemu.

4. Grzyby
Zainteresowanie grzybami okolic Zawadzkiego sięga końca XIX w. (Schroeter
1889, 1908). W okresie powojennym nie prowadzono żadnych badań nad mykoflorą tego
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terenu. Dopiero pod koniec lat 90. XX w. na tym obszarze podjęto badania nad
rozmieszczeniem rzadkich i interesujących gatunków grzybów (Nowak, Spałek 2001).
Na terenie Gminy Zawadzkie obecnie stwierdzono występowanie 1 gatunku grzyba
zlichenizowanego (porostu) objętego ochroną ścisłą, oraz 10 gatunków grzybów objętych
ochroną częściową, w tym 6 gatunków grzybów zlichenizowanych (Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów). Część z nich została umieszczona na „Czerwonej liście grzybów
wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce” (Wojewoda, Ławrynowicz 2006), gdzie
grzyby podzielono w zależności od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: Ex - wymarłe i
prawdopodobnie wymarłe, E - wymierające, V - narażone na wymarcie, R - rzadkie oraz I
- o nieokreślonym zagrożeniu.
Gatunki grzybów chronione prawem polskim
Objęte ochroną ścisłą grzyby zlichenizowane (porosty)
Mąkla rozłożysta Evernia divaricata (E)
Kilka osobników tego gatunku stwierdzono w młodniku modrzewiowym w
zachodniej części gminy (Fot. 2).
Objęte ochroną częściową grzyby wielkoowocnikowe
Ozorek dębowy Fistulina hepatica (R)
Stwierdzony na północ od Kielczy – 2 owocniki występowały na pomnikowym
dębie szypułkowym (Fot. 3).
Soplówka bukowa Hericium coralloides (V)
Stwierdzona na zachód od Zawadzkiego – 1 owocnik występował na
obumierającym dębie szypułkowym w dolinie Małej Panwi.
Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus (R)
Kilkanaście owocników tego gatunku stwierdzono na wydmie piaszczystej w borze
sosnowym na północ od Kielczy (Fot. 4).
Żagwica listkowata Grifola frondosa (V)
Stwierdzony na północ od Kielczy – 1 owocnik występował na dębie szypułkowym
w dolinie Małej Panwi (Fot. 5).
Objęte ochroną częściową grzyby zlichenizowane (porosty)
Brodaczka zwyczajna Usnea dasypoga
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Kilkadziesiąt osobników tego gatunku stwierdzono w młodniku modrzewiowym w
zachodniej części gminy.
Chrobotek leśny Cladonia arbuscula
Występuje dosyć często w borach sosnowych na obszarze całej Gminy Zawadzkie.
Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina
Występuje dosyć często w borach sosnowych na obszarze całej Gminy Zawadzkie.
Chrobotek smukły Cladonia ciliata
Występuje bardzo rzadko w borach sosnowych na obszarze całej Gminy
Zawadzkie.
Pawężnica psia Peltigera canina (V)
Stwierdzona na 1 stanowisku w borze sosnowym na północ od Kielczy
Płucnica islandzka Cetraria islandica (V)
Występuje dosyć rzadko w borach sosnowych na obszarze całej Gminy Zawadzkie
Fot. 6).
5. Szata roślinna
Wstęp
Na obszarze województwa opolskiego, w tym również Gminy Zawadzkie, 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 XIX w. 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,
doprowadziły w ciągu ostatnich lat do znacznego zubożenia rodzimej flory Śląska
Opolskiego. Nie bez znaczenia, szczególnie dla obszarów położonych w dolinach rzek,
było podjęcie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym najbardziej
negatywnego

w

skutkach

dla

środowiska
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przyrodniczego,

budowania

wałów

odgradzających znaczne obszary doliny od cyklicznych zalewów i meliorowania skrzydeł
dolin. Równie istotna na obszarze Gminy Zawadzkie, szczególnie w połowie XX w., 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 w. (np. Wimmer
1844, Fiek 1881, Schube 1903).
Roślinność potencjalna
Cały obszar Gminy Zawadzkie, w zależności od warunków glebowych, powinny
porastać różnego rodzaju zbiorowiska leśne (Matuszkiewicz red. 1991). W dolinach Małej
Panwi i jej większych dopływów potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-olszowe
Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum). Na pozostałym obszarze powinny dominować
suboceaniczne bory świeże Leucobryo-Pinetum (północna część gminy) oraz grądy
subkontynentalne Tilio cordatae-Carpinetum betuli i kontynentalne bory mieszane Querco
roboris-Pinetum (południowa część gminy).
Zbiorowiska roślinne
Duże zróżnicowanie roślinności Gminy Zawadzkie 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), jak i półnaturalnym i antropogenicznym
(m.in. łąkowe, polne, ruderalne).
Mała Panew ze starorzeczami i zakolami, liczne stawy hodowlane oraz strumienie i
rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych,
reprezentowanych na omawianym terenie przez 13 fitocenoz z klas Lemnetea minoris oraz
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 Zawadzkie jest
zespół rzęsy trójrowkowej Lemnetum trisulcae, który występuje często w różnego rodzaju
płytkich zbiornikach wodnych. W zbiorowisku tym dominuje najczęściej rzęsa drobna
Lemna minor. Niemniej pospolity jest zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis
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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 budowany na tym terenie najczęściej przez
pospolitszego grążela żółtego Nuphar lutea. Fitocenozy z dominacją grzybieni białych
Nymphaea alba stwierdzono jedynie w starorzeczach Małej Panwi w Żędowicach i koło
Kielczy. Do najbardziej interesujących, ze względu na rzadkość występowania w skali
regionu, zespołów wodnych na terenie gminy należą: zespół żabiścieku pływającego
Hydrocharitetum morsus-ranae stwierdzony w kanale hutniczym koło Zawadzkiego,
zespół okrężnicy bagiennej Hottonietum palustris, który występuje w starorzeczu Małej
Panwi w Żędowicach, zbiorniku przeciwpożarowym w Kielczy oraz w Rowie Kokockim
na północ od Kielczy, zespół z dominacją rzęśli hakowatej Ranunculo-Callitrichetum
hamulatae występujący w Małej Panwi na całym odcinku w gminie oraz zespół z
dominacją podwodnej formy potocznika wąskolistnego Ranunculo-Sietum erecto-submersi
stwierdzony w potoku w centrum Kielczy (Fot. 7).
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 szuwar ponikła błotngo Eleocharitetum palustris. Rzadziej spotykane są: zespół z
dominacją strzałki wodnej Sagitario-Sparganietum emersi, zespół czermieni błotnej
Calletum palustris, zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, zespół tataraku
Acoretum calami, zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego Oenantho-Roripetum
oraz zespół manny mielec Glycerietum maximae stwierdzone m.in. w stawie hutniczym w
Zawadzkiem. 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 kosaćca żółtego Iridetum pseudacori
zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia
terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis występujący
pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy
dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół
turzycy sztywnej Caricetum gracilis. Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i zajmującym
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Phalaridetum arundinaceae. Porasta on aluwia rzeczne i obniżenia zarówno w
kompleksach łąk jak i w strefie brzegowej starorzeczy i stawów.
Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej Gminy Zawadzkie są łąki położone w
dolinie Małej Panwi. 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 Żędowic i Kielczy
zbiorowiska ziołoroślowe z dominacją wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i
Lysimachio vulgaris-Fipenduletum Dosyć pospolicie w całej dolinie Małej Panwi
spotykane jest zbiorowisko łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego
Cirsietum rivularis. Najczęściej tworzy on małe powierzchniowo fitocenozy w miejscach
podmokłych. Gatunkiem dominującym w płatach jest ostrożen łąkowy Cirsium rivulare.
Charakterystyczna fizjonomia tego zbiorowiska, zwłaszcza podczas kwitnienia ostrożenia
łąkowego, dobrze wyodrębnia go spośród innych zbiorowisk łąkowych. W Polsce zespół
ostrożenia łąkowego ma cechy zbiorowiska o zasięgu borealno-górskim. Należy on do
typowych zbiorowisk antropogenicznych, zajmując siedliska łęgowe lub olsowe. Jego
występowanie wymaga stałej ingerencji człowieka. Zaprzestanie wykaszania jego płatów
powoduje

najczęściej

znaczne

zubożenie

składu

florystycznego.

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 pastwiska. Pospolite w gminie Zawadzkie
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, wiechlina roczna Poa annua czy
rdest ptasi Polygonum aviculare. Na zasobnych w azot wilgotnych glebach w dolinie
Małej Panwi 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.
Dosyć pospolite w Gminie Zawadzkie są zespoły roślinne użytków rolnych,
zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące
uprawom roślin zbożowych (rząd Centauretalia cyani) i okopowych (rząd PolygonoChenopodietalia) zajmują miejscami duże powierzchnie i stanowią bardzo ważny element
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krajobrazu, szczególnie w południowo-wschodniej części gminy. Na obszarze omawianej
gminy 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, który wykształca się w postaci typowej na powierzchniach
gruntów ornych gminy. 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 Zawadzkie 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 Zawadzkie
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 Małej Panwi.
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.
Najciekawszym z tej grupy jest zespół z dominacją lepiężnika różowego PhalaridoPetasitetum hybridi stwierdzony nad brzegiem strumienia w Kielczy i jej okolicach.
W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych
wykształcają się zbiorowiska okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie
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jak rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i cieciorka pstra Coronilla varia, które tworzą
fragmentarycznie wykształcony zespół z dominacją rzepika pospolitego TrifolioAgrimonietum. Zbiorowisko to spotykane jest rzadko w zachodniej części gminy.
Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla tarniny RhamnoCornetum sanguinei występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach i
obrzeżach dróg polnych. Natomiast wzdłuż brzegów Małej Panwi występują rzadko
łozowiska z przewagą wierzby szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny
nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis.
Na obszarze Gminy Zawadzkie, cechującej się dużą lesistością, występuje
większość zbiorowisk leśnych, charakterystycznych dla terenów nizinnych. W dolinie
Małej Panwi spotykane są lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie dominują bory
sosnowe. Wśród lasów liściastych wiodącą rolę odgrywają grądy subkontynentalne Tilio
cordatae-Carpinetum betuli, które występują miejscami na niewielkich powierzchniach w
dolinie Małej Panwi. W większości przypadków są to zbiorowiska zubożałe pod względem
florystycznym,

fragmentarycznie

wykształcone

i

pozbawione

gatunków

charakterystycznych. Bardzo często ich pochodzenie związane jest z sukcesją łęgów
wywołaną zmianami stosunków wodnych. Spotkać w nich można pomnikowe okazy
dębów szypułkowych Quercus robur. Są to pozostałości po występujących tu dawniej
pierwotnych lasach grądowych i łęgowych. Niestety część z nich już usycha. Dosyć często
w dolinie Małej Panwi, jej dopływach, nad brzegami zbiorników wodnych oraz lokalnych
obniżeniach terenu występuje również łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, w
drzewostanie którego dominuje olsza czarna Alnus glutinosa. Pozostałe typy lasów
liściastych występują już na mniejszych powierzchniach. Należą do nich: łęg jesionowowiązowy Ficario-Ulmetum minoris, który zajmuje obecnie niewielkie powierzchnie,
tworząc najczęściej razem z grądami niskimi drobnopowierzchniowy kompleks
mozaikowy, 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 oraz 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. Niewielkie płaty tego
zbiorowiska występują w dolinie Małej Panwi na południowy zachód od Zawadzkiego
oraz w okolicach Żędowic i Kielczy.
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Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na omawianym
terenie największą powierzchnię. W wielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze
starszym drzewostanem położonym na wydmach w północnej i południowej części gminy,
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. Często 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, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych.W
zagłębieniach międzywydmowych stwierdzono występowanie fitocenoz nawiązujących
składem florystycznym do śródlądowego boru wilgotnego Molinio-Pinetum i sosnowego
boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum. Najlepiej wykształcone płaty tych
zbiorowisk zaobserwowano w północnej części gminy, m.in. na północny wschód od
Kielczy i na obszarze tzw. „Książęcych Stawów”.
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 przebiegu oraz w sąsiedztwie proponowanych
wariantów drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów-Nisko zbiorowisk roślinnych
podlega ochronie prawnej na mocy prawa polskiego lub 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
Małej Panwi na całym jej odcinku w Gminie Zawadzkie oraz w jej niewielkim dopływie w
centrum Kielczy (Fot. 7).

14

Starorzecza z roślinnością ze związku Potamion i Nymhaeion (klasa Potametea)
(Kod Natura 2000: 3150.1, 3150.2; Kod Physis: 22.13 X (22.41, 22.42, 22.43). –
stwierdzone zostało jedno starorzecze Małej Panwi na północ od Kielczy.
Ziołorośla nadrzeczne ze związku Convolvuletalia sepium (Kod Natura 2000:
6430; Kod Physis: 37.81442) – stwierdzone w nad brzegami Małej Panwi na całym jej
odcinku w Gminie Zawadzkie, zazwyczaj na niewielkich powierzchniach.
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Kod Natura 2000: 7140.1; Kod Physis:
54.5) – stwierdzone na niewielkiej powierzchni na północ od Kielczy.
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion) (Kod Natura 2000: *91E0; Kod Physis: 44.13, 44.321,
44.334) – występują w dolinie Małej Panwi oraz w lokalnych obnizeniach terenu na
powierzchni całej Gminy Zawadzkie
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum) (Kod Natura 2000: 9170; Kod Physis: 41.262, częściowo 41.263) –
stwierdzony w dolinie Małej Panwi na zachód od Zawadzkiego (Fot. 8).
Sosnowe bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum (Kod Natura 2000: *91D0.2;
Kod Physis: 44.A211) – stwierdzone na niewielkich powierzchniach na północ i północny
wschód od Kilelczy.
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 Zawadzkie nie stwierdzono występowania gatunków roślin
wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992
r.

Gatunki chronione prawem polskim
Obecnie na terenie Gminy Zawadzkie stwierdzono występowanie 33 gatunki roślin
prawnie chronionych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin). Część z tych taksonów znalazła się na „Czerwonej
liście roślin i grzybów w Polsce” (Mirek i in. (red) 2006) – (skrót PL) oraz wojewódzkiej
„Czerwonej liście roślin zagrożonych w województwie opolskim” (Nowak i in. 2008) –
(skrót O). Na liście krajowej i regionalnej rośliny podzielono w zależności od stopnia
zagrożenia na 5 kategorii: Ex - wymarłe i prawdopodobnie wymarłe, E – wymierające, V –
narażone, R – rzadkie, I - o nieokreślonym zagrożeniu. Na liście wojewódzkiej natomiast
15

stopnie zagrożenia gatunków podano w postaci nowych symboli literowych, wyróżniając
w ten sposób 7 kategorii zagrożenia. Są to: EX – wymarłe, EW - wymarłe w wolnej
przyrodzie, CE - krytycznie zagrożone, EN – zagrożone,VU - narażone, LR - niższego
ryzyka, DD - o danych niedostatecznych. Listę florystyczną podano w porządku
alfabetycznym. Nazewnictwo gatunków przyjęto według Mirka i in. (2002). Systematykę i
nazewnictwo zbiorowisk roślinnych przyjęto według Matuszkiewicza (2005).
Na terenie gminy stwierdzono występowanie 33 gatunki roślin objętych ochroną, w
tym 7 gatunków ściśle chronionych i 26 gatunków objętych ochroną częściową.
Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą
Kruszczyk błotny Epipactis palustris (PL-V, O-VU)
Na terenie Gminy Zawadzkie kilkanaście osobników kruszczyka błotnego
odnotowano na torfowisku na wschód od Zawadzkiego.
Lilia złotogłów Lilium martagon (O-LC)
Pojedyncze osobniki tego gatunku stwierdzono w lasach liściastych i zaroślach na
zachód od Zawadzkiego w dolinie Małej Panwi (Fot. 9).
Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum (PL-V, O-VU)
Na terenie Gminy Zawadzkie nasięźrzał pospolity występuje pojedynczo na
śródleśnej łące między Zawadzkiem a Żędowicami oraz w zaroślach na wschód od
Kielczy.
Pływacz drobny Utricularia minor (PL-V, VU)
Gatunek ten został stwierdzony w kanale hutniczym w Zawadzkiem oraz w
starorzeczu Małej Panwi na północ od Kielczy.
Pływacz zachodni Utricularia australis (PL-V, O-EN)
Gatunek ten został stwierdzony w starorzeczu Małej Panwi na północ od Kielczy.
Stwierdzono w nim kilkadziesiąt osobników (Fot. 10).
Rojownik pospolity Jovibarba sobolifera (O-CR)
Kilkadziesiąt osobników tego gatunku stwierdzono na piaszczystym nieużytku w
północnej części Kielczy (Spałek 2009) (Fot. 11).
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia (PL-V, O-LC)
Nieliczne stanowiska tego gatunku zostały stwierdzone na torfowisku na północ od
Kielczy (Fot. 12).
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Gatunki roślin objęte ochroną częściową
Mchy Bryophyta
Bielistka biała Leucobryum glaucum
Występuje dosyć rzadko w borach sosnowych na obszarze całej Gminy Zawadzkie.
Drabik drzewkowaty Climacium dendroides
Występuje dosyć często w borach sosnowych na obszarze całej Gminy Zawadzkie.
Mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata
Występuje bardzo rzadko na terenach podmokłych, m.in. na torfowisku na wschód
od Zawadzkiego.
Płonnik pospolity Polytrichum communae
Występuje dosyć często w różnego typu zbiorowiskach leśnych na obszarze całej
Gminy Zawadzkie.
Próchniczek błotny Aulacomnium palustre
Występuje bardzo rzadko na terenach podmokłych, m.in. na torfowisku na wschód
od Zawadzkiego.
Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
Występuje dosyć często w borach sosnowych na obszarze całej Gminy Zawadzkie.
Torfowiec błotny Sphagnum palustre
Torfowiec brunatny Sphagnum fuscum
Torfowiec kończysty Sphagnum fallax
Torfowiec pogięty Sphagnum flexuosum
Torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum
Gatunki z rodzaju torfowiec występują dosyć rzadko na torfowiskach i
podtorfieniach na obszarze całej gminy.
Rośliny naczyniowe
Bagno zwyczajne Ledum palustre (O-LC)
Gatunek ten występuje miejscami dosyć licznie w wilgotnych borach sosnowych
oraz borach bagiennych w południowej i północnej części gminy.
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata (O-EN)
Na terenie Gminy Zawadzkie bobrek trójlistkowy występuje pojedynczo na kilku
stanowiskach na wschód od Zawadzkiego, miedzy Zawadzkiem a Żędowicami, w
Żędowicach, na północny wschód od Żędowic oraz na północny wschód od Kielczy.

17

Centuria pospolita Centaurium erythraea (O-NT)
Nieliczne występowanie tego gatunku stwierdzono na drodze oddziałowej na
północ od Żędowic oraz w zaroślach nad Małą Panwią na północ od Kielczy.
Ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum (O-VU)
Na terenie Gminy Zawadzkie odnotowano nieliczne stanowisko ciemiężycy
zielonej w grądzie na północny zachód od Zawadzkiego w Dolinie Małej Panwi.
Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
W granicach Gminy Zawadzkie kilkanaście jego osobników stwierdzono w łęgu
jesionowo-olszowym Fraxino-Alnetum w sąsiedztwie stawu hutniczego w Zawadzkiem.
Grzybienie białe Nymphaea alba (O-VU)
W Gminie Zawadzkie nieliczne występowanie tego gatunku zostało stwierdzone w
starorzeczach Małej Panwi w Żędowicach oraz na północny wschód od Kielczy.
Jaskier wielki Ranunculus lingua (PL-V, O-VU)
Pojedyncze jego osobniki stwierdzono w zbiorowiskach szuwarowych nad
brzegiem stawu hutniczego w Zawadzkiem.
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
Pojedyncze występowanie kruszczyka szerokolistnego stwierdzono na skraju lasu
mieszanego na zachód i południowy zachód od Zawadzkiego.
Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (O-NT)
W obszarze Gminy Zawadzkie stwierdzono dosyć liczne występowanie kukułki
szerokolistnej na podmokłych łąkach i torfowiskach na wschód od Zawadzkiego, między
Zawadzkiem a Żędowicami, w Żędowicach, w między Żędowicami a Kielczą, w Kielczy
oraz na północny wschód od tej miejscowości.
Listera jajowata Listera ovata (O-NT)
Listera jajowata w granicach Gminy Zawadzkie występuje pojedynczo w zaroślach
na skraju drogi na południe od Zawadzkiego.
Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora (O-VU)
Kilka osobników tego gatunku zostało stwierdzonych w ciepłolubnych zaroślach na
zachód od Zawadzkiego.
Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis
W Gminie Zawadzkie jej nieliczne występowanie stwierdzono w zaroślach nad
Małą Panwią na zachód, północny zachód i północny wschód od Zawadzkiego.
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Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum (O-LC)
Na terenie Gminy Zawadzkie gatunek ten został stwierdzony w lasach, głównie
liściastych i mieszanych oraz zaroślach na południe i zachód od Zawadzkiego.
Widłak goździsty Lycopodium clavatum (O-NT)
Nieliczne występowanie tego stwierdzono na kilku stanowiskach w borach
sosnowych na północny wschód od Zawadzkiego oraz na północ od Kielczy.
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum (O-NT)
Na terenie Gminy Zawadzkie gatunek ten występuje nielicznie na kilku
stanowiskach w wilgotnych borach sosnowych na południe od Zawadzkiego i Żędowic.
Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans (O-VU)
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 Zawadzkie. 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
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Zawadzkie, stąd też scharakteryzowano tylko wybrane gatunki obcego pochodzenia,
zadomowionych we florze gminy.
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 Małej Panwi.
Erechites jastrzębcowaty Erechtites hieraciifolia
Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej i Południowej. W Europie stwierdzony
po raz pierwszy w okolicy Zagrzebia w 1876 r. Pierwsze notowanie z obszaru Polski w
obecnych granicach pochodzi z Prószkowa na Śląsku Opolskim. W Polsce obecnie znany
jest z około 100 stanowisk, które koncentrują się przede wszystkim w południowozachodniej części kraju. Gatunek ten rozprzestrzenia się w wilgotnych lasach iglastych,
mieszanych i kwaśnych dąbrowach, na porębach, drogach leśnych i stanowiskach
ruderalnych oraz w zbiorowiskach szuwarowych, w lasach łęgowych i buczynach.
Na obszarze Gminy Zawadzkie pojedyncze osobniki tego gatunku zostały
stwierdzone w borach sosnowych północnej części gminy.
Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
Gatunek ten, pochodzący z Azji Środkowej, w Europie bardzo szybko zdziczał po
zawleczeniu go do ogrodów botanicznych w Genewie i Dreźnie w 1837 r. W Polsce
obecnie występuje bardzo pospolicie w różnego typu zbiorowiskach leśnych, najczęściej
jednak w wilgotnych, zacienionych lasach liściastych oraz w borach, zazwyczaj wzdłuż
cieków i dróg leśnych.
Na terenie Gminy Zawadzkie występuje bardzo pospolicie, szczególnie w lasach
lisciastych i mieszanych.
Rdestowiec 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
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południowo-zachodniej

i

południowej

części

kraju,

gdzie

poza

siedliskami

antropogenicznymi wkracza także na siedliska nadrzeczne.
Na terenie Gminy Zawadzkie gatunek ten został stwierdzony w kilku miejscach w
dolinie Małej Panwi (Fot. 13).
Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis
Gatunek pochodzenia amerykańskiego, który został sprowadzony do Europy na
początku XVIII w. lub wcześniej jako roślina ozdobna. Obecnie w Polsce występuje
pospolicie w całym kraju, gdzie rozprzestrzenia się zazwyczaj na nieużytkach i ugorach,
obrzeżach koryt rzek i strumieni, groblach wokół stawów hodowlanych, poboczach dróg
Gatunek ten występuje bardzo pospolicie na całym obszarze Gminy Zawadzkie w
różnego typu siedliskach.
6. Świat zwierząt
Wstęp
Przeprowadzona w 2015 r. inwentaryzacja faunistyczna Gminy Zawadzkie 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.
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Ssaki objęte ochroną częściową
Łasica Mustela nivalis
Gatunek ten spotykany jest dosyć rzadko w dolinie Małej Panwi w okolicach
Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy.
Wydra Lutra lutra (KB2, DS2, DS4)
Ślady żerowania tego gatunku zostały stwierdzony na całym odcinku Małej Panwi
w Gminie Zawadzkie oraz w stawie hutniczym w Zawadzkiem.
Jeż europejski Erinaceus europeus
Gatunek ten jest spotykany stosunkowo często na obszarze całej gminy.
Bóbr europejski Castor fiber (DS2, DS4)
Liczne ślady obecności tego gatunku (nory, ścięte drzewa i gałęzie) stwierdzono na
całym odcinku Małej Panwi w Gminie Zawadzkie oraz w jej większych dopływach.
Karczownik ziemnowodny Arvicola amphibius
Gatunek ten został stwierdzony na licznych stanowiskach w Małej Panwi oraz w
stawie hutniczym w Zawadzkiem i kanale hutniczym między Zawadzkiem a Kielczą.
Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
Występuję dosyć rzadko na obszarze całej gminy. Najczęściej spotykana w lasach
liściastych i mieszanych w dolinie Małej Panwi.
Kret Talpa europaea
Gatunek ten jest spotykany bardzo często na obszarze całej gminy.
Ptaki lęgowe objęte ochroną gnieżdżące się na terenie Gminy Zawadzkie
(CZ – gatunki objęte ochroną częściową)
bączek Ixobrychus minutus
białorzytka Oenanthe oenanthe
bocian biały Ciconia ciconia
bogatka Parus major
cierniówka Sylvia communis
czarnogłówka Parus montanus
czubatka Parus cristatus
derkacz Crex crex
dudek Upupa epops
dymówka Hirundo rustica
dzięcioł czarny Dryocopus martius
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dzięcioł duży Dendrocopos major
dzięcioł średni Dendrocopos medius
dzięcioł zielonosiwy Picus canus
dzięcioł zielony Picus viridis
dzięciołek Dendrocopos minor
dzwoniec Carduelis chloris
gajówka Sylvia borin
gąsiorek Lanius collurio
gil Pyrrhula pyrrhula
grubodziób Coccothraustes coccothraustes
jarzębatka Sylvia nisoria
jastrząb Accipiter gentilis
jerzyk Apus apus
kapturka Sylvia atricapilla
kląskawka Saxicola torquata
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
lerka Lulula arborea
łabędź niemy Cygnus olor
łozówka Acrocephalus palustris
makolągwa Carduelis cannabina
modraszka Parus caeruleus
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
muchołówka szara Muscicapa striata
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muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
mysikrólik Regulus regulus
myszołów Buteo buteo
oknówka Delichon urbica
ortolan Emberiza hortulana
paszkot Turdus viscivorus
pełzacz leśny Certhia familiaris
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
piecuszek Phyloscopus trochilus
piegża Sylvia curruca
pierwiosnek Phyloscopus collybita
pleszka Phoenicurus phoenicurus
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
raniuszek Aegithalos caudatus
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
rudzik Erithacus rubecula
samotnik Tringa ochropus
sierpówka Streptopelia decaocto
sikora uboga Parus palustris
skowronek Alauda arvensis
słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
sosnówka Parus ater
sójka Garrulus glandarius
sroka Pica picaCZ
srokosz Lanius excubitor
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strzyżyk Troglodytes troglodytes
szczygieł Carduelis carduelis
szpak Sturnus vulgaris
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
włochatka Aegolius funereus
wodnik Rallus aquaticus
wrona Corvus coroneCZ
wróbel Passer domesticus
zaganiacz Hippolais icterina
zięba Fringilla coelebs
zimorodek Alcedo atthis
zniczek Regulus ignicapillus
żuraw Grus grus
Przegląd najciekawszych gatunków
Bączek Ixobrychus minutus (KB2, DP1)
Żerującą parę tego gatunku stwierdzono wielokrotnie w okresie lęgowym w
zbiorowiskach szuwarowych w stawie hutniczym w Zawadzkiem).
Białorzytka Oenanthe oenanthe (KB2)
Para tego gatunku została stwierdzonia na miejskim wysypisku śmieci na południe
od Kielczy.
Bocian biały Ciconia ciconia (DP1, KB2)
Jedno zajęte przez parę gniazdo stwierdzono w Kielczy-Starym Osiedlu.
Błotniak zbożowy Circus cyaneus (DP1, KB2)
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Żerującą parę tego gatunku w okresie lęgowym stwierdzono wielokrotnie na
rozległych śródleśnych łąkach na płd.-zach. od Zawadzkiego w części położonej na płd.wsch. od szosy.
Derkacz Crex crex (DP1, KB2)
Podczas sezonu lęgowego występowanie derkaczy stwierdzono w następujących
miejscach:
•

podmokła łąka w obniżeniu terenu na wschodnim skraju Kielczy przy
południowym brzegu Małej Panwi

•

łąki przy północnym brzegu Małej Panwi między Kielczą a Żędowicami
(Młynem Bombelka)

•

łąka Łazy przy północnym brzegu Małej Panwi na płn. od Żędowic

•

łąka około 0,5 km na płn.-zach. od Żędowic

•

rozległe śródleśne łąki na płd.-zach. od Zawadzkiego, część położona na płd.wsch. od szosy

•

rozległe śródleśne łąki na płd.-zach. od Zawadzkiego, część położona na płn.zach. od szosy

Dudek Upupa epops (KB2)
Jedną parę w okresie lęgowym obserwowano między Kielczą a Żędowicami.
Dzięcioł czarny Dryocopus martius (DP1, KB2)
Występuje we wszystkich kompleksach leśnych na terenie Gminy Zawadzkie.
Największe jego zagęszczenie odnotowano w kompleksie leśnym na zachód od
Zawadzkiego.
Dzięcioł średni Dendrocopos medius (DP1, KB2)
Występowanie tego gatunku stwierdzono wyłącznie w najstarszych drzewostanach
liściastych rosnących bezpośrednio nad Małą Panwią na zachód od Zawadzkiego.
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus (DP1, KB2)
Występowanie tego gatunku stwierdzono wyłącznie w najstarszych drzewostanach
liściastych rosnących bezpośrednio nad Małą Panwią na zachód od Zawadzkiego.
Dzięcioł zielony Picus viridis (KB2)
Występowanie tego gatunku stwierdzono wyłącznie w najstarszych drzewostanach
liściastych rosnących bezpośrednio nad Małą Panwią na zachód od Zawadzkiego.
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Gąsiorek Lanius collurio (DP1, KB2)
W sezonie lęgowym stwierdzony pojedynczo na obszarze całej Gminy Zawadzkie.
Jarzębatka Sylvia nisoria (DP1, KB2)
W sezonie lęgowym stwierdzona na łakach na płd.-zach. od Zawadzkiego oraz na
południe od Żędowic.
Kląskawka Saxicola torquata (KB2)
Lęgi tego gatunku stwierdzono na obszarze całej Gminy Zawadzkie na terenach
niezalesionych.
Krogulec Accipiter nisus (KB2)
Żerujacą parę stwierdzono w okresie lęgowym w kompleksie leśnym na północ od
Kielczy.
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra (KB2)
Gatunek ten nie ma stałej pory lęgowej i może przystępować do lęgów przez cały
rok. Po odbytych lęgach koczuje na znacznym obszarze. Wykazuje też fluktuacje
liczebności z roku na rok związane z urodzajem nasion drzew iglastych, które stanowią
jego pokarm. W związku z tym trudno jest ustalić charakter jego występowania. W okresie
wiosennym obserwowano śpiewające samce w w dolinie Małej Panwi co wskazuje na
możliwość lęgu.
Lerka Lulula arborea (DP1)
Pary tego gatunku stwierdzono w okresie lęgowym w komleksach leśnych na
zachód od Zawadzkiego, na południe od Żędowic i na północ od Kielczy.
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis (DP1, KB2)
Parę tego gatunku w okresie lęgowym stwierdzono w okolicach starorzeczach
Małej Panwi na północ od Kielczy.
Ortolan Emberiza hortulana (DP1)
Pary tego gatunku stwierdzono w okresie lęgowym na południe od Żędowic i
Pleszka Phoenicurus phoenicurus (KB2)
Występowanie pleszki stwierdzono w kompleksie leśnym na północ od Małej
Panwi w okolicach Kielczy.
Pliszka górska Motacilla cinerea (KB2)
W okresie lęgowym stwierdzonono następujące stanowiska:
•

Mała Panew na zach. od Zawadzkiego

•

młyn wodny w Żędowicach

•

strumień w centrum Kielczy, między cmentarzem a kościołem
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Pliszki górskie występowały na Małej Panwi koło Zawadzkiego już w latach 80. XX
w. (Dyrcz i in. 1991).
Pokląskwa Saxicola rubetra (KB2)
Lęgi tego gatunku stwierdzono na obszarze całej Gminy Zawadzkie na terenach
niezalesionych.
Pustułka Falco tinnunculus (KB2)
W okresie lęgowym żerującą parę stwierdzono w okolicach Żędowic.
Samotnik Tringa ochropus (KB2)
W okresie lęgowym pojedyncze osobniki zostały stwierdzone na rzeką Bziczką. Z
uwagi na dogodne warunki siedliskowe istnieje możliwość, że samotnik przystępuje do
lęgów w dolinie tej rzeki.
Srokosz Lanius excubitor (KB2)
W okresie lęgowym stwierdzony nielicznie na łąkach w okolicach Zawadzkiego,
Żędowic i Kielczy.
Świergotek łąkowy Anthus pratensis (KB2)
W okresie lęgowym stwierdzony dosyć licznie na podmokłych i wilgotnych łąkach
w okolicach Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy.
Świerszczak Locustella naevia (KB2)
W okresie lęgowym stwierdzony dosyć licznie na łąkach i nieużytkach w okolicach
Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy.
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus (KB2)
Gatunek ten został stwierdzony w stawie hutniczym w Zawadzkiem, kanale
hutniczym między Zawadzkiem a Żędowicami oraz w stawach hodowlanych w
Żędowicach.
Włochatka Aegolius funereus (DP1, KB2)
Stwierdzona w okresie lęgowym w kompleksie leśnym na południe od Żędowic.
Włochatka gnieździ się w dziuplach wykutych przez dzięcioła czarnego, od obecności
których uzależnione jest jej występowanie.
Zimorodek Alcedo atthis (DP1, KB2)
Gatunek ten gnieżdzi się nad brzegami Małej Panwi na zachód od Zawadzkiego
oraz w Żędowicach i Kielczy.
Żuraw Grus grus (DP1, KB2)
Lęgi tego gatunku stwierdzono w następujących miejscach: Wykryto następujące
stanowiska: Bagno Koło (oddział 228c, obręb Zawadzkie), śródleśny staw na płn.-wsch. od
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Żędowic (oddział 136l, obręb Kielcza) oraz okolice łąki „Łazy” przy północnym brzegu
Małej Panwi na północ od Żędowic.
Gatunki gadów objęte ochroną stwierdzone na terenie Gminy Zawadzkie
(CZ – gatunki objęte ochroną częściową)
gniewosz plamisty Coronella austriaca
jaszczurka zwinka Lacerta agilisCZ
jaszczurka żyworodna Lacerta viviparaCZ
padalec zwyczajny Anguis fragilisCZ
zaskroniec zwyczajny Natrix natrixCZ
żmija zygzakowata Vipera berusCZ
Przegląd najciekawszych gatunków
Gniewosz plamisty Coronella austriaca (KB2, DS4)
Stwierdzony w borach sosnowych na północ od Żędowic i Kielczy oraz na zachód
od Zawadzkiego.
Gatunki płazów objęte ochroną stwierdzone na terenie Gminy Zawadzkie
(CZ – gatunki objęte ochroną częściową)
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 arvalis
żaba trawna Rana temporariaCZ
żaba wodna Rana esculentaCZ
Przegląd najciekawszych gatunków
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (KB2, DS2,4)
Nieliczne osobniki odbywające gody stwierdzono w stawie i kanale hutniczym w
Zawadzkiem.
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Ropucha zielona Bufo viridis (DS4, KB2)
Odbywające gody ropuchy zielone stwierdzono w stawie hutniczym w
Zawadzkiem oraz starorzeczu Małej Panwi w Kielczy.
Rzekotka drzewna Hyla arborea (DS4, KB2)
Odbywające gody rzekotki stwierdzono na bagnie Koło (oddział 228c, obręb
Zawadzkie).
Żaba jeziorkowa Rana lessonae (DS4)
Odbywające gody żaby jeziorkowe stwierdzono na bagnie Koło (oddział 228c, obręb
Zawadzkie) (Fot. 14) oraz śródleśnym stawie na płn.-wsch. od Żędowic (oddział 136l,
obręb Kielcza).
Żaba moczarowa Rana arvalis (DS4, KB2)
W trakcie badań stwierdzono nieliczne godujące osobniki w stawie hutniczym w
Zawadzkiem oraz na bagnie Koło (oddział 228c, obręb Zawadzkie) (Fot. 15).
Gatunki ryb objęte ochroną stwierdzone na terenie Gminy Zawadzkie
(CZ – gatunki objęte ochroną częściową)
Śliz Barbatula barbatulaCZ
Pojedyncze osobniki tego gatunku stwierdzono w Małej Panwi i jej dopływach.
Minóg strumieniowy Lampetra planeriCZ
Pojedyncze godujące osobniki tego gatunku stwierdzono w Małej Panwi między
Zawadzkiem a Żędowicami oraz w kanale hutniczym w Zawadzkiem (Fot. 16).
Gatunki bezkregowców objęte ochroną stwierdzone na terenie Gminy Zawadzkie
(CZ – gatunki objęte ochroną częściową)
Małże
gałeczka rzeczna Sphaerium rivicolaCZ
Ślimaki
ślimak winniczek Helix pomatiaCZ
Owady
pachnica dębowa Osmoderma eremita
czerwończyk nieparek Lycaanea dispar
modraszek telejus Maculinea teleius
strzępotek hero Coenonymha hero
trzepla zielona Ophiogompus cecilia
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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
Przegląd najciekawszych gatunków
Gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola
Kilka osobników tego gatunku stwierdzono w Małej Panwi na wschód od Kielczy
(Fot. 17). Dotychczas nie był notowany w tej rzecze. Gałeczka rzeczna to słodkowodny
małż, występujący dosyć rzadko w dużych europejskich rzekach nizinnych. W Polsce
został stwierdzony, m.in. w Wiśle, Odrze, Narwi, Bugu. Gatunek ten znosi lekkie
zasolenie, stąd też można go spotkać również w Zalewie Szczecińskim i Wiślanym. Do
niedawna gałeczka rzeczna należała w naszym kraju do stosunkowo często spotykanych,
obecnie jednak zanika na wielu stanowiskach, podobnie jak w innych krajach Europy.
Gatunek ten ustępuje w zachodniej i centralnej części zasięgu, gdzie spadek liczebności
populacji szacowany jest na 50 do 90%. W związku z tym na Czerwonej Liście IUCN
posiada status gatunku narażonego na wyginięcie (VU). W Polsce jest gatunkiem objętym
częściową ochroną gatunkową. Przyczyn zanikania jego populacji upatruje się w
postępującym zanieczyszczeniu siedlisk i spadku koncentracji tlenu w wodzie, na które jest
bardzo wrażliwy. Jednak w niskiej temperaturze wody (10-15oC), gatunek ten jest bardziej
odporny na zanieczyszczenia. W latach 50. XX w. gałeczka rzeczna została wprowadzona
do dorzecza Dniepru na Ukrainie jako pokarm dla ryb. Zasiedla najczęściej dno mulistopiaszczyste, w miejscach o umiarkowanej prędkości prądu wody, do głębokości 10 m.
Małż ten należy do rodziny groszkówkowatych i jest ich największym reprezentantem w
Polsce. Jego muszla osiąga długość 18-30 mm i jest stosunkowo mocna, delikatnie i
równomiernie prążkowana, prążki stają się coraz mocniej zaznaczone w miarę wzrostu
małża. U gałeczki rzecznej występuje polimorfizm barwy muszli: od żółtawej do
oliwkowoszarej lub brązowawej warstwy rogowej, czasami miejscami bladożółtej lub z
ciemniejszymi poprzecznymi wstawkami. Osobniki młodociane bardziej płaskie niż
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dorosłe, o słabo zaznaczonych szczytach muszli, równomiernie żółtawe. Gatunek ten żywi
się planktonem i detrytusem.
Pachnica dębowa Osmoderma eremita (KB2, DS2)
Kilka dorosłych osobników pachnicy stwierdzono w starych, próchniejących
dębach w dolinie Małej Panwi na zachód od Zawadzkiego (Fot. 18).
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (KB2, DS2, DS4)
Stwierdzony na wilgotnych łąkach na północ od Żędowic (Fot. 19).
Strzępotek hero Coenonympha hero (KB2, DS4)
Stwierdzony na wilgotnych łąkach na północ od Żędowic.
Modraszek telejus Maculinea teleius (KB2, DS4)
Stwierdzony na łąkach w dolinie Małej Panwi na południe od Kielczy (Fot. 20).
Jego nazwa gatunkowa wywodzi się od greckiego słowa „teleios” - doskonały. Gatunek
ten najprawdopodobniej wyewoluował w kontynentalnej części Azji wschodniej. Obecnie
zasiedla obszary klimatu umiarkowanego od Europy zachodniej po Daleki Wschód. W
naszym kraju przebiega północna granica zasięgu tego gatunku. Występuje przede
wszystkim w środkowej oraz w południowej Polsce, a na północ sięga najdalej na
Mazowsze. U dorosłych osobników tego motyla wyraźnie zaznaczony jest dymorfizm
płciowy. Wierzch skrzydeł samców jest koloru jasnoniebieskiego z szeroką czarną
obwódką brzeżną z czarnymi plamkami. Wierzch skrzydeł samic jest czarnobrunatny z
nieco szerszą ciemną obwódką niż u samców ze słabo widocznymi czarnymi plamkami.
Samica modraszka telejusa składa jaja na kwiatostanach krwiściągu lekarskiego, gatunku
spotykanego zazwyczaj na wilgotnych łąkach użytkowanych ekstensywnie. Młoda
gąsienica żyje w ukryciu, odżywiając się elementami kwiatostanów. Okres ten trwa 2–3
tygodnie, następnie gąsienica spada na ziemię. Leżąc na ziemi imituje zagubioną larwę
mrówki. Gąsienice w tym okresie są w stanie wydzielać substancje chemiczne
przywabiające wiele gatunków mrówek z rodzaju wścieklica, przede wszystkim gniazda
wścieklicy uszatki, rzadziej wścieklicy zwyczajnej. Po odnalezieniu przez robotnice
leżącej zazwyczaj nieruchomo larwy rozpoczyna się proces jej adopcji. U modraszka
telejusa trwa on średnio kilkadziesiąt minut. Gąsienica wydziela w tym czasie z gruczołu
nektarowego słodką substancję dodatkowo zachęcając mrówki do adopcji. Następnie, o ile
zostanie zaakceptowana, przenoszona jest do mrowiska. Samica tego motyla przy wyborze
miejsca składania jaj kieruje się nie tylko obecnością rośliny, ale także obecnością w
pobliżu gniazd właściwego gatunku mrówek. Ma to szczególne znaczenie, gdyż krwiściąg
lekarski jest częściej spotykany niż gniazda mrówek gospodarzy, larwa nie adoptowana lub
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adoptowana przez niewłaściwy gatunek mrówki ginie. Po znalezieniu się w mrowisku
gąsienica dostosowuje swoje feromony do feromonów wydzielanych przez gatunek
mrówek gospodarzy, co w większości przypadków zapewnia jej bezpieczeństwo przeżycia.
Wewnątrz mrowiska larwa żywi się jajami i larwami mrówek, unikając kontaktu z
robotnicami.

W

okresie

między

adopcją

i

dostaniem

się

do

mrowiska,

a

przepoczwarzeniem się gąsienica modraszka zwiększa masę swojego ciała blisko
stukrotnie. Po trzech tygodniach od przepoczwarzenia wylęga się motyl, który następnie
stara się szybko opuścić mrowisko. Co ciekawe dorosłe modraszki telejus wysysają nektar
tylko z kwiatów o kolorze fioletowym, różowym i czerwonym. W poszukiwaniu nektaru
odwiedzają kwiaty krwiściągu lekarskiego, wyki ptasiej, sierpika barwierskiego, głowienki
pospolitej, czarcikęsu łąkowego i krwawnicy pospolitej. Ze względu na ciekawą i złożoną
biologię i co za tym idzie, coraz rzadsze występowanie, modraszek telejus został
umieszczony w Światowej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych opracowanej przez
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Został również ujęty w
Europejskiej Czerwonej Liście Motyli, Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, a także w
Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. W naszym kraju, jak
dotychczas gatunek ten ma się znacznie lepiej w porównaniu z innymi krajami Europy.
Mimo tego, lokalne jego populacje są zagrożone, ze względu na zmiany warunków
środowiska wywołane przez człowieka związane przede wszystkim z obniżeniem poziomu
wód gruntowych oraz odstępowaniem od prowadzenia tradycyjnej, ekstensywnej
gospodarki łąkowej. Zbyt długi okres nie koszenia powoduje również niekorzystne zmiany
poprzez zapoczątkowanie procesów sukcesji i zarastania łąk krzewami i drzewami.
Spowodowane sukcesją zmiany prowadzą do zaniku rośliny żywicielskiej oraz stanowisk
mrówek gospodarzy, a w konsekwencji do zaniku stanowisk modraszka telejusa.

Ostoje fauny
Podstawowym sposobem ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków jest
zachowanie ich siedlisk. Żadna forma ochrony osobników nie przyniesie rezultatu, gdy
zabraknie miejsc, gdzie mogłyby one zamieszkać. Czasami wystarczy utrzymanie
dotychczasowego sposobu gospodarowania na danym terenie, kiedy indziej niezbędne jest
wprowadzenie ograniczeń i utworzenie którejś z form ochrony. Jest to ważne zwłaszcza
tam gdzie lokalne populacje są jeszcze stosunkowo liczne. Podejmowanie działań
ochronnych w stosunku do jeszcze nieobjętych prawną ochroną gatunków z „czerwonych
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list” jest nawet ważniejsze niż w przypadku pospolitych gatunków chronionych. Spośród
gatunków objętych ochroną, gatunki zagrożone powinny być traktowane priorytetowo.
Wykaz ten wskazuje miejsca o szczególnym znaczeniu dla zachowania
dotychczasowego bogactwa fauny na terenie Gminy Zawadzkie.
Mała Panew na zachód od Zawadzkiego
Ten odcinek Małej Panwi reprezentuje unikalny typ środowiska w skali całego
województwa. Stwierdzono tu niewiele gatunków specjalnej troski, ale są to gatunki
związane z siedliskami należącymi do rzadkości na Śląsku Opolskim. Swój unikalny
charakter rzeka uzyskuje dzięki nieuregulowaniu oraz lasom porastającym jej brzegi. Wraz
z nimi tworzy cenną całość posiadającą duże wartości przyrodnicze i krajobrazowe
wyróżniające to miejsce w skali województwa.
Gatunki specjalnej troski występujące na tym terenie:
Gatunek

prawne

podstawy

stopień zagrożenia

charakter

ochrony

Górny Śląsk

Polska

świat

występowania

pliszka górska

CH, KB2

V

-

-

lęgowy

wydra

CH, DS2, DS4, KB2

V

-

VU

stałe przebywanie

zimorodek

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

Głównym zagrożeniem dla pliszki górskiej i wydry byłaby regulacja lub
zwiększenie zanieczyszczenia tego odcinka Małej Panwi. Szczególnie groźna byłaby
likwidacja elementów urozmaicających morfologię koryta rzeki takich jak łachy czy
zatopione pnie, a także urwistych brzegów.
Kompleks leśny na zachód od Zawadzkiego
Obszar ten jest jednym z trzech najcenniejszych faunistycznie miejsc na terenie
gminy. Dominują na nim bory sosnowe, ale rosną tu też różnego typu lasy liściaste i
mieszane. Kompleks leśny jest główną ostoją dzięcioła czarnego na terenie gminy i ma
duże znaczenie dla ochrony tego gatunku. Jest ważnym miejscem występowania słonki.
Występuje tu też dzięcioł zielony i dzięciołek (oba gatunki nieliczne na Śląsku,KB2).
Gatunki specjalnej troski występujące na tym terenie:
Gatunek

prawne
ochrony

podstawy

stopień zagrożenia
Górny Śląsk
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Polska

charakter
świat

występowania

dzięcioł czarny

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

dzięcioł średni

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

dzięcioł zielonosiwy

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

jaszczurka zwinka

CH, DS4, KB2

-

-

-

stałe przebywanie

jaszczurka żyworodna

CH

-

-

-

stałe przebywanie

krzyżodziób świerkowy

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

lerka

CH, DP1

R

-

-

lęgowy

padalec

CH

R

-

-

stałe przebywanie

paszkot

CH

R

-

-

lęgowy

pleszka

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

samotnik

CH, KB2

V

-

-

lęgowy?

siniak

CH

R

-

-

nielęgowy

słonka

CHł

R

-

-

lęgowy

ślimak winniczek

CHcz

-

-

stałe przebywanie

trzmielojad

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

turkawka

CH

R

-

-

lęgowy

wiewiórka pospolita

CH

V

-

NT

stałe przebywanie

wydra

CH, DS2, DS4, KB2

V

-

VU

stałe przebywanie?

żaba trawna

CH

-

-

-

stałe przebywanie

Kompleks leśny na południe od Żędowic
Występuje tu 5 chronionych gatunków Obszar ten jest jedynym miejscem
występowania włochatki na terenie gminy.
Gatunki specjalnej troski występujące na tym terenie:
gatunek

prawne

podstawy

stopień zagrożenia

charakter

ochrony

Górny Śląsk

Polska

świat

występowania

dzięcioł czarny

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

jaszczurka zwinka

CH, DS4, KB2

-

-

-

stałe przebywanie

lerka

CH, DP1

R

-

-

lęgowy

paszkot

CH

R

-

-

lęgowy

turkawka

CH

R

-

-

lęgowy

włochatka

CH, DP1, KB2

E

LC

-

lęgowy

żaba moczarowa

CH, DS4, KB2

-

-

-

stałe przebywanie

żaba trawna

CH

-

-

-

stałe przebywanie
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Bagno Koło
Jest to jedno z trzech najcenniejszych faunistycznie miejsc w Gminie Zawadzkie.
Obszar ten jest jedynym miejscem występowania na terenie gminy cyraneczki i rzekotki
drzewnej. Ma duże znaczenie dla ochrony rzekotki drzewnej, żurawia, żaby jeziorkowej,
żaby moczarowej i żaby wodnej. Jest ważnym miejscem występowania wodnika
Gatunki specjalnej troski występujące na tym terenie:
gatunek

prawne

podstawy

stopień zagrożenia

charakter

ochrony

Górny Śląsk

Polska

świat

występowania

cyraneczka

CHł

R

-

-

lęgowy?

potrzeszcz

CH

R

-

-

lęgowy?

rzekotka drzewna

CH, DS4, KB2

-

-

NT

rozród

wodnik

CH

R

-

-

lęgowy

żaba jeziorkowa

CH, DS4

-

-

-

rozród

żaba moczarowa

CH, DS4, KB2

-

-

-

stałe przebywanie

żaba wodna

CH

-

-

-

rozród

żuraw

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

Rozległe śródleśne łąki na południowy zachód od Zawadzkiego
Jest to jedno z trzech najcenniejszych faunistycznie miejsc w gminie. Obszar ten
ma duże znaczenie dla ochrony derkacza (jest miejscem najliczniejszego występowania na
terenie gminy tego zagrożonego wyginięciem gatunku). Ma duże znaczenie dla ochrony
pokląskwy (najliczniejsza populacja w gminie), świerszczaka i kląskawki. Jest ważnym
miejscem występowania gąsiorka i rozrodu żaby moczarowej. Teren łąk jest także
żerowiskiem nietoperzy i miejscem najliczniejszego występowania świergotka łąkowego.
Gatunki specjalnej troski występujące na tym terenie:
Gatunek

prawne podstawy

stopień zagrożenia

ochrony

Górny

charakter

Polska

świat

występowania

Śląsk
błotniak zbożowy

CH, DP1, KB2

?

VU

-

nielęgowy, żerowisko

derkacz

CH, DP1, KB2

V

-

VU

lęgowy

gąsiorek

CH, DP1, KB2

-

-

-

lęgowy

jarzębatka

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

kląskawka

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

kszyk

CH

R

-

-

lęgowy?
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pokląskwa

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

srokosz

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

świerszczak

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

turkawka

CH

R

-

-

lęgowy

żaba moczarowa

CH, DS4, KB2

-

-

-

rozród

żaba trawna

CH

-

-

-

rozród

Łąki przy północnym brzegu Małej Panwi między Kielczą a Żędowicami (koło Młynu
Bombelka)
Obszar ten jest ważnym miejscem występowania derkacza, pokląskwy, kląskawki,
świerszczaka i gąsiorka. Występuje tu rzadki na terenie gminy trzciniak.
Gatunki specjalnej troski występujące na tym terenie:
Gatunek

prawne

podstawy

stopień zagrożenia

charakter

ochrony

Górny Śląsk

Polska

świat

występowania

derkacz

CH, DP1, KB2

V

-

VU

lęgowy

dudek

CH, KB2

V

-

-

lęgowy

gąsiorek

CH, DP1, KB2

-

-

-

lęgowy

kląskawka

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

pokląskwa

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

potrzeszcz

CH

R

-

-

lęgowy

srokosz

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

świerszczak

CH, KB2

R

-

-

lęgowy

turkawka

CH

R

-

-

lęgowy

żaba trawna

CH

-

-

-

stałe przebywanie

Śródleśny staw na północny wschód od Żędowic
Jest to miejsce lęgów żurawia oraz ważne miejsce rozrodu żaby jeziorkowej mające
duże znaczenie dla ochrony populacji tych gatunków na terenie gminy.
Gatunki specjalnej troski występujące na tym terenie:
gatunek

prawne

podstawy

stopień zagrożenia

charakter

ochrony

Górny Śląsk

Polska

świat

występowania

żaba jeziorkowa

CH, DS4

-

-

-

rozród

żuraw

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy
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Łąka Łazy
Występują tu 3 chronione gatunki znajdujące się na czerwonej liście Górnego
Śląska (jeden z nich należy do zagrożonych wyginięciem), jeden gatunek z listy IUCN, 2
gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz po jednym gatunku płaza i gada. Jest to
ważne miejsce występowania żurawia i derkacza. Występuje tu też dzięcioł zielony
(nieliczny na Śląsku, CH, KB2).
Gatunki specjalnej troski występujące na tym terenie:
Gatunek

prawne

podstawy

stopień zagrożenia

charakter

ochrony

Górny Śląsk

Polska

świat

występowania

derkacz

CH, DP1, KB2

V

-

VU

lęgowy

jaszczurka żyworodna

CH

-

-

-

stałe przebywanie

turkawka

CH

R

-

-

lęgowy

żaba trawna

CH

-

-

-

stałe przebywanie

żuraw

CH, DP1, KB2

R

-

-

lęgowy

czerwończyk nieparek

CH,KB2,DS2,DS4

R

-

-

rozród

strzępotek hero

CH, KB2, DS4

R

-

-

rozród

Zagrożeniem dla tego miejsca jest możliwość jego zalesienia.

7. Natura 2000
Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jest obecnie najbardziej zaawansowanym
obszarowym systemem ochrony przyrody, opartym na akceptacji społecznej i politycznej, i
co bardzo ważne, wyposażonym w specjalne instrumenty finansowe mające wspierać
działania ochronne, integrujące i promocyjne w poszczególnych ostojach. Główny cel
systemu Natura 2000 – zachowanie europejskiej różnorodności biologicznej, jest
realizowany przez wprowadzanie systemu ochrony siedlisk oraz bezpośredniej ochrony
gatunków uznanych za ważne z punktu widzenia interesu wspólnotowego. Szybkie tempo
negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską przyśpieszyło realizację zadań z zakresu
ochrony przyrody, jakie obowiązkowo Polska musi zakończyć przed datą podpisania
traktatu stowarzyszeniowego. Stąd też na terenie Gminy Zawadzkie zaproponowano
koncepcję utworzenia sieci Natura 2000 - obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi
(PLH160008).

38

Opis obszaru, w tym cele ochrony
SOOS Dolina Małej Panwi
Dolina Małej Panwi charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią tworzoną przez
plejstoceńskie

terasy

oraz

zdenudowane,

peryglacjalne

równiny

lodowcowe

i

wodnolodowcowe z licznie występującymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne i
rzeczne, płytko podścielone są nieprzepuszczalnymi iłami górnotriasowymi. Proponowana
ostoja obejmuje koryto rzeki o naturalnym silnie meandrującym przebiegu, dno doliny i
przyległe tereny wysoczyzny. Mała Panew jest jedną z najbardziej naturalnych rzek
nizinnych regionu, jedyną tego rodzaju proponowaną jako ostoja sieci Natura 2000 w
granicach woj. opolskiego. W dnie licznie występują starorzecza. Ostoja obejmuje także
przyległe do doliny kompleksy pól wydmowych z wydmami dochodzącymi do 10 m, w
zagłębieniach międzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są
niewielkie torfowiska.
Poniżej zestawiono jego podstawowe dane:
Typ – B
Kod obszaru - PLH160008
Powierzchnia - 1 106,3ha
Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosiPinetum)
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion)
GATUNKI, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki
wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
A030 Ciconia nigra
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A031 Ciconia ciconia
A127 Grus grus
A229 Alcedo atthis
A234 Picus canus
A236 Dryocopus martius
A238 Dendrocopos medius
A246 Lullula arborea
A320 Ficedula parva
A321 Ficedula albicollis
A338 Lanius collurio
A409 Tetrao tetrix tetrix
SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1324 Myotis myotis
1337 Castor fiber
1355 Lutra lutra
PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1166 Triturus cristatus
1188 Bombina bombina
1220 Emys orbicularis
RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1096 Lampetra planeri
1134 Rhodeus sericeus amarus
1145 Misgurnus fossilis
BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1083 Lucanus cervus
1084 Osmoderma eremita
Inne ważne gatunki zwierząt i roślin
PŁAZY
Bufo calamita
BEZKRĘGOWCE
Coenonympha hero
ROŚLINY
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
40

Galanthus nivalis
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Nuphar lutea
Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru
W granicach proponowanej ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość
przyrodniczą mają starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu
zlokalizowane są bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum i bagniska z roślinnością
szuwarową. Obecne są torfowiska wysokie(żywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle
cenne doskonale zachowane niskie torfowisko węglanowe. Torfowiska przedstawiają
bardzo wysoką wartość przyrodniczą. Na niewielkich fragmentach skarp i piaszczysk
rozwinęły się zbiorowiska muraw i wrzosowisk. Rzeka ma naturalny przebieg z licznymi
starorzeczami, meandrami, wyspami. W Małej Panwi i jej dopływach występują
zbiorowiska

Ranunculion

fluitantis.

Dolina przedstawia

unikalne

zróżnicowanie

siedliskowe nieobecne w innych częściach województwa. W obrębie całej doliny
występują 32 zespoły zagrożone w skali regionalnej.
Zagrożenia
Główne zagrożenia związane są z działalnością gospodarczą i przemysłową w
okolicach Zawadzkiego, Kolonowskiego. W ostatnich latach bezpośrednim zagrożeniem
stała się zamiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane, często w
bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki. Kolejnym zagrożeniem jest zmiana stosunków
wodnych (melioracje) na terenach rolnych i leśnych co może prowadzić do degeneracji
rzadkich zespołów roślinnych i zanikania cennych gatunków roślin i zwierząt.
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Mapa 1, 2. Lokalizacja rozmieszczenia wybranych gatunków grzybów i roslin (●) oraz
zwierząt (●) na terenie Gminy Zawadzkie. Grzyby i rosliny: 1- mąkla rozłożysta, 2-ozorek
dębowy,3-soplówka bukowa, 4- szyszkowiec łuskowaty, 5-żagwica listkowata, 6nasięźrzał pospolity, 7-rojownik pospolity. Gatunki zwierząt: 1- gałeczka rzeczna, 2czerwończyk nieparek, 3- strzępotek hero, 4- modraszek telejus. Obszra Natura 2000
Dolina Małej Panwi - ///
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Mapa 2.
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Fot. 1. Skrzemieniałe drewno w okolicach Żędowic. Fot. Krzysztof Spałek

Fot. 2. Mąkla rozłożysta Evernia divaricata na zachód od Zawadzkiego. Fot. Krzysztof
Spałek
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Fot. 3. Ozorek dębowy Fistulina hepatica na północ od Kielczy. Fot. Krzysztof Spałek

Fot. 4. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus w borze sosnowym na północ
od Kielczy. Fot. Krzysztof Spałek
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Fot. 5. Żagwica listkowata Grifola frondosa stwierdzony na północ od Kielczy. Fot.
Krzysztof Spałek

Fot. 6. Płucnica islandzka Cetraria islandica w okolicach Żędowic. Fot. Krzysztof Spałek
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Fot. 7. Zespół z dominacją podwodnej formy potocznika wąskolistnego Ranunculo-Sietum
erecto-submersi w potoku w centrum Kielczy. Fot. Krzysztof Spałek

Fot. 8. Grąd w dolinie Małej Panwi na zachód od Zawadzkiego. Fot. Krzysztof Spałek
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Fot. 9. Lilia złotogłów Lilium martagon na zachód od Zawadzkiego w dolinie Małej
Panwi. Fot. Krzysztof Spałek

Fot. 10. Pływacz zachodni Utricularia australis w starorzeczu Małej Panwi na północ od
Kielczy. Fot. Krzysztof Spałek
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Fot. 11. Rojownik pospolity Jovibarba sobolifera na piaszczystym nieużytku w północnej
części Kielczy. Fot. Krzysztof Spałek

Fot. 12. Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia na torfowisku na północ od Kielczy.
Fot. Krzysztof Spałek
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Fot. 13. Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica w Zawadzkiem. Fot. Krzysztof
Spałek

Fot. 14. Godujące żaby jeziorkowe Rana lessonae na bagnie Koło. Fot. Krzysztof Spałek
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Fot. 15. Samiec żaby moczarowej Rana arvalis w stawie hutniczym w Zawadzkiem. Fot.
Krzysztof Spałek

Fot. 16. Minóg strumieniowy Lampetra planeri w Małej Panwi między Zawadzkiem a
Żędowicami. Fot. Krzysztof Spałek
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Fot. 17. Gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola w Małej Panwi na wschód od Kielczy. Fo.
Krzysztof Spałek

Fot. 18. Pachnica dębowa Osmoderma eremita w dolinie Małej Panwi na zachód od
Zawadzkiego. Fot. Krzysztof Spałek
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Fot. 19. Czerwończyk nieparek Lycaena dispar na wilgotnych łąkach na północ od
Żędowic. Fot. Krzysztof Spałek

Fot. 20. Modraszek telejus Maculinea teleius na łąkach w dolinie Małej Panwi na południe
od Kielczy. Fot. Krzysztof Spałek
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