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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Teren objęty inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą znajduje się w nieczynnym wyrobisku 

wapienia w północno-wschodniej części Gogolina. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej 

Kondrackiego (1998) analizowany obszar położony jest na pograniczu Wyżyny Śląskiej, 

reprezentowanej przez mezoregion Chełm oraz Niziny Śląskiej reprezentowanej przez mezoregion 

Pradoliny Wrocławskiej. Cały ten obszar wchodzi w skład Podprowincji 318 - Niziny Środkowopolskie. 

Budowa geologiczna wapiennego masywu Chełmu decyduje o występowaniu tu kalcyfilnych siedlisk 

węglanowych, natomiast sąsiedztwo Pradoliny Wrocławskiej należącej do najcieplejszych regionów w 

Polsce, stanowi o korzystnych uwarunkowaniach mikroklimatycznych (łagodnych zimach i długim 

sezonie wegetacyjnym).  

Rysunek 1 Teren wykonania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców 

w Gogolinie 

 
Legenda: 

             teren objęty inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie 

 granica działki ewidencyjnej 

Podłoże węglanowe analizowanego terenu stanowi dogodne warunki do rozwoju roślin i zwierząt 

typowych dla węglanowych terenów wyżynnych masywu Chełmu. Na urozmaicony charakter 

przyrodniczy terenu wpływa jego rzeźba, krajobraz, budowa geologiczna, hydrogeologiczna, 

uwarunkowania glebowe i klimatyczne oraz warunki siedliskowe fauny i flory. Analizowany obszar jak 

wynika z danych literaturowych i publikacji naukowych charakteryzuje się bogatą różnorodnością 

entomofauny, stąd też wymaga on szczegółowego rozpoznania przyrodniczego, w celu wyznaczenia 

powiązań faunistyczno-florystycznych i możliwego objęcia terenu ochroną prawną.   

Teren opracowania stanowi ważny i cenny element przyrodniczy w strukturze urbanistycznej 

miasta Gogolina. Całość terenu zawiera się w graniach administracyjnych miasta Gogolin. Obecnie część 

terenu tj. działka 206/2 (stanowiąca własność Gminy Gogolin) jest zagospodarowana pod tor do jazdy 
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quadami. Tor został zlokalizowany w śladzie starych dróg dojazdowych i technicznych nieczynnego 

wyrobiska. Działka 206/2 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi w większości nieużytek (94% 

jej powierzchni), a w nieznacznej części grunt orny (6% jej powierzchni). Druga część terenu 

opracowania  tj. działka 206/10 jest w użytkowaniu wieczystym Komunalnego Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie przy ul. Ligonia 15. Działka 206/10 jest 

obecnie niezagospodarowana i zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi ona w większości 

nieużytek (88% jej powierzchni), a w nieznacznej części las (12% jej powierzchni). W granicach 

analizowanego terenu nie występują udokumentowane i zarejestrowane złoża kopalin, obszary 

górnicze lub tereny górnicze. Teren opracowania objęty jest ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XII/99/2015 z dnia 16 września 2015r. oraz 

Uchwałą nr XLII/357/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. Zgodnie z ustaleniami mpzp analizowany teren w 

części działki nr 206/2 posiada przeznaczenie: ZP – tereny zieleni urządzonej i Z – tereny zieleni 

nieurządzonej, natomiast w części działki 206/10 posiada przeznaczenie ZLp – tereny gruntów rolnych 

przeznaczonych do zalesienia.   

2. CEL I ZAKRES ZADANIA 

Przedmiotem prac było wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenu nieczynnego 

wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie pod kątem określenia wartości przyrodniczej, które 

obszary terenu zasługują na objęcie ich prawną formą ochrony przyrody. Celem było zweryfikowanie 

wartości przyrodniczej obszaru z określeniem cennych i chronionych siedlisk roślin i zwierząt. Prace 

prowadzono zgodnie z założonym harmonogramem prac inwentaryzacyjnych przedstawionym poniżej.  

Tabela 1. Harmonogram wykonania prac inwentaryzacyjnych nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w 

Gogolinie w okresie od marca do grudnia 2018r. 

Etap Nazwa zadania Opis zadania, zakres prac Termin 

I Prace 

przygotowawcze 

Zebranie i analiza dostępnych materiałów i publikacji dotyczących 

inwentaryzowanego terenu w zakresie stanu walorów 

przyrodniczych 

do 

31.03.2018r. 

II Inwentaryzacja 

przyrodnicza – 

okres 1 

W zakresie entomofauny: 

 Rewizja literaturowa gatunków stwierdzonych na badanym 

obszarze. Przeprowadzenie wstępnej identyfikacji siedlisk  

roślinnych, pod kątem roślin żywicielskich i bytowych dla 

poszczególnych gatunków entomofauny.  

 Przeprowadzenie odłowów metodą na upatrzonego, 

czerpakowanie roślin zielnych , krzewów, złożenie pułapek 

Barbera, w przypadku odpowiednio wysokich temperatur 

przeprowadzenie odłowów nocnych. Przewidywana 

inwentaryzacja chrząszczy, pluskwiaków, prostoskrzydłych, 

motyli.  

 Planowane 2 wyjazdy w m-cu, 1 odłów nocny.  od marca do 

maja 2018r. W zakresie roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych: 

Kontrola 1 (przełom marca i kwietnia, godziny popołudniowe i 

wieczorne): 

 ogólne rozpoznanie terenu przed pojawieniem się liści na 

drzewach i krzewach, 

 identyfikacja ewentualnych stanowisk geofitów 

wczesnowiosennych 

 poszukiwanie zeszłorocznych gniazd ptaków i drobnych ssaków, 

oraz ich nor, 

 identyfikacja ewentualnych rewirów sów 
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Kontrola 2 (II połowa kwietnia, godziny poranne i 

przedpołudniowe) 

 identyfikacja ewentualnych stanowisk późnych geofitów, 

 identyfikacja rewirów lęgowych części ptaków (głównie gatunki 

osiadłe),  

 poszukiwanie tropów i śladów ssaków, 

 

Kontrola 3 (II połowa maja, godziny poranne i przedpołudniowe) 

 zasadnicza wiosenna kontrola botaniczna obejmująca 

identyfikację stanowisk chronionych roślin i siedlisk 

przyrodniczych, 

 identyfikacja rewirów lęgowych ptaków (osiadłych i 

wędrownych), 

 poszukiwanie tropów i śladów ssaków. 

 

Badanie zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardami prac 

przyrodniczych obejmującymi, w przypadku gatunków i siedlisk 

„dyrektywowych” parametry stanu ochrony opisane w metodykach 

PIOŚ. Stanowiska poszczególnych gatunków lub płatów siedlisk będą 

kartowane z użyciem odbiornika GPS. W przypadku ptaków i płazów 

poza bierną obserwacją zastosowana będzie również stymulacja 

głosowa. 

III Inwentaryzacja 

przyrodnicza – 

okres 2 

1. W zakresie entomofauny: 

 Przeprowadzenie odłowów metodą na upatrzonego, 

czerpakowanie roślin zielnych , krzewów, złożenie pułapek 

Barbera, pułapek Moerickiego, 2 odłowy nocne z wykorzystaniem 

atratkatnta świetlnego. Przeglądy z użyciem endoskopu dziupli, 

celem identyfikacji chronionych próchnojadów.  

 Przewidywana inwentaryzacja chrząszczy, pluskwiaków, 

prostoskrzydłych, motyli, błonkówek.  

 Planowane 2 wyjazdy w m-cu, 2 odłowy nocne.  

 Szczególne skoncentrowanie działań na gatunki chronione.  

 

od czerwca 

do sierpnia 

2018r., 

2. W zakresie roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych: 

Kontrola 4 (czerwiec, godziny poranne i przedpołudniowe)  

 kontrola terenu w poszukiwaniu roślin letnich, 

 uzupełniające obserwacje ornitologiczne, 

 poszukiwanie tropów i śladów ssaków. 

Kontrola obejmie godziny poranne i przedpołudniowe. 

 

Kontrola 6 (sierpień, godziny popołudniowe i wieczorne) 

 poszukiwane stanowisk roślin późnoletnich,  

 ocena wykorzystanie terenu przez ptaki w okresie polęgowym,  

 poszukiwanie tropów i śladów ssaków. 

 

Badanie zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardami prac 

przyrodniczych obejmującymi, w przypadku gatunków i siedlisk 

„dyrektywowych” parametry stanu ochrony opisane w metodykach 

PIOŚ. Badanie zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardami prac 

przyrodniczych obejmującymi, w przypadku gatunków i siedlisk 

„dyrektywowych” parametry stanu ochrony opisane w metodykach 

PIOŚ. Stanowiska poszczególnych gatunków lub płatów siedlisk będą 

kartowane z użyciem odbiornika GPS. W przypadku ptaków i płazów 

zastosowana będzie również stymulacja głosowa. 
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IV Inwentaryzacja 

przyrodnicza – 

okres 3 

1. W zakresie entomofauny: 

 Kończenie prac inwentaryzacyjnych, uzależnione od pogody 

zwłaszcza w m-cach październik-listopad.  

 Przeprowadzenie odłowów metodą na upatrzonego, 

czerpakowanie roślin zielnych , krzewów, złożenie pułapek 

Barbera, 1 odłów nocny.  

 Oznaczanie/identyfikacja  zebranego materiału, opracowanie 

wyników, wnioski, zalecenia.  

 

od września 

do grudnia 

2018r. 

2. W zakresie roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych: 

Kontrola  7 (listopad, godziny poranne i przedpołudniowe) 

 ocena wykorzystanie terenu przez ptaki w okresie jesienno-

zimowym,  

 poszukiwanie tropów i śladów ssaków. 

3. WYNIKI INWENTARYZACJI 

Niniejszy Raport stanowi podsumowanie zadania pn. „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 

terenu nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie”, na które to zadanie składało się 

przeprowadzenie kontroli faunistycznych i botanicznych wraz z waloryzacją przyrodniczą za okres od 

marca do grudnia 2018r. obszaru nieczynnego kamieniołomu przy ul. Powstańców w Gogolinie.  

3.1 Fauna i flora (bez entomofauny) 

 Metodyka prac terenowych 3.1.1

Badania terenowe objęły okresie wiosny, lata i jesieni. Kontrole trenowe przeprowadzono w dniach: 3 

kwietnia, 17 kwietnia, 23 maja, 14 czerwca, 22 sierpnia i 21 listopada 2018 r. Podczas kontroli 

stosowano metodę obserwacji bezpośredniej oraz poszukiwania tropów i śladów. W okresie lęgowym 

ptaków obserwacje wspomagano stymulacją głosową (sowy w kwietniu, jarzębatka w maju i czerwcu). 

Rewiry lęgowe ptaków ustalono w oparciu o uproszczoną metodę kartograficzną (4 kontrole w okresie 

lęgowym). Podczas inwentaryzacji szczególną uwagę zwracano na gatunki chronione i rzadkie, w tym 

gatunki „naturowe” (wymienione w załączniku II dyrektywy siedliskowej i załączniku I dyrektywy 

ptasiej). 

 Wyniki inwentaryzacji faunistycznej 3.1.2

Płazy i gady 

Pomimo atrakcyjnych siedlisk dla gadów w terenie udało się potwierdzić występowanie jedynie 

jaszczurki zwinki (Lacerta agilis). Liczebność tego gatunku oszacowano na kilkadziesiąt osobników 

(około 30). Nie zaobserwowano innych gadów, w tym gniewosza plamistego (Coronella austriaca) 

opisywanego w nieodległym kamieniołomie w Górażdżach. Brak potwierdzenia występowania tego i 

innych gatunków gadów nie wskazuje jednoznacznie na brak ich stanowisk. Teren dawnego wyrobiska 

obfituje w liczne i trudno dostępne siedliska gadów, takie jaki wychodnie skalne, strome i niestabilne 

zbocza, sterty dużych kamieni. 

Materiał obserwacyjny zebrany w 2018 r. nie wskazuje na istotne znaczenie badanego terenu dla 

ochrony płazów i gadów. 
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Rysunek 2 Miejsca obserwacji jaszczurek zwinek na obszarze nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w 

Gogolinie 

 
Źródło: opracowanie własne 

Ptaki 

Na badanym terenie stwierdzono szereg stanowisk lęgowych ptaków. Zestawienie informacji o 

awifaunie lęgowej oraz polęgowej analizowanego terenu zestawia poniższa tabela oraz mapa z 

lokalizacją poszczególnych gatunków (na mapie nie przedstawiono gatunków okresu polęgowego).  

Tabela 2. Wykaz ptaków obserwowanych w 2018r. na terenie nieczynnego kamieniołomu przy ul. Powstańców w 

Gogolinie 

Gatunek 
Status 

ochrony 
Zajmowane siedlisko 

Okres 

wiosenny 

Okres 

letni 

Okres 

jesienno- 

zimowy 

Ilość par 

Bogatka (Parus major) OG 
Drzewa z dziuplami, lasy i 

zarośla, zadrzewienia 

TAK 

1-5 

TAK 

1-5 

TAK 

kilkanaście 

Cierniówka (Sylvia communis) OG 
Krzewy sąsiadujące z 

terenami otwartymi 

TAK 

1-3 
- - 

Czarnogłówka (Parus 

montanus) 
OG 

Drzewa z dziuplami, lasy i 

zarośla 

TAK 

0-1 
- - 

Dzięcioł duży (Dendrocopos 

major) 
OG Lasy i zadrzewienia 

TAK 

0-1 

TAK 

0-1 

TAK 

2-3 

Gąsiorek (Lanius collurio) OG, DP 
Krzewy sąsiadujące z 

terenami otwartymi 

TAK 

5-6 
- - 
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Jarzębatka (Sylvia nisoria) OG, DP 
Krzewy sąsiadujące z 

terenami otwartymi 

TAK 

5-6 
- - 

Kapturka (Sylvia atricapilla) OG Lasy i zadrzewienia 
TAK 

5-6 
- - 

Kos (Turdus merula) OG Lasy i zadrzewienia 
TAK 

3-4 

TAK 

3-6 

TAK 

3-4 

Modraszka (Parus caeruleus)  OG 
Drzewa z dziuplami, lasy i 

zarośla 

TAK 

0-1 

TAK 

0-2 

TAK 

kilkanaście 

Paszkot (Turdus viscivorus) OG Lasy i zadrzewienia 
TAK 

1 

TAK 

2 
- 

Pierwiosnek (Phylloscopus 

collybita) 
OG Lasy i zadrzewienia 

TAK 

1 
- - 

Potrzeszcz (Emberiza calandra 

(Miliaria calandra)) 
OG 

Krzewy sąsiadujące z 

terenami otwartymi 

TAK 

2 

TAK 

1 
- 

Rudzik (Erithacus rubecula) OG Lasy i zadrzewienia 
TAK 

1 

TAK 

2 
- 

Szpak (Sturnus vulgaris) OG 
Drzewa z dziuplami, lasy i 

zarośla 

TAK 

2 

TAK 

2 
- 

Śpiewak (Turdus philomelos) OG Lasy i zadrzewienia 
TAK 

1 
- - 

Trznadel (Emberiza citrinella) OG 

Krzewy sąsiadujące z 

terenami otwartymi, cały 

obszar 

TAK TAK 
TAK 

kilkanaście 

Zaganiacz (Hippolais icterina) OG Gęste zarośla TAK - - 

Dzwoniec (Chloris chloris) OG cały obszar - - 
TAK 

kilkanaście 

Kowalik (Sitta europaea) OG cały obszar - - 
TAK 

kilkanaście 

Mazurek (Passer montanus) OG cały obszar - - 
TAK 

kilkanaście 

Wróbel (Passer domesticus) OG cały obszar - - 
TAK 

kilkanaście 

Kwiczoł (Turdus pilaris) OG cały obszar - - 
TAK 

kilkanaście 

Sroka (Pica pica) OG cały obszar - - 
TAK 

3 

Myszołów ((Buteo buteo) OG tereny otwarte - - 
TAK 

1 

Pustułka (Falco tinnunculus) OG tereny otwarte - - 
TAK 

1 

TAK – odnotowano występowanie 

OG – ochrona gatunkowa ścisła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 2183) 

DP – gatunki wymienione w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 3 Lokalizacja stanowisk lęgowych par ptaków w 2018r. na obszarze nieczynnego wyrobiska przy ul. 

Powstańców w Gogolinie (stanowiska opisane kodami MPPL) 

 

  

Źródło: opracowanie własne 

Spośród wymienionych wyżej gatunków na szczególną uwagę zasługuje gąsiorek i jarzębatka, 

ptaki podlegające szczególnej ochronie w ramach Dyrektywy Ptasiej. Są to gatunki związane z 

krzewami, przy czym gąsiorek do żerowania potrzebuje również terenów otwartych (z niską 

roślinnością). W przypadku jarzębatki na analizowanym terenie, w trakcie dotychczasowych badań, 

potwierdzono jej występowanie jedynie po stymulacji głosowej, a obserwowany ptak mógł należeć do 
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pary lęgowej z części kamieniołomu nie przewidzianej do objęcia ochroną (projektowany ogród 

botaniczny). 

Ponadto obserwowano ptaki zalatujące na badany teren (żerujące), ale nie gniazdujące tu 

bezpośrednio, m.in. dzięcioła czarnego i mewy śmieszki. Dla dzięcioła obszarem żerowania jest 

drzewostan położony w południowo-zachodniej części analizowanego terenu. Mewy żerują poza 

granicami kamieniołomu, głównie w rejonie składowiska odpadów (nie są to jednak duże stada).  

Zgrupowanie ptaków lęgowych wyrobiska obejmuje zarówno gatunki leśne i związane z 

zadrzewieniami, jak i ptaki krajobrazu rolniczego, dla których szczególnie atrakcyjnym siedliskiem jest 

ekoton obszarów zakrzewionych i otwartych. Znaczne zagęszczenie par lęgowych, wskazuje na dobrą 

bazę pokarmową badanego terenu (różnorodna roślinność i fauna bezkręgowa). W zgrupowaniu brak 

jest jednocześnie gatunków typowych dla terenów otwartych, pozbawionych roślinności (np. 

białorzytka, sieweczka rzeczna). Wskazuje to znaczne zaawansowanie procesu sukcesji na obszarze 

kamieniołomu. 

Podczas obserwacji w okresie polęgowym (lato-jesień) nie stwierdzono intensywnego 

wykorzystywania badanego terenu przez ptaki, które w istotny sposób różniłoby się od obrazu 

typowego dla podmiejskich siedlisk na styku terenów zadrzewionych i otwartych.  

Reasumując, badany obszar można uznać za ważny dla ptaków w okresie lęgowym, kiedy 

gniazduje tu kilkadziesiąt par ptaków należących do 16 gatunków. Najcenniejszym składnikiem 

awifauny lęgowej są: gąsiorek (5 par) i jarzębatka (prawdopodobnie 1 para).  

Ssaki 

Podczas obserwacji prowadzonych w 2018 r. na badanym terenie nie stwierdzono występowania 

gatunków chronionych ssaków. Obserwacje ssaków i ich śladów dotyczyły jedynie gatunków łownych 

(rysunek poniżej). Kamieniołom jest też najprawdopodobniej siedliskiem innych gatunków ssaków 

(gryzonie, owadożerne), jednak nie jest to siedlisko wyróżniające się na tle innych sąsiednich terenów.  

Tabela 3. Wykaz stwierdzonych gatunków ssaków w 2018r. na obszarze nieczynnego kamieniołomu przy ul. 

Powstańców w Gogolinie 

Gatunek 
Status 

ochrony 

Ilość 

rewirów 
Zajmowane siedlisko 

Lis rudy (Vulpes vulpes 
Gatunek 

łowny 
1 

Cały obszar kamieniołomu stanowi żerowisko 

lisa (średnia wielkość terytorium to 17 km2). 

Sarna europejska (Capreolus 

capreolus) 

Gatunek 

łowny 
1-2 

Cały obszar kamieniołomu (średnia wielkość 

terytorium to 0,7 km2). 

Dzik euroazjatycki (Sus scrofa) 
Gatunek 

łowny 
1 wataha 

Cały obszar kamieniołomu (średnia wielkość 

terytorium to kilkadziesiąt km2). 

Źródło: opracowanie własne 

Wyniki badań w 2018 r. nie potwierdzają szczególnego znaczenia obszaru dawnego kamieniołomu dla 

ochrony ssaków. 
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Rysunek 4 Miejsca obserwacji ssaków w 2018r. na obszarze nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w 

Gogolinie 

 

Źródło: opracowanie własne 

 Wyniki inwentaryzacji florystycznej 3.1.3

Podczas inwentaryzacji botanicznej w 2018 r. zidentyfikowano na badanym terenie 126 gatunków 

roślin. Ich pełne zestawienia przedstawia poniższa tabela, natomiast na mapie poniżej przedstawiono 

tylko gatunki objęte ochroną.  

Tabela 4. Wykaz stwierdzonych gatunków roślin w 2018r. na obszarze nieczynnego wyrobiska przy ul. 

Powstańców w Gogolinie 

LP Gatunek Forma Uwagi 

1.  Acer campestre L. - Klon polny drzewo   

2.  
Acer negundo L. – Klon jesionolistny drzewo 

gatunek ekstensywny 

inwazyjny 

3.  Acer platanoides L. – Klon zwyczajny drzewo   

4.  Achillea millefolium L. s. str. – Krwawnik pospolity roślina zielna   

5.  Agrimonia eupatoria L. – Rzepik pospolity roślina zielna   

6.  Agrostis capillaris L. – Mietlica pospolita roślina zielna   

7.  Alnus glutinosa Gaertn. – Olsza czarna drzewo   

8.  Anthoxanthum odoratum L. s. str. – Tomka wonna roślina zielna   

9.  Anthyllis vulneraria L. – Przelot pospolity roślina zielna   

10.  Aquilegia vulgaris L. – Orlik pospolity roślina zielna gatunek chroniony 

11.  Arctium lappa L. – Łopian większy roślina zielna   

12.  Artemisia vulgaris L. – Bylica pospolita roślina zielna   
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13.  Asparagus officinalis L. – Szparag lekarski roślina zielna   

14.  Astragalus glycyphyllos L. – Traganek szerokolistny roślina zielna   

15.  Ballota nigra L. – Mierznica czarna roślina zielna   

16.  Betula pendula Roth – Brzoza brodawkowata drzewo   

17.  Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. – Kłosownica 

pierzasta 
roślina zielna   

18.  Bromus erectus Huds. – Stokłosa prosta roślina zielna   

19.  Bromus hordeaceus L. – Stokłosa miękka roślina zielna   

20.  Calamagrostis epigejos (L.) Roth – Trzcinnik piaskowy roślina zielna   

21.  Calystegia sepium (L.) R. Br. – Kielisznik zaroślowy roślina zielna   

22.  Carex flacca Schreb. – Turzyca sina roślina zielna   

23.  Carex hirta L. – Turzyca owłosiona roślina zielna   

24.  Carlina vulgaris L. – Dziewięćsił pospolity roślina zielna   

25.  Celastrus orbiculatus - Dławisz okrągłolistny  pnącze   

26.  Centaurea scabiosa L. – Chaber driakiewnik roślina zielna   

27.  Chamaenerion palustre Scop. – Wierzbówka nadrzeczna roślina zielna   

28.  Chelidonium majus L. – Glistnik jaskółcze ziele roślina zielna   

29.  Cirsium arvense (L.) Scop. – Ostrożeń polny roślina zielna   

30.  Clinopodium vulgare L. – Klinopodium pospolite roślina zielna   

31.  Convolvulus arvensis L. – Powój polny roślina zielna   

32.  Cornus sanguinea L. – Dereń świdwa krzew   

33.  Coronilla varia L. – Cieciorka pstra roślina zielna   

34.  
Corylus avellana L. – Leszczyna pospolita 

drzewo lub 

krzew 
  

35.  
Crataegus monogyna Jacq. – Głóg jednoszyjkowy 

drzewo lub 

krzew 
  

36.  Crepis biennis L. – Pępawa dwuletnia roślina zielna   

37.  Crepis tectorum L. – Pępawa dachowa roślina zielna   

38.  Dactylis glomerata L. – Kupkówka pospolita roślina zielna   

39.  Daucus carota L. – Marchew zwyczajna roślina zielna   

40.  Diplotaxis muralis (L.) D.C. – Dwurząd murowy roślina zielna   

41.  Dipsacus sylvestris Huds. – Szczeć pospolita roślina zielna   

42.  Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Nerecznica samcza roślina zielna   

43.  Echinops sphaerocephalus L. – Przegorzan kulisty roślina zielna   

44.  Echium vulgare L. – Żmijowiec zwyczajny roślina zielna   

45.  Erigeron annuus (L.) Pers. – Przymiotno białe roślina zielna   

46.  Euphorbia cyparissias L. – Wilczomlecz sosnka roślina zielna   

47.  Fagus sylvatica L. – Buk zwyczajny drzewo   

48.  Festuca ovina L. s. str. – Kostrzewa owcza roślina zielna   

49.  Festuca rubra L. s. str. – Kostrzewa czerwona roślina zielna   

50.  Festuca rupicola Heuff. – Kostrzewa bruzdkowana roślina zielna   

51.  Fragaria vesca L. – Poziomka pospolita roślina zielna   

52.  Fraxinus excelsior L. – Jesion wyniosły drzewo   

53.  Galeopsis bifida Boenn. – Poziewnik dwudzielny roślina zielna   

54.  Galium mollugo L. s. str. – Przytulia pospolita roślina zielna   

55.  Geum urbanum L. – Kuklik pospolity  roślina zielna   

56.  
Helianthus tuberosus L. – Słonecznik bulwiasty roślina zielna 

gatunek 

ekspansywny/inwazyjny 

57.  Hieracium murorum L. – Jastrzębiec leśny roślina zielna   

58.  Hieracium pilosella L. – Jastrzębiec kosmaczek roślina zielna   

59.  Hieracium sabaudum L. – Jastrzębiec sabaudzki roślina zielna   

60.  Hypericum perforatum L. – Dziurawiec zwyczajny roślina zielna   

61.  Hypochoeris radicata L. – Prosienicznik szorstki  roślina zielna   
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62.  Iris sibirica L. – Kosaciec syberyjski  roślina zielna gatunek chroniony 

63.  Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. – Świerzbnica polna roślina zielna   

64.  Larix decidua Mill. – Modrzew europejski roślina zielna   

65.  Lathyrus pratensis L. – Groszek żółty roślina zielna   

66.  Lathyrus sylvestris L. – Groszek leśny  roślina zielna   

67.  Leontodon autumnalis L. – Brodawnik jesienny roślina zielna   

68.  Leontodon hispidus L. – Brodawnik zwyczajny roślina zielna   

69.  Leucanthemum vulgare Lam s. str. – Jastrun właściwy roślina zielna   

70.  Ligustrum vulgare L. – Ligustr pospolity krzew   

71.  Lotus corniculatus L. – Komonica zwyczajna roślina zielna   

72.  Malus Mill. – Jabłoń drzewo   

73.  Malva sylvestris L. – Ślaz dziki roślina zielna   

74.  Medicago lupulina L. – Lucerna nerkowata roślina zielna   

75.  Melandrium album (Mill.) Garcke – Lepnica biała roślina zielna   

76.  Melilotus alba Medik. – Nostrzyk biały roślina zielna   

77.  Melilotus officinalis (L.) Pall. – Nostrzyk żółty roślina zielna   

78.  Origanum vulgare L. – Lebiodka pospolita roślina zielna   

79.  
Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – Czeremcha amerykańska roślina zielna 

gatunek 

ekspansywny/inwazyjny 

80.  Parthenocissus inserata (A. Kern.) Fritsch – Winobluszcz 

zaroślowy 
pnącze   

81.  Picea abies (L.) – Świerk pospolity drzewo   

82.  Pimpinella major (L.) Huds. – Biedrzeniec wielki roślina zielna   

83.  Pinus sylvestris L. – Sosna zwyczajna drzewo   

84.  Plantago lanceolata L. – Babka lancetowata roślina zielna   

85.  Plantago major L. s. str. – Babka zwyczajna roślina zielna   

86.  Poa annua L. – Wiechlina roczna roślina zielna   

87.  Poa compressa L. – Wiechlina spłaszczona roślina zielna   

88.  Poa pratensis L. s. str. – Wiechlina łąkowa roślina zielna   

89.  Populus × canadensis – Topola kanadyjska drzewo   

90.  Populus tremula L. – Topola osika drzewo   

91.  Potentilla anserina L. – Pięciornik gęsi roślina zielna   

92.  Potentilla argentea L. s. str. – Pięciornik srebrny roślina zielna   

93.  Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Pięciornik kurze ziele roślina zielna   

94.  Prunella vulgaris L. – Głowienka pospolita roślina zielna   

95.  Prunus avium L. – Wiśnia ptasia drzewo   

96.  Prunus domestica L. – Węgierka zwykła drzewo   

97.  Prunus spinosa L. – Śliwa tarnina krzew   

98.  Pyrus communis L. – Grusza pospolita drzewo   

99.  Quercus robur L. – Dąb szypułkowy drzewo   

100.  
Reynoutria japonica – Rdestowiec ostrokończysty roślina zielna 

gatunek 

ekspansywny/inwazyjny 

101.  Robinia pseudoacacia L. – Robinia akacjowa drzewo   

102.  Rosa rubiginosa L. – Róża rdzawa krzew   

103.  Rosa rugosa Thunb. – Róża pomarszczona krzew   

104.  Rubus caesius L. – Jeżyna popielica krzew   

105.  Rubus hirtus Waldst. & Kit. agg. – Jeżyna gruczołowata krzew   

106.  Rubus idaeus L. – Malina właściwa krzew   

107.  Salix caprea L. – Wierzba iwa drzewo   

108.  Salvia verticillata L. – Szałwia okręgowa roślina zielna   

109.  
Sambucus nigra L. – Bez czarny 

drzewo lub 

krzew 
  

110.  Sanguisorba minor Scop. s. str. – Krwiściąg mniejszy roślina zielna   
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Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 5 Stanowiska roślin chronionych zinwentaryzowanych w 2018r. na obszarze nieczynnego wyrobiska przy 

ul. Powstańców w Gogolinie 

 
Źródło: opracowanie własne 

Poza tymi dwoma gatunkami, w florze planowanego UE brak jest roślin chronionych. Na niewielkich 

powierzchniach kamieniołomu występują płaty muraw, jednak mają one niewielką powierzchnię i brak 

w nich gatunków chronionych. Obszar kamieniołomy podlega postępującej sukcesji i coraz większy 

111.  Scabiosa ochroleuca L. – Driakiew żółtawa roślina zielna   

112.  Sedum maximum (L.) Hoffm. – Rozchodnik wielki roślina zielna   

113.  
Solidago canadensis L. – Nawłoć kanadyjska roślina zielna 

gatunek 

ekstensywny/inwazyjny 

114.  Symphoricarpos albus Duhamel – Śnieguliczka biała krzew   

115.  Tanacetum vulgare L. – Wrotycz pospolity roślina zielna   

116.  Taraxacum officinale F. H. Wigg. – Mniszek pospolity roślina zielna   

117.  Thlaspi arvense L. – Tobołki polne roślina zielna   

118.  Thymus pulegioides L. – Macierzanka zwyczajna roślina zielna   

119.  Tilia cordata Mill. – Lipa drobnolistna drzewo   

120.  Tilia platyphyllos L. – Lipa szerokolistna drzewo   

121.  Trifolium dubium Sibth. – Koniczyna drobnogłówkowa roślina zielna   

122.  Trifolium pratense L. – Koniczyna łąkowa roślina zielna   

123.  Trifolium repens L. – Koniczyna biała roślina zielna   

124.  Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Maruna 

bezwonna 
roślina zielna   

125.  Tussilago farfara L. – Podbiał pospolity roślina zielna   

126.  Vicia cracca L. – Wyka ptasia roślina zielna   
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udział mają w nich zarośla i zadrzewienia. Poszczególne zbiorowiska roślinne występują tu w mozaice. 

Na rysunku przedstawiono obszary dla których można wyróżnić dominację danego typu roślinności. 

Rysunek 6 Typy roślinności na obszarze nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie 

 
Źródło: opracowanie własne 

Aktualnie badany obszar posiada istotną wartość dla zachowania rzadkich zbiorowisk roślinnych. 

Dotyczy to zasadniczo tylko niewielkiej jego części, w której występują murawy kserotermiczne. 

Większość zbadanego obszaru zajmują tereny w zaawansowanych stadiach sukcesji roślinnej: 

zakrzaczone i częściowo zakrzaczone, a w warstwie bylin z dużym udziałem gatunków ekspansywnych i 

inwazyjnych, co dotyczy zwłaszcza nawłoci. Tereny te nie wyróżniają się znaczącymi wartościami 

botanicznymi. Również drzewostan porastający dawne zwałowisko nadkładu ma znaczny udział 

gatunków obcych, w tym, w warstwie drzew, robinii akacjowej. Las ten nie ma charakteru naturalnego, 

a obecność robinii sukcesywnie podnosi żyzność gleby i promuje ruderalne gatunki nitrofilne.  
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 Dokumentacja fotograficzna 3.1.4

  
Fragmenty skamieniałości w wychodniach skalnych 

mezozoicznych wapieni 

Fizjonomia krajobrazu wyrobiska na początku okresu 

wegetacyjnego 

 

  
Kwitnąca wierzba iwa (okaz męski) stanowiąca 

wczesnowiosenne źródło nektaru i pyłku dla owadów 

Wychodnie skalne na krawędzi wyrobiska. Zarośla 

tarniny (zespół Rubo fruticosi-Prunetum spinosae) 

okalające wyrobisko stanowią miejsce lęgów m.in. 

gąsiorka 

 

  
Krawędź wyrobiska porośnięta murawami i krzewami Jeden z orlików pospolitych rosnących na terenie 

wyrobiska 
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Jeden z orlików pospolitych rosnących na terenie 

wyrobiska 

Murawa ze stokłosą wyprostowaną, niepozorne 

zbiorowisko rzadkie na Opolszczyźnie 

 

  
Klon polny (paklon) – dość rzadkie drzewo, gatunek 

wskaźnikowy dla siedlisk grądowych w południowo-

zachodniej Polsce 

 

Owocujące jabłonie 

  
Inwazyjny gatunki: rdestowiec ostrokolczy (Reynoutria 

japonica) i kwitnąca na żółto nawłośc kanadyjska 

(Solidago canadensis) 

Ścieżka zwierząt  (sarny, dziki) pomiędzy polami 

uprawnymi a wyrobiskiem 

 

 Podsumowanie i zalecenia 3.1.5

Najwartościowszą botanicznie częścią badanego kamieniołomu jest jej część wschodnia, gdzie na 

jego krawędzi zachowały się płaty muraw kserotermicznych. Są one obecnie w dużej mierze 

pofragmentowane i podzielone większymi i mniejszymi płatami z dominacją krzewów. 
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Najwartościowszą z konserwatorskiego punktu widzenia są fragmenty muraw ze związku Mesobromion, 

z dużym udziałem takich gatunków jak stokłosa prosta Bromus erectus. To ubogie zbiorowisko jest 

rzadko spotykane w Polsce południowo-zachodniej. Na badanym terenie zbiorowisko to zajmuje 

niewielkie powierzchnie, płaty po kilka-kilkanaście metrów kwadratowych (kilka arów łącznie) 

położone na niewielkich wypłaszczeniach stoku.  

W roku 2018 r. nie potwierdzono na badanym terenie zbiorowisk naskalnych ani części gatunków 

i zbiorowisk murawowych podawanych z tego terenów w okresach wcześniejszych (Nowak A, 

niedatowany maszynopis). Może to wskazywać na postępującą sukcesję biocenoz pionierskich. W roku 

2018 r. nie stwierdzono również zespołu muraw z dominacją pępawy makolistnej i marchwi pospolitej 

Dauco carotaei, które zostały odnalezione w roku 2012 r. na podobnych siedliskach pokopalnianych na 

obszarze górniczym w Górażdżach. Potwierdzono natomiast występowanie chronionego orlika 

pospolitego (Aquilegia vulgaris), w nieco innej lokalizacji niż wcześniej oraz dodatkowo stwierdzono 

jeszcze jeden gatunek rośliny chronionej – irysa syberyjskiego (Iris sibirica). W obu przypadkach 

osobniki te pochodzą z sąsiadujących ogrodów działkowych. O ile stanowisko irysa jest z całą pewnością 

antropogeniczne (sterta odpadów ogrodowych na poboczu drogi) o tyle przypadku orlika można mówić 

o roślinach zdziczałych. 

Fauna kręgowców stwierdzona w badanej części kamieniołomu w roku 2018 nie wyróżnia się na 

tle innych podmiejskich terenów zielonych. Stwierdzone zwierzęta, w tym  gatunki podlegające 

ochronie prawnej, są w większości pospolite i szeroko rozpowszechnione w kraju i regionie. Elementem 

wyróżniającym ten teren i zasługującym na ochronę jest liczna populacja gąsiorka, której towarzyszy 

również jarzębatka. Oba te gatunki ptaków należą do ginących w krajobrazie rolniczym Europy,  choć w 

Polce są nadal dość liczne i niezagrożone. Ich wymagania siedliskowe obejmują obecność gęstych 

krzewów gdzie gniazdują oraz terenów otwartych, stanowiących miejsce ich żerowania (zwłaszcza dla 

gąsiorka). 

Wyniki inwentaryzacji w postaci rozmieszczenia poszczególnych przedstawicieli fauny i flory 

przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego opracowania.  

3.2 Entomofauna 

 Metodyka prac terenowych 3.2.1

W trakcie inwentaryzacji stosowano zróżnicowane metody odłowu, umożliwiające jak 

najpełniejsze rozpoznanie fauny bezkręgowców zasiedlających inwentaryzowany obszar. 

Wykorzystano metody typowe, szeroko stosowane w badaniach nad fauną bezkręgowców, zwłaszcza 

stawonogów lądowych. Podczas prac terenowych w szczególności poszukiwano gatunków 

priorytetowych - poszukiwano zarówno samych osobników dorosłych, jak i  siedlisk typowych. Drzewa 

wskaźnikowe w obrębie zasięgu, sprawdzono w poszukiwaniu dostępnych dziupli, kominów, 

próchnowisk oraz próchna wysypanego na ziemię (wraz z wszystkimi metodami pośrednimi – w tym 

przeszukiwanie próchna na obecność odchodów, owadów współtowarzyszących, itd.). Do kontroli 

dziupli i trudno dostępnych ubytków kominowych, w celu poszukiwania gatunków ksylofagów, 

zwłaszcza chronionych, stosowano metodę oceny wizualnej wnętrza drzewa z użyciem endoskopu 

technicznego. W przypadku stwierdzenia próchnowiska wewnętrznego dokonywano oceny wilgotności 

i konsystencji próchna pod kątem przydatności do zasiedlenia przez chrząszcze ksylofagiczne. Metodą 

na upatrzonego prowadzono obserwacje drzew, krzewów i roślin zielnych pod kątem występowania 

imagines owadów. Za pomocą czerpakowania odławiano owady zasiedlające łąki i krzewy. Do odłowów 

nocnych stosowano wabienie świetlne do ekranu płóciennego. 

Zastosowano następujące metody inwentaryzacji w terenie (prowadzone, zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska): 
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 prowadzenie metody „na upatrzonego” - kontrola i zbiór na  siedliskach i roślinach żywicielskich 

typowych dla danych gatunków, 

 poszukiwanie i przeszukiwanie drzew dziuplastych lub o naturalnych bądź nienaturalnych 

załomach jednolitej struktury pnia, występowanie murszu, kopców murszowych, tzw. stożków 

usypowych itd., 

 endoskopowanie wizualne wnętrza drzew i sprawdzanie próchnowisk, dziupli i ubytków 

kominowych drzew, 

 poszukiwanie głównych roślin żywicielskich, w tym zwłaszcza drzew o odpowiednim obwodzie  

i wieku, 

 analiza ekspozycji na słonce i zacienienia dziupli drzew, 

 przeszukiwanie drzew stojących, jak i niedawno ściętych, bądź wywróconych przez wiatr, 

 w przypadku drzew stojących o dziuplach niedostępnych do badań (otwór zbyt mały, położenie 

zbyt wysokie, brak możliwości zastosowanie endoskopu) poszukiwano odchodów i/lub szczątków 

imagines u podnóża pnia, 

 wypatrywanie imagines owadów na korze pni i konarów martwych i zamierających drzew, 

 obserwacja w terenie śladów obecności owadów, otworów wylotowych, itd. 

 wypatrywanie charakterystycznych żerowisk na pniach, 

 przeszukiwanie podnóża pnia nastawione na odnalezienie resztek kokolitów  

i kutikularnych fragmentów chrząszczy, 

 wypatrywanie samców przemierzających lotem otwarte przestrzenie  

w sąsiedztwie starych drzew, 

 poszukiwanie występowania gatunków współtowarzyszących ksylofagom chronionym  (wepa, 

mrówki, itd.), 

 przeszukiwanie martwego drewna i przestrzeni podkorowych bez odrywaniu kory 

 i warstw spróchniałego drewna,  

 w przypadku stwierdzenia próchnowiska wewnętrznego dokonywano oceny jego głębokości  

i  dostępności zastosowania endoskopu poprzez badanie sondą dendrologiczną, ocena wilgotności  

i konsystencji próchna pod kątem przydatności do zasiedlenia przez pachnicę dębową lub inne 

ksylofagi, 

 czerpakowanie roślin zielnych, traw, krzewów, w celu inwentaryzacji entomofauny towarzyszącej, 

z wykorzystaniem płóciennego czerpaka entomologicznego, 

 wykorzystanie pułapek Barbera (tzw. glebowek), 

 otrząsanie gałęzi do czerpaka/parasola entomologicznego, 

 stwierdzone/zebrane bezkręgowce oznaczano przyżyciowo przy użyciu dostępnych kluczy do 

oznaczania owadów/bezkręgowców. 

 

W celu waloryzacji entomofauny rozpoczęto próby potwierdzenia w terenie gatunków podanych  

w rewizji literaturowej. Prace terenowe pozwalają na potwierdzenie zasobności i typu analizowanego 

siedliska do charakteru prognozowanej entomofauny. Przyjęta systematyczna kontrola terenowa  

(częstotliwość 2 wyjazdy w miesiącu) gwarantowała objęcie badaniami całego cyklu życiowego 

owadów. 

 Wyniki inwentaryzacji - Etap I: Analiza materiałów literaturowych 3.2.2

Podczas I etapu prac dokonano rewizji literaturowej gatunków stwierdzonych kiedykolwiek na 

badanym obszarze (jeśli występowały takie badania/publikacje) lub odniesiono się do poszczególnych 

monografii gminy/Śląska, ujmujących ww. teren. 

Przeprowadzona analiza literatury wykazała, iż w zakresie badań entomofauny przedmiotowy  

teren wyrobiska w Gogolinie, jak dotychczas, nie był zbyt szczegółowo analizowany (poza wybranymi 
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pracami, dotyczącymi niektórych rzędów owadów, zwłaszcza motyli). Dane literaturowe są 

niekompletne, co w celu poznania fauny owadów ww. terenu wymaga prowadzenia dalszych 

szczegółowych badań terenowych. 

Do pomocy rewizji stosowano standardowe nazwy i oznaczenia geograficzne/administracyjne 

oraz lokalizacje wyrobiska po siatce UTM – tj. BA89 Gogolin - kamieniołom skał wapiennych. Poniżej 

przedstawiono listę gatunków literaturowych mogących potencjalnie występować na analizowanym 

terenie - zapis układu systematyki owadów ograniczony do rzędów: 

Heteroptera 

 Alydidae: Alydus calcaratus,  

 Alydidae: Alydus calcaratus,  

 Alydidae: Alydus calcaratus,  

 Anthocoridae: Orius niger,  

 Anthocoridae: Orius niger,  

 Anthocoridae: Orius niger,  

 Anthocoridae: Orius niger,  

 Anthocoridae: Xylocoris cursitans,  

Coleoptera 

 Anthribidae: Anthribus nebulosus,  

 Anthribidae: Bruchela rufipes,  

 Anthribidae: Bruchela rufipes,   

 Anthribidae: Bruchela rufipes,  

 Anthribidae: Bruchela rufipes,  

 Anthribidae: Bruchela rufipes,  

 Anthribidae: Bruchela rufipes,  

 Apionidae: Apion frumentarium,  

 Apionidae: Apion haematodes haematodes,  

 Apionidae: Aspidapion radiolus radiolus,  

 Apionidae: Betulapion simile simile,  

 Apionidae: Betulapion simile simile,  

 Biegacz ogrodowy Carabus arvensis, 

 Biegacz wręgaty Carabus cancellatus,  

 Biegacz złocisty Carabus nitens  

 Biegacz granulowaty Carabus granulatus 

 Biegacz szykowny Carabus nitens 

 Biegacz skórzasty Carabus coriaceus 

 

Hymenoptera 

 Mrówka ćmawa Formica polyctena 

 Mrówka rudnica Formica rufa 

 Trzmiel rudy Bombus pascuorum  

 Trzmiel ziemny Bombus terrestris 

 Smukwa kosmata Scolia hirta 

Mantodea 

 Mantis religiosa modliszka zwyczajna 

 

http://baza.biomap.pl/pl/data/record/809382/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/810380/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/814128/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/810729/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/810853/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/811039/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/811208/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/809924/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746601/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746524/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746532/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746534/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746535/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746536/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746546/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746596/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746598/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746512/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746500/default
http://baza.biomap.pl/pl/data/record/746523/default
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Odonata 

 żagnica zielona Aeshna viridis 

 

Lepidoptera 

 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  

 Paź królowej Papilio machaon  

 Modraszek malczyk Cupido minimus,  

 Modraszek argus Plebejus argus,  

 Modarszek korydon P. coridon,  

 Dostojka dia Boloria dia,  

 Powszelatek brunatek Erynnist ages. 

 Kraśnik rzęsniowiec 

 Kraśnik driakwiak 

 Epirrhoe galiata  

 Nycteola asiatica  

 Aglais io rusałka pawik 

 Ethmia terminella  

Analizę potencjalnej entomofauny analizowanego obszaru przeprowadzono w oparciu o następujące 

pozycje literaturowe: 

1. Ochrona owadów siedlisk kserotermicznych Polski M. MAZUR, Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 129-137 

Poznań 2000. 

2. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) wybranych zbiorowisk roślinnych 

zachodniej części Równiny Opolskiej, Wiad. entomol. 18 (3): 153-167 Poznań 1999. 

3. Przyczynek do poznania fauny motyli większych (Macrolepidoptera) południowej Polski, Acta 

entomologica silesiana Vol. 24 (Bytom, March 4, 2016. 

4. Motyle z rodzin Oecophoridae, Depressariidae i Ethmiidae (Lepidoptera: Gelechioidea)  

w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Acta entomologica silesiana Vol. 21, 2013: 59–70 

ISSN 1230-7777 Bytom,  2013. 

5. Materiały do znajomości Microlepidoptera (Gelechioidea: Ethmiidae, Depressariidae, 

Chimabachidae, Oecophoridae) Polski południowo-zachodniej- nowe dane z województwa 

opolskiego, Tomasz Blaik. 

6. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, Wyniki monitoringu WIOŚ. 

7. Czerwona lista motyli dziennych (RhopaloceraGórnego Śląska, Jarosław Buszko (Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika, Toruń). 

8. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Strzelce Opolskie Redakcja  

dr Krzysztof Spałek,2007. 

9. Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Mantodea) w Polsce Roman Królik Acta entomologica 

silesiana, Vol. 18, 2010. 

10. Wstępna koncepcja budowy i powstania Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie 

Stowarzyszenie Opolski Ogród Botaniczny Opole 2012. 

11. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, Zbigniew Głowaciński, Kraków 2002. 

12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, Biuro 

Projektowo-Konsultingowe BIPROK, Gogolin, 2014 r. 

13. Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 /ze zm./. 

14. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na 

lata 2019-2022, Pracownia Poskart 2015. 

http://baza.biomap.pl/pl/taxon/species-ethmia_terminella/default/tr/y/cf/y
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15. Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Gogolin, 1996, pz: K. Borecka. 

16. Rozmieszczenie modliszki zwyczajnej Mantis religiosa na Opolszczyźnie Chrońmy Przyr. Ojcz. 72 

(4): 304–310, 2016 TOMASZ BIWO. 

17. Ochrona owadów siedlisk kserotermicznych Polski, N.Mazur, D. Kubisz, Wiad. entomol. 18, Supl. 2: 

129-137 Poznań 2000. 

18. Karaczany – Blattodea, Modliszki – Mantodea. Klucze do oznaczania owadów Polski, 1956 Część IX-

X, tom 11. 

19. Liana A. 2004. Mantis religiosa (Linnaeus,1758) Modliszka zwyczajna.  

20. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce, Z. Głowacinski (red.). IOP PAN Kraków &Akademia 

Rolnicza im. A. Cieszkowskiego. Poznań. 

21. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) wybranych zbiorowisk roślinnych 

zachodniej cz. Równiny Opolskiej T. Blaik, Wiad. entomol. 18 (3): 153-167 Poznań 1999. 

22. Wystepowanie ważek (Odonata) w czeskiej i polskiej części Górnego Ślaska A. Dolny, A.Miszta , 

Wiad. entomol. (3): 133-152 Poznań 2004. 

23. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski 2014 

https://www.researchgate.net/publication/270438994 . 

24. Przyczynek do poznania fauny motyli większych (Macrolepidoptera) południowej Polski, Tomasz 

Blaik , Acta entomologica silesiana Vol. 24 (online 003): 2016. 

25. J.Buszko, Atlas rozmieszczenia motyli Polski, 2015. 

26. Występowanie błonkówek z rodzaju Scolia (Hymenoptera: Scolidae) na Opolszczyźnie, Freagmenta 

Naturae, Vol. 50:1 – 5 (2017), 

27. Mantis religiosa – dyspersja gatunku w Polsce i w Europie 

http://laboratoria.net/artykul/26708.html. 

28. Adam Larysz, Roman Zamorski, Materiały do poznania fauny motyli (Lepidoptera) Polski, Rocznik 

Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda Vol. 23:1-9, 2017, 

29. Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk łąkowych i ich motyli w sieci Natura 2000  

w południowo-zachodniej Polsce, dr inż. Marcin Kadej.  

30. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Śląska Opolskiego Przyr. Slaska opol. 9: 27-34, 2003 

Grzegorz KOPIJ . 

31. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera)  

w Polsce na podstawie dotychczasowych danych Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 12: 1–

4. Opole, 20 II 2018. 

32. Pozostałe poszczególne tomy Katalogów fauny Polski. 

33. Pozostałe poszczególne tomy Kluczy do oznaczania owadów Polski. 

34. Pozostałe poszczególne tomy Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica. 

Wnioski: 

Brak szczegółowych opracowań danych zarówno literaturowych (zbyt mały obszar w stosunku do 

badanych obszarów geograficznych, dane z monografii Śląska są nieprecyzyjne), jak i wyników badań 

terenowych (tzw. checklisty gatunków) wymuszają koniczność prowadzenia wieloletniej, 

wieloetapowej inwentaryzacji owadów badanego terenu, zwłaszcza w kontekście zamiaru utworzenia 

jakiejkolwiek małoobszarowej formy ochrony przyrody. W przypadku wielu gatunków cennych 

podanych w literaturze (np. chrząszcze z rodziny biegaczowatych czy ważka rodzaju Żagnica) podane 

lokalizacje dotyczą samego regionu i okolic Gogolina, przez co część z tych gatunków może nie 

występować na analizowanym terenie – tym bardziej że specyfika danego obszaru wyklucza z góry 

możliwość ich występowania. Podczas prowadzonych kontroli nie stwierdzono występowania 

Modliszki zwyczajnej, niemniej jednak dostępne dane literaturowe oraz wykształcone siedliska roślinne 

wskazują na bardzo duże prawdopodobieństwo jej występowania. Potwierdzenie stanowiska Modliszki 

zwyczajnej jest jedynie kwestią bardziej szczegółowych badań nastawionych wyłącznie na stwierdzenie 

https://www.researchgate.net/publication/270438994
http://laboratoria.net/artykul/26708.html


 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl Strona | 23 

 

tego gatunku. Kolejnym etapem prac inwentaryzacyjnych co do ogółu entomofauny powinno być 

ograniczone wyłącznie do gatunków chronionych i cennych.  

 Wyniki inwentaryzacji - Etap II: inwentaryzacja w terenie 3.2.3

Podczas prac terenowych stwierdzono występowanie nw. gatunków owadów: 

1. Bielinek kapustnik Pieris brassicae 

2. Bielinek bytomkowiec Pieris napi 

3. Rusałka pawik  Aglais io 

4. Osa pospolita Vespula vulgaris 

5. Trzmiel ziemny Bombus terrestris 

6. Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius 

7. Żółwinek pospolity Eurygaster maura 

8. Wtyk straszyk Coreus marginatus 

9. Barczyniec owocowy Carpocoris fuscispinus 

10. Pasikonik zielony Tettigonia viridissima 

11. Kwietnica okazała Protaetia (Cetonishema) speciosissima 

12. Kruszyca złotawka Cetonia aurata 

13. Szablak czerwony Sympetrum sanguineum 

14. Pluskolec Notonecta sp. 

15. Nartnik Gerris sp. 

16. Ścierwiec Oiceoptoma thoracicum 

17. Kowal bezskrzydły Pyrrhocoris apterus 

18. Szykoń czarny Platysma nigra 

19. Szlaczkon południowiec Colias alfacariensis 

20. Tarczówka rudonoga Pentatoma rufipes 

21. Ścierwica mięsówka Sarcophaga carnaria 

22. Padlinówka cesarska Lucilia caesar 

23. Modraszek argus Plebeius argus 

24. Krasanka natrawka Cercopis vulnerata 

25. Kraśnik pospolity Zygaena filipendulae 

26. Polowiec szachownica Melanargia galathea 

27. Rusałka żałobnik Nymphalis antiopa 

28. Mrówka rudnica Formica rufa 

29. Orszoł prążkowany Trichius fasciatus 

30. Biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata 

31. Zorzynek rzeżuchowiec Anthocharis cardamines 

32. Zajadka pospolita Reduvius personatus 

33. Rusałka admirał Vanessa atalanta 

34. Żuk gnojowy Geotrupes stercorarius 

35. Niedźwiedziówka kaja Arctia caja 

36. Omomiłek wiejski Cantharis rustica 

37. Rynnica topolowa Chrysomela populi 

38. Zaciemka  czarna Phosphuga atrata 

39. Plusknia jagodziak  Dolycoris baccarum 

40. Modraszek arion Phengaris arion 

41. Ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola 

42. Szlaczkoń sylwetnik Colias crocea 

43. Skorek zausznik Forficula auriculaira 
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44. Rusałka pokrzywnik Aglais urticae 

45. Mucha domowa Musca domestica 

46. Jusznica deszczowa Haematopota pluvialis 

47. Komar pospolity Culex pipiens 

48. Zażartka podtrawna Nabis rugosus 

49. Pszczoła miodna  Apis mellifera 

50. Strojnica baldaszówka Graphosoma lineatum 

 

Wykaz gatunków w układzie systematycznym /wg rzędów/: 

Motyle (Lepidoptera) 

1. Bielinek kapustnik Pieris brassicae 

2. Bielinek bytomkowiec Pieris napi 

3. Rusałka pawik Aglais io 

4. Szlaczkon południowiec Colias alfacariensis 

5. Modraszek argus Plebeius argus 

6. Niedźwiedziówka kaja Arctia caja 

7. Zorzynek rzeżuchowiec Anthocharis cardamines 

8. Rusałka admirał Vanessa atalanta 

9. Kraśnik pospolity Zygaena filipendulae 

10. Polowiec szachownica Melanargia galathea 

11. Rusałka żałobnik Nymphalis Antiopa 

12. Rusałka pokrzywnik Aglais urticae 

13. Szlaczkoń sylwetnik Colias crocea 

14. Modraszek arion Phengaris arion 

Chrząszcze (Coleoptera) 

1. Kwietnica okazała Protaetia (Cetonishema) speciosissima 

2. Kruszyca złotawka Cetonia aurata 

3. Ścierwiec Oiceoptoma thoracicum 

4. Szykoń czarny Platysma nigra 

5. Orszoł prążkowany Trichius fasciatus 

6. Biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata 

7. Żuk gnojowy Geotrupes stercorarius 

8. Omomiłek wiejski Cantharis rustica 

9. Ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola 

10. Zaciemka  czarna Phosphuga atrata 

11. Rynnica topolowa Chrysomela populi 

Błonkówki (Hymenoptera) 

1. Mrówka rudnica (Formica rufa) 

2. Osa zwyczajna (Vespula vulgaris) 

3. Pszczoła miodna (Apis mellifera) 

4. Trzmiel ziemny (Bombus terrestris) 

5. Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius 

Muchówki (Diptera) 

1. Mucha domowa Musca domestica 

2. Jusznica deszczowa Haematopota pluvialis 

3. Komar pospolity Culex pipiens 

4. Ścierwica mięsówka Sarcophaga carnaria 
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5. Padlinówka cesarska Lucilia caesar 

Skorki (Dermaptera) 

1. Skorek zwyczajny (Forficula auricularia) 

 

Prostoskrzydłe (Orthoptera) 

1. Pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) 

 

Pluskwiaki (Hemiptera) 

1. Zażartka podtrawna (Nabis rugosus) 

2. Żółwinek pospolity Eurygaster maura 

3. Wtyk straszyk Coreus marginatus 

4. Barczyniec owocowy Carpocoris fuscispinus 

5. Pluskolec Notonecta sp. 

6. Nartnik Gerris sp. 

7. Kowal bezskrzydły Pyrrhocoris apterus 

8. Tarczówka rudonoga Pentatoma rufipes 

9. Krasanka natrawka Cercopis vulnerata 

10. Zajadka pospolita Reduvius personatus 

11. Plusknia jagodziak  Dolycoris baccarum 

12. Strojnica baldaszówka Graphosoma lineatum 

Ważki (Odonata) 

1. Szablak czerwony Sympetrum sanguineum 

Tabela 5. Lista gatunków owadów wraz ze zmiennością występowania na terenie nieczynnego wyrobiska przy ul. 

Powstańców w Gogolinie 

(+) - zaobserwowano w całym okresie badań 

(-) – nie zaobserwowano 

(1) – zaobserwowano w pierwszej połowie danego okresu badań 

(2) - zaobserwowano w drugiej połowie danego okresu badań 

 

lp Gatunek 
Siedlisko 
/miejsce 

Ochrona 
gatunkow

a 

Okres 
marzec-

maj 

Okres 
czerwiec 
- sierpień 

Okres 
wrzesień - 
grudzień 

Uwagi 

Motyle (Lepidoptera)       
1.  Bielinek kapustnik Pieris 

brassicae 
murawy 
kserotermiczne 

brak + + + Dominant 
motyli 

2.  Bielinek bytomkowiec Pieris 
napi 

murawy 
kserotermiczne 

brak 2 + 1 Gatunek 
pospolity  

3.  Rusałka pawik Aglais io murawy 
kserotermiczne 

brak 2 + 1 Gatunek 
pospolity 

4.  Szlaczkon południowiec 
Colias alfacariensis 

murawy 
kserotermiczne 

brak - + 1 Gatunek 
pospolity 

5.  Modraszek argus Plebeius 
argus 

murawy 
kserotermiczne 

brak - + - Dominant 
motyli 

6.  Niedźwiedziówka kaja Arctia 
caja 

Łąki przy lesie brak - + - Gatunek nie 
częsty  

7.  Zorzynek rzeżuchowiec 
Anthocharis cardamines 

łąki/murawy brak - + - Gatunek 
pospolity 

8.  Rusałka admirał Vanessa 
atalanta 

łąki/murawy brak - + - Gatunek 
pospolity 

9.  Kraśnik pospolity Zygaena 
filipendulae 

łąki/murawy brak 2 + 1 Gatunek 
pospolity 

10.  Polowiec szachownica łąki/murawy brak - + - Gatunek 
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Melanargia galathea pospolity 
11.  Rusałka żałobnik Nymphalis 

Antiopa łąki/murawy 
brak - +  Gatunek 

pospolity 
12.  Rusałka pokrzywnik Aglais 

urticae 
łąki/murawy brak + + 1 Gatunek 

pospolity 
13.  Szlaczkoń sylwetnik Colias 

crocea 
łąki/murawy brak - + - Nie częsty  

14.  Modraszek arion Phengaris 
arion 

murawy 
kserotermiczne 

Tak 
całkowita 

- + - rzadki 

Chrząszcze (Coleoptera)       
15.  Kwietnica okazała Protaetia 

(Cetonishema) speciosissima 
Kwitnące 
jabłonie Tak 

częściowa 

- + - 1 osobnik, 
gatunek 
nalotowy 

16.  Kruszyca złotawka Cetonia 
aurata 

Kwitnące 
jabłonie 

brak 2 + 1 Dominant 
chrząszczy 

17.  Ścierwiec Oiceoptoma 
thoracicum truchło 

brak - + - Gatunek 
pospolity  

18.  Szykoń czarny Platysma 
nigra 

Murawa przy 
lesie 

brak - + - Gatunek 
pospolity  

19.  Orszoł prążkowany Trichius 
fasciatus 

Kwitnące 
jabłonie 

brak - + - Gatunek 
pospolity  

20.  Biedronka siedmiokropka 
Coccinella septempunctata 

Kwitnące 
jabłonie 

brak 2 + 1 Gatunek 
pospolity  

21.  Żuk gnojowy Geotrupes 
stercorarius Łąka przy lesie 

brak - + - Gatunek 
pospolity  

22.  Omomiłek wiejski Cantharis 
rustica 

Kwitnące 
jabłonie 

brak 2 + 1 Gatunek 
pospolity  

23.  Ogrodnica niszczylistka 
Phyllopertha horticola drzewa 

brak - + - Gatunek 
pospolity  

24.  Zaciemka  czarna Phosphuga 
atrata truchło 

brak - + - Gatunek 
pospolity  

25.  Rynnica topolowa 
Chrysomela populi drzewa 

brak - + 1 Gatunek 
pospolity 

Błonkówki (Hymenoptera)       
26.  Mrówka rudnica (Formica 

rufa) łąka 
Tak 
częściowa 

2 + 1 Gatunek 
pospolity  

27.  Osa zwyczajna (Vespula 
vulgaris) 

łąki/murawy brak + + 1 Gatunek 
pospolity  

28.  Pszczoła miodna (Apis 
mellifera) 

łąki/murawy brak 2 + 1 Gatunek 
pospolity  

29.  Trzmiel ziemny (Bombus 
terrestris) 

łąki/murawy Tak 
częściowa 

+ + 1 Dominant 
błonkówek 

30.  Trzmiel kamiennik Bombus 
lapidarius 

łąki/murawy Tak 
częściowa 

- + - Gatunek 
nieczęsty 

Muchówki (Diptera)       
31.  Mucha domowa Musca 

domestica łąki/murawy 
brak + + 1 Gatunek 

pospolity  
32.  Jusznica deszczowa 

Haematopota pluvialis łąki/murawy 
brak - + - Gatunek 

pospolity  
33.  Komar pospolity Culex 

pipiens łąki/murawy 
brak - + - Gatunek 

pospolity  
34.  Ścierwica mięsówka 

Sarcophaga carnaria odchody 
brak - + - Gatunek 

pospolity  
35.  Padlinówka cesarska Lucilia 

caesar odchody brak 
- + - Gatunek 

pospolity  
Skorki (Dermaptera)       
36.  Skorek zwyczajny (Forficula 

auricularia) 
murawy 
kserotermiczne brak 

- + 1 Gatunek 
pospolity 

Prostoskrzydłe (Orthoptera)       
37.  Pasikonik zielony 

(Tettigonia viridissima) 
murawy 
kserotermiczne brak 

2 + 1 Gatunek 
pospolity 



 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl Strona | 27 

 

Pluskwiaki (Hemiptera)       
38.  Zażartka podtrawna (Nabis 

rugosus) 
łąki/murawy brak - + - Gatunek 

pospolity  
39.  Żółwinek pospolity 

Eurygaster maura 
łąki/murawy brak - + - Gatunek 

pospolity  
40.  Wtyk straszyk Coreus 

marginatus 
łąki/murawy brak + + 1 Gatunek 

pospolity  
41.  Barczyniec owocowy 

Carpocoris fuscispinus 
łąki/murawy brak - + - Gatunek 

pospolity  
42.  Pluskolec Notonecta sp. Okresowe 

zastoiska wody 
brak - + - Gatunki 

okresowe 
43.  Nartnik Gerris sp. Okresowe 

zastoiska wody 
brak - + - Gatunki 

okresowe 
44.  Kowal bezskrzydły 

Pyrrhocoris apterus 
łąki/murawy brak + + + Gatunek 

pospolity  
45.  Tarczówka rudonoga 

Pentatoma rufipes 
łąki/murawy brak 2 + 1 Gatunek 

pospolity  
46.  Krasanka natrawka Cercopis 

vulnerata 
łąki/murawy brak - + 1 Gatunek 

pospolity  
47.  Zajadka pospolita Reduvius 

personatus 
łąki/murawy brak 2 + 1 Gatunek 

pospolity  
48.  Plusknia jagodziak  

Dolycoris baccarum 
łąki/murawy brak - + - Gatunek 

pospolity  
49.  Strojnica baldaszówka 

Graphosoma lineatum 
łąki/murawy brak - + 1 Gatunek 

nieczęsty 
Ważki (Odonata)       
50.  Szablak czerwony 

Sympetrum sanguineum 
Okresowe 
zastoiska wody 

brak 

- + - Gatunek 
nalotowy, 
posp. 

Źródło: opracowanie własne 

Wnioski: 

W wyniku przeprowadzony prac zidentyfikowano 50 gatunków owadów należących do 8 rzędów. 

Cztery stwierdzone gatunki są objęte ochroną częściową, tj: 

 Kwietnica okazała Protaetia (Cetonishema) speciosissima 

 Mrówka rudnica (Formica rufa) 

 Trzmiel ziemny (Bombus terrestris) 

 Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius 

natomiast jeden gatunek ochrona całkowitą: 

 Modraszek arion Phengaris arion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl Strona | 28 

 

Rysunek 7 Mapa zasięgów występowania poszczególnych gatunków entomofauny stwierdzonych na obszarze 

nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie 

 
Źródło: opracowanie własne 

 Dokumentacja fotograficzna 3.2.4

  
Trzmiel ziemny Bombus terrestris  Rusałka pokrzywnik Aglais urticae  
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Kowale bezskrzydłe Pyrrhocoris apterus  Bielinek kapustnik Pieris brassicae 

  
Kwietnica okazała Protaetia speciosissima Żółwinek pospolity Eurygaster testudinaria 

  
Ścierwiec Oiceoptoma thoracicum Kruszczyca złotawka Cetonia aurata 
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Szykoń czarny (Pterostichus nigra) Kruszczyca złotawka (Cetonia aurata) 

  
Szlaczkoń południowiec (Colias alfacariensis) Strojnica baldaszówka (Graphosoma lineatum) 

  
Ścierwica mięsówka (Sarcophaga carnaria) i liczne 

padlinówki cesarskie na odchodach 

Modraszek argus (Plebeius argus) 
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Krasanka natrawka (Cercopis vulnerata) 

 

Kraśnik sześcioplamek (Zygaena filipendulae) 

  
Polowiec szachownica (Melanargia galathea) Biedronka siedmiokropka Coccinella 

septempunctata 

    
Rusałka pawik Aglais io                                               Tarczówka rudonoga Pentatoma rufipes 
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Zaciemka  czarna Phosphuga atrata                           Plusknia jagodziak  Dolycoris baccarum 

  
Omomiłek wiejski Cantharis rustica                      Krasanka natrawka Cercopis vulnerata 

  
Modraszek arion Phengaris arion                           Pluskolec Notonecta sp. 
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Szablak czerwony Sympetrum sanguineum        Ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola 

  
Rusałka admirał Vanessa atalanta                          Zorzynek rzeżuchowiec Anthocharis cardamines 

 Podsumowanie i zalecenia 3.2.5

Teren pod względem entomofauny bardzo ciekawy. Gatunki różnorodne, w zakresie dominacji 

siedlisk łąk i muraw kserotermicznych. Siedlisko izolowane, co może z jednej strony stanowić o jego 

potencjale do zachowania. Zachowanie formy istniejącej kamieniołomu gwarantuje zachowanie 

istniejącego ekosystemu/siedlisk, stanowiącego warunki optymalne dla występującej entomofauny. 

Brak występowania licznych  gatunków chronionych, pozwala, przy istniejącej ochronie gatunkowej na 

poziomie rozporządzenia , na użytkowanie ww. terenu w obowiązującym zakresie, ale bez dopuszczenia 

do jego eskalacji. 

Wyniki inwentaryzacji w postaci rozmieszczenia poszczególnych grup entomofauny 

przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego opracowania.  

3.3 Waloryzacja przyrodnicza 

 Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych 3.3.1

W zakresie fauny i flory (bez entomofauny) 

Badania przeprowadzone w sezonie 2018 potwierdzają tylko część z podawanych wcześniej dla 

tego terenu stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Jednocześnie udało się jednak 

stwierdzić nowe, nie podawane wcześniej taksony. Wskazuje to, że obszar kamieniołomu zajmują 

ekosystemy o znacznej dynamice i najprawdopodobniej zmiennym udziale i składzie gatunków o 

znaczeniu konserwatorskim (istotnych dla ochrony przyrody). Sytuację taką należy wiązać z 
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charakterem siedlisk znajdujących się w dawnym wyrobisku. Obszar ten, podczas eksploatacji 

kamieniołomu został silnie przekształcony, co wiązało się z zupełnym zanikiem występujących tu 

wcześniej organizmów oraz gleby. Wraz ze spadkiem intensywności prac wydobywczych, a szczególnie 

po ich zaprzestaniu, rozpoczął się naturalny proces sukcesji. Sukcesja przebiegała i przebiega nadal, a 

poszczególne części dawnego wyrobiska znajdują się na różnym jej etapach. Zasadniczy ciąg 

sukcesywnych biocenoz to: 

1. zbiorowiska pionierskie w tym roślinność naskalna 

2. murawy kserotermiczne 

3. okrajki i roślinność ruderalna 

4. zarośla 

5. zadrzewienia  

 

Znaczna część z podawanych w przeszłości gatunków flory i entomofauny związana jest ze 

wstępnymi fazami sukcesji, które zajmują obecnie coraz mniejszą powierzchnię wyrobiska. 

Paradoksalnie czynnikiem sprzyjającym dotychczas ich zachowaniu było użytkowania części 

kamieniołomu jako toru dla quadów. Pojazdy te stanowią zagrożenie na obszarów przyrodniczo-

cennych w chwili kiedy ich trasy pozwalają na dowolną penetrację terenów i niszczenie szaty roślinnej. 

W przypadku analizowanego terenu, istniejący tor quadowy posiada wyznaczone trasy do jazdy 

quadami (widoczne ślady rozjeżdżenia), niemniej jednak nie są one w żaden sposób wydzielony w 

sposób trwały (słupki, barierki, taśmy). Istnieje zatem ryzyko i duże prawdopodobieństwo, że trasy w 

sposób niekontrolowany mogą się poszerzać i powstawać nowe miejsca penetracji terenu przez quady. 

Oddziaływanie toru quadowego zlokalizowanego w miejscu najbardziej ciekawym przyrodniczo 

prowadzi do zatrzymania lub cofnięcia naturalnej sukcesji a przez to zachowania biocenoz 

stanowiących jej wstępny etap, w tym najcenniejszych przyrodniczo muraw kserotermicznych. W 

przypadku objęcia terenu aktualnego toru quadowego obszarową formą ochrony przyrody i nie 

prowadzenia zadań czynnej ochrony przyrody procesy sukcesji zachodziłyby tam szybciej niż obecnie. 

Najprawdopodobniej w krótkiej perspektywie czasowej doprowadziłoby to do wzrostu 

bioróżnorodności: aktualne drogi zajęłyby murawy, mogłyby się pojawić gatunki bardziej płochliwe. 

Jednak w dłuższej perspektywie, po upływie 10-20 lat, teren ten zajęłyby wysokie trawy oraz krzewy, co 

spowodowałyby ustąpienie dużej części gatunków kserotermiczne i zajęcia ich miejsca przez rośliny i 

zwierzęta o mniejszych wymaganiach siedliskowych (eurybionty), mające status pospolitych gatunków 

o niewielkim znaczeniu konserwatorskim.  

W zakresie entomofauny 

Biorąc pod uwagę ocenę stopnia bioróżnorodności analizowanego terenu predysponuje on do 

objęcia go obszarową formą ochrony przyrody. Granice formy ochrony powinny być zbieżne  z 

granicami opracowania. Nie zaleca się wyłączenia z objęcia ochroną  istniejącego toru quadowego, ze 

względu na utratę najciekawszych siedlisk dla fauny owadów, które występują właśnie w obrębie 

istniejącego toru, a jego funkcjonowanie (przy poniższych warunkach) nie powoduje niekorzystnego 

oddziaływania. Stan entomofauny i jej stabilność powodują, iż nie są koniczne żadne działania ochrony 

czynnej. W zakresie ochrony istniejącej entomofauny, jako działania ochrony biernej zaleca się 

ograniczenie istniejącego toru w zakresie jego użytkowania wyłącznie do istniejących już tras (barierki, 

taśmy, słupki). Jeżeli nie będą prowadzone żadne prace zmierzające do koszenia traw/zarośli/muraw, 

stanowiących siedlisko zwłaszcza dla motyli, pluskwiaków i prostoskrzydłych, oraz nie będą 

prowadzone wycinki drzew owocowych (zwłaszcza rosnących przy trasach quadowych jabłoni, 

stanowiących bazę pokarmowa dla rodziny Cetoniae), to zagrożenie dla istniejącej entomofauny jest 

praktycznie zerowe. Sugeruje się jednak usunięcie nagromadzonych/podrzucanych odpadów w 

północno-wschodniej części wyrobiska oraz zamontowanie siatek odgraniczających nawiewanie 

odpadów z okolicznego składowiska odpadów, co poprawi efektywność  ochrony obszaru, zarówno pod 
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katem środowiskowym, jak i krajobrazowym. Zgodnie z cytowaną opinią botaniczną (dra A. Nowaka): 

„Lokalizacja toru jak również organizacja jego użytkowania nie spowodują obniżenia wartości 

przyrodniczych muraw kserotermicznych związku Bromion erecti oraz pozostałych fitocenoz. Nawet 

sporadyczne przejazdy quadem po murawach nie spowodują jej zniszczenia. W przypadku ograniczenia 

przejazdów do wydzielonych tras, zagrożenie jest pomijalne”, dlatego na aktualnym stanie sukcesji 

roślinności i przy ww. założeniu stabilności występującej tu izolowanej entomofauny, nie przewiduje się 

bezpośrednich zagrożeń”. Ponadto wydane zalecenia botaniczne (dr A. Nowak) w postaci wygrodzenia 

płatów z dominacją tokłosy prostej Bromus erectus występujących w najbliższym sąsiedztwie toru oraz 

stanowiska orlika pospolitego Aquilegia vulgaris, a zaleceniami, jak najbardziej zbieżnymi, w przypadku 

ochrony entomofauny, zwłaszcza dla występujących również gatunków z grupy tzw. zapylaczy. W 

trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono negatywnego oddziaływania istniejącego toru i 

jego użytkowników na entomofaunę. 

 Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych 3.3.2

Postępująca sukcesja ogranicza dostępność szerszych planów widokowych wewnątrz wyrobiska. 

Jednocześnie jednak roślinność (w tym drzewiasta) ma pozytywny wpływ na kształtowanie krajobrazu 

wyrobiska, tworząc zamknięte enklawy i pasma zieleni. Postępująca erozja ścian skalnych z relatywnie 

nieodpornych skał wapiennych zmniejsza ilość widocznych profili skalnych. Występująca na 

analizowanym terenie Bateria dwóch pieców wapienniczych (wpisanych do Gminnej Ewidencji 

Zabytków) jest w złym stanie technicznym i wymaga działań konserwatorskich, w celu 

odtworzenia/utrzymania ich wartości historyczno-kulturowych.  

Zagrożeniem dla walorów krajobrazowych badanego terenu jest jego zaśmiecenie. Dotyczy to 

zarówno intencjonalnego deponowania odpadów („dzikie wysypisko”) oraz nawiewania lekkich frakcji 

odpadów (plastik) z sąsiedniego składowiska. Niekorzystnie na krajobraz wyrobiska wpływa też sama 

„ściana boczna” składowiska, stanowiącą jednocześnie północno-zachodnią granicę wyrobiska.  

Pod kątem entomofauny analizowany teren wykazuje stabilność ekosystemalną oraz odznacza się 

wysokimi walorami krajobrazowymi. Jedynymi elementami oddziałującymi na krajobraz  jest częściowe 

zaśmiecenie obszaru i nawiewanie frakcji lekkich odpadów ze składowiska. Izolacja środowiskowa 

omawianego terenu i występujący tam specyficzny mikroklimat (będący wynikiem ekspozycji na słońce, 

podłoża i osłony przed wiatrem) warunkuje powstanie charakterystycznych muraw kserotermicznych, 

będących gwarantem zachowania ww. składu gatunkowego, jednocześnie eliminując zagrożenie 

ewentualnych zmian jej składu (co bezpośrednio wynika z fenologii poszczególnych gatunków).  

 Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 3.3.3

Stan środowiska badanego terenu kształtowany jest przede wszystkim przez czynniki 

wewnętrzne, w niewielkimi stopniu również przez sąsiadujące składowisko (wpływ na krajobraz, 

nawiewanie śmieci). Na terenie wyrobiska głównym procesem kształtującym środowisko jest sukcesja 

roślinna i erozja zboczy. Szczególnie pierwszy z wymienionych procesów zachodzi dość intensywnie i w 

perspektywie kilkudziesięciu lat spowoduje zarośnięcie całego lub niemal całego  obszaru wyrobiska 

przez krzewy i drzewa.  

Pod kątem entomofauny biorąc pod uwagę rozpoznanie literaturowe i terenowe nie stwierdzono 

drastycznych zmian stanu środowiska przyrodniczego. Zmiany w strukturze i ilości entomofauny 

(liczebności poszczególnych gatunków) wynikają wyłącznie ze zmian sezonowych (pór roku) oraz 

dłuższego cyklu wegetacyjnego ( w porównaniu do sąsiadujących terenów). Nie prognozuje się zatem 

przy obecnym użytkowaniu istotnych zmian w strukturze entomofauny, niemniej jednak liczebność 

,charakter oraz miejsca występowania będą zależne od postępującej sukcesji naturalnej.  
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 Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczania 3.3.4

Głównym czynnikiem stanowiącym zagrożenie dla walorów przyrodniczych badanego obszaru 

jest samoczynna, naturalna sukcesja roślinna, która w dłuższej perspektywie spowoduje zanik terenów 

otwartych (niezadrzewionych), w tym muraw kserotermicznych. Planując ochronę walorów 

przyrodniczych północnej części dawnych kamieniołomów w Gogolinie, należy mieć a uwadze, że ich 

zachowanie na obecnym kształcie wymaga ochrony czynnej, a nie tylko biernej. Ochrona bierna w 

przypadku siedlisk kserotermicznych, jest nie tylko niewystarczająca, ale wręcz niewłaściwa i prowadzi 

do zarastania muraw przez krzewy, drzewa lub ekspansywne byliny. Potwierdzają to regionalne 

przykłady rezerwatów: Ligota Dolna i Góra Gipsowa. Ochrona bierna doprowadziła ich tereny do 

znaczącego spadku bioróżnorodności. Prowadzone w ciągu ostatnich lat działania z zakresu ochrony 

czynnej (głównie wycinanie krzewów i wykaszanie/wypas muraw) przywróciły część z walorów 

przyrodniczych tych rezerwatów.  

Mając na uwadze uwarunkowania florystyczne, zaleca się w przypadku muraw kserotermicznych 

wybranie koncepcji ochrony analizowanego terenu w postaci czynnej m.in. poprzez wykaszanie łąk.  

Pod kątem entomofauny nie stwierdzono w wyniku prac inwentaryzacyjnych aktualnych jak i 

przyszłych zagrożeń ekosystemalnych i biocenotycznych. Brak jest zatem konieczności ograniczania 

aktualnego zagospodarowania/użytkowania. Jedynymi działaniami mogącymi poprawić warunki 

bytowe i rozwojowe entomofauny jest ograniczenie napływu frakcji lekkich z pobliskiego składowiska 

oraz likwidacja dzikiego wysypiska przy północno-wschodniej skarpie składowiska.  

3.4 Propozycja ochrony analizowanego terenu 

Mając na uwadze obecne użytkowanie, zagospodarowanie i rozpoznanie faunistyczno-

florystyczne terenu nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie proponuje się objęcie jego 

ochroną powierzchniową w postaci: 

1) Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego – ochroną należy wówczas objąć cały teren wskazany do 

inwentaryzacji, ze względu na unikatowy pokopalniany krajobraz oraz obecność zabytków dawnego 

przemysłu (wapienniki). Ochrona obszaru wymaga ograniczenia zaśmiecenia terenu przez 

sąsiadujące z nim składowisko odpadów (wysokie ogrodzenie wyłapujące odpady plastikowe oraz 

„maskujące” nasadzenie liniowe drzew i krzewów). Elementem obniżającym wartość Zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego jest sąsiedztwo składowiska odpadów i nienależyte zabezpieczenie 

skarpy powodujące przenoszenie się frakcji lekkich odpadów w część wyrobiska pokopalnianego.  

 

lub 

 

2) Użytku ekologicznego – ochroną można wówczas objąć cały analizowany teren, albo jego część 

skupiającą stanowiska najrzadszych gatunków i ich siedliska (murawy). Ochrona obszaru wymaga 

ograniczenia zaśmiecenia terenu przez sąsiadujące z nim składowisko odpadów (wysokie 

ogrodzenie wyłapujące odpady plastikowe oraz „maskujące” nasadzenie liniowe drzew i krzewów) 

oraz prowadzenie ochrony czynnej (usuwanie drzew i krzewów z muraw i ich okresowe wykaszanie 

lub wypas). Elementem obniżającym wartość Użytku ekologicznego jest sąsiedztwo składowiska 

odpadów i nienależyte zabezpieczenie skarpy powodujące przenoszenie się frakcji lekkich odpadów 

w część wyrobiska pokopalnianego. Utworzenie użytku ekologicznego ograniczonego 

powierzchniowo do muraw  spowoduje, że obszar ten znajdzie się pod wpływem oddziaływań z 

niechronionych pozostałych części wyrobiska (np. depozycja nasion gatunków inwazyjnych). 

Utworzenie użytku ekologicznego na całej powierzchni objętej inwentaryzacją spowoduje, że 

ochroną zostaną objęte biocenozy o niskich walorach przyrodniczych (las z robinią akacjową, łany 

nawłoci).  
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Rysunek 8 Propozycja granic użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie 

nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie 

 
Źródło: opracowanie własne 

Reasumując, teren nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie predysponuje do 

objęcia go prawną ochroną powierzchniową. W przypadku muraw kserotermicznych należy rozważyć 

ich czynną ochroną w postaci wykaszania. Powierzchnia ochrony powinna być zgodna z powierzchnią 

przyjętą do inwentaryzacji, co zapewni ciągłość przyrodniczą i ekosytemalną. Objęcie prawną ochroną 

analizowanego terenu wymagać będzie również: 

1) uporządkowania skarpy i jej zabezpieczenia przed przenoszeniem frakcji lekkiej odpadów od 

strony składowiska odpadów 

2) usprzątnięcie nagromadzonych na analizowanym terenie pojedynczych odpadów oraz „dzikiego 

wysypiska” 

3) wytyczenie ścisłych tras poruszania się quadów poprzez system barier/taśm/słupków 

ograniczających niekontrolowane rozjeżdżanie pozostałych terenów 

4) ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu do stanu istniejącego 

Ponadto sugeruje się dla obydwu w/w form ochrony przyrody wprowadzenie następujących zakazów: 

 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 

utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 
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6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk 

i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z 

racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

 

Zakazy, o których mowa powyżej, nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 

formę ochrony przyrody; 

2) realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu 

z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

 


