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1. Wstęp 

1.1. Informacje ogólne 

 Obowiązek wykonania niniejszego opracowania ekofizjograficznego wynika z wymogów 

art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami). Opracowanie to stanowi materiał wejściowy do 

wykonania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Oksa”, zwanej dalej „zmianą studium”. 

 

 Opracowanie ekofizjograficzne stanowi podstawę sporządzenia prognozy oddziaływania na 

środowisko niniejszej zmiany studium. 

 

 Zmiana studium została zainicjowana Uchwałą Nr XXI/113/2012 Rady Gminy w Oksie 

z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oksa”, uchwalonego Uchwałą 

Nr XXIV/145/2001 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oksa. Zmiana studium zostanie 

wykonana dla terenu w granicach administracyjnych gminy Oksa. 

Zmiana studium dotyczy wprowadzenia wniosków mieszkańców oraz właścicieli gruntów 

położonych w granicach gminy. W związku z brakiem spójności zgłoszonych wniosków z 

dotychczasową polityką przestrzenną gminy, określoną w aktualnie obowiązującym dokumencie 

studium, występuje konieczność sporządzenia zmiany obowiązującego studium. Przystąpienie do 

zmiany studium pozwoli na określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnych z 

oczekiwaniami społecznymi oraz dostosuje ustalenia dla obszaru gminy do istniejącego stanu 

prawnego. Zmiana studium obejmuje część tekstową i część graficzną. 

 

Opracowanie ekofizjograficzne zostało wykonane przed podjęciem prac projektowych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), niniejsze opracowanie obejmuje 

następujące treści: 

– rozpoznanie oraz charakterystykę funkcjonowania środowiska, 

– diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, 

– wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, 

– określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej, 

– ocenę przydatności środowiska, 

– określenie uwarunkowań ekofizjograficznych. 
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1.2. Przepisy prawne wykorzystane w opracowaniu 

Opracowanie zostało wykonane na podbudowie następujących przepisów: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 1205, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

poz. 613 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Tekst jednolity. Dz. U. z 2012 r poz. 145 z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r. Poz. 1446), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000. (Tekst jednolity z 2014 r., poz.1713), 

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

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), 

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

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). 

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

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). 
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2. Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego 

2.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

 Teren objęte zmianą studium obejmuje gminę Oksę w granicach administracyjnych. Gmina 

Oksa położona jest w województwie świętokrzyskim, w zachodniej części powiatu jędrzejowskiego. 

Gmina Oksa graniczy: 

– od północnego – wschodu z gminą Małogoszcz (powiat jędrzejowski), 

– od wschodu z gminą Sobków (powiat jędrzejowski), 

– od południowego – wschodu z gminą Jędrzejów (powiat jędrzejowski), 

– od południa z gminą Nagłowice (powiat jędrzejowski), 

– od południowego – zachodu z gminą Radków (powiat włoszczowski), 

– od zachodu z gminą Włoszczowa (powiat włoszczowski). 

 

 W skład gminy Oksa wchodzi 16 sołectw: Błogoszów, Lipno, Nowe Kanice, Oksa, Pawęzów, 

Popowice, Rembiechowa, Rzeszówek, Stare Kanice, Tyniec, Tyniec Kolonia, Węgleszyn Wieś, 

Węgleszyn Dębina, Węgleszyn Ogrody, Zakrzów, Zalesie. 

 Sieć osadniczą gminy Oksa tworzy 36 miejscowości i przysiółków: Błogoszów, Dębina 

Druga, Dębina Pierwsza, Dzierążnia, Gawrony, Kanice Nowe, Kanice Stare, Kolonia Las (Brzezinki), 

Kolonia Leśna, Kolonia Ogarska, Kolonia Zakrzowska, Lipno, Łopata, Ługi, Młynki, Musiały, 

Pawęzów, Podgaje, Podlesie, Popowice, Przeczki, Przymiarki, Rembiechowa, Rzeszówek, Serwitut, 

Sinica, Smuga, Stara Warszawa, Tyniec, Tyniec Kolonia, Węgleszyn, Węgleszyn Ogrody, Wrona, 

Zakrzów, Zalesie, Załąka. 

 Powierzchnia gminy Oksa wynosi 90,65 km2 (9 065 ha), co stanowi 7,18 % powierzchni 

powiatu jędrzejowskiego i 0,008 % powierzchni województwa świętokrzyskiego. Liczba ludności (na 

dzień 31.12.2010 r. wynosiła 4 861 osób, na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 4 663 osób i stale maleje. 

 Pod względem podziału fizyczno-geograficznego, wg J. Kondrackiego, opisywany teren 

opracowania ekofizjograficznego położony jest w prowincji Wyżyny Polskie i podprowincji Wyżyny 

Małopolskiej (342). Prawie cały obszar opracowania znajduje się w makroregionie Wyżyny 

Przedborskiej (342.1), w mezoregionie Niecki Włoszczowskiej (342.14), a jedynie niewielkie, 

południowe fragmenty gminy, położone na prawym brzegu rzeki Nidy (Białej Nidy), znajdują się w 

makroregionie Niecki Nidziańskiej (342.2), w mezoregionie Płaskowyż Jędrzejowski (342.21). 

 Niecka Włoszczowska (342.14) obejmuje południową część Wyżyny Przedborskiej. 

Ukształtowanie Niecki przypomina misę z płaskim dnem i wzniesionymi brzegami. Podłoże 

zbudowane jest ze skał kredowych. Pokrywają je czwartorzędowe piaski, przewiane w wydmy. 

Pomiędzy nimi występują bagna i torfowiska - spotykane najczęściej w dziale wód Pilicy i Warty. 

Wysokość dochodzi do 260-270 m n.p.m. Zachodnia część regionu odwadniana jest przez Wartę, a 

wschodnia znajduje się w zlewni Nidy. W przeważającej części Niecka jest terenem rolniczym. 

Największe miasta znajdujące się na tym obszarze to Włoszczowa, Szczekociny i Koniecpol. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Przedborska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_%28okres%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartorz%C4%99d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82_w%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nida_%28dop%C5%82yw_Wis%C5%82y%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oszczowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczekociny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koniecpol
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 Płaskowyż Jędrzejowski (342.21) – wyżyna położona w północno-zachodniej części Niecki 

Nidziańskiej. Od zachodu ograniczony jest doliną Pilicy, od północy Białą Nidą, a od południa 

Mierzawą. Jego wschodnie granice wyznacza Nida. Jest zbudowany z margli kredowych. Występują 

tu także piaski i gliny z okresu czwartorzędu. W jego środkowej, północno-wschodniej i zachodniej 

części występują łagodne wzniesienia, przeważnie o układzie równoleżnikowym, dochodzące do 

wysokości 260-326 m n.p.m. Na obszarze tym wykształciły się urodzajne gleby (rędziny). W 

przeważającej części jest to teren rolniczy. W centralnej części płaskowyżu ulokowane jest miasto 

Jędrzejów. 

 

2.2. Zagospodarowanie terenu 

 Teren objęty opracowaniem ekofizjograficznym ma urozmaicone zagospodarowanie. 

Przeważająca część terenów ma charakter rolniczy, na którym środowisko przyrodnicze jest 

wykorzystywane pod uprawy. W granicach opracowania przeważają tereny pól ornych, łąk i pastwisk. 

Cechą charakterystyczną terenu gminy Oksy jest duże nagromadzenie kompleksów stawów rybnych, 

oczek wodnych i licznych podmokłości terenu. Część terenu gminy, głównie w części południowo – 

wschodniej, centralnej i północnej zajmują zwarte kompleksy leśne zaliczane do lasów państwowych 

jak i prywatnych. 

 Część obszaru gminy zajmują istniejące tereny zabudowy zagrodowej oraz ciągi komunikacji 

drogowej. Przez gminę przebiega jeden ważniejszy szlak komunikacji drogowej, stanowiący odcinek 

drogi wojewódzkiej Nr 742 Nagłowice – Włoszczowa – Piotrków Trybunalski, która przebiega przez 

województwo świętokrzyskie i łódzkie. Obszar opracowania przecinają istniejące linie 

elektroenergetyczne, w tym linia najwyższych napięć 220 kV. W granicach gminy nie występują 

tereny przemysłowe i wydobywcze. Spotykamy jedynie Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, warsztaty 

i sklepy. W centralnej części gminy możemy zaobserwować pozostałości po dawniejszych, lokalnych 

miejscach wydobywania piasków, wapieni i gliny. 

 

2.3. Rzeźba terenu 

Obszar gminy Oksa odznacza się łagodną rzeźbą terenu, w której przeważają rozległe doliny 

rzek i cieków oraz spłaszczone wierzchowiny wzniesień przecinających gminę w części środkowej, z 

kierunku północno- zachodniego w kierunku południowo –wschodnim. Wzniesieniami tymi przebiega 

linia wododziałowa między Nidą (Białą Nidą), a jej dopływem Lipnicą. 

Najwyższe wzniesienie na obszarze gminy znajdują się w pasie centralnym i osiągają bardzo 

wyrównane wysokości wynoszące odpowiednio: 268,1 m n.p.m. na wzniesieniu w centrum 

Błogoszowa; 268,8 m n.p.m. na granicy lasu na południe od Zakrzowa; 268,7 m n.p.m. w Feliksówce 

w lesie na południe od Podlesia. Najniżej położony w granicy opracowania jest teren znajdujący się w 

dolinie Nidy (Białej Nidy), tuż przy granicy z gminą Małogoszcz, gdzie osiąga rzędną 221,7 m n.p.m. 

Lokalna deniwelacja terenu w granicach gminy Oksa wynosi 47,1 m n.p.m. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niecka_Nidzia%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niecka_Nidzia%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pilica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Nida
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mierzawa_%28rzeka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nida_%28dop%C5%82yw_Wis%C5%82y%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Margiel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_%28okres%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartorz%C4%99d
http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej%C3%B3w
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 Spadki terenu w granicach gminy są niewielkie. Rozległe, podmokłe doliny, oraz 

wypłaszczone szczyty wzniesień odznaczają się spadkami 0,5 – 0,8 %, spadki rzędu 1,5- 3,1 % 

występują na większość analizowanego obszaru, w tym pola uprawne, łąki i większość terenów 

zabudowanych. Spadki rzędu 3,0 – 5,0 % występują na zboczach wzniesień. Lokalnie spadki osiągają 

ok. 7,0 % przy Starych Kanicach, ok. 10 % przy Oksie. Spadki te nie powodują istotnych ograniczeń 

przy posadowieniu obiektów budowlanych. 

 

2.4. Budowa geologiczna 

Według H. Jurkiewicza gmina Oksa leży w obrębie wyniesionego zrębowo podłoża 

waryscyjskiego przykrytego utworami kredowymi permsko-mezozoicznego obrzeżenia trzonu 

paleozoicznego antyklinorium świętokrzyskiego, pomiędzy dyslokacją Radzanów-Lelów na 

południowym zachodzie a dyslokacją Małogoszczy na północnym wschodzie, które stanowi SW 

fragmentów wału środkowopolskiego, na przedłużeniu NW antyklinorium świętokrzyskiego. Na 

badanej powierzchni widać dwie antykliny: antyklinę Oksy na północny wschód od Tyńca i antyklinę 

na linii Lipno-Zakrzów-Węgleszyn-Kanice Nowe. 

 Płaska antyklina Oksy zaznacza się w obrębie piaskowców i margli dolnego mastrychtu 

i stanowi przedłużenie antyklinalne w kierunku arkusza geologicznego Chęciny. Fałdy antykliny 

minimalnie opadają w kierunku północno-wschodnim i południowo-zachodnim – kąt upadu wynosi 

od 2° do 5°. 

Najstarsze utwory budujące powierzchnię terenu gminy to skały kredy górnej – dokładniej 

mastrychtu dolnego. Utwory mastrychtu dolnego rozpoczyna seria różnoziarnistych piaskowców – 

szarych, zwięzłych a miejscami wapnistych, przewarstwionych marglami i opalami. Wyższe partie 

dolnego mastrychtu budują miękkie, jasne margle i opoki margliste z nielicznymi wkładkami 

piaszczystymi. Skały te odsłaniają się w południowej części gminy; ciągną się jako wyraźne pasmo 

wzgórz od Oksy na południowy wschód do Popowic. Piaskowce składają się głównie z kwarcu 

detrytycznego w formie ziaren o niewielkim obtoczeniu zlepionych spoiwem opalowo – 

chaleedonowym. W partiach wapnistych w spoiwie spotyka się domieszkę węglanów wapnia. 

Na terenie gminy – występują również przypowierzchniowe osady trzeciorzędowe. Jest to 

niemal zwarta strefa między miejscowościami: Kanice – Węgleszyn – Lipno – Łopaty – Zakrzów – 

Popowice w centralnej części gminy. Są to piaski drobnoziarniste, żwiry z piaskiem i wkładkami glin 

oraz mułki ilaste. Miąższość tych utworów dochodzi do 8,0 m. W okolicach Popowic osady 

trzeciorzędowe wykształcone jako żwiry i piaski z rumoszem barwy czerwono – żółtej i rdzawej, z 

ciemnoczerwonymi wkładkami gliniastymi. 

W pasie Węgleszyn – Tyniec bezpośrednio na marglach i opokach zdeponowane są mułki 

ilaste, które wypełniają liczne zagłębienia w powierzchni przedczwartorzędowej. Charakteryzują się 

brązową i żółto – zielonkawą barwą. W rejonach ich wychodni lub płytkiego zalegania tworzą się 
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obszary podmokłe, zabagnione. Na utworach górnej kredy i trzeciorzędu zalega pokrywa 

czwartorzędowa; związana ze zlodowaceniami na terenie Polski oraz z holocenem. 

Najstarsze zlodowacenie południowopolskie pozostawiło ślady swej obecności w postaci 

mułków lessowych (osady peryglacjalne), piasków, piasków ze żwirem i głazikami (utwory 

fluwioglacjalne). Z tego okresu najlepiej zachowały się jednak gliny morenowe z okolic Oksy i w 

rejonie Tyńca. Zlodowacenie środkowopolskie reprezentowane jest przez piaski z wkładkami mułków 

i żwirów, gliny zwałowe, piaski ze żwirami i głazikami. W północnej części gminy występują gliny 

zwietrzelinowe. Najliczniejsze są jednak piaski, które obejmują duże powierzchnie gminy. 

Najmłodsze osady plejstoceńskie pochodzą ze zlodowacenia północnopolskiego. Są to piaski, 

piaski ze żwirami i głazikami skał lokalnych i skandynawskich. Z utworów tych uformowały się na 

przełomie plejstocenu i holocenu liczne pola wydm eolicznych i piasków przewianych. 

Osady holoceńskie wypełniają doliny cieków. Litologicznie są to piaski gruboziarniste, 

podrzędnie żwiry i mułki. W starorzeczach Białej Nidy i Lipnicy oraz na obszarze obecnych 

zbiorników wodnych (stawy, jeziora) występują torfy i namuły. Zajmują one w gminie duże 

powierzchnie i wyściełają dna dolin - maksymalnie do 3,0 m. 

Teren posiada charakter zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej o słabo urozmaiconej i 

łagodnej rzeźbie. Wysoczyzna jest rozcięta dwiema głównymi dolinami Białej Nidy i Lipnicy. 

Charakterystycznym rysem rzeźby ponadto są rozległe płaskie wzniesienia o przebiegu NW - SE, 

które naśladują kierunek garbów marglistych górnej kredy; rozciągają się od Tyńca do Błogoszowa. 

Stoki tych wzniesień mają nachylenia do 5%; jedynie lokalnie są większe, co wynika z większej 

odporności na erozję górnokredowych piaskowców. 

Wszystkie obniżenia i boczne dolinki w obrębie wysoczyzny wypełnione są piaskami pokryw 

fluwioperyglacjalnych. Elementem charakterystycznym Niecki Włoszczowskięj są formy eoliczne: 

wydmy, pola wydmowe i piaski przewiane; rozwinęły się na bazie piasków fluwioglacjalnych i 

fluwioperyglacjalnych. Wydmy paraboliczne są liczniejsze w obszarach pogranicznych gminy. 

Generalnie są obecnie słabo widoczne w krajobrazie obszaru – pomimo rozległości i wysokości – 

gdyż stanowią ekotony borów sosnowych. Natomiast wyraźnym urozmaiceniem monotonnej rzeźby 

wysoczyzny są kompleksy stawów w rejonie Oksy i Lipna. 

 

 Budowa geologiczna gminy Oksa została przedstawiona na schemacie, pobranym z zasobów 

Centralnej Bazy Danych Geologicznych, Państwowego Instytutu Geologicznego. 

 

2.5. Kopaliny 

 W granicach gminy Oksa znajduje się jedno udokumentowane złoże piasków „Węgleszyn” 

oraz piaski i torfy o zasobach szacunkowych, mogące mieć znaczenie lokalne. 

 W północnej części gminy Oksa, na terenie sołectwa Węgleszyn, znajduje się 

udokumentowane złoże piasków „Węgleszyn” (nr 4 na mapie). Dokumentacja geologiczna złoża 

została zatwierdzona Decyzją prezesa Centralnego Urzędu Geologii znak: ZK/12/K/4249/80/81 z dnia 
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10.06.1981 r. Złoże stanowi piasek płukany przydatny dla budownictwa, do produkcji betonów, 

wypraw, zapraw i gładzi. Złoże zostało udokumentowane w kat. C2 w ilości 1 861 tys.t. Złoże nie było 

eksploatowane. Zasoby geologiczne bilansowe złoża, rozpoznane wstępnie w kat. C2, zgodnie z 

„Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.XII.2013 r.” są równe udokumentowanym i 

wynoszą 1 861 tys.t. Piasek ze złoża posiada średnie uziarnienie 2,5 mm. 

 Z pośród kopalin o zasobach szacunkowych znaczenie gospodarcze mogą mieć wstępnie 

rozpoznane piaski ze złóż kopalin: „Henryków A” (nr 1 na mapie), „Lasochów” (nr 2 na mapie), 

Węgleszyn A i B” (nr 3a i 3b na mapie), przydatne do budownictwa i drogownictwa. Złoża torfów 

występujące na terenie gminy Oksa zostały przed laty wstępnie udokumentowane w kat. C2 dla celów 

rolniczych i opałowych. Obecnie torfy nie znajdują się w wykazie kopalin o znaczeniu surowcowym i 

nie są zestawiane w „Bilansie…”. Torfy posiadają wysokie wartości przyrodnicze i biologiczne i nie 

powinny być eksploatowane. Możliwe jest jedynie niewielkie wydobycie dla celów ogrodniczych. W 

granicach gminy znajduję złoża torfów: „Dolina Lipnicy G” (nr 5 na mapie), „Pawęzów” (nr 6 na 

mapie) i „Caców” (nr 7 na mapie). 

 W granicach gminy możliwe jest przeprowadzenie prac dokumentacyjnych odnośnie:  

 gliny i mułków plejstoceńskich, wykształconych jako gliny zwałowe i mułki lessowe, 

występujące w formie licznych płatów w okolicach: Oksy, Węgleszyna i Błogoszowa, są to gliny 

średnioplastyczne, lokalnie pylaste o różnym stopniu zapiaszczenia, niekiedy z zawartością skał; 

 piaski i pospółki, głównie pochodzenia eolicznego i fluwioglacjalnego, charakteryzujące się 

dobrym wysortowaniem lub przemyciem, największe płaty znajdują się w okolicach Węgleszyna, 

Lipna i Zakrzowa, niektóre obszary zalegania piasku stanowią drobnoziarniste piaski pochodzenia 

trzeciorzędowego; 

 piaski czwartorzędowe, głównie wydmowe, fluwioglacjalne i fluwioperyglacjalne, występują 

mozaikowo w pasie Oksa – Węgleszyn – Błogoszów; piaski wodnolodowcowe terasy Lipnicy oraz 

piaski fluwioglacjalne mogą znaleźć zastosowanie przy produkcji betonów, zapraw oraz cegły 

wapienno – piaskowej; 

 torfy, występują w obrębie doliny rzeki Nidy (Białej Nidy) i w górnej części doliny Lipnicy, w 

przeszłości były eksploatowane w okolicach Lipna i Błogoszowa, są to najczęściej torfowiska niskie, 

powstałe z torfów trzcinowych i turzycowych, miejscami są to torfy mszyste lub drzewne, o niskiej 

miąższości (do 1,0 m) i często z nadkładem mineralnym. 
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Tabela 1. Zestawienie złóż kopalin o zasobach udokumentowanych i szacunkowych na terenie gminy 

Oksa 

 

Nr 

złoża 

na 

mapie 

 

Nazwa złoża 
Kopalina 

główna 
Przydatność 

kopaliny 

głównej 

Rodzaj opracowania 

dokumentacyjnego 

 i rok wykonania 

Zasoby złoża (w tys. ton) 

Zaliczenie 

kopaliny i 

złoża (pods., 

posp) 

Kopaliny 

towarzysz

ące 

Miejsce 

przechowywania 

i nr archiwalny 

wg decyzji 

zatwierdza-

jącej (reje-

strującej) 

wg Bilansu 

zasobów na 

31.12.2013r 

1 

Henryków A piasek 
budownictwo i 

drogownictwo 

sprawozdanie z prac 

1979 szacowane 

672 tys. m³ 

nie 

występują 
pospolita brak 

Arch. WOŚ UW 

Kielce DVI/240 

2 

Lasochów piasek 
budownictwo i 

drogownictwo 

sprawozdanie 

z prac 1983 szacowane 

720 tys.m³ 

nie 

występują 
pospolita brak 

Arch. WOŚ UW 

Kielce DVI/320 

3a 
Węgleszyn A piasek 

budownictwo i 

drogownictwo 

dokumentacja 

w kat. C2 1980 szacowane 

4 773 

nie 

występują 

pospolita brak 

3b 
Węgleszyn B piasek Arch. WOŚ UW 

Kielce DVI/249 pospolita brak 

4 

Węgleszyn piasek piasek płukany 

dla 

budownictwa 

dokumentacja 

w kat. C2 1980r. 
1 861 1 861 

pospolita brak 
Arch. WOŚ UW 

Kielce DVI/249 

5 

Dolina Lipnicy torf rolnictwo 

i częściowo 

torf opałowy 

dokumentacja 

w kat. C2 bilansowe 

247 tys. m³ 

nie 

występują 
pospolita brak 

dane z oprac. S. 

Kozłowskiego 1967r. 

6 
Pawęzów torf 

rolnictwo 

dokumentacja 

w kat. C2 1958 
bilansowe 

907 tys. m³ 

nie 

występują 
pospolita brak Arch. WZIR Kielce 

7 
Caców torf 

rolnictwo 

dokumentacja w kat. 

C2 1956r. bilansowe 

6 632 tys.m³ 

nie 

występują 
pospolita brak Arch. WZIR Kielce 

 

 

2.6. Warunki glebowe 

Obszar gminy Oksa, zgodnie z rejonizacją rolniczo – glebową, położony jest w regionie 

włoszczowsko-jędrzejowskim, który charakteryzuje się wysokim stopniem lesistości i mało 

korzystnymi dla rozwoju rolnictwa warunkami przyrodniczymi. Ogólna powierzchnia gruntów gminy 

Oksa wynosi 9 065 ha. 

Najwięcej gruntów, aż ok 60 % powierzchni gminy, użytkowanych jest jako grunty orne, 

20 % powierzchni gminy stanowią kompleksy leśne, a 15 % powierzchni gminy stanowią użytki 

zielone. 

 Po względem genetycznym występują tu gleby mało zróżnicowane, w większość 

wykształcone na utworach pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego, stanowiącego gleby 

bielicowe, brunatne i mady o zaburzonych stosunkach wodnych – podtapiane. Dominują one na 

60 % użytków rolnych gminy Oksa. 
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 Na utworach kredowych osadów węglanowych w obrębie wzniesień w środkowej i 

wschodniej części gminy wykształciły się rędziny. 

 Ze względu na rozbudowywaną sieć dolin, na terenie gminy duże znaczenie posiadają gleby 

związane z akumulacją rzeczną. Reprezentują je gleby hydrogeniczne: bagienne tj. torfy i pobagienne 

murszowe i murszowate. Ich powstanie w dolinach rzecznych było możliwe m. in. dzięki stałemu lub 

okresowemu uwilgotnieniu terenu. W dolinach rzek i cieków wodnych wykształciły się również gleby 

napływowe reprezentowane przez mady, które są efektem akumulacji wodnej namułów, 

towarzyszących częstym zalewom. 

 Pod względem genetycznym w gminie występują gleby: brunatne wyługowane (Bw), 

brunatne kwaśne (Bk), brunatne (B), brunatne deluwialne (Bd), bielice i pseudobielice – 

płowe (A), rędziny brunatne (Rb), czarne ziemie (D), mady (F), murszowe (M), torfowo-

murszowe (Etm), torfowe (Tn). 

 

 Gleby brunatne wytworzyły się pod wpływem lasów liściastych lub mieszanych z różnych 

skał macierzystych zasobnych w wapń, w klimacie umiarkowanym wilgotnym. Nie ulegają 

zakwaszeniu na skutek intensywnego obiegu biologicznego pierwiastków zasadowych. Brunatna 

barwa gleb pochodzi od związków żelaza i brunatnych związków próchniczych, które powlekają 

ziarna glebowe. Są one dość żyzne i zasobne w próchnicę (zawartość do 3-4%). 

 Gleby brunatne właściwe – charakteryzują się odczynem obojętnym lub słabo 

alkalicznym. Struktura poziomu próchnicznego jest wyraźnie wykształcona i w znacznym 

procencie wodoodporna, co stwarza korzystne warunki dla rozwoju systemu korzeniowego roślin.  

 Gleby brunatne wyługowane mają główne cechy charakterystyczne dla gleb brunatnych 

typowych. Różnią się od nich brakiem CaC03 w profilu do głębokości 1,0 m, słabym 

przemieszczaniem wolnego żelaza i glinu, a niekiedy frakcji ilastej. Na niżu gleby te tworzą siedliska 

lasów liściastych i mieszanych, głównie grądów niskich, a w górach – siedliska buczyn karpackich i 

sudeckich. 

 Gleby brunatne kwaśne powstały ze skał kwaśnych, ubogich w zasady (piaskowce, 

niewęglanowe iły). Nie zawierają węglanów w całym profilu. Mają odczyn od silnie kwaśnego do 

kwaśnego. 

 Gleby brunatne deluwialne powstają w obniżeniach terenu. Gleby te powstały z osadów 

wymytych ze zboczy wzniesień i odłożonych u ich podnóży. Wykazują wyraźne warstwowanie w 

profilu. Ich odczyn jest zmienny, mają zróżnicowane uziarnienie i na ogół są bezszkieletowe. 

Wartość gospodarcza gleb deluwialnych zależy od typu skały macierzystej i zespołu czynników 

glebotwórczych. 

Gleby bielicowe rozwinęły się na piaskach pradolin, sandrów i wydm śródlądowych w 

procesie bielicowania. Charakterystyczną cechą gleb bielicowych jest białawy górny poziom gleby 

ubogi w próchnicę, zwany poziomem wymywania. Powstał on na skutek wypłukiwania i 

rozpuszczania substancji glebowych przez kwasy humusowe, powstałe w próchnicy (głównie - kwasy 

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Skala_Ph.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pradolina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sandr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma_%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielicowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_glebowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3chnica_(gleba)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_wymywania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_humusowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_fulwowe
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fulwowe). Niżej znajduje się ciemniejszy poziom wmywania, w którym są osadzone składniki wymyte 

z poziomu wyższego: związki żelaza oraz próchnica. Charakteryzują się bardzo kwaśnym odczynem 

oraz małą zawartością próchnicy. Posiadają bardzo mało wilgoci. 

Gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych na glinie, wapieniu lub 

piasku luźnym. W zależności od położenia i skały macierzystej, są za suche lub za mokre i w 

większości posiadają niską wartość użytkową. Gleby te są wrażliwe na poziom kultury rolnej. 

Rędziny wytworzone z utworów jurajskich są glebami płytkimi, zawierającymi znaczną część 

okruchów skalnych na powierzchni. Zawartość próchnicy w glebie nie przekracza 3%. W szczelinach 

skalnych może występować plejstoceńska odwapniona zwietrzelina typu terra fusca, świadcząca o 

tworzeniu się tych gleb w innych niż dzisiejsze warunkach klimatycznych. Rędziny jurajskie 

użytkowane rolniczo oceniane są jako gleby o niskiej i średniej jakości. Z utworów jurajskich tworzą 

się najczęściej rędziny inicjalne, właściwe i brunatne, czyste lub mieszane z domieszką materiału 

plejstoceńskiego. Barwa poziomów próchnicznych rędzin waha się w szerokich granicach – od 

szarobiałej do czarnej. 

Rędziny brunatne powstają z twardych i krystalicznych wapieni, dolomitów i wapieni 

marglistych, zawierających znaczną ilość domieszek kwarcowych. Gleby te zawierają dużą domieszkę 

odłamków skalnych wapiennych. Mają strukturę warstwową. Wierzchnia część jest szarobrunatna o 

odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym i zawartość próchnicy poniżej 3 %. Poziom dolny ma barwę 

żółtobrunatną odczyn obojętny i zawartość próchnicy poniżej 5 %. Jest to początkowy poziom 

brunatnienia, zawiera związki żelaza. Czasem, oprócz zwietrzeliny współczesnej rędziny brunatne 

zawierają w wierzchnich warstwach i w szczelinach skały zwietrzelinę plejstoceńską typu terra fusca i 

starszą trzeciorzędową – terra rossa. 

Czarne ziemie właściwe są wyjątkowo żyzne, występują w obniżeniach pradolinnych, w 

nieckach pojeziorrnych, w terenach niskich i podmokłych o utrudnionym odpływie wody. Podłożem 

skalnym są utwory zasobne w węglany, to jest mułki, margle z wapnem jeziornym, piaski rzeczne i 

wodno-lodowcowe głębokie i podścielone gliną ciężką oraz iłem. Czarne ziemie posiadają 

ciemnoszary lub czarny poziom mineralno-próchniczny miąższości, co najmniej 30 cm. Pod nim 

występuje warstwa związana z procesami glejowymi. Plamy rdzawe, popielate, sine, zielonkawe lub 

jednolite wymienione barwy, wskazujące na nadmiar uwilgotnienia i procesy glejowe, występują w 

profilu. Są to gleby o odczynie lekko kwaśnym, obojętnym i zasadowym. 

Czarne ziemie zdegradowane (szare) Występują na terenach dawno i dość intensywnie 

odwodnionych, gdzie na skutek długotrwałej mineralizacji zawartość materii organicznej w poziomie 

próchnicznym znacznie się zmniejszyła. Mają odczyn słabo kwaśny oraz niskie wysycenie zasadami 

kompleksu sorpcyjnego. Czarne ziemie zdegradowane występują często w formie gleb o luźniejszym 

składzie granulometrycznym, są wtedy podatne na przesuszenie i procesy mineralizacji próchnicy. 

Mady to gleby położone w zalewowej dolinie rzeki lub potoku. Mady rzeczne powstały z 

aluwiów rzecznych ziemistych i szkieletowych. W morfologii mad zaznacza się wyraźne 

warstwowanie profili, powodowane nanoszeniem kolejnych warstw aluwiów przez płynące wody. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_fulwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odczyn_gleby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3chnica_(gleba)
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Stabilizacja koryta rzeki sprzyja wytwarzaniu się poziomów próchnicznych i sukcesji roślin. Mady 

rzeczne inicjalne występują w terenach bezpośrednio przyległych do rzek i potoków i narażonych na 

niszcząco-budującą działalność wód płynących. Mady rzeczne brunatne występują w najbardziej 

stabilnej części doliny zbudowanej z aluwiów i są glebami bardzo żyznymi. 

Gleby torfowe są bagiennymi glebami inicjalnymi (początkowego etapu rozwoju). Powstają z 

masy torfowej wytworzonej w procesie długotrwałego odkładania się i niepełnego rozkładu szczątków 

obumarłej roślinności bagiennej w środowisku nasyconym wodą, przy ograniczonym dostępie 

powietrza. Gleby te charakteryzują się dużym nawodnieniem. Poziom wód gruntowych utrzymuje się 

na poziomie darni lub też torfowisko okresowo podlega zalewom. 

 Gleby torfowo – murszowe powstają na skutek odwadnia gleb organicznych z rzędu 

bagiennych. W miarę postępowania procesu murszenia pojawiają się zmiany strukturalne w warstwie 

korzeniowej gleby organicznej i wykształcają się charakterystyczne poziomy murszowe: darniowy 

(zawiera przeważającą masę korzeni, i małe ziarenka murszu), poddarniowy (zawartością murszu o 

kaszkowatej nieregularnej strukturze), przejściowy (zaawansowanego proces, mursz luźny, proces 

trwał kilkanaście lat). Bezpośrednio pod poziomem murszu znajduje się torf o włóknistej, gąbczastej 

lub amorficznej budowie nasycony wodą. 

 Gleby murszowe powstały z odwodnionych torfów na terenach bagiennych w warunkach 

zmiennej wilgotności i zmiennego przewietrzenia. Są zasobne w substancję organiczną. W 

przypowierzchniowej części tych gleb występuje, co najmniej trzydziestocentymetrowa warstwa 

brunatnoczarnego poziomu murszowego zawierającego powyżej 20% substancji organicznej, 

przechodzącego poniżej w warstwę torfu lub w poziom gruntowo-glejowy. Łatwo ulegają rozpyleniu. 

Istotną cechą gleb murszowych jest występowanie rozwijającego się procesu murszowego, 

powodującego zmiany struktury masy organicznej. 

 

 Na obszarze gminy Oksa istnieje średnie zróżnicowanie przydatności rolniczej gleb. 

Występujące grunty orne zaliczane są do poniższych kompleksów rolniczej przydatności, 

uszeregowanych zgodnie z zajmowaną powierzchnią: 

 kompleks 6 – żytni słaby, zajmuje około 29 % powierzchni gruntów ornych, występuje płatami 

różnej wielkości we wszystkich wsiach gminy. W klasyfikacji bonitacyjnej gruntów ornych 

skupia gleby IVb i V klasy – gleby bielicowe, płowe, brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, 

sporadycznie gleby murszowate i mady. 

 kompleks 7 – żytnio-łubinowy, bardzo słaby (żytni), zajmuje około 25 % powierzchni gruntów 

ornych. Kompleks ten występuje w południowo-zachodniej i północnej, wschodniej i 

południowo-wschodniej części badanej gminy. Należą tu gleby wytworzone z piasków luźnych i 

słabogliniastych płytkich często o niewykształconym profilu. Charakteryzują się nadmierną 

przepuszczalnością, przewiewnością i słabym podsiąkłem - gleby: bielicowe, brunatne kwaśne.  

 kompleks 2 – pszenny dobry, zajmuje około 16 % i na terenie badanej gminy występuje wzdłuż 

linii zbliżonej do łuku na odcinku Popowice, Oksa, Boguszów, Lipno, Węgleszyn, Tyniec. Należą 
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tu gleby wytworzone z różnych utworów glebowych, ale zawsze wzbogaconych we frakcje ilaste 

i pyłowe. Gleby należące do tego kompleksu odznaczają się dobrymi stosunkami 

powietrznowodnymi, zasobnością w materię organiczną i składniki pokarmowe. Są to gleby łatwe 

w uprawie, stanowiące siedliska dla wielu roślin uprawnych. W skład kompleksu wchodzą gleby 

brunatne właściwe. 

 kompleks 5 – żytni dobry, zajmują jedynie nieco ponad 12 % całości gruntów ornych. Gleby tego 

kompleksu występują na terenie wsi: Lipno, Węgleszyn, Oksa i nie tworzą zwartych powierzchni. 

W klasyfikacji bonitacyjnej użytkowania gleb ornych zaliczane są one do IVa i IVb klasy. Należą 

tu gleby o składzie mechanicznym piasków gliniastych mocnych i piasków gliniastych lekkich 

zalegających na glinach. Są to gleby wrażliwe na niedobór wilgoci w okresie wegetacyjnym i 

słabo urodzajne - gleby: płowe, brunatne wyługowane i kwaśne, żyźniejsze mady . 

 kompleks 3 – pszenny wadliwy, występuje, na terenie sołectwa Lipno, Węgleszyn i Popowice. 

Gleby należące do tego typu są zasobne w węglan wapnia (rędziny), są niezdolne do 

magazynowania większej ilości wody. Przy dobrej gospodarce agrarnej ich klasa bonitacyjna 

może osiągać wartość III, rzadziej IV a. 

 kompleks 9 – zbożowo-pastewny słaby, występuje trzema płatami o różnej wielkości na terenie 

sołectw Ługi, Zakrzów i Lipno. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te należą do IVb, V i VI klasy. 

Kompleks ten obejmuje gleby lekkie, wytworzone z piasków całkowitych i niecałkowitych, które 

są okresowo nadmiernie uwilgotnione - gleby: bielicowe, brunatne wyługowane i brunatne 

kwaśne oraz gleby murszowate i torfowo-murszowe. Ich przydatność rolniczą z uwagi na mało 

urodzajne gleby oraz na stałe zalewanie wodami wezbraniowymi rzek i cieków jest niewielka. 

Gleby te użytkowane są głównie jako łąki jedno-, rzadziej dwukośne.  

 kompleks 4 – żytni bardzo dobry (pszenno-żytni), występuje w sołectwach: Oksa, Węgleszyn. 

Należą tu gleby wytworzone z utworów piaszczystych, gliniastych i pyłowych. Odznaczają się 

dobrymi stosunkami powietrznowodnymi, zadawalającą zawartością materii organicznej. Są to 

gleby łatwe w uprawie, a przy odpowiednim nawożeniu urodzajne. Stosując właściwe zabiegi 

agrarne, gleby te można utrzymywać w wysokiej kulturze i uprawiać na nich wiele 

wymagających roślin uprawnych. W skład kompleksu wchodzą następujące gleby gminy: płowe, 

brunatne właściwe, brunatne kwaśne, brunatne wyługowane oraz oglejone wytworzone na 

glinach. 

 kompleks 8 – zbożowo-pastewny mocny, gleby tego kompleksu występują płatami głównie na 

zachodzie gminy, w okolicach Oksy i Rzeszówka. Zwykle zajmują tereny równinne o słabym 

odpływie wód lub zagłębieniach bezodpływowe. Pod względem bonitacyjnym gleby tego 

kompleksu zaliczane są do III b, IVa i IVb klasy. Należą tu gleby wytworzone z piasków 

gliniastych lekkich, gliniastych mocnych, pyłów zwykłych i glin. Są to gleby mało zasobne w 

próchnicę i składniki mineralne wymagające nawożenia organicznego i mineralnego. Odznaczają 

się wadliwymi stosunkami wodnymi – zwykle stając się nadmiernie wilgotnymi w czasie 

długotrwałych opadów atmosferycznych. Na glebach tych uprawia się pszenicę, buraki pastewne, 
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koniczynę i rośliny o dużym zapotrzebowaniu na wodę. W skład tego kompleksu wchodzą gleby: 

płowe, brunatne wyługowane i kwaśne oraz czarne ziemie. 

 kompleks 1 – pszenny bardzo dobry, występuje punktowo w sołectwach Lipno i Popowice, 

posiada klasę bonitacyjną I i II. Gleby te został wykształcony na utworach torfowych lekko 

zapiaszczonych marglami i gezami kredowymi. Urodzajny, predysponowany do uprawy ornej. 

 

 Występujące użytki zielone zaliczane są do dwóch kompleksów rolniczej przydatności: 

 kompleks 2z – średniego, predysponowany do użytku dwukośnego, łąkowego, wymaga 

melioracji. Posiada klasę bonitacyjną IV. Występuje w dolinie zalewowej Lipnicy i Białej Nidy. 

Tworzą go gleby pseudobielicowe, brunatne, deluwialne, torfy niskie i mady. 

 kompleks 3z – słabego i bardzo słabego, predysponowany do użytku jednokośnego, łąkowego, 

wymaga melioracji. Posiada klasę bonitacyjną V i VI. Występuje w dolinie zalewowej Lipnicy i 

na południe od Tyńca. Występuje głownie na glebach torfowych, murszowych i murszowatych. 

Mniejsze enklawy stanowią czarne ziemie właściwe i zdegradowane oraz gleby brunatne kwaśne. 

 

 Degradacja gleb w granicach gminy Oksa, spowodowana jest wieloma czynnikami. 

Najważniejszym zagrożeniem jest powierzchniowa erozja wodna, powodująca zmywanie gleby ze 

zboczy i osadzanie się jej u podnóża stoków. Nasilenie zjawisk erozyjnych uzależnione jest od 

następujących czynników: 

 wielkości i natężenia opadów atmosferycznych, spływów roztopowych, 

 rodzaju i kładu granulometrycznego gleb (największa podatność piasków luźnych i gleb z 

kompleksów 3 i 6), 

 nachylenie i długości zbocza (spadki powyżej 8% – zagrożenie silne). 

 W celu zahamowaniu procesów degradacji gleb należy prowadzić zabiegi agrotechniczne tj.: 

orka pługiem odwracalnym, zmianowanie przeciwerozyjne roślin lub trwałe zadarnienie. Tereny 

podlegające silnej erozji powinny zostać objęte melioracjami przeciwerozyjnymi, przy czym 

najbardziej zagrożone partie krawędziowe tych obszarów należy zalesić lub zakrzewić. 

 Kolejnym ważnym zagadnieniem degradacji gleb jest ich zanieczyszczenie. Na obszarze 

powiatu jędrzejowskiego, zgodnie ze „Stanie środowiska w woj. świętokrzyskim w latach 2011 – 

2012. Raport” badania jakości gleb prowadzone były w jednym punkcie o Nr 357 zlokalizowanym w 

Olszówce Nowej na terenie gminy Wodzisław. Badania prowadzone na przestrzeni ostatnich 15 lat nie 

wykazały istotnych zmian w porównaniu ze stanem wyjściowym. Nie obniżyły się zdolności gleb do 

pełnienia funkcji użytkowych. Nie zaobserwowano trendu gromadzenia się metali ciężkich tj. Cd, Cu, 

Cr, Ni, Pb, Zn w glebach. Odnotowane zawartości tych metali były dużo niższe niż dopuszczalne 

wartości progowe. 
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2.7. Szata roślinna 

Szata roślinna obszaru gminy Oksa została zinwentaryzowana przez zespół ekspertów 

kierowanych przez dr Alojzego Przemyskiego, w ramach badań terenowych, przeprowadzonych 

w 2008 r., do opracowania „Inwentaryzacji Przyrodniczej Gmin Województwa Świętokrzyskiego. 

Gmina Oksa”. 

 

a) flora roślin naczyniowych  

Ogólna liczba gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych na terenie gminy Oksa, wynosi 

675 taksonów w tym 663 gatunki trwale zadomowione i 12 ergazjofigofitów, czyli roślin sadzonych, 

utrzymujących się samodzielnie i przejściowo dziczejących z uprawy. Wśród nich mamy 14 gatunków 

roślin zarodnikowych (skrzypy, widłaki, paprocie), 6 roślin z grupy nagonasiennej oraz 655 roślin 

okrytonasiennych, z czego 517 przypada na dwuliścienne i 138 na jednoliścienne. Biorąc pod uwagę 

wielkość powierzchni, na której prowadzone były badania można stwierdzić, że florę analizowanego 

terenu cechuje nieznaczne bogactwo gatunkowe z kilkoma interesującymi gatunkami, np. Zannichellia 

palustris (zamętnica błotna), Carex davalliana (turzyca Davalla), choć jej główny zrąb stanowią 

rośliny pospolite powszechnie spotykane w różnych typach siedlisk tj. Polygonum aviculare (rdest 

ptasi), Chenopodium album (komosa biała), Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity). Pod 

względem systematycznym gatunki te należą do 95 rodzin oraz 343 rodzajów. Najbogatsze w gatunki 

są rodziny Asteraceae (złożone) – 79 gatunków i Poaceae (trawy) z 65 gatunkami.  

Obszar gminy Oksa obejmuje różnorodne – naturalne, półnaturalne i antropogeniczne typy 

fitocenoz. Na analizowanym terenie występują 533 rośliny synantropijne (79% analizowanej flory). W 

tym 62% stanowią gatunki rodzime, a rośliny obcego pochodzenia – antropofity liczą 113 gatunków tj. 

17% badanej flory. Na natyfity, czyli rośliny występujące wyłącznie na siedliskach naturalnych i na 

pół naturalnych przypada 21%. Wśród apofitów przeważają gatunki leśne (105 taksonów); znaczący 

udział w składzie flory mają również rośliny łąkowe (79 taksonów). Mniejszą rolę odgrywają rośliny 

związane z ciekami i zbiornikami wodnymi (gatunki wodne, szuwarowe, nadwodne i błotne oraz 

bagienne), psammofilne, wrzosowisk, trawo- i ziołoroślowe. 

Najliczniejszą grupę siedliskową na terenie gminy Oksa stanowią rośliny ze zbiorowisk 

synantropijnych (202 gatunki – 30%), następnie gatunki typowo leśne (167 – 10%), gatunki 

naturalnych i półnaturalnych siedlisk - miejsc otwartych w tym: łąkowe (95), wodne i nadwodne (55), 

szuwarowe i bagienne (37), muraw napiaskowych (30), kserotermiczne (32), torfowiskowe (24), 

wydmowe – psammofilne (15), Pozostałe grupy stanowią gatunki innych siedlisk oraz o szerokiej 

skali tolerancji ekologicznej. 
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b) gatunki chronione, rzadkie i zagrożone  

 Na obszarze gminy Oksa zinwentaryzowano 26 gatunków podlegających prawnej ochronie 

(stanowi to 3,9% badanej flory). Wśród nich 15 objętych jest ochroną ścisłą, a 11 podlega ochronie 

częściowej.  

 

Gatunki podlegające ochronie ścisłej:  

1. Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska)  

2. Carex davalliana (turzyca Davalla)  

3. Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)  

4. Dactylorhiza incarnata (kukułka krwista)  

5. Dactylorhiza maculata (kukułka plamista)  

6. Dactylorhiza majalis (kukułka szerokolistna)  

7. Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)  

8. Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita)  

9. Ledum palustre (bagno zwyczajne)  

10. Listera ovata (listera jajowata)  

11. Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)  

12. Lycopodium clavatum (widłak goździsty)  

13. Nasturtium officinale (rukiew wodna)  

14. Platanthera bifolia (podkolan biały)  

15. Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)  

 

Gatunki znajdujące się pod ochroną częściową w kraju: 

1. Asarum europaeum (kopytnik pospolity) 

2. Convalaria majalis (konwalia majowa)  

3. Frangula alnus (kruszyna pospolita)  

4. Hedera helix (bluszcz pospolity)  

5. Helichrysum arenarium (kocanki piaskowe)  

6. Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)  

7. Nuphar luteum (grążel żółty)  

8. Nymphaea alba (grzybienie białe)  

9. Ribes nigrum (porzeczka czarna)  

10. Viburnum opulus (kalina koralowa)  

11. Vinca minor (barwinek pospolity)  

 

 W składzie flory gminy Oksa wyróżnionoo 36 (5,2% badanej flory) gatunków rzadkich, 

zagrożonych i ginących w skali kraju i regionu. Za ginące uznano 7 gatunków, rzadkich lub 

zagrożonych w skali całego kraju. Wśród nich 6 to gatunki narażone a 1 to gatunek wymierający – 
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krytycznie zagrożony. 34 taksony uwzględnione zostały na regionalnej „czerwonej liście”. Zaliczono 

do nich 13 taksonów bliskich zagrożeniu, 14 narażonych, 5 zagrożonych i 2 o niewielkim stopniu 

zagrożenia.  

 

Gatunki zagrożone w kraju:  

1. Alchemilla glabra (przywrotnik prawie nagi) [V]  

2. Bromus arvensis (stokłosa polna) E  

3. Carex davalliana (turzyca Davalla) V  

4. Cyperus flavescens (cibora żółta) V  

5. Dactylorhiza maculata (kukułka plamista) (V)  

6. Eleocharis ovata (ponikło jajowate) V  

7. Zannichellia palustris (zamętnica błotna) V  

 

Gatunki rzadkie i zagrożone w regionie: 

1. Andromeda polifolia (modrzewnica zwyczajna) LC  

2. Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska)  

3. Bromus arvensis (stokłosa polna) VU  

4. Callitriche hamulata (rzęśl hakowata) NT  

5. Cardamine flexuosa (rzeżucha leśna) VU  

6. Carex appropinquata (turzyca tunikowa) VU  

7. Carex davalliana (turzyca Davalla) NT  

8. Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy) EN  

9. Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy) NT  

10. Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna) VU  

11. Cyperus flavescens (cibora żółta) EN  

12. Dactylorhiza incarnata (kukułka krwista)VU  

13. Eleocharis ovata (ponikło jajowate) VU  

14. Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe) VU  

15. Filago vulgaris (nicennica niemiecka) EN  

16. Herniaria hirsuta (połonicznik kosmaty) NT  

17. Hydrocharis morsus-ranae (żabiściek pływający) LC  

18. Koeleria grandis (strzęplica polska) EN 

19. Listera ovata (listera jajowata) VU  

20. Myosotis caespitosa (niezapominajka darniowa) NT  

21. Myriophyllum spicatum (wywłócznik kłosowy) NT  

22. Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy) NT  

23. Nasturtium officinale (rukiew wodna) VU  

24. Nymphaea alba (grzybienie białe) NT  

25. Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona) VU  
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26. Rubus bifrons (jeżyna dwubarwna) NT  

27. Rubus kuleszae (jeżyna Kuleszy) VU  

28. Rumex palustris (szczaw błotny) NT  

29. Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna) NT  

30. Silene chlorantha (lepnica zielonawa) VU  

31. Sparganium minimum (jeżogłówka najmniejsza) VU  

32. Veronica longifolia (przetacznik długolistny) NT  

33. Veronica opaca (przetacznik ćmy) VU  

34. Zannichellia palustris (zamętnica błotna) V  

 

Powyższe gatunki to rośliny rzadko spotykane w Regionie Świętokrzyskim, interesujące pod 

względem geograficznym, w tym gatunki górskie oraz proponowane do ochrony regionalnej. Pod 

względem siedliskowym są to głównie gatunki wodne i bagienne, a także gatunki wilgotnych lasów 

liściastych i torfowisk, a częściowo również rzadkie synantropy. 

 W aspekcie pionowego rozmieszczenia gatunków roślin wyróżnić można w składzie flory 

gminy Oksa tzw. element wysokościowy, który liczy tutaj 8 gatunków, co stanowi 1,2% badanej flory.

 Na florę górską gminy przypada 5 gatunków ogólnogórskich i 3 gatunki reglowe. Nie wykazano 

obecności gatunków podgórskich, alpejskich i subalpejskich.  

 

Gatunki roślin wymienione w załączniku II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

 Na terenie gminy Oksa nie stwierdzono gatunków roślin naczyniowych zamieszczonych w 

załączniku II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  

 

c) zbiorowiska roślinne  

 Na obszarze gminy Oksa wyróżniono 112 naturalnych i półnaturalnych zespołów i zbiorowisk 

roślinnych zgromadzonych w 44 związki, 29 rzędów i 20 klas. Zespołom tym towarzyszą różne 

postacie zbiorowisk nawiązujące do nich i wykazujące cechy pośrednie między różnymi zespołami. 

 Zespoły i zbiorowiska z klasy Lemnetea minoris wykształcają się na otwartych zbiornikach 

wodnych. Często, na zasadzie synuzji, uzupełniają – dopełniają inne zbiorowiska wodne i stale 

podtopione szuwary. Najczęściej spotykanym zespołem są prymitywne zbiorowiska rzęs z rzędu 

Lemnetalia minoris z panującymi gatunkami z rodzaju Lemna np. Lemna minor (Rzęsa drobna), 

tworzące skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących. Tego typu fitocenozy 

spotykano w zbiornikach wodnych i rzekach w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części 

gminy; w okolicach miejscowości Dzierążnia, Zakrzów, Siwica, Serwitus i Pawęzów; na południe i 

południowy-wschód od Oksy. 

 Naturalne i półnaturalne zbiorowiska terofitów na mulistych brzegach wód i okresowo 

zalewanych zagłębień reprezentowane są przez dwie klasy – Bidentetea tripartiti i Isoëto-

Nanojuncetea. Zbiorowiska z klasy Bidentetea tripartiti zarastają corocznie od późnej wiosny muliste 
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podłoże na brzegach lub dnie zbiorników wód stojących i bardzo wolno płynących. Cechują się 

przewagą uczepów – Bidens cernua (Uczep zwisły), Bidens frondosa (Uczep amerykański), Bidens 

tripartita (Uczep trójlistkowy) oraz rdestów – Polygonum amphibium (Rdest ziemnowodny), 

Polygonum aviculare (Rdest ptasi). Ze zbiornikami wodnymi związany jest także inny interesujący 

zespół drobnych terofitów letnich i jesiennych z klasy Isoëto-Nanojuncetea, wytwarzający się 

zwłaszcza na dnie lub na brzegach wysychających stawów, brzegów rzek i starorzeczy. Zbiorowiska te 

są silnie zagrożone w skali kraju ze względu na intensywnie postępującą degradację środowiska. 

Zbiorowiska namuliskowe wykształcają się na brzegach stawów w okolicach Oksy, Lipna, Pawęzowa 

i Tyńca. 

 Antropogeniczne nitrofilne zbiorowiska pól uprawnych i jednorocznych roślin terenów 

ruderalnych z klasy Stellarietea mediae stanowią wyodrębnioną grupę ekosystemów, powstających 

spontanicznie w warunkach swoistej, ale skrajnej antropopresji. Są to skupienia roślin, które pojawiają 

się samorzutnie w uprawach roślin użytkowych jako chwasty. Antropogeniczne nitrofilne zbiorowiska 

pól uprawnych i jednorocznych roślin terenów ruderalnych zajmują przeważającą część gminy Oksa. 

Można je spotkać na otwartych polach w okolicy Lipna, Zakrzowa, Węgleszyna, Rembiechowa, 

Kanic, Tyńca i Oksy. 

 Zbiorowiska i zespoły z klasy Epilobietea angustifolii to nitrofilne fitocenozy terofitów, bylin 

i krzewów inicjujące wtórną sukcesję (regenerację) lasu po zniszczeniu drzewostanu przez wyrąb, 

pożar, wiatrołom itp. Typowe gatunki zbiorowisk porębowych to np.: Calamagrostis epigejos 

(Trzcinnik piaskowy), Centaurium erythraea (Centuria pospolita), Chamaenerion angustifolium 

(Wierzbówka kiprzyca), Rubus idaeus (Malina właściwa). Tego typu siedliska związane są z 

większymi kompleksami leśnymi: między Oksą a Błogoszowem, między Oksą a Węgleszynem, m. 

Węgleszynem a Popowicami, na wschód od Kanic i północ od Lipna. 

 Nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami 

zbiorników wodnych należące do klasy Artemisietea vulgaris można podzielić na dwie grupy - 

wybitnie antropogeniczne zbiorowiska roślin wieloletnich stanowiących drugą fazę zarastania terenów 

ruderalnych (podklasa Artemisienea vulgaris) oraz naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu 

okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu 

zacienionych (podklasa Galio-Urticenea). Zespoły te wyróżniają się obecnością takich gatunków, jak 

np.: Cichorium intybus (Cykoria podróżnik), Melilotus albus (Nostrzyk biały), Pastinaca sativa 

(Pasternak zwyczajny), Artemisia absinthium (Bylica piołun), Artemisia vulgaris (Bylica pospolita), 

Linaria vulgaris (Lnica pospolita), Carduus acanthoides (Oset nastroszony). Zbiorowiska te związane 

są z większymi miejscowościami: Oksa, Tyniec, Błogoszów, Węgleszyn. 

 Klasa Agropyretea intermedio-Repentis to półruderalne kserotermiczne zbiorowiska 

pionierskie tworzone głównie przez rośliny kłączowe i rozłogowe, zdominowane przez gatunki perzu 

(Agropyron repens i/lub Agropyron intermedium). Bardzo szybko zarastają dostępne tereny otwarte, a 

także zabliźniają uszkodzenia, jakie z różnych przyczyn powstają w istniejących zbiorowiskach. W 

terenie reprezentowane są przez zespoły z bardzo obfitym udziałem Convolvulus arvensis (powój 
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polny), a także Bromus inermis (stokłosa bezostna), Cerastium arvense (rogownica polna), Equisetum 

arvense (skrzyp polny) czy Poa compressa (wiechlina spłaszczona). 

Do zbiorowisk roślin wodnych przeważnie zakorzenionych zaliczono dwie klasy Charetea i 

Potametea. Podwodne łąki ramienicowe (Charetalia fragilis) należące do klasy Charetea to 

fitocenozy makrofitów na dnie oligo- i mezetroficznych zbiorników wodnych, złożone głównie lub 

niemal wyłącznie z okazałych glonów należących do ramienic (Charophyta). Łąki ramieniowe 

towarzyszą płycizną w kompleksie większych zbiorników wodnych: Oksa, Przymiarki, Lipno. 

Zbiorowiska i zespoły z klasy Potametea wykształcają się w większych zbiornikach wód stojących - 

głównie stawach hodowlanych, torfiankach. Zajmują żyzne, ale niezbyt zanieczyszczone, eutroficzne 

wody stojące i bardzo wolno płynące. Tego typu fitocenozy spotykano w zbiornikach wodnych i 

rzekach w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części gminy; w okolicach miejscowości 

Dzierążnia, Zakrzów, Siwica, Serwitus i Pawęzów; na południe i południowy-wschód od Oksy. 

 Wyżej wspomnianym zbiorowiskom wodnym towarzyszą fitocenozy bagienne z klasy 

Phragmitetea. Zajmują one obszary położone na północ od Lipna, na zachód od Oksy, okolice 

miejscowości Przymiarki, Serwitus, Kresy. Na terenie gminy stwierdzono szuwary właściwe z: Typha 

angustifolia (pałka wąskolistna), Iris pseudoacorus (kosaciec żółty), Schoenoplectus lacustris (oczeret 

jeziorny), a także szuwary wielkoturzycowe wyróżniające się obecnością wysokich roślin bagiennych, 

najczęściej wielkich turzyc (Carex sp). Szuwary te występują w Gminie w kompleksach z wilgotnymi 

i ziołoroślowymi łąkami: okolice Popowic, Tyńca, w obniżeniu rzeki Lipnicy. Szuwary trawiaste 

występujące przeważnie na brzegach wód płynących ze znaczna szybkością w gminie można spotakać 

wokół stawów i przy strumieniach Białej Nidy i Lipnicy 

 Niewielką powierzchnie zajmują płaty roślinności psammofilnej z klasy Koelerio glaucae-

Corynephoretae canescentis pojawiające się na luźnych piaskach wydmowych pochodzenia 

polodowcowego, niejednokrotnie na brzegu lasu, przy bardzo luźnym zwarciu drzew, na młodych 

ugorach. W gminie można je spotkać na obszarze między Tyńcem a Rembiechowem i Kanicami. 

Zdecydowanie najlepiej reprezentowane są zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-

Arrhenatheretea. Łąki kośne oraz ziołorośla nadrzeczne, trwale lub okresowo wilgotne występują na 

zachód od Błogoszowa. Na uwagę zasługują zespoły ze związku Molinion caeruleae i Calthion 

palustris. Są to raz do roku lub rzadziej koszone łąki, gdzie pojawiają się turzyce z grupy 

Magnocaricion i gatunki ziołoroślowe, w tym chronione i rzadkie: Dactylorhiza majalis (Storczyk 

szerokolistny), Menyanthes trifoliata (Bobrek trójlistkowy), Veronica longifolia (Przetacznik 

długolistny). Istotnym i obserwowanym zagrożeniem dla tego typu zbiorowisk są melioracje i zbyt 

częste koszenie. Intensywnie użytkowane łąki kośne z licznie podsiewanymi gatunkami uprawowymi 

z rzędu Arrhenatheretalia występują powszechnie w rozlicznych obniżeniach terenu w dolinach 

rzecznych na całym obszarze gminy, obejmując rozległy pas powierzchni wzdłuż południowej, 

południowo-wschodniej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej granicy gminy Oksa.  

W gminie pojawiają się także torfowiska niskie i przejściowe z klasy Scheuchzerio-Caricetea 

fuscae należące do zbiorowisk bardzo interesujących pod względem florystycznym. Spotykano tutaj 
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takie rzadkie i chronione gatunki jak: Menyanthes trifoliata (Bobrek trójlistkowy), Andromeda 

polifolia (Modrzewnica północna), Carex davalliana (Turzyca Davalla), Dactylorhiza majalis 

(Kukułka szerokolistna), Eleocharis ovata (Ponikło jajowate), Eleocharis quinqueflora (Ponikło 

skąpokwiatowe). Największe i najładniej wykształcone płaty torfowisk niskich i przejściowych 

znajdują się: na południe od miejscowości Tyniec i na północ od Lipna. 

W podobnych warunkach wilgotnościowych jak Molinio-Arrhenatheretea, lecz na siedliskach 

mniej żyznych wykształcają się zespoły i zbiorowiska kwaśnych łąk i wrzosowisk z klasy Nardo-

Callunetea. Stwierdzono murawy bliźniczkowe tzw. „psiary”, w których fizjonomia runa zaznacza się 

strukturą kępkowo-dolinkową. Tego typu fitocenozy występują na północ od Rembichowa. Wystąpiły 

także wrzosowiska z rzędu Calluno-Ulicetalia, na których odnotowano takie gatunki 

charakterystyczne, jak np. Calluna vulgaris (wrzos pospolity), Agrostis capillaris (mietlica pospolita), 

Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna), Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska). Wszystkie 

zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe związane są z dolinami rzek Białej Nidy i Lipnicy. 

 

Wśród zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych zdecydowanie największą powierzchnię w 

gminie zajmują formacje leśne i zaroślowe. 

Zespoły z klasy Rhamno-Prunetea to zbiorowiska formacji krzewiastej o różnym walorze 

dynamicznym związane funkcjonalnie z lasem. Na badanym terenie są to przede wszystkim tzw. 

czyżnie, wystąpiły też zarośla kruszyny (Frangula alnus) i jeżyn m.in. Rubus plicatus (jeżyna 

fałdowana). Zbiorowiska te zajmują niewielkie powierzchnie na obszarze całej gminy. 

Zaroślowe i leśne zbiorowiska wierzb wąskolistnych z klasy Salicetea purpureae występują w 

dolinach rzek, na piaszczystych, żwirowatych lub kamienistych aluwiach w zasięgu corocznych 

wysokich stanów wody m.in. na południe od Tyńca; w okolicach miejscowości Ługi, Rzeszówek; na 

wschód od Zalesia.  

Lasy z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa) lub zarośla szerokolistnych wierzb z udziałem 

olszy z klasy Alnetea glutinosae cechowały się obecnością tzw. łozowiska (Salicetum pentandro-

cinereae) oraz olsu porzeczkowego (Ribeso nigri-Alnetum). Występują one m.in. na północny-wschód 

od Kanic Nowych.  

 Spośród zbiorowisk leśnych najbardziej rozprzestrzenione są w gminie fitocenozy borowe z 

klasy Vaccinio-Piceetea, głównie ze związku Dicrano-Pinion. Zespół Cladonio-Pinetum wykształca 

się dość często. Występuje na suchych, luźnych piaskach, najczęściej na skrajach lasów o dużym 

naświetleniu, lub w lasach z rozrzedzonym drzewostanem, na szczytach wydm, które są często 

spotykane na terenie leśnym gminy. Na podłożu bardziej zwięzłym oraz na wyniesieniach, najczęściej 

na zboczach o południowej wystawie pojawia się żyźniejsza postać boru sosnowego, o charakterze 

kontynentalnym – Peucedano-Pinetum z charakterystycznym Chimaphila umbellata (pomocnik 

baldaszkowy). Ten typ pojawia się jednak bardzo rzadko i to w postaci okrajkowej, m.in. na północny-

zachód od miejscowości Gawrony, na północny-wschód od Dzierążni. Na glebach głębszych i bardziej 

wilgotnych wykształca się zespół Leucobryo-Pinetum. Bez wątpienia jest to najczęściej występująca 

postać lasu w gminie Oksa. Największe kompleksy borów świeżych występują, w okolicach 
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miejscowości Oksa, Rzeszówka, Gawrony, Kresy, Dzierążnia, Kanice Nowe a ponadto mniejsze 

kompleksy borów świeżych spotykane są na terenie całej gminy zarówno w obrębie lasów 

państwowych jak też chłopskich. W miejscach bardziej zabagnionych zespół boru świeżego 

przechodzi w Molinio-Pinetum bór wilgotny, a następnie w Vaccinio uliginosi-Pinetum bór 

bagienny. Fitocenozy te występują w kompleksach z borami świeżymi, jak też na obrzeżach torfowisk 

i lasów olszowych. Zajmują skrzydła dolin, obniżenia śródwydmowe i inne obniżenia terenu na 

glebach mineralnych i torfowych. Zbiorowiska te spotykano m.in. na południowy-wschód od Kanic 

Nowych; na północ od Lipna. Stwierdzono także kontynentalny bór mieszany Querco roboris-

Pinetum obejmujący naturalne leśne zbiorowiska dębowo-sosnowe świeże i częściowo wilgotne, 

występujące na słabo zbielicowanych glebach gliniasto-piaszczystych, przede wszystkim w środkowo 

zachodniej części gminy. 

 Zbiorowiska z klasy Quercetea robori-petraeae obejmujące lasy liściaste z przewagą dębów 

trwale zamykają sukcesję roślinności na najuboższych, często piaszczystych siedliskach leśnych. 

Fitocenozy te występują wzdłuż drogi biegnącej od miejscowości Musiały do Węgleszyna oraz na 

południe od Kolonii Leśnej i na północny-zachód od Koloni Las. Obecny na obszarze gminy 

środkowoeuropejski acydofilny las dębowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae 

wyróżnia się runem, w którym przeważają ogólnoleśne acydofilne gatunki mezotroficzne, jak: 

Calamagrostis arundinacea (trzcinnik leśny), Deschampsia flexuosa (śmiałek pogięty), Melampyrum 

pratense (pszeniec zwyczajny), Pteridium aquilinum (orlica pospolita) i inne. 

 Lasy liściaste na badanym terenie reprezentowane są także przez zespoły należące do rzędu 

Fagetalia sylvaticae z klasy Querco-Fagetea. Tego typu zespoły charakteryzują się dużym 

bogactwem florystycznym. Niewątpliwie największe postacie takich zbiorowisk zanotowano na 

południe i zachód od Oksy, na wschód od Pawęzowa, na wschód od Kanic Nowych; na północny-

wschód od Koloni Las oraz w północnej części gminy. Bardziej atrakcyjnym pod względem 

florystycznym zespołem leśnym jest grąd Tilio cordatae-Carpinetum betuli. Jego większe fragmenty 

pojawiają się sporadycznie. Największy areał lasów grądowych występuje w okolicy Koloni Las; na 

południowy-wschód od Błogoszowa. Ponadto okrajkowe postacie towarzyszą bagiennym lasom 

olszowym oraz borom mieszanym.  

Gmina Oksa jest obszarem, gdzie wykształcają się zespoły, zbiorowiska – typy siedlisk wymienionych 

w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  
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Tabela 2. Typy siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

 

Kod 

Natura 

2000 

Fitosocjologiczne identyfikatory siedlisk 

2330 zespół (Ass.) Spergulo vernalis-Corynephoretum - murawy szczotlichowe 

3130 klasa (Cl.) Isoëto-Nanojuncetea - brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych 

3140 

klasa (Cl.) Charetea -twardowodne oligo- i mezotroficzne siedliska podwodnych łąk 

ramienicowych 

3150 

związek (All.) Potamion, Nymphaeion– starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne 

3260 związek (All.) Ranunculion fluitantis - rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników 

3270 rząd (O.) Bidentetalia tripartiti – zalewane muliste brzegi rzek 

4030 rząd (O.) Calluno-Ulicetalia – suche wrzosowiska 

6230* rząd (O.) Nardetalia - murawy bliźniczkowe 

6410 związek (All.) Molinion caerulae – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

6510 

związek (All.) Arrhenatherion elatioris – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

7140 klasa (Cl.) Scheuchzerio-Caricetea fuscae – torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

9170 zespół (Ass.) Tilio cordatae-Carpinetum betuli - grąd subkontynentalny 

9190 związek (All.) Quercion robori-petraeae - dąbrowy acydofilne 

91D0* zespół (Ass.) Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris - sosnowy bór bagienny 

91E0* związek (All.)Alno-Ulmion - łęgi wierzbowe 

91T0 zespół (Ass.) Cladonio-Pinetum - sosnowy bór chrobotkowy 

* gwiazdką oznaczono siedliska priorytetowe 

 

d) waloryzacja lasów 

 Waloryzacji lasów dokonano na podstawie planów urządzania lasów Nadleśnictwa Jędrzejów 

dla obrębu Jędrzejów (leśnictwo Caców) oraz obrębu Nagłowice (leśnictwa Oksa i Cierno) a także 

Nadleśnictwa Włoszczowa dla obrębu Włoszczowa (leśnictwo Podlipie) oraz danych uzyskanych w 

urzędzie Gminy w Oksie. Celem waloryzacji było określenie wartości kompleksów leśnych i ich roli 

w ogólnej strukturze biologicznej gminy. 

Lasy nie są największym walorem przyrodniczym i krajobrazowym gminy Oksa. Wskaźnik 

lesistości gminy wynosi zaledwie 20 %. Na powierzchnie leśną, liczącą 1 820 ha, składa się: 

• 1263 ha – lasów państwowych 

• 557 ha – lasów prywatnych. 

Najbardziej zwarte masywy leśne występują na N i SW od Oksy (leśnictwo Oksa), we 

wschodniej części gminy (leśnictwo Caców), pomiędzy Popowicami a Gawronammi (leśnictwo 

Cierno) oraz w północnej części gminy (leśnictwo Podlipie). Są to równocześnie największe 

powierzchnie leśne. Znajdują się w Nadleśnictwie: Jędrzejów i Włoszczowa. 
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Dominującym gatunkiem na całej powierzchni jest sosna, której udział wynosi ok. 68%. 

Pozostałe gatunki stanowią domieszkę i są to: dąb, olsza, brzoza, buk, jodła, świerk. Przeważają 

drzewa znajduje się w II klasie wieku (40-80 lat.), stanowiące ponad 50% udziału w drzewostanie. Ok. 

1/4 drzewo jest w I klasie wieku (do 40 lat). Przestojów drzew, osiągających ponad 80 lat, na terenie 

gminy jest ok. 20%. Zwartość lasów kształtuje się na średnim poziomie 0.7, 0.8 i jest wyższa od 

zwartości w lasach prywatnych. 

Poza kompleksami leśnymi na terenie całej gminy istnieją niewielkie grupy zadrzewień i 

zakrzewień śródpolnych, na obszarach podmokłych i nieużytkach a także towarzyszące zabudowie 

jako zieleń ozdobna czy izolacyjna. Te niewielkie, często o naturalnym składzie gatunkowym 

zagajniki spełniają istotną rolę lokalnych ostoi faunistycznych, zapewniając schronienie i pożywienie, 

oraz wodo – i glebochronną funkcję. 

Powszechnym zjawiskiem jest występowanie naturalnej sukcesji roślinnej na ugorach i 

nieużytkach. Głównym gatunkiem jest tu sosna. 

 

Na obszarze gminy występuje 12 typów siedliskowych lasu . Są to: 

1. las mieszany wilgotny (LMw) 

2. bór mieszany wilgotny (BMw) 

3. las wilgotny (Lw) 

4. ols (Ol) 

5. ols jesionowy (Olj) 

6. bór mieszany bagienny (BMb) 

7. bór wilgotny (Bw) 

8. bór suchy (Bs) 

9. bór świeży (Bśw) 

10. bór mieszany świeży (BMśw) 

11. las świeży (Lś) 

12. las mieszany świeży (LMśw) 

 

Na obszarach leśnych w gminie dominują bory mieszane świeże (BMśw), stanowiące 26% oraz 

las mieszany świeży (LMśw) – 24%, które łącznie zajmują około 50 % powierzchni leśnych. 

Następnym typem siedliska, które zajmuje znaczne obszary jest las świeży (Lśw) – 18% oraz bór 

mieszany wilgotny (BMw) i bór świeży – około 9 % każdy. Las mieszany wilgotny (LMw) oraz ols 

jesionowy (OlJ) – zajmują około 4 %. Nieco mniej przypada na siedliska olsowe (Ol) i lasu 

wilgotnego (Lw) – ok. 2%. Pozostałe 3 siedliska zaznaczają się w niewielkim stopniu na terenie 

gminy. 

Pod względem żyzności i dorodności drzewostanów wysoką wartość osiągają las świeży (Lśw), 

las mieszany świeży (LMśw), las wilgotny (Lw) oraz las mieszany wilgotny (LMw). Siedliska te 

zajmują większe powierzchnie przede wszystkim: w kompleksie leśnym leśnictwa Oksa (77%) na 
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północ od siedziby gminy oraz w lasach leśnictwa Cierno (55%). Elementem charakterystycznym 

omawianych siedlisk jest drzewostan wielopiętrowy i wielogatunkowy z panującą sosną lub dębem, a 

w środowisku wilgotnym świerkiem lub jodłą. Charakterystyczny jest także rozwinięty silnie podszyt i 

runo. Wiek drzewostanów najczęściej zamyka się w II grupie (40-80 lat). Są to lasy o wysokiej 

wartości ekologicznej, odporne na zagrożenia antropogeniczne o zróżnicowanym (z uwagi na 

uwilgotnienie) bioklimacie. Są one średnio lub mało przydatne na cele turystyczno-rekreacyjne ze 

względu na rozwinięty podszyt i runo. 

Kolejną pod względem wartości przyrodniczo-leśnej grupę siedlisk stanowią zaliczane do 

średniożyznych: bór mieszany świeży (BMś) i bór mieszany wilgotny (BMw). Te dwa typy siedlisk 

zdecydowanie dominują na wschodzie (leśnictwo Caców – 63%) oraz na północy gminy w lasach 

leśnictwa Podlipie, gdzie stanowią 48 % wszystkich typów siedlisk. W leśnictwie Cierno omawiane 

bory stanowią 38% powierzchni. Cechą charakterystyczną większości tych siedlisk jest drzewostan 

dwupiętrowy z panującą sosną oraz domieszką brzozy, świerka oraz dębu, a w podroście dodatkowo 

buka i kruszyny. Wszystkie charakteryzują się wysoką odpornością na antropopresję, posiadają 

natomiast zróżnicowany bioklimat (najkorzystniejszy w (BMś). 

Ubogim siedliskiem jest i bór świeży (Bśw) i bór wilgotny (Bw). Spotykane są na glebach 

bielicowych wytworzonych z piasków słabogliniastych i luźnych na całym obszarze gminy. 

Gatunkiem panującym jest sosna z domieszką brzozy i dębu. Podszyt jest ubogi, podobnie jak runo, w 

którym dominują borówki. Siedlisko charakteryzuje się korzystnym bioklimatem i zmniejszoną 

odpornością na antropopresję. Posiada wysoki walor turystyczno-rekreacyjny. Większe kompleksy 

tych siedlisk występują: w kompleksie wysuniętym najbardziej na północ (31%); w pozostałych lasach 

siedlisko to waha się od 3 do 7%. 

Siedliska olsowe i olsowo- jesionowe akcentują swoją obecność głównie na północy (leśnictwo 

Podlipie), stanowiąc 13% siedlisk. W jednostkach Oksa i Caców zajmują ok. 5%. 

 Pozostałe typy siedliskowe t.j. bory suche czy bory mieszane bagienne w niewielkim stopniu 

zaznaczają się swoją obecnością na badanym terenie, nie przekraczając 2 % powierzchni. 

 

 Główną funkcją lasów wszystkich kategorii własności jest funkcja gospodarcza. Lasy 

gospodarcze zajmują 75% powierzchni leśnej. Oprócz funkcji gospodarczych lasy na terenie gminy 

pełnią ważne funkcje ochronne. Są to funkcje wodochronne na obszarze źródliskowym Białej Nidy, w 

okolicach Pawęzowa, Tyńca i Nowych Kanic – nadleśnictwo Jędrzejów, a następnie Lipnicy i Czarnej 

Strugi w Nadleśnictwie Włoszczowa – między Lipnem a Ludynią. Lasy wodochronne są składnikiem 

głównie lasów skarbu państwa. 

Inną funkcję lasów jest ochrona gleb, głównie utworów polodowcowych – wydmy i strome 

wyniesienia morenowe. Tego typu obszary występują między Tyńcem i Rembiechowem (w znacznym 

stopniu są to lasy prywatne). Lasy uznane za ochronne zarządzeniem nr 78 z dnia 24 marca 1995 r. 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmują 25 % powierzchni lasu.  
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Uprzemysłowienie gminy jest niewielkie, stąd również sytuacja w zakresie zagrożeń 

industrialnych lasów nie jest zła i kształtuje się na niskim, korzystnym poziomie. Emiterami 

zanieczyszczeń są gospodarstwa domowe i emisje zewnętrzne napływające m.in. ze Śląska czy 

Bełchatowa, a także spaliny pojazdów z tras krajowych. Na większości drzewostanów nie stwierdzono 

uszkodzeń przemysłowych. 

Podobnie jak w całym województwie lasy w gminie są zagrożone pożarami głównie 

z przyczyn dużej dewastacji turystycznej i pozyskiwania runa leśnego. Na tą sytuację niekorzystny 

wpływ ma struktura drzewostanu, w której przeważają monokultury sosnowe, w tym wiele drągowin o 

zwartej strukturze, szczególnie podatne na pożar. 

Lasy będące we władaniu prywatnym wykazują duże zdewastowanie wskutek rabunkowej gospodarki.  

Pod względem wielkości natężenia ruchu turystyczno-rekreacyjnego lasy gminy należy zaliczyć 

do słabo wykorzystywanych. Największe natężenie turystyczne i rekreacyjne obserwuje się w 

okolicach Oksy. Pozostała część lasów wykorzystywana jest w niewielkim stopniu. 

Lasy obok funkcji gospodarczych, ochronnych pełnią również inne ważne funkcje dla 

środowiska i ochrony zdrowia człowieka. Ze względów przyrodniczych wskazane byłoby, aby duże 

kompleksy zostały połączone korytarzem leśnym (ekologicznym). Stąd w wielkoprzestrzennym 

planowaniu należałoby wybrać obszar pod zalesienie, które stały by się łącznikiem pomiędzy lasami 

włoszczowskimi i jędrzejowskimi. Ze względów ekologicznych najbardziej odpowiednia wydaje się 

być rozległa dolina rzeki Lipnicy, gdzie po stronie gminy Małogoszcz już istnieje ciąg lasów 

łącznikowych między Lasochowem a Złotnikami. Uzupełnienie ciągłości areałów leśnych również po 

stronie gminy Oksa, głównie w okolicach Rembiechowa, Nowych Kanic i na północny wschód od 

Zakrzowa i Dębiny było by dobrym zabiegiem planistycznym. 

Równoległym, bądź alternatywnym łącznikiem leśnym mogłyby być doliny źródliskowe Białej 

Nidy na zachód od Oksy, Błogoszowa oraz Lipna. Takie podejście dobrze wpisuje się w rozległe 

kompleksy lasów włoszczowskich i jędrzejowskich; stanowiłoby swoiste płuca dla 

uprzemysłowionych i zurbanizowanych obszarów krakowskiego, częstochowskiego i śląskiego. Lasy 

te stanowią nie tylko ważne obszary retencyjne wód powierzchniowych, ale pełnią istotną rolę w 

przechwytywaniu i częściowej neutralizacji szkodliwych emisji z terenu Śląska. Rozległe obszary 

lasów o borowym charakterze potencjalnie stanowią ważne „sanatorium” dla wielu schorzeń. 

Mikroklimat istniejący w poszczególnych typach zbiorowisk, a w tym: insolacja, wilgotność 

powietrza, przewietrzenie, produkcja tlenu, zawartość ozonu, jonizacja powietrza, stężenie i charakter 

aerozoli, a dalej właściwości allelopatyczne roślin i gleb w wieloraki sposób wpływają na zdrowie 

człowieka. 

Osobną kwestią jest zalesianie nieużytków. Rozległe obszary z ubogimi glebami, na których 

zaniechano upraw powinny sprzyjać polityce zalesiania. Realizacja tego zamierzenia podniosłaby 

wskaźnik lesistości o kilka %. Realizacja zalesień podniosłaby atrakcyjność ekologiczną i zdrowotną 

gminy. Oprócz wskazanych wyżej korytarzy leśnych, terenami nadającymi się do zalesienia są ubogie 

piaszczyste gleby między Tyńcem a Rembiechowem. 
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Najpilniejszym do rozwiązania problemem w lasach gminy Oksa winna być przebudowa 

drzewostanu w kierunku bardziej zróżnicowanych nasadzeń. Ograniczenie udziału sosny na rzecz 

dębu, jesionu, olszy, jodły, jaworu a w wilgotnych miejscach również świerku. Tego typu zabiegi 

podniosą poziom różnorodności biologicznej i wzmocnią wewnętrzną odporność lasów na zagrożenia 

pożarowe, gradacji szkodników itp. Istotną kwestią przyrodniczo-leśną jest rozbudowa korytarzy 

ekologicznych wzdłuż doliny Lipnicy poprzez zwiększenie zalesienia tego terenu, ale z 

pozostawieniem również naturowych łąk. Podobnego dopracowania wymagają obszary nowych 

zalesień. 

Ważnym zadaniem społeczno-gospodarczym winno być także szersze udostępnienie lasów dla 

celów turystyczno-rekreacyjnych, a szczególnie dla rozwoju ekoturystyki, a także turystyki 

zdrowotnej posiadającej na obszarze gminy duże możliwości rozwoju. Warunkiem postępu w tym 

zakresie jest rozbudowa retencji wód dla potrzeb turystycznych oraz małej infrastruktury turystycznej 

(parkingi, sanitariaty, pola namiotowe, ścieżki zdrowia itp.), zapobiegającej dewastacji lasów. 

 

2.8. Świat zwierząt 

Świat zwierząt obszaru gminy Oksa została zinwentaryzowany przez zespół ekspertów 

kierowanych przez dr Alojzego Przemyskiego, w ramach badań terenowych, przeprowadzonych 

w 2008 r., do opracowania „Inwentaryzacji Przyrodniczej Gmin Województwa Świętokrzyskiego. 

Gmina Oksa”. 

 

a) ryby 

Na obszarze gminy stwierdzono występowanie 18 gatunków ichtiofauny. Poza gatunkami 

charakterystycznymi dla rzek (14 gatunków), na stawach hodowlanych występują także gatunki cenne 

użytkowo, takie jak karp Cyprinus carpio, a w mniejszym stopniu także karaś pospolity Carassius 

carassius, karaś srebrzysty Carassius gibelio oraz lin Tinca tinca. Odnotowano jeden gatunek objęty 

ochroną ścisłą – śliz Barbatula barbatula. Najliczniejsze w gatunki są stanowiska nad rzeką Lipnicą 

w okolicach miejscowości Lipno (14 gatunków) i nad Białą Nidą koło Popowic (13 gatunków). 

 Na terenie gminy Oksa nie stwierdzono gatunków ryb zamieszczonych w załącznikach II i IV 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  

 

Gatunki ryb występujące na terenie gminy Oksa: 

 

Rząd: Cypriniformes - karpiokształtne 

Rodzina: Cyprinidae - karpiowate 

leszcz Abramis brama (L.) 

ukleja Alburnus alburnus (L.) 

krąp Blicca bjoerkna (L.) 
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karaś pospolity Carassius carassius (L.) 

karaś srebrzysty Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

karp Cyprinus carpio L. 

kiełb Gobio sp. (L.) 

słonecznica Leucaspius delineatus Heckel, 1843 

jaź Leuciscus idus (L.) 

jelec Leuciscus leuciscus (L.) 

płoć Rutilus rutilus (L.) 

kleń Squalius cephalus (L.) 

lin Tinca tinca (L.) 

 

Rodzina: Balitoridae – ślizowate 

śliz Barbatula barbatula (L.) 

 

Rząd: Esociformes – szczupakokształtne 

Rodzina: Esocidae – szczupakowate 

szczupak Esox lucius (L.) 

 

Rząd: Gasterosteiformes – ciernikokształtne 

Rodzina: Gasterosteidae – cierniowate 

ciernik Gasterosteus aculeatus L. 

 

Rząd: Perciformes – okoniokształtne 

Rodzina: Percidae – okoniowate 

jazgarz Gymnocephalus cernuus (L.) 

okoń Perca fluviatilis L. 

 

b) płazy  

Na terenie gminy występuje 12 gatunków płazów. Powszechnie występującym gatunkiem na 

terenie gminy jest kumak nizinny Bombina bombina. Do gatunków notowanych na wybranych 

stanowiskach należą żaba śmieszka Rana ridibunda, której obecność wykazano w większych 

kompleksach stawów oraz traszka grzebieniasta Triturus cristatus – płaz ten został stwierdzony tylko 

na 4 powierzchniach. Wszystkie gatunki płazów w Polsce podlegają prawnej ochronie gatunkowej.  

Dwa gatunki (Triturus cristatus i Bobmina bombina) spośród 12 stwierdzonych na obszarze 

gminy Oksa znajdują się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 

dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony dzikiej flory i fauny), natomiast 7 gatunków znajduje się 

w załączniku IV D.S. 
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Najcenniejszymi terenami pod względem zróżnicowania jakościowego występujących 

gatunków płazów są: dolina Lipnicy, stawy w Rzeszówku, staw „Brodek” na północ od Oksy i stawy 

w Oksie. 

Gatunki płazów występujące na terenie gminy Oksa: 

Gromada: Amphibia – Płazy 

Podgromada: Lissamphibia 

Rząd: Caudata - płazy ogoniaste 

Podrząd: Salamandroidea 

Rodzina: Salamandridae – salamandrowate 

Podrodzina: Pleurodelinae 

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758 

traszka grzebieniasta Triturus cristatus Laurenti, 1768 

 

Rząd: Anura – płazy bezogonowe 

Podrząd: Archaeobatrachia 

Rodzina: Bombinatoridae – kumakowate 

kumak nizinny Bobmina bombina Linnaeus, 1761 

 

Podrząd: Pelobatoidea 

Rodzina: Pelobatidae – grzebiuszkowate 

grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus Laurenti, 1768 

 

Podrząd: Neobatrachia 

Rodzina: Bufonidae – ropuchowate 

ropucha szara Bufo bufo Linnaeus, 1758 

ropucha zielona Bufo viridis Laurenti, 1768 

 

Rodzina: Hylidae – rzekotkowate 

rzekotka drzewna Hyla arborea Linnaeus, 1758 

 

Rodzina: Ranidae – żabowate 

żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842 

żaba wodna Rana esculenta Linnaeus, 1758 

żaba jeziorkowa Rana lessonae Camerano, 1882 

żaba śmieszka Rana ridibunda Pallas, 1771 

żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758 
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c) gady  

Na terenie gminy występuje 5 gatunków gadów. Wszystkie gatunki gadów w Polsce podlegają 

prawnej ochronie gatunkowej. Najliczniejsze w gatunki są stanowiska: stawy w Lipnie, Dolina 

Lipnicy, stawy w Rzeszówku i tereny przyległe, dolina Białej Nidy. 

Na terenie gminy Oksa odnotowano tylko 1 gatunek z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej 

(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony dzikiej flory i fauny) -

Lacerta agilis (jaszczurka zwinka). Brak gatunków z załącznika II tej Dyrektywy. 

 

Gatunki gadów występujące na terenie gminy Oksa 

Gromada: Reptilia – Gady 

Podgromada: Diapsida 

Rząd: Squamata – łuskoskóre 

Podrząd – Sauria – jaszczurki 

Rodzina: Anguidae – padalcowate 

padalec zwyczajny Anguis fragilis Linnaeus, 1758 

 

Rodzina: Lacertidae – jaszczurkowate 

jaszczurka zwinka Lacerta agilis Linnaeus, 1758 

jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara Von Jacquin, 1787 

 

Podrząd: Serpentes – węże 

Rodzina: Colubridae – połozowate 

Podrodzina – Natricinae 

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix Linnaeus, 1758 

 

Rodzina: Viperidae – żmijowate 

żmija zygzakowata Vipera berus Linnaeus, 1758 

 

d) ptaki  

Na terenie gminy występuje160 gatunków ptaków, co stanowi 36,5% wszystkich gatunków 

obserwowanych w Polsce. Awifauna lęgowa reprezentowana jest przez 113 gatunków, co z kolei 

stanowi 49% gatunków lęgowych w kraju i 57% gatunków gniazdujących w Krainie Gór 

Świętokrzyskich. Świadczy to o znacznym bogactwie gatunkowym badanego obszaru. Tak duża 

liczba gatunków na badanym terenie jest zapewne wynikiem różnorodności dostępnych siedlisk – 

obecne są tu lasy, łąki, nieużytki, stawy o różnym stopniu intensywności użytkowania. 
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Spośród stwierdzonych 160 gatunków, 147 to gatunki prawnie chronione (ochrona ścisła – 

140 i ochrona częściowa – 7), 12 gatunków łownych.  

 

Poniżej przedstawiono gatunki ptaków występujących na terenie gminy Oksa wraz z 

skrótami charakteryzujące występowanie gatunku na terenie gminy: 

L – gatunek lęgowy 

(L) – gatunek lęgowy przed rokiem 2008, ale już w XXI stuleciu 

LP – gatunek prawdopodobnie lęgowy 

L* – lęgowy już poza granicami gminy, ale regularnie pojawiający się na nim na żerowiskach 

MIGR – gatunek przelotny 

Z – gatunek zimujący 

+  oznacza gatunek występujący w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 79/409EWG z 

dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków). 

Stopnie zagrożenia wg Polskiej czerwonej księgi zwierząt: 

EX (Extinct) – gatunki całkowicie wymarłe 

EXP (Extinct In Poland) – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe na obszarze Polski 

CR (Critically Endangered) – gatunki skrajnie zagrożone 

EN (Endangered) – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone 

VU (Vulnerable) – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie 

NT (Near Threatened) – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia 

LC (Least Concern) – gatunki nie wykazujące regresu populacji i nie należące do zagrożonych w 

Polsce lub reprezentowane przez populacje marginalne i nietrwałe 

 

Rząd: Podicipediformes – Perkozy 

Rodzina: Podicipedidae – Perkozy 

Perkozek Tachybaptus ruficollis (Pall., 1764) 

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (L., 1758) 

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena (Bodd., 1783) 

 

Rząd: Pelecaniformes – Pełnopłetwe 

Rodzina: Phalacrocoracidae – Kormorany 

Kormoran Phalacrocorax carbo (L., 1758) 

 

Rząd: Ciconiformes – Brodzące 

Rodzina: Ardeidae – Czaplowate 

Bąk Botaurus stellaris (L., 1758) 

Czapla biała Egretta alba (L., 1758) 

Czapla siwa Ardea cinerea L., 1758 

Czapla purpurowa Ardea purpurea L., 1766 
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Rodzina: Ciconiidae – Bociany 

Bocian czarny Ciconia nigra (L., 1758) 

Bocian biały Ciconia ciconia (L., 1758) 

 

Rząd: Anseriformes – Blaszkodziobe 

Rodzina: Anatidae – Kaczkowate 

Łabędź niemy Cygnus olor (Gmel., 1789) 

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus (Ord, 1815) 

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus (L., 1758) 

Gęś zbożowa Anser fabalis (Lath., 1787) 

Gęś białoczelna Anser albifrons (Scop., 1769) 

Gęgawa Anser anser (L., 1758) 

Świstun Anas penelope L., 1758 

Krakwa Anas strepera L., 1758 

Cyraneczka Anas crecca L., 1758 

Krzyżówka Anas platyrhynchos L., 1758 

Rożeniec Anas acuta L., 1758 

Cyranka Anas querquedula L., 1758 

Płaskonos Anas clypeata L., 1758 

Głowienka Aythya ferina (L., 1758) 

Podgorzałka Aythya nyroca (Guld., 1770)  

Czernica Aythya fuligula (L., 1758) 

Gągoł Bucephala clangula (L., 1758) 

 

Rząd: Falconiformes – Szponiaste 

Podrząd: Accipitres – Jastrzębiowce 

Rodzina: Accipitridae – Jastrzębiowate  

Trzmielojad Pernis apivorus (L., 1758) 

Bielik Haliaeetus albicilla (L., 1758) 

Błotniak stawowy Circus aeruginosus (L., 1758) 

Błotniak zbożowy Circus cyaneus (L., 1766) 

Błotniak łąkowy Circus pygargus (L., 1758) 

Jastrząb Accipiter gentilis (L., 1758) 

Krogulec Accipiter nisus (L., 1758) 

Myszołów Buteo buteo (L., 1758) 

Myszołów włochaty Buteo lagopus (Pont., 1763) 

 

Rodzina: Pandionidae – Rybołowy 

Rybołów Pandion haliaetus (L., 1758) 
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Podrząd: Falcones – Sokołowce 

Rodzina: Falconidae – Sokołowate 

Pustułka Falco tinnunculus L., 1758 

Kobczyk Falco vespertinus L., 1766 

Kobuz Falco subbuteo L., 1758 

 

Rząd: Galliformes – Grzebiące 

Rodzina: Phasianidae – Kurowate 

Kuropatwa Perdix perdix (L., 1758) 

Przepiórka Coturnix coturnix (L., 1758) 

Bażant Phasianus colchicus L., 1758 

 

Rząd: Gruiformes – Żurawiowe 

Rodzina: Rallidae – Chruściele 

Wodnik Rallus aquaticus L., 1758 

Derkacz Crex crex (L., 1758) 

Kokoszka Gallinula chloropus (L., 1758) 

Łyska Fulica atra L., 1758 

 

Rodzina: Gruidae – Żurawie 

Żuraw Grus grus (L., 1758) 

 

Rząd: Charadriiformes – Siewkowe 

Podrząd: Charadrii – Siewkowce 

Rodzina: Charadriidae – Siewkowate 

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius Scop., 1786 

Czajka Vanellus vanellus (L., 1758) 

 

Rodzina: Scolopacidae – Bekasowate 

Biegus mały Calidris temminckii (Leisl., 1812) 

Biegus zmienny Calidris alpina (L., 1758) 

Batalion Philomachus pugnax (L., 1758) 

Kszyk Gallinago gallinago (L., 1758) 

Słonka Scolopax rusticola (L., 1758) 

Rycyk Limosa limosa (L., 1758) 

Krwawodziób Tringa totanus (L., 1758) 

Brodziec pławny Tringa stagnatilis (Bechst., 1803) 

Kwokacz Tringa nebularia (Gunn., 1767) 

Samotnik Tringa ochropus L., 1758 

Łęczak Tringa glareola L., 1758 

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos (L., 1758) 
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Podrząd: Lari – Mewowce 

Rodzina: Laridae – Mewy 

Śmieszka Larus ridibundus L., 1766 

Mewa pospolita Larus canus L., 1758 

Mewa białogłowa Larus cachinnans Pall., 1811 

 

Rodzina: Sternidae – Rybitwy 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo L., 1758 

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida (Pall., 1811) 

Rybitwa czarna Chlidonias niger (L., 1758) 

 

Rząd: Columbiformes – Gołębiowe 

Rodzina: Columbidae – Gołębiowate 

Grzywacz Columba palumbus L., 1758 

Sierpówka Streptopelia decaocto (Friv., 1838) 

Turkawka Streptopelia turtur (L., 1758) 

 

Rząd: Cuculiformes – Kukułkowe 

Rodzina: Cuculidae – Kukułkowate 

Kukułka Cuculus canorus L., 1758 

 

Rząd: Strigiformes – Sowy 

Rodzina: Strigidae – Puszczykowate 

Puszczyk Strix aluco L., 1758 

Uszatka Asio otus (L., 1758) 

 

Rząd: Caprimulgiformes – Lelkowe 

Rodzina: Caprimulgidae – Lelki 

Lelek Caprimulgus europaeus L., 1758 

 

Rząd: Apodiformes – Jerzykowe 

Rodzina: Apodidae – Jerzykowate 

Jerzyk Apus apus (L., 1758) 

 

Rząd: Coraciiformes – Kraskowe 

Rodzina: Alcedinidae – Zimorodkowate 

Zimorodek Alcedo atthis (L., 1758) 

 

Rodzina: Upupidae – Dudki 

Dudek Upupa epops L., 1758 
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Rząd: Piciformes – Dzięciołowe 

Rodzina: Picidae – Dzięciołowate 

Krętogłów Jynx torquilla L., 1758 

Dzięcioł czarny Dryocopus martius (L., 1758) 

Dzięcioł duży Dendrocopos major (L., 1758) 

Dzięciołek Dendrocopos minor (L., 1758) 

 

Rząd: Passeriformes – Wróblowe 

Podrząd: Oscines – Śpiewające 

Rodzina: Alaudidae – Skowronkowate 

Lerka Lullula arborea (L., 1758) 

Skowronek Alauda arvensis L., 1758 

 

Rodzina: Hirundinidae – Jaskółkowate 

Brzegówka Riparia riparia (L., 1758) 

Dymówka Hirundo rustica L., 1758 

Oknówka Delichon urbicum (L., 1758) 

  

Rodzina: Motacillidae – Pliszkowate 

Świergotek drzewny Anthus trivialis (L., 1758) 

Świergotek łąkowy Anthus pratensis (L., 1758) 

Pliszka żółta Motacilla flava L., 1758 

Pliszka siwa Motacilla alba L., 1758 

 

Rodzina: Bombycillidae – Jemiołuszki 

Jemiołuszka Bombycilla garrulus (L., 1758) 

 

Rodzina: Troglodytidae – Strzyżyki 

Strzyżyk Troglodytes troglodytes (L., 1758) 

 

Rodzina: Prunellidae – Płochacze 

Pokrzywnica Prunella modularis (L., 1758) 

 

Rodzina: Turdidae – Drozdowate 

Rudzik Erithacus rubecula (L., 1758) 

Słowik szary Luscinia luscinia (L., 1758) 

Kopciuszek Phoenicurus ochruros (Gmel., 1774) 

Pleszka Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) 

Pokląskwa Saxicola rubetra (L., 1758) 

Kląskawka Saxicola rubicola (L., 1766) 

Kos Turdus merula L., 1755 
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Kwiczoł Turdus pilaris L., 1758 

Śpiewak Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 

Droździk Turdus iliacus L., 1766 

Paszkot Turdus viscivorus L., 1758 

 

Rodzina: Sylviidae – Pokrzewkowate 

Świerszczak Locustella naevia (Bodd., 1783) 

Brzęczka Locustella luscinioides (Savi, 1824) 

Rokitniczka Acr. schoenobaenus (L., 1758) 

Łozówka Acrocephalus palustris (Bechst., 1798) 

Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus (Herm., 1804) 

Trzciniak Acr. arundinaceus (L., 1758) 

Zaganiacz Hippolais icterina (Vieill., 1817) 

Piegża Sylvia curruca (L., 1758) 

Cierniówka Sylvia communis Lath., 1787 

Gajówka Sylvia borin (Bodd., 1783) 

Kapturka Sylvia atricapilla (L., 1758) 

Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix (Bechst., 1793) 

Pierwiosnek Phylloscopus collybita (Vieill., 1817) 

Piecuszek Phylloscopus trochilus (L., 1758) 

Mysikrólik Regulus regulus (L., 1758) 

 

Rodzina: Muscicapidae – Muchołówkowate 

Muchołówka szara Muscicapa striata (Pall., 1764) 

Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca (Pall., 1764) 

 

Rodzina: Panuridae – Ogoniatki 

Wąsatka Panurus biarmicus (L., 1758) 

 

Rodzina: Aegithalidae – Raniuszki 

Raniuszek Aegithalos caudatus (L., 1758) 

 

Rodzina: Paridae – Sikory 

Sikora uboga Parus palustris L., 1758 

Czarnogłówka Parus montanus Conrad, 1827 

Czubatka Parus cristatus L., 1758 

Sosnówka Parus ater L., 1758 

Modraszka Parus caeruleus L., 1758 

Bogatka Parus major L., 1758 

 

Rodzina: Sittidae – Kowaliki 

Kowalik Sitta europaea L., 1758 
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Rodzina: Certhidae – Pełzacze 

Pełzacz leśny Certhia familiaris L., 1758 

Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 

 

Rodzina: Oriolidae – Wilgi 

Wilga Oriolus oriolus (L., 1758) 

 

Rodzina: Laniidae – Dzierzbowate 

Gąsiorek Lanius collurio L., 1758 

Srokosz Lanius excubitor L., 1758 

 

Rodzina: Corvidae – Krukowate 

Sójka Garrulus glandarius (L., 1758) 

Sroka Pica pica (L., 1758) 

Kawka Corvus monedula L., 1758 

Gawron Corvus frugilegus L., 1758 

Wrona Corvus cornix L., 1758 

Kruk Corvus corax L., 1758 

 

Rodzina: Sturnidae – Szpakowate 

Szpak Sturnus vulgaris L., 1758 

 

Rodzina: Passeridae – Wróble 

Wróbel Passer domesticus (L., 1758) 

Mazurek Passer montanus (L., 1758) 

 

Rodzina: Fringillidae – Łuszczaki 

Zięba Fringilla coelebs L., 1758 

Jer  Fringilla montifringilla L., 1758 

Kulczyk Serinus serinus (L., 1766) 

Dzwoniec Carduelis chloris (L., 1758) 

Szczygieł Carduelis carduelis (L., 1758) 

Czyż Carduelis spinus (L., 1758) 

Makolągwa Carduelis cannabina (L., 1758) 

Czeczotka Carduelis flammea (L., 1758) 

Dziwonia Carpodacus erythrinus (Pall., 1770) 

Gil Pyrrhula pyrrhula (L., 1758) 

Grubodziób Coc. coccothraustes (L., 1758) 

 

Rodzina: Emberizidae – Trznadlowate 

Trznadel Emberiza citrinella L., 1758 

Ortolan Emberiza hortulana L., 1758 
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Potrzos Emberiza schoeniclus L., 1758 

Potrzeszcz Emberiza calandra (L., 1758) 

 

Na obszarze gminy odnotowano 26 gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej. Należą do nich: czapla biała, czapla purpurowa, bocian czarny, bocian biały, łabędź 

czarnodzioby, łabędź krzykliwy, podgorzałka, trzmielojad, bielik, błotniak stawowy, błotniak 

zbożowy, błotniak łąkowy, rybołów, kobczyk, derkacz, żuraw, biegus zmienny, batalion, łęczak, 

rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, zimorodek, dzięcioł czarny, lerka i gąsiorek. 

Gatunki te są szczególnie cenne z punktu widzenia ochrony przyrody na całym kontynencie 

europejskim, gdyż są wykorzystywane do waloryzacji ornitologicznej obszarów objętych ochroną w 

ramach sieci Natura 2000. Ponadto odnotowano tu 1 gatunek lęgowy (bąk) oraz kolejne 15 gatunków 

przelotnych wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Dodatkowo stwierdzono tu jako 

lęgowe gatunki, które na obszarze regionu świętokrzyskiego wykazują spadkowy trend liczebności. 

Należą do nich: perkoz rdzawoszyi, trzmielojad, turkawka i wrona. 

 

e) ssaki  

Na obszarze gminy Oksa stwierdzono występowanie, co najmniej 38 gatunków ssaków 

związanych z siedliskami leśnymi, łąkowymi, wodnymi i polnymi. 19 gatunków uznanych jest za 

prawnie chronione (ochrona ścisła – 13 lub częściowa – 6). 

 

Gatunki ssaków występujących na terenie gminy Oksa 

Rząd: Insectivora – owadożerne 

Rodzina: Erinaceidae - jeżowate 

jeż zachodni Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 

 

Rodzina: Talpidae - kretowate 

kret Talpa europaea Linnaeus, 1758 

 

Rodzina: Soricidae - ryjówkowate 

ryjówka aksamitna Sorex araneus Linnaeus, 1758 

ryjówka malutka Sorex minutus Linnaeus, 1766 

rzęsorek rzeczek Neomys fodiens Pennant, 1771 

 

Rząd: Chiroptera – nietoperze 

Rodzina: Vespertilionidae – mroczkowate 

nocek rudy Myotis daubentoni Kuhl, 1819 

mroczek późny Eptesicus serotinus Schreber, 1774 

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 

karlik większy Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 

borowiec wielki Nyctalus noctula Schreber, 1774 
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gacek brunatny Plecotus auritus Linnaeus, 1758 

gacek szary Plecotus austriacus Fisher, 1829 

 

Rząd: Lagomorpha – zajęczaki 

Rodzina: Leporidae – zającowate 

zając szarak Lepus europaeus Linnaeus, 1758 

 

Rząd: Rodentia – gryzonie 

Rodzina: Sciuridae – wiewiórkowate 

wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 

 

Rodzina: Castoridae – bobry 

bóbr europejski Castor fiber Linnaeus, 1758 

 

Rodzina: Arvicolidae – nornikowate 

piżmak Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 

nornica ruda Clethrionomys glareolus Schreber, 1780 

karczownik Arvicola terrestris Linnaeus, 1758 

nornik bury Microtus agrestis Linnaeus, 1761 

polnik Microtus arvalis Pallas, 1779 

 

Rodzina: Muridae – myszowate 

mysz domowa Mus musculus Linnaeus, 1758 

szczur wędrowny Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 

badylarka Micromys minutus Pallas, 1771 

mysz polna Apodemus agrarius Pallas, 1771 

mysz leśna Apodemus flavicollis Melchior, 1834 

mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758 

 

Rząd: Carnivora – drapieżne 

Rodzina: Canidae – psowate 

lis Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 

jenot Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 

 

Rodzina: Mustelidae – łasicowate 

wydra Lutra lutra Linnaeus, 1758 

kuna leśna Martes martes Linnaeus, 1758 

kuna domowa Martes foina Erxleben, 1777 

tchórz zwyczajny Mustela putorius Linnaeus, 1758 

łasica Mustela nivalis Linnaeus, 1766 

norka amerykańska Mustela vison Schreber, 1777 
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Rząd: Artiodactyla – parzystokopytne 

Rodzina: Suidae – świniowate 

dzik Sus scrofa Linnaeus, 1758 

 

Rodzina: Cervidae – jeleniowate 

łoś Alces alces Linnaeus, 1758 

sarna Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 

jeleń europejski Cervus elaphus Linnaeus, 1758 

 

Gatunkami chronionymi na badanym terenie są: 

 

Ochrona ścisła      Ochrona częściowa 

1. mroczek późny Eptesicus serotinus   1. mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus 

2.  jeż zachodni Erinaceus europaeus  2. karczownik Arvicola terrestris 

3.  łasica Mustela nivalis  3. bóbr europejski Castor fiber 

4.  nocek rudy Myotis daubentoni  4. wydra Lutra lutra 

5.  rzęsorek rzeczek Neomys fodiens  5. badylarka Micromys minutus 

6.  borowiec wielki Nyctalus noctula 6. kret Talpa europaea 

7.  karlik większy Pipistrellus nathusii 

8.  karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 

9.  gacek brunatny Plecotus auritus 

10. gacek szary Plecotus austriacus 

11. wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris 

12. ryjówka aksamitna Sorex araneus 

13. ryjówka malutka Sorex minutus 

 

 Odnotowano 2 gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (bóbr Castor 

fiber i wydra Lutra lutra). Gatunki te w odpowiednich siedliskach (doliny rzeczne, stawy rybne) 

występują na terenie gminy powszechnie. 

 Ponadto odnotowano 7 gatunków (wyłącznie nietoperze) wymienione w załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej. 

Fauna ssaków na obszarze gminy jest reprezentowana przez gatunki typowe dla całego 

obszaru Polski, nie wykryto tu szczególnie rzadkich gatunków spośród tej gromady. Swoim składem 

jest ona zbliżona do fauny terenów ościennych. Należy podkreślić liczne występowanie wydry i bobra 

– gatunków, które w zachodniej Europie są już zwierzętami bardzo rzadkimi. 
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f) owady  

Okolica Oksy, podobnie jak większa część Niecki Włoszczowskiej oraz zachodnia część 

Niecki Nidziańskiej, jest słabo poznana entomologicznie. 

Badaniami objęto w miarę możliwości równomiernie cały obszar gminy, jednak mniejsza 

uwaga została poświęcona stosunkowo ubogim w gatunki monokulturom sosnowym oraz terenom 

uprawnym, które cechują się uboższą entomofauną złożoną najczęściej z gatunków pospolitych i 

szeroko rozprzestrzenionych. Do najintensywniej badanych należał kompleks stawów hodowlanych 

przy miejscowości Lipno, gdyż reprezentował on wysoką wartość przyrodniczą. Większą uwagę 

poświęcono również prostoskrzydłym w miejscowości Zakrzów. 

Na badanym obszarze gminy stwierdzono 271 gatunków owadów z 8 rzędów i 63 rodzin. 

Jeden gatunek posiada kategorie zagrożenia EN, cztery NT, dwa LC, trzy VU, cztery DD, dwa LR. 

Osiem gatunków objętych jest ochroną prawną, a trzy programem NATURA 2000 (załącznik II 

i IV Dyrektywy Siedliskowej). Ponadto osiem gatunków należy do rzadkich lub nielicznie 

spotykanych. 

Do najcenniejszych pod względem entomologicznym należy kompleks stawów rybnych przy 

miejscowości Lipno. Wykryto tu największą ilość gatunków występujących rzadko i lokalnie oraz 

stwierdzono występowanie niezwykle rzadkiego w Europie Środkowej gatunku bzyga Mesembrius 

peregrinus, podawanego z Polski jak dotąd tylko raz z Wyżyny Łódzkiej (Soszyński 1981). Jest to 

saprofag wodny rozwijający się w płytkich i ciepłych wodach. Jego dalsza egzystencja uzależniona 

jest od zachowania obecnego charakteru stawów w Lipnie.  

Innym w ostatnich latach rzadko spotykanym w Polsce wodnym saprofagiem jest Stratiomys 

longicornis, gatunek ten podobnie jak pozostali przedstawiciele tego rodzaju wymaga do rozwoju 

ciepłej i płytkiej strefy litoralnej, jaka występuje w stawach w Lipnie. Bardzo rzadkim gatunkiem 

muchówki stwierdzonym na wilgotnych łąkach w Lipnie jest również Villa occulta znana z zaledwie 

kilku miejsc w kraju.  

W obszarze stawów w Lipnie stwierdzono również występowanie zanikającego w całym kraju 

gatunku muchówki łowika szerszeniaka Asilus crabroniformis. Gatunek ten dawniej spotykany często 

na obszarze całego kraju w ostatnich latach spotykany jest sporadycznie i został zamieszczony w 

„Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. Gatunek ten spotykany jest najczęściej 

na pastwiskach gdzie poluje na muchówki. 

Wśród okazałych dębów rosnących wzdłuż drogi w miejscowości Pawęzów odnotowano 

rzadki gatunek muchówki z rodziny bzygowatych Brachyopa bicolor. Jest to gatunek saprofagiczny, 

którego larwy rozwijają się w wyciekającym z drzew soku. Z obszaru Niecki Włoszczowskiej nie był 

dotychczas wykazany. 

Kolejnym wartym uwagi miejscem w gminie Oksa jest grupa pomnikowych dębów w 

Zakrzowie. Stwierdzono tu występowanie rzadko spotykanego w całym kraju kozioroga dębosza 

Cerambyx cerdo. Jego obecność na wymienionym stanowisku stwierdzono na podstawie analizy 

żerowisk. Chrząszcz ten jest w Polsce ściśle związany z okazałymi dębami rosnącymi w pełnym 
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nasłonecznieniu. W jego ochronie ważne jest niedopuszczenie do ocienienia pni drzew zasiedlanych 

przez tego ciepłolubnego owada. Bardzo niekorzystnie na populacje kozioroga wpływają również źle 

pojęte zabiegi konserwatorskie polegające na usuwaniu obumierających konarów. Stanowisko w 

Zakrzowie jest prawdopodobnie jedynym w Niecce Włoszczowskiej. 

Podmokłe i ekstensywnie użytkowane łąki w pobliżu rzek, zasiedlone są przez motyle: 

czerwończyka fioletka Lycaena helle, czerwończyka nieparka Lycaena dispar oraz modraszka teleiusa 

Maculinea teleius. Gatunki te związane są z odpowiednim etapem sukcesji, a zagrożeniem dla 

egzystencji motyli jest zarastanie łąk krzewami oraz intensywne ich użytkowanie. 

 

g) mięczaki 

Na terenie gminy Oksa dominują gatunki siedlisk wilgotnych i wodnych. Gatunki 

poczwarówek oraz L.(Myxas) glutinosa,V.(Borysthenia)naticina i C.arenaria mają liczne populacje w 

otoczenu miejscowości Oksa pomiędzy Tyńcem i Popowicami oraz na południe od miejscowości 

Tyniec-Kolonia. 

Ochrona siedlisk wymaga utrzymania poziomu wilgotności, odsłaniania powierzchni przez 

usuwanie drzew i krzewów bardzo umiarkowany wypas i bardzo umiarkowane koszenie, na 

siedliskach V.moulinsiana zaniechanie koszenia. 

Dobre warunki wilgotnościowe w dolinach dużych rzek są czynnikiem ochrony mięczaków 

Gatunki mięczaków w warunkach dobrej wilgotności są odporne na antropopresję. Doliny rzek są 

korytarzem ekologicznym dla wielu gatunków ślimaków i małży w tym dla Vertigo moulinsiana, 

Vertigo angustior i Unio crassus a takżę dla L.(Myxas)glutinosa, V.(Borysthenia)naticina i 

C.(Quinkella) arenaria. 

 Ustalono występowanie 55 gatunków ślimaków (22 gatunki ślimaków wodnych i 33 gatunki 

ślimaków lądowych oraz 12 gatunków małży). Ustalono występowanie 3 gatunków objętych Siecią 

NATURA 2000: Vertigo angustior (zał. II Dyrektywy), Vertigo moulinsiana (zał. II Dyrektywy) i 

Unio crarsus (zał. II i IV Dyrektywy). 

Stwierdzono także 3 gatunki ślimaków (Lymnaea glutinosa, Valvata naticina, Catinella 

arenaria ) objęte ochroną ścisłą (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w 

sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). 

 

Gatunki ślimaków i małży w gminie Oksa 

Typ: Mollusca 

Gromada: Gastropoda 

Podromada: Prosobranchia 

Rodzina: Viviparidae  

 1. Żyworódka pospolita Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: Valvatidae  

 2. Zawójka pospolita Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774) 

 3. Zawójka rzeczna Valvata (Borysthenia) naticina Menke, 1845 

Rodzina: Bithynidae  
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 4. Zagrzebka pospolita Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) 

 5. Zagrzebka sklepiona Bithynia laehi (Shepard, 1823) 

Podgromada: Pulmonata  

Rodzina: Physidae  

 6. Wodożytka nowozelandzka Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: Lymnaeidae  

 7. Błotniarka stawowa Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758) 

 8. Błotniarka jajowata  Lymnaea (Radix) peregra f. lagotis (O.F. Müller, 

1774) 

 9. Błotniarka uszata Lymnaea (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758) 

 10. Błotniarka otułka Lymnaea (Myxas) glutinosa (O.F. Müller, 1774) 

 11. Błotniarka  Lymnaea (Galba) corvus (Gmelin, 1778) 

 12. Błotniarka moczarowa Lymnaea (Galba) truncatula (O.F. Müller, 1774) 

Rodzina: Planorbidae  

 13. Zatoczek pospolity Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) 

 14. Zatoczek wieloskrętny Anisus (Anisus) septemgyratus (Rossmassler, 1835) 

 15. Zatoczek ostrokrawędzisty Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus, 1758) 

 16. Zatoczek skręcony Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) 

 17. Zatoczek białawy Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774) 

 18. Zatoczek Rossmesslera Gyraulus rossmaessler (Auerswald, 1851) 

 19. Zatoczek żeberkowany Armiger crista (Linnaeus, 1758) 

 20. Zatoczek lśniący Segmentina nitida (O.F. Müller, 1774) 

 21. Zatoczek rogowy Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: Acroloxidae  

 22. Przyczepka jeziorna Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) 

Gromada: Gastropoda terrestria - ślimaki lądowe 

Podgromada: Pulmontata - płucodyszne 

Rząd: Basommatophora - nasadooczne 

Rodzina: Ellobiidae - białkowate  

 23. Białek malutki Carychium minimum O.F. Müller, 1774 

 24. Białek wysmukły Carychium tridentatum (Risso, 1826) 

Rząd: Stylommatophora - trzonkooczne  

Rodzina: Succineidae - bursztynkowate  

 25. Bursztynka piaskowa Catinella (Quickella) arenaria (Bouchard-

Chautereaux, 1837) 

 26. Bursztynka podłużna Succinea (Succinella) oblonga Draparnaud, 1801 

 27. Bursztynka pospolita Succinea (Succinea) putris (Linnaeus, 1758) 

 28. Bursztynka wysmukła Sucinnea (Oxyloma) elegans Risso, 1826 

Rodzina: Cochlicopidae - błyszczotkowate  

 29. Błyszczotka połyskliwa Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) 

 30. Błyszczotka lśniąca Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1848) 

Rodzina: Vertiginidae - poczwarówkowate  

 31. Poczwarówka rozdęta Vertigo (Vertigo) antivertigo (Draparnaud, 1801) 

 32. Poczwarówka jajowata Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy, 1849) 

 33. Poczwarówka karliczka Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801) 

 34. Poczwarówka zwężona Vertigo (Vertilla) anquistor Jeffreys, 1830 

Rodzina: Pupillidae - poczwarkowate  

 35. Poczwarówka pospolita Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: Vallonidae - ślimaczkowate  

 36. Ślimaczek gładki Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774) 

 37. Ślimaczek żeberkowany Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) 

Rodzina: Endodontidae - krążałkowate  

 38. Krążałek plamisty Discus (Goniodiscus) rotuntatus (O.F. Müller, 1774) 

Rodzina: Vitrinidae - przeźrotkowate  

 39. Przeźrotka szklista Vitrina (Vitrina) pellucida (O.F. Müller, 1774) 
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Rodzina: Zonitidae - szklarkowate  

 40. Szklarka ścieśniona Vitrea (Crystallus) contracta (Westerlund, 1871)  

 41. Szklarka mała Aegopinella minor (Stabile, 1864) 

 42. Szklarka blada Aegopinella pura (Alder, 1830) 

 43. Szklarka zielonawa Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer, 1853) 

 44. Szklarka błyszcząca Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O.F. Müller, 1774)  

 45. Szklarka czosnkowa Oxychilus (Ortizius) alliarius (Miller, 1822)   

Rodzina: Gastrodontidae - brzuchozębne  

 46. Szklarka obłystek Zonitoides nitidus Lehmann, 1862 

Rodzina: Euconulidae - stożeczkowate  

 47. Stożeczek drobny Euconulus (Euconulus) fulvus (O.F. Müller, 1774) 

Rodzina: Bradybaenidae - zaroślarkowate  

 48. Zaroślarka pospolita Bradybaena (Bradybaena) fruticum (O.F. Müller, 

1774) 

Rodzina: Helicidae - ślimakowate  

 49. Ślimak czerwonawy Perferatella (Monachoides) incarnata (O.F. Müller, 

1774) 

 50. Ślimak karpacki Perforatella (Monachoides) vicina (Rossmässler, 

1835) 

 51. Ślimak łąkowy Perforatella (Pseudotrichia) rubiginosa (A. Schmidt, 

1853) 

 52. Ślimak kosmaty Trichia (Trichia) hispida (Linnaeus, 1758) 

 53. Ślimak Lubomirskiego Trichia (Trichia) lubomirski (Ślósarski, 1881) 

 54. Ślimak zaroślowy Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) 

 55. Ślimak winniczek Helix (Helix) pomatia Linnaeus 1758 

Gromada: Bivalvia - małże 

Rodzina: Unionidae 

 56. Skójka malarska Unio pictorum (Linnaeus, 1758) 

 57. Skójka gruboskorupowa Unio crassus (Philipsson, ....) 

 58. Szczeżuja pospolita Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: Pisiidae  

 59. Gałeczka rogowa Spherium corneum (Linnaeus, 1758) 

 60. Kruszynka delikatna Musculium lacustre (O.F. Müller, 1774) 

 61. Groszkówka rzeczna Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774) 

 62. Groszkówka jajowata Pisidium heuslovanum (Sheppard) 

 63. Groszkówka drobna Pisidium supinum (A. Schmidt) 

 64. Groszkówka blada Pisidium subtruncatum Malm 

 65. Groszkówka lśniąca Pisidium nitidum Jenyns 

 66. Groszkówka malutka Pisidium hibernicum Westerlund 

 67. Groszkówka pospolita Pisidium casertanum (Poli) 

 

 

2.9. Warunki klimatyczne 

a) ogólne cechy klimatu 

 Szczegółową regionalizację klimatu Polski, opartą na analizie rozkładu przestrzennego 

większej liczby elementów klimatu i bogatszym materiale obserwacyjnym zaproponował Okołowicz, 

a pracę kontynuowała Martyn, przygotowując kolejną wersję mapy regionów klimatycznych Polski, 

(1978). W podziale tym, obszar gminy Oksa znajduje się w Regionie Śląsko – Małopolskim, północno 

– zachodnia część gminy znajduje się w Podregionie Wyżyny Przedborskiej, a pozostała przeważająca 

część obszaru znajduje się w Podregionie Niecki Nidziańskiej. Od wschodu obszar gminy sąsiaduje z 

Podregionem Krainy Świętokrzyskiej. 



 49 

Ryc. Regiony klimatyczne na terenie województwa świętokrzyskiego wg Okołowicz i Martyn 

 

Region Środkowopolski: 37-Podregion Łódzki, 

Region Mazowiecko-Podlaski: 43-Podregion Południowo-mazowiecki, 

Region Śląsko-Małopolski: 49-Podregion Wyżyny Przedborskiej, 50-Podregion Niecki Nidziańskiej, 

51-Podregion Krainy Świętokrzyskiej, 

Region Sandomierski: 47-Podregion Nadwiślański, 

Region Podkarpacki 

 

 

 Analizowany obszar odznacza się łagodnymi warunkami termicznymi. Średnia temperatura 

powietrza stycznia w Regionie Śląsko – Małopolskim wynosi –30C, średnie temperatury lipca 

wykazują drobne zróżnicowanie pomiędzy opisywanymi podregionami, i tak w Podregionie Wyżyny 

Przedborskiej średnia temperatura lipca wynosi 17,60C, a w Podregionie Niecki Nidziańskiej jest 

wyższa i wynosi 17,70C. Średnia roczna temperatura powietrza, znajduje się w przedziale temperatury 

7,50C – 80C.  

 Średnia długość czasu trwania zimy w Regionie Śląsko – Małopolskim wynosi 90 – 92 dni. 

Średnia długość czasu trwania lata w analizowanym regionie wynosi 90 – 91 dni. Okres 

bezprzymrozkowy obserwowany jest średnio przez – 166 dni w roku. Współczynnik śnieżności 

obliczony dla stacji meteorologicznej Kielce (stosunek opadu w postaci śniegu do opadu całkowitego) 

wyniósł 18%. Średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wynosi ok. 22,7 cm. 
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 Liczba dni pogodnych średnio wynosi 62 dni. Liczba dni pochmurnych w Regionie wynosi 

ok. 118 – 122 dni. Średnie usłonecznienie w podregionach jest wysokie, obserwowane jest średnio 

rocznie ponad 1600 godzin ze słońcem. Występują jednak dość znaczne różnice lokalne. 

 Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Podregionie Wyżyny Przedborskiej wynosi 

620 mm, a w Podregionie Niecki Nidziańskiej wynosi zaledwie 560 mm. W przebiegu rocznym 

opadów zdecydowanie przeważają opady półrocza letniego (V-X). Stanowią one 60-63% sumy 

rocznej, wzrastając do 67% w środkowej i wschodniej części Niecki Nidziańskiej. Maksimum opadów 

przypada w regionach na lipiec, minimum obserwowane jest w lutym. 

 Rozkład i kierunki wiatrów na obszarze gminy w ciągu roku modelowane są ogólną 

cyrkulacją powietrza atmosferycznego a także ukształtowaniem terenu. Wykazują one wyraźnie 

przewagę wiatrów zachodnich (20%), znaczny jest udział wiatrów NW (16%) i SW (9,5%). Ilość dni z 

ciszą notowana jest na poziomie w 25 % w skali roku.  

 

b) warunki topoklimatyczne 

 Na obszarze gminy Oksa wyróżnione zostały następujące topoklimaty uzależnione od rzeźby 

terenu, na którym występują: 

– równiny i wierzchowiny – topoklimat umiarkowany, wietrzny; (dobre warunki solarne, 

termiczne, wilgotnościowe, przewietrzania, mała częstotliwość mgieł), 

– zbocza nasłonecznione (ekspozycja południowa) – topoklimat ciepły; (bardzo dobre warunki 

solarne, termiczne, przewietrzania, krótki okres zalegania pokrywy śniegowej, mała 

częstotliwość występowania mgieł), 

– zbocza zacienione (ekspozycja północna) – topoklimat chłodny; (najsłabsze warunki solarne, 

przeciętne warunki termiczne i wilgotnościowe, dobre warunki wietrzne, dłuższe zaleganie 

pokrywy śniegowej), 

– doliny, kotliny, tereny podmokłe – topoklimat wilgotny, zastoiskowy (przymrozkowy); (gorsze 

warunki solarne, niekorzystne warunki termiczne i wilgotnościowe, duża częstotliwość mgieł, 

słaba wentylacja, przygruntowe przymrozki, utrudnione warunki rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń, występowanie niekorzystnego zjawiska inwersji termicznej), 

– lasy i zadrzewienia – topoklimat umiarkowany, wilgotny (osłabienie promieniowania 

słonecznego, duża zaciszność, wyrównany profil termiczny, podwyższona wilgotność, 

bakteriostatyczne oddziaływanie olejków eterycznych). 

 

c) stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

 Zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego są wszystkie te substancje, które zmieniają 

skład atmosfery. Zanieczyszczenia przenikają do atmosfery zarówno z procesów naturalnych jak i w 

wyniku działalności człowieka. Do naturalnych zanieczyszczeń możemy zaliczyć: pyły i gazy 

pochodzące z wybuchów wulkanów i pożarów lasów, aerozole emitowane z powierzchni mórz, gazy 
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powstające na skutek wyładowań elektrycznych, zarodniki, pyłki kwiatowe, wirusy i bakterie. Do 

antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń możemy zaliczyć: źródła punktowe (np. kominy), 

obszarowe (np. przydomowe kotłownie) i ruchome (np. środki transportu). 

 Gmina Oksa ze względu na swój typowo rolniczy i częściowo leśny charakter nie posiada na 

swym terenie obiektów szczególnie pogarszających stan czystości powietrza atmosferycznego. 

Aktualnie głównymi czynnikami skażenia atmosfery są spaliny samochodowe oraz tzw. niska emisja 

pochodząca ze spalania węgla z palenisk domowych. Są one głównym źródłem związków siarki. 

 Emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodząca z obszaru powiatu jędrzejowskiego, na 

podstawie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, stanowi około 6,8 % globalnej emisji 

w województwie świętokrzyskim, zaś emisja poszczególnych zanieczyszczeń gazowych wynosi do 

9,0  % emisji w województwie. Wielkość emisji zanieczyszczeń z terenu powiatu przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 3. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza w roku 2012 na terenie powiatu 

jędrzejowskiego (źródło: „Stan środowiska w woj. świętokrzyskim w latach 2011 – 2012 r. 

Raport”) 

Zanieczyszczenie 
Emisja 

[Mg/rok] 

% ogólnej emisji w woj. 

świętokrzyskim 

pył ogółem 183 6,8 

dwutlenek siarki SO2 298 2,1 

tlenki azotu NOx 1 756 8,9 

tlenek węgla CO 3 911 9,0 

dwutlenek węgla CO2 1 096 851 8,7 

Pozostałe 42 4,6 

 

 

 Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, oceny jakości powietrza dokonuje 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przynajmniej co 5 lat,. Oceny dokonuje się w 

poszczególnych strefach. W województwie świętokrzyskim wyróżniono dwie strefy: miasto Kielce 

(kod: PL2601) i strefę świętokrzyską (kod PL2602). 

Obecna ocena, wykonana w roku 2010, obejmuje lata 2005 – 2009 i opiera się na kryteriach i 

zapisach zawartych w prawie polskim, zgodnych z Dyrektywami: 2004/107/WE oraz 2008/50/WE 

lub, w przypadku istnienia różnic, z wymogami określonymi bezpośrednio w tych dyrektywach. 

 Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji dla strefy świętokrzyskiej, dla kryterium ochrony 

zdrowia, przedstawia się następująco: 

 dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen – klasa 1; 

 pył zawieszony (PM10) – klasa 3b; 

 zawarte w pyle PM10: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) – klasa 1; 

 Benzo(a)Piren (BaP)w pyle PM10 – klasa 3; 
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 Ozon (O3) – klasa 3. 

 Wyniki w klasie 1 wskazują na występowanie stężeń zanieczyszczeń mieszczące się poniżej 

dolnego progu oszacowania – wartości prawidłowe. Wyniki w klasie 3 wskazują na występowanie 

stężeń zanieczyszczeń powyżej górnego progu oszacowania, wyniki w klasie 3b wskazują na 

występowanie stężeń zanieczyszczeń powyżej górnego progu oszacowania w tym powyżej poziomu 

dopuszczalnego.  

 Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji dla strefy świętokrzyskiej, dla kryterium ochrony 

roślin, przedstawia się następująco: dwutlenek siarki (SO2) – klasa R3. tlenki azotu (NOx) – klasa R1, 

ozon (O3) – klasa R3. 

 

 Wyniki w klasie R1 wskazują na występowanie stężeń zanieczyszczeń poniżej dolnego progu 

oszacowania – wartości prawidłowe. Wyniki w klasie R3 wskazują na występowanie stężeń 

zanieczyszczeń powyżej górnego progu oszacowania. 

 Zgodnie ze „Stanem środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2012. 

Raport” obszar gminy Oksa zakwalifikowano: 

 Klasyfikacja stref w województwie świętokrzyskim za 2012 rok ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi, dla kryterium poziomów dopuszczalnych i docelowych w zakresie zanieczyszczeń: SO2, 

NO2, CO, C6H6, As, Cd, Ni, Pb oraz dla poziomu docelowego O3 – klasa A. 

 Klasyfikacja stref w województwie świętokrzyskim za 2012 rok ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi, dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (oraz PM2,5 poziom docelowy), B(a)P – 

klasa C. 

 Klasyfikacja stref w województwie świętokrzyskim za 2012 rok ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi, dla kryterium poziomu celu długoterminowego O3 – klasa D2. 

 Klasyfikacja stref za 2012 rok w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę roślin, 

w zakresie NOx i SO2 – klasa A. 

 Klasyfikacja stref za 2012 rok w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę 

roślin, wg poziomu docelowego w zakresie O3 – klasa C. 

 Klasyfikacja stref za 2012 rok w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę 

roślin, wg poziomu celu długoterminowego w zakresie O3 – klasa D2. 

 

Przedstawione klasy oznaczają: 

 klasa A (D1) – występuje, jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych; 

 klasa C (D2) – występuje, jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest 

określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 
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d) zagrożenie hałasem 

 W granicach gminy Oksa nie znajdują się obiekty przemysłowe mogące być źródłem hałasu. 

Na poziom hałasu, lokalnie, mogą mieć wpływ drobne zakłady przetwórcze, większe gospodarstwa 

hodowlane i placówki handlowo – usługowe, głównie na skutek chwilowego hałasu powodowanego 

przez pracę maszyn i urządzeń oraz poprzez zwiększenia natężenia ruchu samochodowego. 

 Hałas przemysłowy towarzyszy każdemu rodzajowi produkcji. Obniżenie hałasu 

przemysłowego można osiągnąć przez remonty i wyciszenia urządzeń technologicznych zakładów 

przemysłowych, wprowadzanie nowoczesnych urządzeń i instalacji o obniżonej mocy akustycznej, 

ograniczanie transportu technologicznego, wyciszanie urządzeń klimatyzacyjno-chłodniczych poprzez 

obudowanie ich ściankami dźwiękochłonnymi. 

 Ruch samochodowy jest uciążliwym źródłem hałasu występującym wzdłuż głównych tras 

samochodowych. W granicach gminy Oksa największe natężenie ruchu samochodowego występuje na 

drogach: 

 wojewódzkiej Nr 742 Nagłowice – Włoszczowa – Piotrków Trybunalski, 

 powiatowych, zmodernizowane do parametrów klasy technicznej głównej lub zbiorczej. 

 Obniżanie hałasu komunikacyjnego można osiągnąć poprzez: budowę obwodnic, odnowę 

nawierzchni drogowych, obiektów mostowych, remonty i modernizacje odcinków dróg, budowę 

ekranów akustycznych. 

 

 Wpływ na klimat akustyczny na obszarze opracowania ma również hałas pochodzący z linii 

wysokiego i średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych. Poziom hałasu od urządzeń 

elektroenergetycznych wzrasta wraz z podnoszeniem się wilotności powietrza. Podstawowym źródłem 

hałasu na stacjach elektroenergetycznych są sprężarki stosowane do napędu łączników oraz 

transformatory i wentylatory chłodzące te urządzenia. Istotnym źródłem krótkotrwałego hałasu są 

wyłączniki powietrzne w momencie zadziałania. 

 

 Na terenie opracowania należy stosować wartości dopuszczalnych poziomów hałasu określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Poz. 112), zawarte w poniższych 

tabelach. 
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Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 

powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki 

mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do 

jednej doby 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

 

1 
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców3) 
68 60 55 45 

 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 

linowych. 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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Tabela 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i 

przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, 

które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w 

odniesieniu do jednej doby. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Starty, lądowania i 

przeloty statków 

powietrznych 

Linie 

elektroenergetyczne 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

1 

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej 

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży1) 

55 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i 

wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i 

zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1) 

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe  

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców2) 

60 50 50 45 

 
1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

 

2.10. Warunki wodne 

a) wody powierzchniowe i ochrona przed powodzią 

 Pod względem hydrograficznym teren gminy Oksa w całości położony jest w dorzeczu Nidy, 

będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły. Bezpośrednio znajduje się w zlewni rzeki Białej Nidy 

stanowiącej źródłowy odcinek Nidy. Obszar odwadniany jest zarówno przez Białą Nidę jak i jej 

dopływy, z których największym na terenie gminy jest rzeka Lipnica. Wododział pomiędzy Białą 

Nidą a Lipnicą biegnie centralną częścią gminy, przez wniesienia i płaskowyże, przecinające gminę na 

kierunku północny zachód – południowy wschód. Rzeka Biała Nida wyznacza południową 

i wschodnią granicę gminy Oksa, a rzeka Lipnica wyznacza północno – zachodnią granicę gminy. 

 Teren gminy pokryty jest liczną siecią rzek i cieków, biorących początek w obszarach 

źródliskowych zlokalizowanych w granicach gminy i w jej otoczeniu, jak i siecią kanałów 

melioracyjnych w dolinach rzek. 
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 Długość Nidy łącznie z Białą Nidą wynosi 151,0 km, a powierzchnia dorzecza 3 862 km2. 

Nida docelowy charakter osiąga od połączenia Białej Nidy i Czarnej Nidy w miejscowości Żerniki 

gmina Sobków. W najwęższym miejscu koryto Nidy ma szerokość 6,0 m. W najszerszym punkcie, w 

okolicach Motkowic, 79,0 m. Głębokość rzeki waha się od 0,4 do 2,6 m. Jest to jedna z 

najcieplejszych polskich rzek. Temperatura wody w lecie dochodzi do 27°C. 

 Biała Nida, stanowiąca źródłowy odcinek Nidy, ma długość 52,4 km a jej zlewnia ma 

powierzchnię 1029,4 km2 Rzeka Nida jest typową rzeką nizinną, płynącą na piaszczystym podłożu po 

szerokiej terasie zalewowej pokrytej łąkami. Najbardziej charakterystyczną cechą Białej i Czarnej 

Nidy oraz Nidy jest ich naturalny układ hydrologiczny, a najważniejszym elementem jest 

meandrowanie rzeki z licznymi zakolami i starorzeczami. 

 Na terenie gminy Oksa do Nidy wpływają następujące dopływy: 

 lewy dopływ – potok Rzeszówek, ze źródłem w Kolonii Ogarskiej (w gminie Oksa), uchodzącym 

do Nidy na granicy między sołectwa Rzeszówek i Oksa, 

 prawy dopływ – rzeka Kwilinka (Filanka), ze źródłem w Chlewicach (w gminie Moskorzew), 

uchodzącym do Nidy między sołectwami Oksa i Popowice, 

 lewy dopływ – ciek ze źródłem w Węgleszynie (w gminie Oksa), uchodzącym do Nidy między 

sołectwami Oksa i Popowice, 

 lewy dopływ – ciek ze źródłem w Gawronach (w gminie Oksa), uchodzącym do Nidy na terenie 

Dzierążni. 

 

 Nida, zgodnie z danymi publikowanymi w „Stanie środowiska w woj. świętokrzyskim w 

latach 2011 – 2012. Raport” prowadzi wody o umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym. 

 Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) rzeki Białej Nidy (źródłowego odcinka 

Nidy) – Nida od Strugi Dąbie do Hutki: Kod PLRW2000921631 – badane były w punkcie 

pomiarowo – kontrolnym w Mniszku. Sprawdzane były wyłącznie pod względem elementów 

biologicznych i wykazują III klasę – potencjał ekologiczny umiarkowany, ze względu na silnie 

zmienione jcw. 

 Jednolite części wód powierzchniowych rzeki Białej Nidy (źródłowego odcinka Nidy) – Nida 

od Hutki do Czarnej Nidy: Kod PLRW2000921639 – badane w punkcie pomiarowo – kontrolnym 

Żerniki wykazują III klasę pod względem elementów biologicznych, I klasę pod względem elementów 

hydromorfologicznych, II klasę pod względem elementów fizykochemicznych. Wody tej JCWP rzeki 

Nidy wykazują dobry stan chemiczny o niskim poziomie ufności, jednak nie spełniają wymogów dla 

obszarów ochronnych. JCWP wykazują umiarkowany stan ekologiczny. Ogólny stan JCWP rzeki 

Nidy (od Hutki do Czarnej Nidy) jest zły. 

 Jednolite części wód powierzchniowych Nidy od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy – Kod 

PLRW200010216531 – w punkcie pomiarowo – kontrolnym w Mokrsku badane były wyłącznie pod 

względem elementów biologicznych i wykazują III klasę – potencjał ekologiczny umiarkowany, ze 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Nida
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Nida
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Nida
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koryto_rzeki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Motkowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
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względu na silnie zmienione jcw. 

 Jednolite części wód powierzchniowych Nidy od Cieku od Korytnicy do ujścia – Kod 

PLRW20001021699 – badane w punkcie pomiarowo – kontrolnym Nowy Korczyn wykazują III klasę 

pod względem elementów biologicznych, II klasę pod względem elementów hydromorfologicznych, 

II klasę pod względem elementów fizykochemicznych. Wody tej JCWP rzeki Nidy wykazują dobry 

stan chemiczny o niskim poziomie ufności, wody te nie spełniają wymogów dla obszarów 

ochronnych. Wody tej części Nidy posiadają silnie zmienione JCWP. Ogólny stan JCWP rzeki Nidy 

(od Cieku od Korytnicy do ujścia) jest zły. 

 

 Rzeka Lipnica zaczyna swój bieg w źródlisku zlokalizowanym na granicy Ludwinowa i 

Kozłowa na terenie gminy Małogoszcz. Rzeka Lipnica nie była badana pod względem potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego. Na terenie gminy Oksa do Lipnicy wpływają następujące większe 

dopływy: 

 prawy dopływ – ciek ze źródłem w Dołowatce (w gminie Włoszczowa), 

 prawy dopływ – ciek ze źródłem w Przygradowie (w gminie Włoszczowa), 

 prawy dopływ – ciek ze źródłem w Lipnie(w gminie Oksa), 

 prawy dopływ – ciek ze źródłem w Zakrzowie (w gminie Oksa), 

 lewy dopływ – ciek ze źródłem w Dziadówkach (w gminie Małogoszcz), 

 lewy dopływ – ciek ze źródłem w Wiśniczu (w gminie Małogoszcz), 

 lewy dopływ – ciek ze źródłem w Lesie Jawor na terenie wsi Góry Lasochowskie (w gminie 

Małogoszcz). 

 

 W granicach opracowania ekofizjograficznego nie występują obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1,0 %. 

W celu zapobieżenia małym, lokalnym podtopieniom, możliwym po intensywnych opadach, 

należy zadbać o stan rowów odwadniających wykonanych zarówno na terenach rolnych, jak i wzdłuż 

dróg tak, aby spływająca nimi woda nie natrafiała na przeszkody umożliwiające jej rozlanie. Aby 

zapewnić właściwy odpływ wody w rowach należy zadbać o ich częstą konserwację poprzez bieżące 

ich wykaszanie, zabezpieczenie skarp oraz ich udrażnianie. 

 

b) retencja wodna 

 Przez małą retencje wodną rozumiemy magazynowanie wody w zbiornikach o pojemności do 

5,0 mln m3, stawach rybnych, oczkach wodnych, a także w dolinach rzecznych, starorzeczach oraz 

korytach rzek i rowów wyposażonych w urządzenia piętrzące. 

Obszar gminy Oksa odznacza się szczególnym bogactwem zbiorników wodnych, 

stanowiących zarówno duże gospodarstwa rybackie, małe stawy rybne jak i niewielkie oczka wodne. 

Największe istniejące stawy rybne, zgrupowane w 11 obiektów retencyjnych, zostały zaliczone do 
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urządzeń i obiektów retencjonowania wód powierzchniowych uwzględnionych w „Programie małej 

retencji dla województwa świętokrzyskiego”. Stawy te zostały zestawione w Tab. 6. Pozostałe małe 

stawy rybne, zinwentaryzowane na terenie gminy przez autorów powyższego programu, pełnią 

uzupełniającą funkcję retencyjną. Stawy te zostały zestawione w Tab. 7. 

 

Tabela 6. Region wodny Górnej Wisły – zlewnia Nidy. Istniejące stawy rybne zaliczone do urządzeń i 

obiektów retencjonowania wód powierzchniowych uwzględnionych w „Programie małej retencji dla 

województwa świętokrzyskiego”. 

 

Nr 

obiektu 

Nazwa 

obiektu 

Ciek 

zasilający 

zlewnia III 

Nr pozwolenia 

wodnoprawnego 

Data 

ważności 

Pow. 

zalewu 

[ha] 

Pojemność 

stawów  

[tys m3] 

Funkcje 

użytkowe 

Is/II/N-6 
Oksa - 

Pawęzów 

Struga 

Rzeszówek 

ORŚiL.IV- 

6223/30/01 

27.07.2001 r 

31.12.2012r 17,58 158,2 
Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-7 Rzeszówek 

Struga 

Rzeszówek 

km 2+900 

ORŚiL.lV- 

6223/3/01 

31.01.2001 r 

31.12.2012r 31,45 283,1 
Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-8 Oksa Biała Nida 
RSP Oksa Stare 

pozwolenie 
– 41,5 373,5 

Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-9 Węgleszyn 
Piętrzenie w 

stawie 

OS.I-6210/96/97 

1997.01.13 
31.12.2011r 1,98 17,8 

Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-10 
Tyniec - 

Dzierążnia 

Ciek od 

Węgleszyna 

OS.I- 

6210//170/96 

1996.09.18 

31.12.2006r 2,06 18,5 
Stawy 

hodowlane 

ls/II/N-l 1 Rzeszówek 

Struga 

Rzeszówek 

km 3+800 

OSRiL.IV- 

6210/33/99 

2000.02.11 

31.12.2010r 1,30 11,7 
Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-12 Rzeszówek 

Struga 

Rzeszówek 

km 3+918 

OSRiL.IV- 

6223/10/02 

2002.10.07 

31 12.2015r 2,30 20,7 
Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-13 Oksa źródła 

OS.I- 

6210//217/95 

1995.10.10 

31.12.2020r 2,54 22,9 
Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-14 Oksa źródła 

OS.I- 

6210//218/95 

1995.10.10 

31.12.2020r 1,46 13,1 
Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-26 Lipno Lipnica 

ROŚ. IX- 

6210/100/98 

11.05.1998 r 

31.12.2018r 

22,56+ 

11,74+ 

3,90= 

38,20 

343,8 
Stawy 

hodowlane 

Is/II/N-27 
Zakrzów 

Zalesie 

Lipnica  

km 12+137 

ORŚiL.lV- 

6223/16/04 

2004.07.20 r 

31.12.2014r 1,4 14,0 MEW 
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Tabela 7. Region wodny Górnej Wisły – zlewnia Nidy. Istniejące małe stawy rybne pełniące 

uzupełniającą funkcję retencyjną, zinwentaryzowane na terenie gminy przez autorów „Programu małej 

retencji dla województwa świętokrzyskiego”. 

 

Nr 
Lokalizacja 

obiektu 

Ciek 

zasilający zlewnia III 

Nr pozwolenia 

wodnoprawnego 

Data 

ważności 

Powierzch.  

zalewu [ha] 

1 Oksa Źródła 
OS.1-6210/71/96 z dnia 

1996.04.03 
31.12.2020r 0,63 

2 Węgleszyn Piętrzenie w stawie 
OS.1-6210/47/96 z dnia 

1996.02.21 
31.12.2012r 0,28 

3 Węgleszyn Piętrzenie w stawie 
OS.1-6210/47/96 z dnia 

1996.02.21 
31.12.2012r 0,28 

4 
Węgleszyn 

Dębina 
Piętrzenie w stawie 

OS.1-6210/220/96 z dnia 

1996.11.21 
31.12.2012r 0,30 

5 Zakrzów Spływ powierzchniowy 
OS.1-6210/24/96 z dnia 

1996.02.21 
31.12.2011r 0,32 

6 Oksa 
Biała Nida Doprowa-

dzalnik A km 0+175 

OSRiLIV-6223/5/00 z dnia 

2000.10.05 
31.12.2010r 0,09 

7 
Tyniec - 

Dzierążnia 
Ciek od Węgleszyna 

OS .1-6210//171/96 z dnia 

1996.09.18 
31.12.2006r 0,90 

8 
Tyniec - 

Dzierążnia 
Ciek od Węgleszyna 

OSRiL ,IV-6223/3/00 z dnia 

2000.02.28 
31.12.2010r 0,38 

9 Popowice źródła 
OSRiL ,IV-6223/2/01 z dnia 

2001.03.01 
31.12.2010r 0,47 

10 Węgleszyn 
Piętrzenie w 

stawie 

OSRiL.IV-6210/10/03 

z dnia 2003.07.25 
31.12.2013r 0,06 

11 Węgleszyn Piętrzenie w stawie 
OS.I-6210//172/97 z dnia 

1997.10.01 
31.12.2014r 0,18 

12 Węgleszyn Piętrzenie w stawie 
OS.I-6210//170/97 z dnia 

1997.10.01 
31.12.2014r 0,15 

13 Oksa Kresy źródła 
OSRiL.IV-6223/1/01 z dnia 

2001.03.01 
31.12.2020r 0,60 

 

 

Priorytety programu małej retencji województwa świętokrzyskiego. 

 Nadrzędnym celem programu małej retencji jest: 

 zwiększenie retencji wód powierzchniowych województwa, 

 zwiększenie retencji glebowej, 

 poprawy warunków wodnych na obszarach wymagających specjalnej ochrony. 

 W zakresie zwiększenia retencji wód powierzchniowych działania te mogą zostać osiągnięte 

poprzez następujące formy magazynowania wody: 

 budowę zbiorników małej retencji głownie z funkcjami wielozadaniowymi, 

 odbudowę istniejących zbiorników małej retencji ze zwiększeniem ich pojemności, 

 odbudowę istniejących urządzeń piętrzących na rzekach w celu zwiększenia retencji korytowej, 

 budowę i odbudowę stawów rybnych. 

 W zakresie zwiększenia retencji glebowej działania mogą być osiągnięte poprzez: 

 zalesienie gleb słabej bonitacji, 
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 stosowanie zabiegów agromelioracyjnych sprzyjających magazynowaniu wody w profilu 

glebowym, 

 ochrona i odtwarzanie mokradeł, 

 odbudowę urządzeń nawadniających na kompleksach łąkowych. 

 W zakresie poprawy warunków wodnych na obszarach wymagających specjalnej ochrony 

działania winny pójść w następujących kierunkach: 

 odtworzenia naturalnych korycisk rzek i starorzeczy, 

 odtworzenia mokradeł, torfowisk oraz lasów łęgowych, 

 odtwarzanie naturalnych walorów środowiska przyrodniczego, urozmaicenie krajobrazu, 

tworzenie warunków dla rozwoju flory i fauny. 

 ochronę bioróżnorodności rzek i cieków. 

 

Zbiorniki umożliwiają zmagazynowanie części odpływających wód w okresach ich nadmiaru 

oraz wykorzystanie nagromadzonej wody w okresach suszy. Jest to równoznaczne ze zwiększeniem 

zasobów wodnych i poprawą struktury bilansu wodnego. 

 

c) wody podziemne 

Wody podziemne występujące na terenie opracowania, można podzielić na płytkie wody 

czwartorzędowe i wgłębne wody mezozoiczne. 

 Wody czwartorzędowe zalegają głównie w dnach dolin rzecznych, gdzie utrzymują się w 

piaszczystych utworach plejstocenu i holocenu. Występują one na głębokości od 0 do 3,5 m p.p.t. 

Zwierciadło tych wód ma charakter swobodny. Na obszarze wyżynnym wody te związane są głównie 

z bezodpływowymi zagłębieniami terenu, gdzie gromadzą się w piaskach podścielonych glinami. 

Mogą one pojawiać się miejscowo już 1 – 2 m p.p.t. jak i na głębokości od 2 do kilkunastu m p.p.t. 

Wody te mają charakter głównie wód zawieszonych i nie wykazują gospodarczego znaczenia przy 

zaopatrywaniu ludności w wodę. 

 Wgłębne wody gromadzą się w skałach węglanowych górnokredowych. Obszar całej gminy 

położony jest w granicach Głównego Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) Nr 409 „Niecka 

Miechowska SE”. 

 GZWP Nr 409 posiada dokumentację geologiczną zatwierdzoną decyzją znak: 

DG kdh/BJ/489-6227/99 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją z 

dnia 14 lipca 1999 r. Dokumentacja ta zawiera ustalenia warunków hydrogeologicznych tego 

zbiornika, zatwierdza jego granice i wyznacza propozycję stref ochronnych zbiornika. Zbiornik ma 

powierzchnię 2 975 km2 i zasoby dyspozycyjne równe 437 962 m3/dobę. Ze względu na swoje 

rozmiary zajmuje część województw małopolskiego i świętokrzyskiego. 

 Zbiornik ma charakter szczelinowo – porowy i szczelinowo – krasowy w formacji 

górnokredowej. Zasilanie zbiornika odbywa się przez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, przez 
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dopływ wód z piętra czwartorzędowego na obszarze, gdzie brak jest izolacji oraz przez dopływ wód 

podziemnych z terenów sąsiednich. 

Na terenie opracowania brak jest punktów monitoringu badających jakość wód w „Niecce 

Miechowskiej SE”. Zgodnie ze „Stanem środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2011-

2012. Raport” najbliższy badany punkt znajduje się na terenie gminy Sobków w Mokrsku Górnym: 

jest to pkt nr 424 – należący do SKR w Mokrsku, stanowiący część Jednolitych Wód Podziemnych 

Nr 120. Badania prowadzone na przestrzeni lat 2010 – 2012 wykazują niezmiennie III klasę jakości 

wód, ze względu na przekroczenie stężeń O2 i Ca. Jest to zadawalająca jakość wód. 

 Wody podziemne nie są równomiernie chronione przed zanieczyszczeniami. Znaczna część 

zbiornika nie posiada izolacji w postaci warstwy nieprzepuszczalnej, przez co jest silnie zagrożona 

zanieczyszczeniami. 

 Obszary ochronny GZWP 409 ustanawiany będzie na mocy rozporządzenia dyrektora RZGW 

w Krakowie. Większość obszaru opracowania, za wyjątkiem niewielkiego, wschodniego fragmentu 

gminy, mieszczącego się w granicach sołectwa Nowe Kanice, znajduje się w proponowanym (przez 

autorów dokumentacji hydrogeologicznej) obszarze ochrony zbiornika. Autorzy „Dokumentacji 

hydrogeologicznej GZWP Niecka Miechowska SE”, proponują ochroną objąć tą część zbiornika, w 

której pionowe przesiąkanie zanieczyszczeń następuje w czasie krótszym niż 25 lat. Obszar ochronny 

zbiornika ma powierzchnię 2 404 km2, w tym 2 379 km2 znajduje się na obszarze występowania 

zbiornika, a pozostała część w jego otoczeniu.  

 Złagodzenie rygorów ochrony zbiornika występuje również w okolicach miejscowości Oksa, 

na której fragmencie autorzy dokumentacji wyznaczyli rejon (B/1 na rysunku), w którym pionowe 

przesiąkanie zanieczyszczeń do poziomu kredowego jest większe lub równe 25 lat. W rejonie tym 

może zostać dopuszczona lokalizacja obiektów o ograniczonym zasięgu oddziaływania na wody 

podziemne. 

 Obszar ochronny całego zbiornika został podzielony na rejony „A”, „B”, „C” i „D” w 

zależności od sposobu zagospodarowania. Na terenie opracowania występuje obszar „B” – uprawy 

rolne wraz z terenami zabudowy wiejskiej i „C” – obszary leśne. 

 

 Autorzy dokumentacji GZWP Nr 409 „Niecka Miechowska SE” proponują następujące 

formy ochrony: 

 w obszarze „B”: zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a w szczególności wysypisk odpadów i 

wylewisk niezabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża, budowy rurociągów 

transportujących substancje niebezpieczne dla środowiska, przeładunków i dystrybucji substancji 

ropopochodnych; kontrola intensywnej produkcji rolniczej, ograniczenie bezściołowej hodowli 

zwierząt; likwidacja dzikich wysypisk odpadów, uporządkowanie gospodarki wodno– ściekowej; 

stosowanie środków ochrony roślin o okresie połowicznego rozpadu w glebie, krótszym niż 

6 miesięcy; zlikwidowanie punktów bezpośredniego zrzutu ścieków do wód podziemnych; 
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 w obszarze „C”: zachowanie istniejącego stanu zagospodarowania; zakaz lokalizacji inwestycji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, mogących pogorszyć stan środowiska; 

badanie oddziaływania na wody podziemne środków ochrony stosowanych przy nawożeniu 

lasów, konieczność użycia środków o okresie połowicznego rozpadu krótszy niż 6 miesięcy. 

 

 Obszar gminy Oksa graniczy od północnego-zachodu z Głównym Zbiornikiem Wód 

Podziemnych „Niecka Miechowska NW” Nr 408. Zbiornik Nr 408 posiada dokumentację 

geologiczną zatwierdzoną przez Ministra Środowiska decyzją znak: DG kdh/BJ/489-6247/99 z dnia 

27.12.1999 r. Dokumentacja ta zawiera ustalenia warunków hydrogeologicznych tego zbiornika, 

określa jego granice i wyznacza strefę ochronną zbiornika. 

Zbiornik nr 408 ma powierzchnię 3 194 km2. Zbudowany jest z utworów szczelinowo – 

porowych z okresu kredy górnej i szczelinowo – krasowo – porowych z okresu jury górnej.  

Dla tego zbiornika wydzielono strefę ochronną o powierzchni 3 429 km2, w której 

wyodrębniono tereny różniące się zakresem działań ochronnych. Tereny te dzielą się na wewnętrzne, 

czyli „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, znajdujące się w granicach GZWP nr 408 oraz tereny zewnętrzne, 

przyległe do granic tego zbiornika, obejmujące obszar ograniczony 25 letnim czasem dopływu wód 

podziemnych do granic zbiornika. 

 

 Głównym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich 

zanieczyszczania, a w miarę możliwości przywrócenie i zachowanie ich naturalnej jakości dla 

obecnych i przyszłych użytkowników oraz zachowanie naturalnej funkcji tych wód w ekosystemie. 

 

d) pobór wód 

 Zaopatrzenie w wodę obszaru gminy Oksa realizowane jest za pomocą wodociągów 

grupowych: „Lipno” i „Węgleszyn”. W granicach gminy znajduje się również 15 studni 

głębinowych, zestawionych w tabeli poniżej i pokazanych na załączniku graficznym. 

 Wodociąg grupowy „Węgleszyn” działa w oparciu o studnię (nr 4 w tabeli), wykonaną na 

terenie szkoły w Węgleszynie. Studnia posiada zasoby dyspozycyjne o zasobach Qe = 18,0 m3/h przy 

depresji s = 1,7 m, zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak:OS.II.7530/67/95 

z dnia 30.12.1995 r. 

 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody udzielono decyzją Starosty Jędrzejowskiego 

znak OŚR.6341.7.2015 z dnia 06.03.2015 r., Wodociąg obsługuje miejscowości: Węgleszyn Wieś, 

Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn Dębina, Rembiechowa, Kanice Stare i Kanice Nowe. Wydajność 

ujęcia jest wystarczająca dla pokrycia obecnych, jak i przyszłych potrzeb wodnych obsługiwanych 

mieszkańców. 

 Wodociąg grupowy „Lipno” działa w oparciu o studnię (nr 14 w tabeli) wykonaną przy 

południowej granicy sołectwa przy drodze Nr 742. Studnia posiada zasoby dyspozycyjne o zasobach 

Qe = 45,0 m3/h przy depresji s = 7,5 m, zatwierdzone decyzją Starosty Jędrzejowskiego 
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znak:OŚRiL.IV-752/1/04 z dnia 04.03.2004 r. 

 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody udzielono decyzją Starosty Jędrzejowskiego 

znak OŚR.6341.8.2015 z dnia 05.03.2015 r., Wodociąg obsługuje Zakrzów, Zalesie, Lipno, 

Błogoszów, Rzeszówek, Pawęzów, Oksę i Popowice. Wydajność ujęcia jest wystarczająca dla 

pokrycia obecnych, jak i przyszłych potrzeb wodnych obsługiwanych mieszkańców. 

 

 

Tabela 8. Zestawienie studni wierconych na terenie gminy Oksa 

Nr 

Miejscowość 

Rok 

budowy 

Głębokość 

[m] 

Zwierciadło wody 

nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zasoby 

zatwierdzone 

w kat „B” 

[m3/h] 

Depresja 

[m] 

Użytkownik 
Wydajność  

max [m3/h] 

Zwierciadło wody 

ustabilizowane 

[m p.p.t.] 

Pobór wód 

[m3/h] 

1 

Lipno 

1975 

30,0 3,25 

19,5 

8,6 

SKR – Zakład Hodowli 

Lipno 
24,18 3,25 6,0 

2 
Błogoszów 

1970-75 
≈40,0 brak danych 

brak danych 
brak danych 

Szkoła Podstawowa - około 10 6 m³/tydz. 

3 

Rzeszówek 

1964 

37,80 11,0 

15,0 

19,0 

PGR (Stacja Hodowli 

Roślin) 
około 15,0 10,0 10,0 

4 

Węgleszyn 

1995 

64,0 13,20 

18,0 

1,7 

Szkoła Podstawowa i 

wodociąg „Węgleszyn” 
44,0 13,20 18 

5 
Węgleszyn 

1966 
25,0 11,40 

5,02 
9,0 

Agronomówka 5,022 7,0 około 1 m³ 

6 
Węgleszyn 

1974 
50,0 26,0 

4,40 
12,0 

Zlewnia mleka 4,40 8,0 2,0 

7 

Oksa 

1995 

60,0 32,0 

48,0 

6,0 

Wodociąg wiejski w 

Oksie, Mieszkańcy Oksy 
48,0 14,6 43,0 

8 
Oksa 

1964 
60,0 37,0 

56,7 
4,0 

Urząd Gminy 37,68 12,05 10,0 

9 

Oksa 

1962 

50,70 I - 3,0; II - 25,0 

18,0 

1,9 

Gm. Spóldzielnia 

Samopomoc Chłopska 
22,6 I - 2,7; II - 4,0 9,0 

10 
Oksa 

1964 
40,0 I - 7,0; II - 29,0 

5,01 
16,7 

Szkoła Podstawowa 5,01 I - 6,4; II - 12,3 0 

11 
Tyniec 

1983 
30,8 11,0 

26,7 
1,8 

Szkoła Podstawowa 18,4 9,0 2-3 

12 
Kanice 

1983 
31,5 6,0 

29,4 
1,8 

Szkoła Podstawowa 19,6 4,1 2-3 

13 
Henryków 

1977 
25,0 9,0 

2,0 
8,0 

Gajówka 2,0 1,0 0,1 

14 
Lipno 

2003 
70,0 20,80 

45,0 
7,5 

Wodociąg „Lipno” 45,0 brak danych  

15 
Oksa 

2000 
30,0 brak danych 

18,0 
1,4 

Gorzelnia 18,0 3,5 7,0 
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2.11. Formy ochrony przyrody 

a) Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Obszar gminy Oksa w całości znajduje się w granicach Włoszczowsko – Jędrzejowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (W-J OChK). Obszar utworzono na podstawie Rozporządzenia 

Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów 

chronionego krajobrazu w województwie kieleckim (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21, poz. 145). 

Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszaru Chronionego Krajobrazu ma powierzchnię 69 090 ha. 

Najważniejszą funkcją W-J OChK jest ochrona wód w zlewniach rzek Pilicy i Nidy oraz ochrona 

kredowego zbiornika wód podziemnych „Niecka Miechowska”. Ponadto pełni on funkcję retencyjną 

na obszarze źródliskowym rzek Pilicy i Nidy. Obszar ten ze względu na bogactwo naturalnej szaty 

roślinnej i świata zwierząt pełni rolę ekologicznego „banku genów”. Ważna jest jego rola 

klimatotwórcza dla centralnej części województwa świętokrzyskiego. 

Flora W-J OChK jest zróżnicowana, występują tu kompleksy torfowisk wysokich, niskich i 

przejściowych, olsy i bory bagienne, na wydmach rosną świeże sosnowe bory chrobotkowe. 

Osobliwością florystyczną jest rzadka i chroniona paproć – długosz królewski. W dolinie Białej Nidy 

występuje łęg jesionowo – olszowy, wilgotne grądy, bory sosnowe. Roślinność szuwarowo – bagienna 

i liczne stawy tworzą biotopy dla ptaków wodno – bagiennych. Występują tu gatunki dużych ssaków. 

 

 Aktualny przebieg granic i zasady ochrony na terenie Obszaru wyznaczył Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XXXV/619/13 z dnia 23 września 2013 r. dotyczącą 

wyznaczenia Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Święt. z 1 października 2013 r., Poz. 3311). Uchwała wyznacza Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu (W-JOChK), o powierzchni 70 389 ha, w skład którego wchodzi obszar 

gminy Oksa (9 072 ha) oraz część obszarów gmin: Imielno (617 ha), Jędrzejów (12 969 ha), Kije 

(633 ha), Krasocin (5 513 ha), Małogoszcz (6 168 ha), Nagłowice (9 089 ha), Sobków (5 741 ha), 

Włoszczowa (20 587 ha). Opis granic Obszaru zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. Położenie Obszaru 

i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały. 

 Uchwała w § 3 ustala działania na terenie Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie 

meandrów na wybranych odcinkach cieków; 

2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, 

wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 

3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 

4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za 

rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 

7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej. 
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 Uchwała w § 4.1. na Obszarze zakazuje: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

 Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą: 

1) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego 

wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których 

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura 

dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod 

warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie. 

 

b) Natura 2000 – „Dolina Białej Nidy” 

 Najcenniejsze siedliska przyrodnicze w gminie Oksa, zlokalizowane w pasach terenu 

okalających gminę wzdłuż północnej i południowo – wschodniej granicy. Obszary te objęte są 

ochroną przez teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” 

o kodzie PLH260013, przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) Nr 2015/69 z dnia 3 grudnia 

2014 r. w sprawie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L 2015.18.1 z dnia 

23 stycznia 2015 r.). TZW „Dolina Białej Nidy” ma powierzchnię 5 116,84 ha. Obszar nie posiada 

ustanowionego planu zadań ochronnych. 
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 Obszar stanowi interesujący z przyrodniczego punktu widzenia zespół podmokłych siedlisk 

łąkowych i leśnych oraz licznych stawów rybnych. Mimo wykonanych na przełomie lat 1960/70 prac 

melioracyjnych połączonych z prostowaniem koryta rzeki teren ten jest nadal miejscem rozrodu wielu 

zagrożonych w swym istnieniu gatunków. 

 W regionie świętokrzyskim Dolina Białej Nidy to jeden z obszarów najbogatszych w siedliska 

przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (14 typów). Niemal wszystkie są dobrze i bardzo 

dobrze zachowane, stanowią miejsce bytowania dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Ostoja 

zabezpiecza ciąg dolin i wyniesień wzdłuż rzeki Białej Nidy i jej dopływów, cieku częściowo 

uregulowanego, ale z obecnością rzadkich zbiorowisk włosieniczników i tzw. „lilii wodnych”, ze 

związku Potamion i Nympheion,, związanych z wodami czystymi i zasobnymi w substancje 

odżywcze. 

 Rzeka Biała Nida jest łącznikiem pomiędzy dużymi korytarzami ekologicznymi – rzekami 

Nidą i Pilicą. Ostoja Dolina Białej Nidy to obszar występowania bardzo dobrze zachowanych 

zbiorowisk lasów bagiennych, głównie łęgów olszowo-jesionowych Fraxino-Alnetum. Są to jedne z 

najlepiej zachowanych lasów łęgowych w województwie świętokrzyskim z obecnością gatunków 

chronionych i górskich. Na uwagę zasługują rozległe kompleksy łąk świeżych ekstensywnie 

użytkowanych a także zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych Molinion. Wg danych historycznych w 

rzece występowały: minóg strumieniowy, kleń, świnka, brzana, głowacz białopłetwy, jelec, jaź, 

słonecznica, piskorz, koza, koza złotawa, miętus, węgorz oraz słonecznica. 

 W Dolinie Białej Nidy wykształciły się szczególne warunki hydrologiczne związane z 

rodzajem podłoża geologicznego, rzeka przepływa przez utwory węglanowe. Dolna terasa zalewowa 

rzeki to wykształcone cenne torfowiska niskie. Ogólnie obszar ma dobre i stabilne warunki 

wilgotnościowe, dlatego też stanowi gwarancje dla zachowania silnych populacji mięczaków. Na 

odcinku rzeki gdzie bardzo spokojny nurt i płaska powierzchnia wyraża się meandrowaniem rzeki i 

występowanie licznych rozlewisk porośniętych turzycami i pałką wodną. Zawodnione o stabilnym 

poziomie lustra wody siedliska są zasiedlone przez poczwarówkę jajowatą Vertigo moulinsiane. 

Obszar ostoi z uwagi na tendencję sukcesyjną stanowi bardzo korzystne siedliska dla rozwoju 

populacji poczwarówki zwężonej Vertigo angustior. Czyste i naturalne środowisko rzeki stanowi 

bardzo dobre warunki dla gatunku skójka gruboskorupowa Unio crassus. 

 Dolina Białej Nidy obfituje w tereny odpowiednie dla rzadkich gatunków ptaków, 

stwierdzono tam aż 34 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Spośród 

awifauny zasiedlającej Ostoję należy wymienić stanowiska lęgowe łabędzia krzykliwego Cygnus 

cygnus, dużą populację błotniaka stawowego Circus aeruginosus, a także występowanie bąka 

Botaurus stellaris, błotniaka łąkowego Circus pygargus oraz trzech gatunków chruścieli: kropiatki 

Porzana porzana, zielonki Porzana parva i derkacza Crex crex. 

 Ostoja ma duże znaczenie dla traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego 

Bombina bombina, których populacje sięgają kilku tysięcy osobników. Występujące w Ostoi rozległe 

kompleksy łąk są siedliskiem dla naturowych gatunków motyli czerwończyk nieparka Lycaena dispar, 
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czerwończyka fioletka Lycaena helle, modraszka telejusa Maculinea teleius oraz rzadkiego w regionie 

modraszka naustitousa Maculinea nausithous. 

Najważniejszymi zagrożeniami dla obszaru są: obniżanie poziomu wód; presja urbanizacyjna; 

zarastanie (sukcesja w kierunku zarośli i lasu) półnaturalnych siedlisk – muraw napiaskowych, łąk 

świeżych i wilgotnych, torfowisk przejściowych; niewłaściwa gospodarka leśna – nasadzenia 

niezgodne z typem siedliska; zalesianie muraw i łąk; chemizacja rolnictwa; wycinanie przydrożnych 

drzew; pogłębianie koryta rzeki; budowle spiętrzające bez przepławek; łąki intensywnie 

eksploatowane koszone są przed zakwitaniem roślin żywicielskich dla motyli i wyprowadzeniem 

potomstwa przez derkacza, czajkę itp.; stawy rybne są przekształcane w otwarte zbiorniki pozbawione 

trzcin; walka z tzw. szkodnikami, czyli strzelanie i pozbywanie się w inny sposób gatunków 

chronionych – wydry, bobra, czapli, rybołowów, łabędzi i innych. 

 

 Siedliska przyrodnicze w „Dolinie Białej Nidy” w tym * – siedliska priorytetowe 

 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis), 

 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea, 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 

 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 

 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *, 

 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *, 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 

borealne) *, 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *, 

 sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum). 

 

 Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym 

gatunki priorytetowe): 

 ptaki: bocian biały, bocian czarny, żuraw, nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, bąk, ślepowron, czapla 

biała, czapla purpurowa, czapla modronosa, łabędź czarnodzioby, łabędź krzykliwy, podgorzałka, 

trzmielojad, kania czarna, bielik, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, rybołów, 



 68 

kropiatka, zielonka, derkacz, rybitwa zwyczajna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, lelek, 

zimorodek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, podróżniczek, jarzębatka, gąsiorek, 

 ssaki: bóbr europejski, wydra  

 płaz: kumak nizinny, traszka grzebieniasta 

 bezkręgowiec: poczwarówka zwężona, poczwarówka jajowata, skójka gruboskorupowa, 

modraszek telejus, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, czerwończyk fioletek. 

 

 Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami), na ustanowionych obszarach ochronnych Natura 

2000, zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 

c) Pomniki przyrody 

 Ustanowione pomniki przyrody 

1. Aleja modrzewiowa, w Oksie, stanowiąca szpaler 64 szt. drzew gatunku modrzew europejski 

Larix decidua w wieku około 150 lat. Obwody pni drzew na wysokości 1,30 m od ziemi wynoszą 

od 130,0 cm do 270,0 cm, wysokość śr. 19,0 m. Drzewa rosną po obu stronach drogi 

wojewódzkiej Nr 742, na działce ewid. nr 73, na odcinku z Oksy do Błogoszewa. Pierwotnie 

pomnik utworzono Orzeczeniem Prezydium WRN Nr 25 z 02.10.1953 r. i obejmował on 87 szt. 

drzew. Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XVIII/95/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 maja 

2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. z dn. 02.07.2012 r. poz. 

1949). Nr 16 w rejestrze RDOŚ Kielce. 

 Zgodnie z § 4.1. Uchwały, w stosunku do pomników przyrody zakazuje się; 

• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

• uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

• umieszczania tablic reklamowych. 

2. Dęby szypułkowe 22 szt., w miejscowości Rzeszówek, stanowiące grupę drzew w wieku ok 150-

250 lat. Obwody pni drzew na wysokości 1,30 m od ziemi wynoszą od 360,0 cm do 610,0 cm, 

wysokość od 18,0 m do 26,0 m. Dęby rosną w Rzeszówku, w parku podworskim, na działce ewid. 

nr 8/4. Największe zgrupowanie drzew występuje w części północno – zachodniej. Pierwotnie 
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pomnik utworzono Orzeczeniem Prezydium WRN Nr 27 z 02.10.1953 r. Obecnie obowiązuje 

Rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 239, poz. 3552, z 

dn.14.12.2007 r.) oraz Rozporządzenie Nr 14/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 

listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 

grudnia 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 232, poz. 3047). 

Nr 18 w rejestrze RDOŚ Kielce. 

 Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Nr 35/2007, w stosunku do pomników przyrody zakazuje się; 

• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

• uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

• umieszczania tablic reklamowych. 

3. Dęby 12 szt., w miejscowości Zakrzów, stanowiące grupę drzew w wieku ok 150-200 lat. 

Obwody pni drzew na wysokości 1,30 m od ziemi wynoszą od 300,0 cm do 415,0 cm, wysokość 

od 16,0 m do 24,0 m. Dęby rosną w Zakrzowie, w parku podworskim, na działce ewid. nr 709. 

Największe zgrupowanie drzew występuje w części północno – zachodniej. Pierwotnie pomnik 

utworzono Orzeczeniem Prezydium WRN Nr 29 z 02.10.1953 r. Obecnie obowiązuje 

Rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 239, poz. 3552, z 

dn.14.12.2007 r.) oraz Rozporządzenie Nr 14/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 

listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 

grudnia 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 232, poz. 3047). 

Nr 20 w rejestrze RDOŚ Kielce. 

 Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Nr 35/2007, w stosunku do pomników przyrody zakazuje się; 

• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

• uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

• umieszczania tablic reklamowych. 

4. Modrzew i lipy szt. 2, w miejscowości Rzeszówek, modrzew – w wieku ok. 200 lat, lipy - w 

wieku ok. 200-250 lat. Obwody pni drzew na wysokości 1,30 m od ziemi wynoszą: modrzewia 

300,0 cm, lipy 270,0 cm i 300,0cm. Wysokość drzew: modrzew 15,0 m, lipy 20,0 m. Drzewa 

rosną w Rzeszówku, w parku podworskim, na działkach ewid. nr 8/3 i 8/4. Pomnik posiada Nr 109 

w rejestrze RDOŚ Kielce. Odnośnie pomnika obowiązuje: 

1. Zarządzenie Nr 26/86 Wojewody Kieleckiego z dnia 24 grudnia 1986 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 20, poz. 183, z dn. 27.12.1986 r.), 

2. Rozporządzenie Nr 5/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 53 z 

30.08.1994 r.), 
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3. Rozporządzenie Nr 2/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 stycznia 1995 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 4, poz. 30 z 

14.02.1995 r.), 

4. Rozporządzenie Nr 30/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 1999 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 

56, poz. 992 z 20.09.1999 r.), 

5. Rozporządzenie Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. 

zmieniające zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 85, poz. 987 z 16.08.2001r.), 

6. Rozporządzenie Nr 25/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2003 r. 

zmieniające zarządzenie wojewody w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Święt. Nr 235, poz. 2202 z 24 października 2003 r.). 

5. Grupa głazów narzutowych., w miejscowości Rzeszówek. Pomnik tworzy grupa głazów 

narzutowych, z których największy ma długość 1,30 m, szerokość 0,90 m, wysokość 0,30 m. 

Zbudowane są z drobnoziarnistego granitu barwy jasnoszarej lub średnioziarnistego barwy 

czerwonej. Zlokalizowany jest na terenie parku podworskiego w Rzeszówku, w na działce ewid. 

nr 8. Pomnik posiada Nr 202 w rejestrze RDOŚ Kielce. Odnośnie pomnika obowiązuje: 

7. Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 1987 r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody ( Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 19, poz. 223), 

8. Rozporządzenie Nr 6/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 54 z 

dn.30.08.1994 r.), 

9. Rozporządzenie Nr 7/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmianiające 

zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 8, poz. 55, 

z dn. 30.08.1994 r.), 

10. Rozporządzenie Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. 

zmieniające zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 85, poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.). 

6. Dąb szypułkowy, w Oksie. Drzewo w wieku ok 275 lat, pierśnica 1,21 m. Obwód pnia na 

wysokości 1,30 m od ziemi wynosi od 380,0 cm, wysokość 38,0 m. Dąb rośnie w lesie należącym 

do Obrębu Oksa, Nadleśnictwa Jędrzejów, Leśnictwa Oksa, Oddziału 9 a, na działce ewid. 

nr 1383. Pomnik utworzono Rozporządzeniem Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

29 maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, 

poz. 1616, z dn. 02.06.2006 r.). Nr 787 w rejestrze RDOŚ Kielce. 

7. Dąb szypułkowy, w Oksie. Drzewo w wieku ok 275 lat, pierśnica 0,99 m. Obwód pnia na 

wysokości 1,30 m od ziemi wynosi od 311,0 cm, wysokość 25,0 m. Dąb rośnie w lesie należącym 

do Obrębu Oksa, Nadleśnictwa Jędrzejów, Leśnictwa Oksa, Oddziału 9 a, na działce ewid. 
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nr 1383. Pomnik utworzono Rozporządzeniem Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

29 maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, 

poz. 1616, z dn. 02.06.2006 r.). Nr 788 w rejestrze RDOŚ Kielce.  

8. Dąb szypułkowy, w Oksie. Drzewo w wieku ok 275 lat, pierśnica 1,18 m. Obwód pnia na 

wysokości 1,30 m od ziemi wynosi od 371,0 cm, wysokość 31,0 m. Dąb rośnie w lesie należącym 

do Obrębu Oksa, Nadleśnictwa Jędrzejów, Leśnictwa Oksa, Oddziału 9 a, na działce ewid. 

nr 1383. Pomnik utworzono Rozporządzeniem Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

29 maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, 

poz. 1616, z dn. 02.06.2006 r.). Nr 789 w rejestrze RDOŚ Kielce.  

9. Dąb szypułkowy, w Oksie. Drzewo w wieku ok 275 lat, pierśnica 0,96 m. Obwód pnia na 

wysokości 1,30 m od ziemi wynosi od 301,0 cm, wysokość 30,0 m. Dąb rośnie w lesie należącym 

do Obrębu Oksa, Nadleśnictwa Jędrzejów, Leśnictwa Oksa, Oddziału 9 a, na działce ewid. 

nr 1383. Pomnik utworzono Rozporządzeniem Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

29 maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, 

poz. 1616, z dn. 02.06.2006 r.). Nr 790 w rejestrze RDOŚ Kielce.  

10. Dąb szypułkowy, w Oksie. Drzewo w wieku ok 275 lat, pierśnica 0,96 m. Obwód pnia na 

wysokości 1,30 m od ziemi wynosi od 301,0 cm, wysokość 30,0 m. Dąb rośnie w lesie należącym 

do Obrębu Oksa, Nadleśnictwa Jędrzejów, Leśnictwa Oksa, Oddziału 9 a, na działce ewid. 

nr 1383. Pomnik utworzono Rozporządzeniem Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

29 maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, 

poz. 1616, z dn. 02.06.2006 r.). Nr 791 w rejestrze RDOŚ Kielce. 

 

 Zgodnie z art. 45 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami), w stosunku do pomnika przyrody, mogą być 

wprowadzone następujące zakazy:  

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) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
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8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9) 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; 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11) umieszczania tablic reklamowych. 

 Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  

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

daną formę ochrony przyrody;  

2) realizacji inwestycji celu publicznego 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.  

 

 Proponowane pomniki przyrody 

1p. Dąb szypułkowy, w miejscowości Pawęzów. Jest to dąb szypułkowy Quercus rober, o bardzo 

dobrej kondycji, okazały. Drzewo rośnie przy drodze biegnącej na północ od stawów. 

2p. Dąb szypułkowy, w miejscowości Pawęzów. Jest to dąb szypułkowy Quercus rober, o bardzo 

dobrej kondycji, okazały. Drzewo rośnie przy drodze biegnącej na północ od stawów. 

3p. Lipa drobnolistna, w miejscowości Pawęzów. Jest to lipa drobnolistna Tilia cordata, o bardzo 

dobrej kondycji, okazały. Drzewo rośnie przy drodze biegnącej na północ od stawów. 

 

 Proponowane pomniki przyrody zostały wskazane do objęcia ochroną, przez zespół ekspertów 

kierowanych przez dr Alojzego Przemyskiego, w ramach badań terenowych, przeprowadzonych w 

2008 r., do opracowania „Inwentaryzacji Przyrodniczej Gmin Województwa Świętokrzyskiego. 

Gmina Oksa”. 

 Zgodnie z art. 45 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami), w stosunku do pomnika przyrody, mogą być 

wprowadzone następujące zakazy: 

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; 
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5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

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

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9) 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; 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11) umieszczania tablic reklamowych. 

 Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  

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

daną formę ochrony przyrody;  

2) realizacji inwestycji celu publicznego 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.  

 

d) Proponowane użytki ekologiczne 

 Poniższe użytki ekologiczne zostały wskazane jako obiekty proponowane do objęcia ochroną, 

przez zespół ekspertów kierowanych przez dr Alojzego Przemyskiego, w ramach badań terowych, 

przeprowadzonych w 2008 r., do opracowania „Inwentaryzacji Przyrodniczej Gmin Województwa 

Świętokrzyskiego. Gmina Oksa”. 

1u. Proponowany użytek ekologiczny w Zakrzowie, obejmujący okolice zbiornika wodnego. 

Przedmiotem ochrony są starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z klasy Lemnetea 

minoris oraz z klasy Potametea – związek Potamion i Nymphaeion, a także roślinność 

namuliskowa z klasy Isoeto-Nanojuncetea. Tego typu siedliska podlegają ochronie prawnej w 

kraju i są zamieszczone w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu także fitocenozy z 

klasy Phragmitetea. Obszar ten cechuje się występowaniem gatunków rzadkich, zagrożonych i 

chronionych, takich jak: Cyperus flavescens (Cibora żółta), Zannichellia palustris (Zamętnica 

błotna), Rumex palustris (Szczaw błotny) czy Eleocharis ovata (Ponikło jajowate). 

2u. Proponowany użytek ekologiczny w Dzierążni. Przedmiotem ochrony jest eutroficzny zbiornik 

wodny z obecnością zbiorowisk z klasy Lemnetea minoris oraz z klasy Potametea – związek 

Potamion i Nymphaeion. Stwierdzono w nich obecność gatunków chronionych, rzadkich i 

zagrożonych: Nymphaea alba (Grzybienie białe), Nuphar lutea (Grążel żółty), Hydrocharis 
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morsus-ranae (Żabiściek pływający), Sparganium minimum (Jeżogłówka najmniejsza) oraz 

Potamogeton compressus (Rdestnica ściśniona). W pobliżu dobrze zachowane ekstensywnie 

użytkowane łąki Arrhenatherion. Tego typu siedliska podlegają ochronie prawnej w kraju i są 

zamieszczone w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 

3u. Proponowany użytek ekologiczny w Tyńcu, obejmujący łąki i torfowiska przejściowe na 

południe od Tyńca. Przedmiotem ochrony jest śródleśne torfowisko przejściowe ze 

zbiorowiskami z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae oraz niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie ze związku Arrhenatherion elatioris (rząd Arrhenatheretalia). Na 

torfowisku znaleziono takie rzadkie i chronione gatunki jak: Dactylorhiza incarnata (Kukułka 

krwista), Daphne mezereum (Wawrzynek wilczełyko), Listera ovata (Listera jajowata) i Carex 

davalliana (Turzyca Davalla). Wilgotne łąki także wyróżniały się obecnością cennych gatunków - 

Platanthera bifolia (Podkolan biały), Menyanthes trifoliata (Bobrek trójlistkowy), Listera ovata 

(Listera jajowata) i Carex davalliana (Turzyca Davalla). Tego typu siedliska podlegają ochronie 

prawnej w kraju i są zamieszczone w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 

 

 Zgodnie z art. 45 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami), w stosunku do użytku ekologicznego mogą być 

wprowadzone następujące zakazy:  

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) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

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

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9) 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; 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11) umieszczania tablic reklamowych. 
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 Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  

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

daną formę ochrony przyrody;  

2) realizacji inwestycji celu publicznego 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.  

 

e) Inne cenne przyrodniczo obszary 

Południowa część terenu gminy Oksa, obejmująca dolinę Nidy (Białej Nidy) wraz z 

otaczającymi ją terenami leśnymi stanowi część Głównego Korytarza Ekologicznego Południowo-

Centralnego (KPdC), w części Korytarza Ekologicznego Doliny Nidy. Klasyfikacja korytarzy 

ekologicznych została przytoczona na podstawie opracowania „Projektu korytarzy ekologicznych 

łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” wykonanego przez zespół pod kierownictwem 

prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego. 

 Korytarz Południowo-Centralny (KPdC) łączy Roztocze, Puszczę Solską z Lasami 

Janowskimi, następnie przechodzi lasami wzdłuż doliny Wisły. Potem skręca na zachód i łukiem nad 

Puszczą Świętokrzyską dochodzi do Przedborskiego oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. 

Następnie poprzez Lasy Lublinieckie i Bory Stobrawskie idzie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i 

kończy się w Borach Dolnośląskich. 

 Wyznaczony korytarz główny stanowi ważne ogniwo łączności ekologicznej w skali Europy. 

Przez puszcze północnej Polski oraz sieć korytarzy, ciągłość wschodnio-europejskich obszarów 

przyrodniczych może być przedłużona aż do zachodnich granic Polski oraz wschodnich Niemiec. 

Umożliwiłoby to migracje zwierząt w skali kontynentalnej i rekolonizację zachodniej Polski i innych 

krajów Europy przez rzadkie gatunki zwierząt i roślin. 

 Północna część terenu gminy Oksa, w granicach doliny rzeki Lipnicy, wraz z otaczającymi ją 

terenami leśnymi, została zaliczona do ciągu ekologicznego o znaczeniu lokalnym. 

W granicach i korytarza i ciągów ekologicznych, na załączniku graficznym wyznaczono 

większe antropogeniczne przegrody, utrudniające naturalną migrację gatunków, zlokalizowane 

głównie w miejscach przecinania korytarza i ciągów ekologicznych przez drogi i tereny zabudowane. 

 

Korytarze i ciągi ekologiczne to niezwykle ważne obszary geograficzno-przyrodnicze służące 

do przemieszczania się gatunków, bądź osobników, pomiędzy różnymi populacjami tego samego 

gatunku. Siedliska i gatunki występujące na niniejszych terenach szczegółowo zostały rozpoznane 

przez zespół dr Alojzego Przemyskiego w ramach opracowania „Inwentaryzacji przyrodniczej Gminy 

Oksa”. 

Tereny te służą dla dużej grupy gatunków roślin i zwierząt związanych z siedliskami 

mokrymi, wilgotnymi i świeżymi (łąki świeże i zmienno wilgotne, szuwary, zarośla - łoziny, 
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zbiorowiska leśne). W ograniczonym stopniu jest to również trasa przemieszczania dla organizmów 

siedlisk borów mieszanych i borów, które wykorzystują strefy skrzydeł i teras rzecznych. Tędy 

wędrują rośliny typowe dla miejsc otwartych gatunki charakterystyczne dla klasy Molinio-

Arrhenatheretea, Nardo-Callunetea, Koelerio glaucae-Corynephoretea, ale także gatunki związane z 

wilgotnymi lasami bagiennymi. Korzystając z mikroklimatu (mikrosiedliska) stworzonego przez 

łozowiska i zarośla krzewiaste przemieszczają się dolinami w górę i dół cieków wodnych. To do dolin 

rzecznych (ciągów ekologicznych) ograniczone jest występowanie wielu gatunków w tym rzadkie i 

chronione: Dactylorhiza majalis, Betonica officinalis, Dactylorhiza incarnata, Listera ovata i inne. 

 Wykształcają się tu również swoiste typy zbiorowisk o dużej zmienności od całkowicie 

otwartych muraw łąkowych (Molinio-Arrhenatheretea), poprzez skupienia zarośli krzewiastych 

(Salicetea purpureae) i niewielkie skupienia drzewostanów olchowych i wierzbowych – łęgów (Alno-

Ulmion). Generalnie utrzymują się dzięki ingerencji człowieka. 

 Taka najczęściej ekstensywna gospodarka sprzyja zachowaniu się stanowisk wielu gatunków 

roślin, ale również korzystnie wpływa na kształtowanie się siedlisk korzystnych dla fauny. 

Zróżnicowane siedliskowo doliny rzeczne, to królestwo dla ogromnej liczby owadów, ptaków, ryb i 

drobnych ssaków. Organizmy te wykorzystując naturalną zmienność siedliska, znajdują miejsce do 

żerowania, rozrodu i dzięki temu w stabilny i w miarę trwały sposób zajmują nowe tereny. 

Przemieszczają się również wzdłuż osi cieków, dzięki czemu w lepszy sposób zapewniają 

różnorodność biologiczną na wszystkich poziomach – osobniczym, populacyjnym i gatunkowym. 

Liczba gatunków zwierząt związana z dolinami rzecznymi jest ogromna poczynając od wielkich 

ssaków jak łoś, czy jeleń, poprzez naturowe bóbr i wydra, aż całą masę drobnych gryzoni, ptaki na 

czele z derkaczem, na licznych owadach kończąc. 

 

 Na terenach tych należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 preferowanie rozwoju trwałych użytków zielonych na terenach bezpośrednio przylegających do 

rzek, 

 działania mające na celu likwidowanie i nie wprowadzanie do środowiska barier poprzecznych 

ograniczających przepływ powietrza i wód, 

 ochrony i uzupełnienia biologicznej obudowy rzek (zadrzewienia przywodne). 

 

2.12. Ochrona dóbr kultury 

a) stanowiska archeologiczne 

 Na terenie gminy Oksa znajdują się stanowiska archeologiczne – wpisane do rejestru 

zabytków (stan z dnia 15.11.2014 r.) oraz znajdują się liczne stanowiska archeologiczne wpisane do 

ewidencji zabytków. Lokalizacje poszczególnych stanowisk archeologicznych znajdują się na 

załączniku graficznym do opracowania. 

 

 



 77 

Stanowiska archeologiczne znane są z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP), danych 

bibliograficznych i archiwalnych oraz inspekcji terenowych. Stanowiska archeologiczne stanowią 

pozostałości śladów osadniczych i przebiegów historycznych traktów komunikacyjnych. Stanowiska 

rozmieszone są na powierzchni całej gminy, ale najwięcej z pośród nich znajduje się na terenie 

sołectw: Lipno, Błogoszów, Oksa, Popowice. 

Tabela 9. Wykaz stanowisk archeologicznych – wpisanych do rejestru zabytków (stan z dnia 

15.11.2014 r.). 

Obszar 

AZP/Nr 

stanowiska 

Miejscowość Określenie obiektu Nr rej Aa 
Data wpisu (ostatniej 

decyzji) 

88-58/1 

Oksa 

Fundamenty dworu 

Mikołaja Reja 
78 02.02.1988 

88-58/2 osada kultury łużyckiej 721 07.03.1972 

88-58/3 osada kultury łużyckiej 714 07.03.1972 

 

Stanowiska ochrony archeologicznej zdefiniowane są w art. 3, pkt 4 ustawy z dnia z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi 

zmianami). 

Zasięg stref został określony wraz z zakresem potencjalnego oddziaływania odnotowanych w 

terenie faktów osadniczych na krajobraz kulturowy. Strefy wprowadzają zakaz dewastacji terenu 

poprzez wybiórkę piasku i analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu. 

Wszelka działalność inwestycyjna w obrębie stref podlega uzgodnieniu ze Świętokrzyskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i jest podporządkowana ŚWKZ. Przypadkowe znaleziska, 

mające cechy zabytku archeologicznego, zgodnie z powyższą ustawą wymagają zabezpieczenia i 

powiadomienia organów samorządowych i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. 

 

b) obiekty zabytkowe 

 Na terenie gminy Oksa znajduje się szereg zabytkowych obiektów architektury i budownictwa 

stanowiących pozostałości historycznie ukształtowanej zabudowy, posiadającej cenne walory 

kompozycyjno – przestrzenne i architektoniczne. Część z nich została wpisana w całości lub w części 

do rejestru zabytków. Obiekty te podlegają bezwzględnej ochronie w zakresie określonym w 

poszczególnych decyzjach dotyczących wpisu. 

 Oprócz nieruchomych obiektów zabytkowych w świątyniach znajdują się również tzw. 

ruchome dobra kultury stanowiące wystrój i wyposażenie kościołów. 
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 Obiekty znajdujące się w ewidencji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, wpisane w części do rejestru zabytków: 

Lipno 

Założenie podworskie: 

 park, (XVIII/XIX), nr rej.: A-127/1 z 22.07.2008r., 

 dwór na terenie parku, mur., pocz. XX w (1910r.), nr rej.: A-127/2 z 22.07.2008r. 

 

Oksa 

Układ przestrzenny wsi, poł. XVIw. 

Zespół Kościoła Parafialnego (d. Zboru Kalwińskiego): 

 kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Mikołaja (mur.-drewn, 1570, 1678, 

1762), nr rej.: A.128 z 22.07.2008r., 

 cmentarz przykościelny (w granicach ogrodzenia) 

 plebania, mur., ok. 1910r. 

 stodoła, mur. pocz. XX w. 

 cmentarz parafialny rzymsko - katolicki. 

 

Rzeszówek 

Zespół Dworski: 

 dwór, ob. w ruinie, mur., poł. XIX w., rozbud. 

 obora I, mur., 2 poł. XIX w., przebud., ok. 1950r. 

 obora II, mur., 2 poł. XIX w. 

 spichlerz, drewn., 2 poł. XIX w. 

 park dworski (XIX, XX w), nr rej.: A-129 z 22.07.2008r. 

 

Węgleszyn 

Zespół kościoła parafialnego: 

 kościół parafialny p.w. św. Andrzeja (1367, pierwsza poł. XVIII, poł. XIX w), nr rej: A.130/1 z 

22.07.2008r. 

 dzwonnica (pierwsza poł. XIX w), nr rej.: A.130/2 z 22.07.2008r. 

 cmentarz przykościelny (w granicach ogrodzenia). 

 ogrodzenie, mur. - żel., XIX/XX w. 

 cmentarz paraf. rzym. - kat. 

 

Zakrzów 

 park - pozostałości, (pierwsza poł. XIX w), nr rej.: A-131 z 06.08.2008r. 

 młyn wodny, drewn., 1932 r. 
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2.13. Zagospodarowanie mogące oddziaływać na obszar opracowania 

a) gospodarka odpadowa 

Odpady komunalne powstające w wyniku działalności bytowo – gospodarczej człowieka 

charakteryzują się bardzo zróżnicowanym składem i potencjalnie dużą szkodliwością dla środowiska 

przyrodniczego. Zawarte w tych odpadach substancje organiczne pochodzenia naturalnego w 

połączeniu z innymi substancjami stanowią zagrożenie wynikające z niekontrolowanych procesów 

odbywających się w warunkach beztlenowych i samoczynnie w nich przebiegających. Przy 

niewłaściwym ich składowaniu zanieczyszczenia rozpuszczone opadami mogą przeniknąć do gleby i 

wód podziemnych. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie odbywa się zgodnie z Uchwałą 

Nr XXI/111/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa. 

Odpady komunalne składowane są do przystosowanych pojemników i docelowo wywożone 

przez specjalistyczne firmy na składowisko odpadów poza terenem gminy, na podstawie umów 

zawieranych z odbiorcami. 

 W celu ograniczenia ilości wywożonych odpadów należy systematycznie prowadzić 

segregację odpadów i odzysk surowców wtórnych. 

Utylizację odpadów przemysłowych powstających na terenie opracowania należy prowadzić 

w oparciu o indywidualne umowy i pozwolenia udzielone podmiotom gospodarczym wytwarzającym 

i przyjmującym odpady do utylizacji, z zastosowaniem rozwiązań chroniących wody i gleby przed 

zanieczyszczeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

 

Działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinny być planowane, 

projektowane i prowadzone, tak aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływania 

na środowisko, 

 zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu 

odpadów, 

 zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu 

nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi, 

oraz należy prowadzić zbierane odpadów w sposób selektywny, zgodnie z zasadami określonymi w 

Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 

 

b) gospodarka ściekowa 

W granicach gminy Oksa nie ma funkcjonującej zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz 

kanalizacji sanitarnej. 

Cały teren objęty opracowaniem jest zwodociągowany. Budowanie sieci wodociągowej bez 
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równoległego kanalizowania sołectw stwarza bezpośrednie zagrożenie dla stanu wód podziemnych i 

powierzchniowych, szczególnie na skutek wzrostu ilości pobieranych wód, a tym samym wzrostu 

ilości ścieków, często odprowadzanych w przypadkowe miejsca, zamiast do szczelnych zbiorników z 

obowiązkowym wywozem na punkt zlewny najbliższej, funkcjonującej oczyszczalni ścieków. 

W gminie Oksa funkcjonuje 382 indywidualne oczyszczalnie ścieków i 1 oczyszczalnia 

wielorodzinna. Zostały one zestawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 10. Wykaz indywidualnych oczyszczalni ścieków  

 

L.p. Nazwa sołectwa Nazwa miejscowości Ilość oczyszczalni 

1 Błogoszów Błogoszów 61 + 1 oczyszcz. wielorodzinna 

2 Lipno Lipno 13 

3 Nowe Kanice Nowe Kanice 13 

4 Oksa Oksa 20 

5 Pawęzów Pawęzów 13 

6 Popowice Popowice 1 

7 Rembiechowa Rembiechowa 45 

8 Rzeszówek Rzeszówek 32 

9 Stare Kanice Stare Kanice 32 

10 Tyniec 
Tyniec 11 

Gawrony 3 

11 Tyniec Kolonia 
Tyniec Kolonia 27 

Dzierążnia 2 

12 Węgleszyn Dębina Węgleszyn Dębina 33 

13 Węgleszyn Ogrody Węgleszyn Ogrody 12 

14 Węgleszyn Wieś 
Węgleszyn Wieś 26 

Podlesie 3 

15 Zalesie Zalesie 10 

16 Zakszów Zakszów 25 

 

 

c) promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłami sztucznego promieniowania elektromagnetycznego (PEM) są: radio, telewizja, 

systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje telefonii komórkowej, medyczne urządzenia 

diagnostyczne i terapeutyczne, a także zwykły sprzęt gospodarstwa domowego (kuchnie mikrofalowe, 

zmywarki, suszarki). Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez tego typu urządzenia, nakładając się 

na istniejące w przyrodzie pola naturalne, zmieniają w pewnym sensie warunki bytowania człowieka. 

Częstotliwość emitowania promieniowania elektromagnetycznego waha się w granicach od 30 kHz do 

300 GHz. Przy długotrwałym oddziaływaniu pól elektromagnetycznych o dużych poziomach i 
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częstotliwościach występują zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu, zwłaszcza w pracy układu 

krążenia i układu nerwowego, powodujące dolegliwości i zmniejszenie odporności organizmu. 

Współczesny stan wiedzy na temat oddziaływania promieniowania niejonizującego na 

organizmy jest ograniczony. Poza efektem termicznym nie ma pewności co do roli, jaką 

promieniowanie może odgrywać jako potencjalny czynnik ryzyka zdrowotnego. Poza tym trudno 

przewidzieć dokładne skutki oddziaływania PEM na organizmy żywe, gdyż każdy organizm w 

zależności od indywidualnej podatności i wydolności reaguje w różnym stopniu. 

 

Źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy są 

urządzenia do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz urządzenia radiokomunikacyjne. 

Przez teren gminy Oksa przebiegają linie elektroenergetyczne oraz są zlokalizowane stacje 

transformatorowe będące źródłem promieniowania elektromagnetycznego i hałasu, są to: 

 linia najwyższych napięć 220 kV, 

 linie 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV. 

 Wokół tych linii obowiązują ograniczenia lokalizacyjne: 

 od linii 220 kV – 26,0 m od zewnętrznych obrysów linii – od osi 34,6 m, 

 od linii 15 kV – 5,0 m od skrajnego przewodu przy przewodach gołych i 1,5 m przy przewodach 

izolowanych, 

 od stacji transformatorowych 15/0,4 kV – wnętrzowych 15,0 m, słupowych – 5,0 m. 

 

Obszar gminy Oksa znajduje się w zasięgu nadajników stacji telewizyjnych i radiowych. 

Źródłem silnych pól elektromagnetycznych są stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane na 

terenach sołectw: Oksa i Węgleszyn. 

Mniejsza emisja pól elektromagnetycznych dotyczy urządzeń pracujących w zakładach 

przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będących w dyspozycji policji i straży pożarnej jak 

również inne urządzenia (np. niesprawne kuchenki mikrofalowe, piece konwektorowe itp.). 

Stacje bazowe telefonii komórkowej montowane są zazwyczaj na specjalnych masztach, 

wolnostojących wieżach. Charakterystyki kierunkowe anten stacji bazowych kształtowane są w ten 

sposób, aby sygnał emitowany poza kierunkiem maksymalnego promieniowania był silnie 

wytłumiony – każda stacja bazowa przed oddaniem jej do eksploatacji przechodzi badania kontrolne 

rozkładu pola elektromagnetycznego. Obszarami, na których odnotowuje się niebezpiecznie wysokie 

poziomy gęstości mocy w otoczeniu stacji bazowych, są jedynie miejsca położone w wiązce głównej 

anteny w odległości do 20 ÷ 30 m od niej. Dostęp do obszarów silnego promieniowania w pobliżu 

anten stacji bazowych jest utrudniony przez lokalizację samych anten. Przebywanie na obszarze 

podwyższonego promieniowania jest w zasadzie możliwe tylko dla osób zawodowo związanych z 

obsługą urządzeń telefonii komórkowej, które powinny być odpowiednio przygotowane i świadome 

zagrożeń. Według dostępnych danych literaturowych, promieniowanie stacji bazowych jest relatywnie 
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słabe i wynosi jedynie dodatkową składową do całkowitego tła elektromagnetycznego, nie stanowiąc 

zatem szczególnego zagrożenia.  

W latach 2009-2010 WIOŚ Kielce przeprowadził monitoringowe badania poziomów pól 

elektromagnetycznych w 90 punktach pomiarowych znajdujących się w dostępnych dla ludności 

miejscach. W żadnym z punktów pomiarowych, objętych badaniami poziomu PEM, nie stwierdzono 

przekroczenia wartości dopuszczalnej, wynoszącej 7 V/m dla badanych częstotliwości, więc wyniki 

nie dały podstaw wpisania jakichkolwiek terenów do rejestru zawierającego informacje o terenach, na 

których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku. Porównanie 

średnich arytmetycznych zmierzonych poziomów elektromagnetycznych, które występowały na 

terenie województwa świętokrzyskiego w ciągu 3-letniego cyklu pomiarowego, w latach 2008-2010, 

pokazuje, że średnie poziomy pól elektromagnetycznych, dla poszczególnych obszarów, wykazują 

tendencję malejącą. 

Na terenie opracowania zagrożenia polami elektromagnetycznymi w sensie lokalnym nie 

występują. Istniejące źródła emisji wymagają jedynie monitorowania oraz zachowania poziomów 

promieniowania i stref ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

d) cmentarze 

 W granicach gminy Oksa znajdują się dwa cmentarze grzebalne, zlokalizowane w sołectwach 

Oksa i Węgleszyn. 

 Niebezpieczna dla środowiska, a szczególnie dla płytkich wód podziemnych jest możliwość 

zagrożenia bakteriologicznego spowodowanego przez odcieki z terenu cmentarza. W celu 

zminimalizowania zagrożenia wokół cmentarzy obowiązują strefy ochrony sanitarnej wynikające z § 3 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, 

jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315). 

 W strefie 150,0 m od granic cmentarza wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowań 

mieszkalnych, zakładów produkujących art. żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów 

przechowujących art. żywności oraz zakaz lokalizacji studni i poboru z innych źródeł (źródła, 

strumienie) wody służącej do picia i potrzeb gospodarczych. 

 

 Odległość ta może być zmniejszona do 50,0 m od granic cmentarza pod warunkiem, że teren 

w granicach od 50,0 m do 150,0 m od granic cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie 

budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. 
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3. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego 

 Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu gminy Oksa wywarł wyraźny wpływ na 

funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Szczególnie odnosi się to do terenów objętych zabudową 

i zajętych pod ciągi komunikacyjne. 

W gminie zarejestrowanych jest kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Są to głównie 

drobne przedsiębiorstwa: handlowe (niewielkie sklepy), firmy usługowe i nieliczne zakłady 

rzemieślnicze i produkcyjne. Działalność zakładów nie ma większego negatywnego wpływu na stan 

zachowania środowiska naturalnego. Ponadto wpływ na ewentualne zaburzenie prawidłowego 

funkcjonowania wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego może mieć awaria w 

większych obiektach przemysłowych, nie znajdujących się w granicach opisywanego terenu, lecz 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie gminy. 

Na sieć dróg w gminie składają się: drogi krajowe, powiatowe i gminne. Niewątpliwie 

największym zagrożeniem i barierą ekologiczną jest droga krajowa 742 na odcinku Nagłowice-

Włoszczowa. Jest to trasa o dość dużym natężeniu ruchu. Przecina ona częściowo gminę i jest 

stresogennym elementem. W kilku miejscach tworzy ona barierę na ciągach ekologicznych. Trasa ta 

ze względu na osiągane prędkości pojazdów stanowi istotne zagrożenie dla zwierzyny. Dodatkowo 

trasa ta przebiega w pobliżu siedlisk leśnych, co może wpłynąć negatywnie na stan zachowania wielu 

zwierząt. Na większości pozostałych dróg natężenia ruchu jest znacznie mniejsze. Ich głównym 

mankamentem jest słaba nawierzchnia. Nie stanowią one szczególnego zagrożenia dla zwierząt i 

raczej wyjątkowo stanowią barierę ekologiczną na lokalnych ciągach ekologicznych. 

 Negatywny wpływ na stan zachowania przyrody, głównie populacji ptaków posiadają linie 

energetyczne (głównie o najwyższych i średnich napięciach) ciągnące się w różnych kierunkach na 

całym terenie gminy. Jest to kolejna bariera ekologiczna, na której giną ptaki, głównie podczas 

wiosennych i jesiennych wędrówek. Niejednokrotnie znajdowano pod liniami martwe osobniki. 

Podobnie negatywny wpływ na ptaki mogą mieć farmy wiatrakowe – nowy element w krajobrazie, 

obecnie nie występujący na terenie gminy. 

 Kolejnym ważnym elementem mającym wpływ na stan zachowania środowiska jest 

infrastruktura wodno-kanalizacyjna. O ile wodociągi nie wpływają na stan środowiska to urządzenia 

kanalizacyjne tak, a zwłaszcza ich brak. Wody są czerpane ze zbiorników głębinowych, pokładów 

jurajskich. Potrzeby mieszkańców są niewielkie w porównaniu do wielkości zasobów tych wód i nie 

pojawia się niebezpieczeństwo zubożenia tych pokładów. Natomiast problemem jest brak kanalizacji 

oraz szamba w gminie. To jest przyczyną, że zrzuty ścieków odbywają się w sposób nie kontrolowany 

do przydrożnych rowów, kanałów melioracyjnych, na przyzagrodowe łąki, otwarte gnojowniki. Taki 

stan negatywnie wpływa na warunki sanitarne terenu, a zwłaszcza na czystość wód. 

Nieczystości stałe (śmieci) są obecnie składowane na wysypisku poza obszarem gminy Oksa. 

Ponad to funkcjonuje wiele dzikich wysypisk zlokalizowanych w starych kamieniołomach, 

śródpolnych piaskowniach, przy głębszych rowach, na skraju lasów. Można tu jedynie dodać, że w 

porównaniu do innych gmin tutaj rzadziej spotyka się dzikie wysypiska śmieci w terenie. Korzystnym 
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dla środowiska posunięciem jest zakup indywidualnych kontenerów i wywóz śmieci. Skuteczna 

realizacja tego programu powinna jeszcze bardziej zmniejszyć problem dzikich wysypisk. 

Osobnym zagadnieniem są stosunki wodne panujące w gminie. Rzeźba i charakter podłoża 

powodują, że teren gminy charakteryzuje się znacznymi zasobami wód przypowierzchniowych i 

powierzchniowych, zwłaszcza na rozległych obniżeniach w dolinach rzecznych oraz sztucznych 

zbiornikach w okolicach Oksy i Lipna. Taki jest naturalny układ hydrologiczny. Tereny dolinne 

jednak są częściowo pocięte licznymi kanałami i rowami melioracyjnymi, co powoduje, że obszar 

miejscami jest przesuszony. Obecnie, ze względu na zaniedbania w konserwacji urządzeń 

melioracyjnych, obserwuje się stopniową renaturalizację krajobrazu. Dostrzegając potrzeby i warunki 

życia człowieka, w ramach zrównoważonego rozwoju, najsensowniejsze jest wyznaczyć tereny do 

renaturalizacji, a inne utrzymać w stanie pozwalającym na sprawną gospodarkę rolną i pasterską. 

Obecna gospodarka nie wymaga tak dużych powierzchni pod użytki zielone i lepiej tereny te 

przeznaczyć na reaktywowanie zbiorowisk zgodnych z warunkami siedliska; tutaj głównie łęgów, a 

także łąk ziołoroślowych. Takie podejście spełni postulat zrównoważonego rozwoju, zabezpieczy 

bioróżnorodność obszaru i stworzy nowe tereny cenne przyrodniczo i atrakcyjne turystycznie. 

W gminie nie istnieje większy problem związany z gazowym i pyłowym zanieczyszczeniem 

powietrza atmosferycznego. Miejscowe źródła emisji ograniczają się do lokalnych niewielkich 

kotłowni i palenisk w gospodarstwach zagrodowych. Natomiast istnieje pewien procent 

zanieczyszczeń napływających z Aglomeracji Śląsko-Częstochowskiej. Niewielkie skutki tych 

szkodliwych emisji daje obserwować w lasach sosnowych, gdzie obserwuje się nieznaczne obniżenie 

czasu życia liści szpilkowych drzew iglastych. Skażenia pyłowe i gazowe występują również w pasach 

drogowych głównie wzdłuż drogi krajowej. Poprawienie standardu nawierzchni zmniejszyłoby ten 

stopień skażenia. Również nasadzenie pasa zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych ograniczyłoby 

obszar zanieczyszczony do pasa drogowego i stworzyło barierę akustyczną. 

 Tempo życia i stresujący charakter życia współczesnego człowieka powoduje, że coraz 

częściej poszukuje on ciszy i spokoju. Stąd ostatnio coraz liczniej powstają śródleśne i podleśne 

osiedla domków bądź daczy letniskowych. Zjawisko to obserwuje w wielu miejscach na 

kielecczyźnie, zwłaszcza na obszarach dobrze zachowanych pod względem przyrodniczym – duże 

kompleksy leśne, większe, czyste rzeki. Zjawisko to dotyka również gminę Oksa. Osiedla tego typu 

powstają i rozwijają się w okolicy Oksy. To relatywnie nowe zjawisko wymaga głębszej analizy i 

refleksji ekologicznej, aby tą modę umiejętnie kultywować i zasymilować pod potrzeby lokalnych 

potrzeb i zachowania warunków przyrodniczych. 
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4. Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku 

a) wpływ na stan sanitarny powietrza atmosferycznego 

Na terenie gminy, obecnie, nie znajdują się obiekty mogące stanowić istotne źródło 

zanieczyszczeń powietrza, jednak docierają tu pyły emitowane z pobliskich kopalniach 

odkrywkowych wapieni oraz z terenu cementowni „Małogoszcz”. Można zauważyć niewielki ujemny 

wpływ działalności przemysłu na komponenty środowiska przyrodniczego. Dostające się do powietrza 

atmosferycznego zanieczyszczenia pochodzące z cementowni ulegają przemianom pod wpływem 

temperatury, wilgoci, promieniowania elektromagnetycznego i procesów biologicznych. Przemiany te 

powodują powstawanie zanieczyszczeń wtórnych, które niejednokrotnie są groźniejsze dla środowiska 

niż zanieczyszczenia pierwotne. 

Skutkami ekologicznymi oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych na atmosferę są także 

szkody w drzewostanach, szczególnie szpilkowych i zmiana warunków asymilacji oraz zmiany we 

florze otwartych terenów zdegradowanych. Należy jednak podkreślić, że niekiedy pyły alkaiczne 

wywierają pozytywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, gdyż rozproszone w powietrzu 

redukują związki siarki z emitorów przemysłowych. Dzięki temu maleją skutki występujących bardzo 

często kwaśnych deszczy. Pośrednim efektem takiej redukcji jest pojawienie się podwyższonych 

zawartości siarczanów wapnia w glebach, wodach podziemnych i powierzchniowych. 

Z komunikacją samochodową związane są takie zanieczyszczenia jak: tlenek i dwutlenek 

węgla, związki azotu, substancje ropopochodne, metale ciężkie, węglowodory i inne (np. detergenty, 

resztki startych opon, nawierzchni dróg oraz sól stosowana w okresie zimowym). Teren gminy 

obsługiwany jest przez drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wymienione ciągi komunikacyjne 

mogą stopniowo pogarszać jakość życia mieszkańców, chociaż środki transportu mają niewielki udział 

w zanieczyszczeniu powietrza, gdyż ruch pojazdów na terenie gminy jest umiarkowany. Wzrastająca 

liczba samochodów, często starych, wyeksploatowanych – to także źródło dużej ilości odpadów. 

 W rejonie gminy istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza są pozaregionalne 

przemysłowe zanieczyszczenia gazowe i pyłowe w formie tzw. emisji wysokiej z przemysłowej 

Aglomeracji Śląsko – Krakowskiej. Największa emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 

występuje od strony województwa małopolskiego. 

 

b) wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

 Na jakość wód powierzchniowych wpływają uwarunkowania naturalne: warunki klimatyczne, 

hydrograficzne, tempo przebiegu procesów biohydrochemicznych w wodach (tzw. zdolność 

samooczyszczania się wód), presje antropogeniczne. Podstawowymi źródłami antropogenicznego 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych są odprowadzane do wód surowe nieoczyszczone ścieki, 

pochodzenia komunalnego, przemysłowego, wody opadowe z terenów zurbanizowanych, spływy 

powierzchniowe z terenów rolniczych związków biogennych. Na jakość wód w gminie wpływ mają 

również ładunki zanieczyszczeń wnoszone z sąsiednich terenów (gmin) przez rzekę Białą Nidę nie 
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dotrzymujące parametrów zakładanych klas. Jednak podstawowe źródła zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych w gminie to ścieki komunalne, brak systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, 

za wyjątkiem pojedynczych, indywidualnych oczyszczalni; niewielka świadomości ekologicznej 

mieszkańców, wylewających nieczystości do przydrożnych rowów lub bezpośrednio do gruntu. Ścieki 

bytowo-gospodarcze, zawierające pierwiastki biogenne: azot, fosfor, prowadzą do przeżyźnienia wód. 

 Zmiany jakości wód powodowane niewłaściwym przechowywaniem oraz rolniczym 

wykorzystaniem gnojowicy, obornika i nawozów sztucznych nie są tak wielkie. Pomimo tego, 

szczególnie niebezpieczeństwo związane z nawożeniem pól występuje na terenach usytuowanych zbyt 

blisko wód otwartych, gdzie w przypadku stosowania nawozów, po okresie występowania 

przymrozków lub bezpośrednio przed przewidywanymi dużymi opadami deszczu, powoduje 

spływanie zanieczyszczeń z pól bezpośrednio do wód lub ich infiltracja do poziomu wód wgłębnych. 

Zawarte w nawozach związki azotu i fosforu powodują (zwłaszcza w wodach stojących) nadmierny 

wzrost ich żyzności, prowadzący do przeżyźnienia. 

 Zanieczyszczenia wielkoobszarowe, transportując substancje mineralne z terenu zlewni, są 

odprowadzane poprzez wody roztopowe, opadowe i infiltracyjne na całej długości rzek. Doprowadza 

to do nadmiernego wzbogacania wód w substancje biogenne. Przeżyźnianie wód powoduje nadmierny 

rozwój organizmów, a ich masowy rozkład obniża parametry biochemiczne wód, zagrażając często 

organizmom wodnym. 

 Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych będzie obserwowana w trakcie postępu prac 

związanych z budową oczyszczalni ścieków i systemów sieci kanalizacyjnej, która powinna 

obejmować cały obszar gminy. 

 Na jakość wód powierzchniowych i podziemnych mają również wpływ wody opadowe z 

terenów zurbanizowanych pozbawionych kanalizacji deszczowej. 

 Najmniejsze zagrożenie dla wód na analizowanym terenie stanowią gazy i pyły, z uwagi na 

brak występowania dużych zakładów przemysłowych, emitujących te substancje do środowiska 

przyrodniczego. Zanieczyszczenia te mogące wchodzić w reakcje chemiczne z parą wodną, lub 

kropelkami wody dając inne związki zwane zanieczyszczeniami wtórnymi. Typowym przykładem 

takich zanieczyszczeń jest kwas siarkowy, który powoduje zakwaszanie rzek, jezior i stawów, co 

wpływa na zamieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt żyjących w tych wodach. Kwaśne 

deszcze mogą również obniżać pH wód podziemnych poprzez infiltrację wód opadowych w głąb 

podłoża. 

 Zanieczyszczenie wód podziemnych w największym stopniu zależy od głębokości zalegania i 

izolacji poziomu wodonośnego od powierzchni terenu oraz od lokalizacji potencjalnych źródeł 

zanieczyszczeń. Często poziomy wodonośne są słabo izolowane od powierzchni terenu warstwą 

utworów nieprzepuszczalnych. Istnieje, zatem ryzyko narażenia tych wód na wpływy 

zanieczyszczenia antropogenicznego. Wody wgłębne, lepiej izolowane od powierzchni, charakteryzują 

się lepszą i bardziej trwałą jakością. Zanieczyszczenie wód podziemnych może mieć charakter 
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nieodwracalny, dlatego też ich ochrona ma znaczenie priorytetowe. Zagrożenie zanieczyszczeniem 

wód podziemnych na terenie gminy wynika z: 

 braku zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

 infiltracji zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (w dolinach rzek), 

 migracji wgłębnej zanieczyszczeń związków chemicznych z obszarów rolniczych, terenów 

zurbanizowanych i komunikacyjnych o słabej izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych, 

 tradycyjnych metod pozbywania się ścieków (rozsączkowanie nie oczyszczonych ścieków w 

gruncie lub świadome zakładanie nieszczelnych szamb), 

 niezabezpieczonych „dzikich” wysypiska odpadów, 

 z działalności gospodarczej i awarii przemysłowych. 

 

 Wody podziemne wymagają ochrony jakości przede wszystkim z uwagi na fakt 

wykorzystywania ich na szeroką skalę jako podstawowe źródło dla celów zaopatrzenia ludności w 

wodę. Ponadto stanowią rezerwę wody pitnej dla przyszłych pokoleń. 

 Na przeważającym obszarze gminy zbiornik wód podziemnych jest typu otwartego, tzn. nie 

posiada warstwy ochronnej w postaci grubych kompleksów skał nieprzepuszczalnych. Brak warstwy 

izolującej stwarza możliwość łatwego przedostawania się zanieczyszczeń wraz z wodami opadowymi 

poprzez strefę aeracji do poziomów wodonośnych. 

 

c) Wpływ na pokrywę glebową 

Pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych zachodzi pogorszenie 

właściwości użytkowych gleby, czyli ich degradacja. Głównymi przyczynami, które powodują 

obniżenie właściwości produkcyjnych gleb na terenie gminy jest: niewłaściwe użytkowanie rolnicze 

gleb, błędne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz oddziaływanie 

przemysłu, transportu i gospodarki komunalnej. Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejsze 

jest zapobieganie zanieczyszczeniom metalami ciężkimi. Tego typu zanieczyszczenia występują na 

terenach i w otoczeniu dużych zakładów produkcyjnych, w pobliżu tras komunikacyjnych oraz w 

obszarach objętych oddziaływaniem składowisk odpadów komunalnych czy „dzikich” wysypisk 

śmieci. 

Na pogorszenie walorów gleb na omawianym terenie główny wpływ mają nieoczyszczone 

ścieki różnego pochodzenia, odprowadzane z terenu nieposiadającego systemu oczyszczania ścieków, 

oraz odcieki z nielegalnych składowisk odpadów. 

Zmiany pokrywy glebowej mogą być również spowodowane rolniczym wykorzystywaniem 

nawozów sztucznych. Szczególnie niepokojący może być nadmiar nawozów azotowych w glebie. 

Azotan w czasie transportu, składowania i przygotowania roślin i warzyw do spożycia zmienia się w 

azotyn. Ten zaś, wraz z pewnymi substancjami zawartymi w pożywieniu, może sprzyjać procesom 

rakotwórczym. Poza tym, w dużym stężeniu same azotany mogą się stać czynnikiem 
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chorobotwórczym. Skrajne przenawożenie może zniszczyć całe plantacje i sprawić, że będą one mało 

wydajne. 

Zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu ograniczają się do wąskiego pasa 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych, powodując tam lokalne skażenie gleb, roślinności i wód, ale na 

terenach zabudowanych stanowią istotną uciążliwość.  

 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyróżnia się podstawowe kierunki 

ochrony gruntów rolnych i leśnych: 

 ochronę ilościową polegającą na ograniczaniu przeznaczenia tych gruntów na inne cele, 

 ochronę jakościową polegającą na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji, szkodom 

powstającym w wyniku działalności nierolniczej i nieleśnej, przywracaniu i poprawianiu ich 

wartości, 

 zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, 

 poprawianie wartości użytkowej gruntów leśnych oraz zapobieganie obniżaniu ich 

produkcyjności. 

Na cele nierolnicze i nieleśne powinno się przeznaczać grunty oznaczone w ewidencji 

gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. 

Szczegółowej ochronie podlegają użytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I – III, wytworzone z 

gleb pochodzenia mineralnego oraz użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz 

lasy. W tych przypadkach zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne łączy się z 

uzyskaniem zgody na wyłączenie ich z produkcji rolniczej i leśnej. 

Pyły emitowane w sposób niekontrolowany osiadają na powierzchni gleby, zmieniając jej 

właściwości fizyczne i chemiczne. Pod wpływem wód opadowych powodują zaszlamowanie i zbicie 

gleby oraz zmniejszają strukturę jej poziomu organicznego, co z kolei przyczynia się do zahamowania 

tempa przemian materii organicznej w glebie. Ten rodzaj zanieczyszczenia wpływa na właściwości 

chemiczne gleb, szczególnie poprzez nadmierne gromadzenie siarki i azotu, przy jednoczesnej małej 

zmianie zawartości pozostałych składników, oraz powoduje zmianę pH gleb. 

Należy jednak podkreślić, iż zanieczyszczenia gleby są niewielkie i nie mają istotnego 

znaczenia dla środowiska. 

 

d) zmiany dotyczące szaty roślinnej 

 Najgroźniejszym dla lasów zanieczyszczeniem gazowym jest dwutlenek siarki (SO2), 

uwalniający się w procesach paliwo-energetycznych. Dostaje się on do wnętrza rośliny przez szparki 

oddechowe, gdzie uszkadza komórki w tkankach zielonych. Przejawia się to stopniowym żółknięciem 

liści lub uszkodzeniem ich części. Wzrost SO2 w powietrzu może powodować obniżenie plonowania. 

W skrajnych sytuacjach może nawet dojść do wyginięcia najważniejszych gatunków. Niekiedy 

dwutlenek siarki może korzystnie wpływać na rozwój roślin. Dzieje się tak, gdy łączna ilość siarki 
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pochodzącej z atmosfery i siarki zawartej w glebie nie przekracza zapotrzebowania roślin na ten 

pierwiastek. W takim przypadku następuje zwiększenie plonów roślin rosnących na ubogich glebach. 

 Kolejnym pierwiastkiem negatywnie wpływającym na szatę roślinną jest dwutlenek azotu 

(NO2). Wzrost NO2 powoduje rozkład chlorofilu i zaburzenia procesów fizjologicznych roślin. To z 

kolei wpływa na utratę odporności drzew na choroby i szkodniki, zmniejszenie przyrostu biomasy 

oraz powolne obumieranie lasów. 

 Dla lasów ogólnymi zagrożeniami są: pożary, kradzieże drewna, zaśmiecanie ich w pobliżu 

terenów mieszkaniowych i dróg. Niewystarczająca jest także ilość i jakość infrastruktury turystycznej 

i komunalnej w sąsiedztwie lasów. 

 Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach ubogich w lasy są zadrzewienia i 

zakrzewienia śródpolne, przydrożne, rosnące na placach, skwerach i nieruchomościach. Pieczę 

prawną nad utrzymaniem tej roślinności sprawują gminy. Niemal każde wycięcie drzewa i krzewów 

wymaga zezwolenia, a także rekompensaty dla środowiska przyrodniczego w postaci nowych 

nasadzeń w innych miejscach. Mimo zasady równoważenia strat w lokalnym środowisku 

przyrodniczym, nadal aktualna jest potrzeba zwiększenia zadrzewień i zakrzewień na terenach 

wiejskich. Do tego celu nadaje się praktycznie każdy wolny fragment terenu użyteczności publicznej 

lub nieruchomości prywatnych. Zauważa się jeszcze wiele obszarów w gminie nie użytkowanych, 

szpecących chwastami, zaśmieceniem. Zagospodarowanie ich z wykorzystaniem drzew, krzewów, a 

nawet kwiatów, poprawiłoby niewątpliwie estetykę otoczenia, wzbogaciło środowisko przyrodnicze i 

urozmaiciło krajobraz. Działania w tej mierze zależą jednak od inicjatywy społeczności lokalnej. 

W przypadku obszarów leśnych daje się zaobserwować utratę naturalnego charakteru 

drzewostanu na rzecz szybciej rosnących monokultur sosnowych. Może skutkować to obniżeniem 

odporności drzewostanów oraz zwiększeniem ich podatności na czynniki chorobotwórcze. W lasach 

prywatnych zagrożeniem jest rabunkowa gospodarka oraz rozdrobnienie kompleksów. Powoduje to 

przerwanie ciągłości naturalnych ekosystemów i ograniczenie liczby nisz ekologicznych, 

stanowiących ostoje zwierząt. Nadzór nad tymi lasami sprawuje starosta a podstawą gospodarki leśnej 

są uproszczone plany urządzenia lasów. Plany te warunkują prowadzenie racjonalnej gospodarki 

leśnej. 

 

Zagrożenia biotyczne 

Szkody powodowane przez owady – do najczęściej pojawiających się szkodników 

pierwotnych należy brudnica mniszka. Szkodniki wtórne stale towarzyszą obumieraniu osłabionych 

drzew. Mimo coraz lepiej prowadzonej gospodarki leśnej zagrożenie ze strony tych szkodników 

utrzymuje się na stałym poziomie. 

Szkody od zwierzyny łownej – spowodowane są zgryzaniem sadzonek drzew głównie przez 

zające. 

 Szkody powodowane przez patogeniczne grzyby (choroby infekcyjne, liści i pędów, pni, 

korzeni) – nie występują. 
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Zagrożenia abiotyczne 

 Zmiana stosunków wodnych – zauważalne jest obniżenie poziomu wód gruntowych z uwagi na 

susze. Melioracje nie wywierają negatywnego wpływu na lasy. 

 Czynniki atmosferyczne – anomalie pogodowe, ciepłe zimy, niskie temperatury, późne 

przymrozki, obfity śnieg i szadź, upalne lata, huragany, termiczno-wilgotnościowe (niedobór 

wilgoci, powodzie), wiatr (dominujący kierunek, huragany). 

 

Zagrożenia antropogeniczne 

 Zanieczyszczenia z aglomeracji miejskich położonych dalszej odległości od terenu objętego 

opracowaniem. 

 Zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego z zakładów znajdujących się w pobliżu, obecnie 

wpływ ten jest nieznaczny. 

Obydwa rodzaje zanieczyszczeń wpływają na powstawanie (w wyniku utlenienia dwutlenku 

siarki do kwasu siarkowego) zakwaszonych opadów atmosferycznych, które wywierają negatywny 

wpływ na florę i faunę, m.in. są powodem licznych chorób układu oddechowego. W lasach 

prywatnych problem stanowi nieterminowe wykonywanie zabiegów ochronnych oraz nie realizowanie 

odnowień. 

 

e) wpływ na stan zdrowotny ludzi 

Oddziaływanie pyłu zawieszonego na zdrowie ludzi zależy od wielkości ziaren. Cząsteczki o 

średnicy powyżej 2,5 μm osadzają się głównie w dolnych odcinkach dróg oddechowych, przy średnicy 

3,5 μm zachodzi ich detonacja w tkankach, oskrzelach i płucach, natomiast cząsteczki o średnicy od 

5,0 do 20,0 μm zatrzymywane są w górnym odcinku dróg oddechowych i mogą być usuwane w 

wyniku odksztuszania i odpluwania. 

Jednym z niebezpiecznych gazów zagrażającym zdrowiu ludzi, szczególnie przy dużym jego 

stężeniu jest dwutlenek azotu. Gaz ten działa na układ oddechowy drażniąco i dusząco, nie wywołując 

przy tym reakcji odruchowej, co z kolei przyczynia się do łatwiejszego przenikania tego gazu do 

głębszych odcinków dróg oddechowych. NO2 może również wpływać na organizm ludzki w wyniku 

przedostania się tego gazu do gleby, gdzie ulega przemianie prowadzącej do powstania związków 

silnie rakotwórczych o nazwie nitrozoaminy, które mogą być pobrane z gleby przez rośliny 

przeznaczone do spożycia. 

Kolejnym gazem mogącym, przy podwyższonych stężeniach, znacząco oddziaływać na 

organizm ludzki jest dwutlenek siarki. Gaz ten działa silnie toksycznie powodując ostre zatrucia 

organizmu, objawiające się w postaci podrażnienia błon śluzowych dróg oddechowych i spojówek 

oczu. 

Niebezpiecznym gazem z toksykologicznego punktu widzenia jest także tlenek węgla. CO 

łącząc się z hemoglobiną w sposób trwały tworząc karboksyhemoglobinę, która blokuje przenoszenie 
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tlenu. Toksycznie działanie CO polega na uszkadzaniu układu sercowo – naczyniowego i układu 

nerwowego, gdyż ich funkcjonowanie jest wrażliwe na niedotlenienie. 

Z toksykologicznego punktu, wszystkie wymienione powyżej zanieczyszczenia są 

niebezpieczne dla ludzi, a ich duże stężenie mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w 

organizmie, a nawet śmierci. Należy jednak zaznaczyć, że na terenie opracowania, z uwagi na brak 

lokalizacji dużych zakładów przemysłowych emitujących tego typu substancje, problem 

oddziaływania groźnych zanieczyszczeń na zdrowie ludzi jest nieznaczny. 

Poważna awaria to zdarzenie (emisja, pożar lub eksplozja) powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

 Potencjalne zagrożenia środowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie gminy może 

stwarzać: 

− transport i magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, 

wybuchowych) powodując m. in. zagrożenie pożarowe i zanieczyszczenia gleb, 

− dopływ nieznanych zanieczyszczeń dolinami rzecznymi. 

 

 Zagrożeniem globalnym jest stopniowe ocieplanie się klimatu. Największą rolę w 

kształtowaniu zmian klimatu przypisuje się: wzrostowi emisji CO2 do atmosfery, powstającego w 

wyniku spalania paliw, wylesianiu terenów, zubożeniu pokrywy roślinnej, intensyfikacji hodowli, 

nieszczelności sieci gazowych, produkcji przemysłowej chlorowcopochodnych, węglowodorów, 

emisji N02, zmianom w tempie obiegu pary wodnej. Poważnym problemem w skali globalnej staje się 

zubożenie warstwy ozonowej, chroniącej przed szkodliwymi skutkami promieniowania 

ultrafioletowego. Główną przyczyną zmian zachodzących w stratosferze jest emisja związków 

chemicznych, a głównie związków organicznych chloru i bromu (głównie freonów i halonów), 

powodujących rozpad ozonu. Związki te były lub są nadal stosowane w różnego rodzaju urządzeniach 

technicznych i produktach. Ze względu na długi okres „życia” freonów i halonów w atmosferze (do 

kilkuset lat) może dojść do tego, iż ich stężenie będzie rosło, pomimo podjętych działań na rzecz 

wyeliminowania ich ze stosowania. 
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5. Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno – 

przestrzennej 

 Analizowany teren charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Konstytucyjna 

zasada „zrównoważonego rozwoju” i „zachowania dziedzictwa przyrodniczego” jest podstawowym 

przesłaniem prawnym i moralnym wpisanym w działalność i życie człowieka. Z tymi pojęciem wiąże 

się inne określenie – „bioróżnorodność”, czyli zachowania ogromnego bogactwa ilościowego i 

jakościowego, a także zjawisk i procesów, jakie w przyrodzie zachodzą. Wychodząc z takich założeń 

łatwiej będzie wyznaczyć walory i określić sposób funkcjonowania przyrody w gminie Oksa, a także 

określić kierunki rozwoju przyrody na tym terenie. 

 Samo usytuowanie gminy już określa jej rolę i znaczenie. Położona na zachodnim skraju 

szeroko pojmowanych Gór Świętokrzyskich, stanowi łącznik pomiędzy obszarami wyżynnymi 

Małopolski a wyniesieniami Jury Krakowsko-Częstochowskiej i dalej Wyżyny Śląskiej.  

Doliny rzek łączą również szczególnie atrakcyjne tereny przyrodnicze tj. Parki Krajobrazowe 

Gór Świętokrzyskich z Jurajskimi Parkami Krajobrazowymi. Rzeka Biała Nida, stanowiąca źródłowy 

odcinek Nidy, oraz jej główne dopływy, a zwłaszcza towarzyszące jej wyniesienia węglanowe, są 

niezwykle ważnym szlakiem komunikacyjnym (korytarzem ekologicznym) również w odniesieniu do 

gatunków i siedlisk kserotermicznych. Ciągi te łączą Ponidzie z Jurą. Cały obszar gminy położony jest 

w obrębie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dolina Nidy (Białej 

Nidy) wraz z otaczającymi ją terenami leśnymi stanowi część Głównego Korytarza Ekologicznego 

Południowo-Centralnego (KPdC), w części Korytarza Ekologicznego Doliny Nidy. Ciagami 

ekologicznymi są doliny mniejszych rzek i cieków. 

Doliny Białej Nidy oraz Dolina Lipnicy stanowią Obszar Natury 2000 „Dolina Białej Nidy”. 

Obecność Obszaru Natura 2000, o ponad regionalnym znaczeniu przyrodniczym, zaliczanego do 

obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, wyznacza walor i podnosi wartość gminy na mapie 

sozologicznej Polski. Gmina jest terenem, po którym niektóre gatunki górskie obecne w Górach 

Świętokrzyskich i na Wyżynach schodzą na tereny niżowe, jest ich jednak tutaj bardzo mało. 

Jednocześnie gatunki spotykane na wilgotnych i płaskich terenach równinnych Polski środkowej, 

drogą tą wnikają na obszary wyżynne i zasilają genetycznie rzadkie rośliny wodne i bagienne w 

Górach Świętokrzyskich. Dotyczy to wielu gatunków wodnych i bagiennych roślin naczyniowych, 

ptaków, a także ssaków siedlisk wodnych i bagiennych. Na morenach czołowych zlodowacenia 

środkowopolskiego kończy zasięg wielu taksonów roślin i zwierząt, stąd tereny te są ważnym 

obszarem na mapie ochrony przyrody. 

W kontekście takiego usytuowania gminy ważnym staje się tworzenie i ochrona 

najcenniejszych obiektów przyrodniczych. Szczególny nacisk należy kłaść na te typy biotopów, które 

zabezpieczają łącznikowe elementy organizmów zwierzęcych i roślinnych na obszarze wyżynnym i 

nizinnym 

Dlatego proponuje się objęcie ochroną w różnej formie szereg obszarów wymienionych i 

scharakteryzowanych w opracowaniu. Do ochrony proponuje się zbiorniki wodne, torfowiska, świeże 
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lasy typu grądów, pomnikowe drzewa i inne. Niektóre z obszarów proponowanych do ochrony 

posiadają interesującą geomorfologię, występują tu chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. 

Gmina Oksa jest terenem, na którym występują zróżnicowane typy gleb, zarówno obszary z 

glebami o wysokiej bonitacji jak również tereny z bardzo ubogimi glebami. Najcenniejsze gleby 

podlegające ochronie spotykane są na obszarze położonym pomiędzy miejscowościami Lipno i 

Węgleszyn, na południowy wschód od Węgleszyna, na północny zachód od Tyńca. Drugi obszar 

występowania cennych gleb to tereny położone pomiędzy Oksą i Rzeszówkiem oraz na wschód od 

Oksy oraz na północ od Popowic. Ochronie podlegają również organiczne gleby próchniczne pod 

użytkami zielonymi. Zgodnie z ustawą o ochronie gleb, one również są wyłączone z innego 

użytkowania niż rolnicze. Areał tych gleb występuje w rozległych dolinach rzecznych i zagłębieniach 

terenu. Ciągną się one głównie wzdłuż rzeki Białej Nidy i jej licznych dopływów, w tym rzeki 

Lipnicy. Ponad to organiczne gleby próchniczne spotykane są w mniejszych kompleksach na całym 

obszarze gminy w licznych zagłębieniach i nieckach. 

Osobnego rozpatrzenia wymagają kompleksy lasów wodochronnych i glebochronnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad 

prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337) na terenie gminy za lasy glebochronne 

należy uznać zadrzewienia na wydmach. Odlesianie tego typu terenu prowadzi do przemieszczania się 

luźnych piasków i burzy naturalny układ geomorfologiczny a zwłaszcza glebowy. Ochrona lasu 

obejmuje nie tylko sam obszar wydm, ale również tereny bezpośrednio przyległe. Tego typu obiekty 

są bardzo rzadko spotykane na terenie gminy. Większe kompleksy występują w lasach państwowych i 

prywatnych między Tyńcem a Popowicami oraz na północ od Kanic. Poza wydmami nie ma innych 

terenów, które zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem kwalifikowałyby się do ochrony w sensie 

lasów glebochronnych. 

Drugim typem lasów ochronnych są lasy wodochronne. Celem ich ustanawiania jest ochrona 

wód na obszarze źródliskowym, wzdłuż rzek, potoków, kanałów i innych zbiorników wodnych, na 

obszarach zalewowych, na obszarach zbiorników wód podziemnych. Tego typu lasy nie występują 

często na terenie gminy; nieco większe powierzchnie z tego typu lasami spotykane są pomiędzy Oksą 

i Błogoszowem, na wschód od Kanic oraz na północ od Lipna. 

Z lasami wiąże się kolejna kwestia – zalesianie. Wskaźnik lesistości gminy, wynoszący około 

20 % nie jest wysoki w stosunku do średniej dla całego województwa świętokrzyskiego wynoszący 

27,5 %. Relatywnie dość wysoka bonitacja gleb nie sprzyja tendencji do zalesiania. Nie mniej istnieją 

kompleksy gruntów, które można wykorzystać pod zalesienie. Działania te wymagają jednak pewnego 

wyczucia przyrodniczego, tak aby nie zniszczyć śródleśnych i przyleśnych łąk i polan – ostoi dla 

wielu gatunków roślin i zwierząt preferujących bardziej otwarte biotopy. Kwestie zalesień należy 

rozpatrywać w jeszcze jednym kontekście. Na obszarze gminy, w tym wokół miejscowości 

wymienionych wyżej, jest bardzo wiele ugorów, które obecnie zarastają samosiewem drzew 

lekkonasiennych (brzoza, topola, wierzba, sosna). Na niektórych powierzchniach drzewa dochodzą do 
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10 lat. Ten proces jest samorzutny, ale bardziej racjonalne było by przeprowadzenie nasadzeń 

zgodnych z charakterem siedliska i wcześniejsze przejście do ustabilizowanych układów 

ekologicznych z pominięciem stadium przedplonu. 
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6. Ocena przydatności środowiska dla pełnienia różnych funkcji użytkowych 

 Środowisko przyrodnicze na terenie gminy Oksa stwarza zarówno możliwości rozwoju jak i 

ograniczenia dla pełnienia różnych funkcji użytkowych. Nowe sposoby zagospodarowania terenu 

muszą respektować ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

środowiska. Warunkiem wprowadzenia nowych inwestycji jest minimalizowanie ich uciążliwości dla 

środowiska przyrodniczego, a w szczególności ochrona wód podziemnych. Głównym czynnikiem 

minimalizującym negatywne oddziaływanie działalności gospodarczej jest wprowadzanie 

nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

Zaleca się wprowadzenie następujących funkcji użytkowych: rolniczej, leśnej, mieszkaniowo 

– usługowej, wypoczynkowo – rekreacyjnej. Możliwe jest wprowadzenie funkcji rekreacyjno – 

uzdrowiskowej. Dopuszcza się ograniczoną lokalizację funkcji przemysłowej. Jako uzupełnienie 

powyższych funkcji zaleca się wprowadzenie funkcji komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, w 

tym głównie kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 

 

Funkcja rolnicza 

Największe tereny w gminie zajmują obszary pól uprawnych, łąk i pastwisk. W gminie 

dominującym sposobem działalności rolniczej jest hodowla bydła mlecznego, produkcja zbóż 

paszowych, roślin okopowych oraz szeroko rozpowszechniona gospodarka rybna, prowadzona na 

kompleksach stawów hodowlanych. Użytkowanie rolnicze terenu, gospodarka stawowa, przy 

właściwym gospodarowaniu cechującym się umiejętnym doborem roślin uprawnych i gatunków 

hodowanych ryb i przy właściwym nawożeniu nie stwarza zagrożeń dla środowiska. Poprawa stanu 

środowiska rolniczego wiąże się również z zapewnieniem obudowy biologicznej dolin rzecznych, 

chroniącej cieki wodne przed spływem z pól środków chemicznych, stosowanych w produkcji 

polowej, jak również zwiększeniem zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Działalność rolnicza jest 

zalecana dla niniejszego obszaru. 

 

Funkcja leśna 

Funkcja leśna jest formą najbardziej przyjazną dla środowiska i wskazaną na tym obszarze. Ze 

względu na znaczne odlesienie terenu opracowania, związane z przekształceniem dawnych obszarów 

leśnych na rolnicze zaleca się poszerzenie terenów lasów poprzez zrealizowanie planu zalesień. 

Najbardziej wskazane do zalesień sa obszary położone pomiędzy Popowicami a Tyńcem oraz Tyńcem 

a Kanicami. Działania te wymagają jednak pewnego wyczucia przyrodniczego, tak aby nie zniszczyć 

śródleśnych i przyleśnych łąk i polan – ostoi dla wielu gatunków roślin i zwierząt preferujących 

bardziej otwarte biotopy. Przeznaczane na cele zalesieniowe powinny być gleby kompleksu 7 i 6, 

zwłaszcza położone na terenach przyleśnych, które są obecnie nieekonomiczne w uprawie i często 

pozostają w odłogowaniu, jak również w uzasadnionych przypadkach – gleby ciężkie w uprawie 

mechanicznej z uwagi na wysoką zwięzłość pogłębiającą się zarówno w okresie suszy jak 

nadmiernego uwilgotnienia. Zwiększanie powierzchni leśnej prowadzi do: poprawy bilansu wodnego 
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danego obszaru, przeciwdziałania erozji wodnej i wietrznej gleby, zwiększania bioróżnorodności 

terenów rolnych, tworzenia korytarzy ekologicznych, podnoszenia efektywności krajobrazu, poprawy 

turystycznej atrakcyjności obszarów rolnych, zwiększenia produkcji surowca drzewnego i innych 

odnawialnych surowców leśnych, zmniejszania efektu cieplarnianego. 

 

Funkcja mieszkaniowo – usługowa 

Tereny położone w obszarach już zabudowanych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 

wskazane są do pełnienia funkcji mieszkaniowo – usługowej, ze względu na kontynuację istniejącego 

typu zainwestowania. Dzięki temu nowo wprowadzone zainwestowanie nie będzie wiązało się z 

wysokimi kosztami doprowadzenia infrastruktury technicznej, a także będzie stanowiło uzupełnienie i 

uporządkowanie istniejącej już zabudowy. Gleby ciężkie w uprawie mechanicznej mogą być, w 

uzasadnionych przypadkach przeznaczone pod zagospodarowanie nierolnicze. Należy jednak nie 

dopuścić do ingerencji nową zabudową w tereny dolin rzek oraz niewielkich cieków, obszarów 

zmeliorowanych, a także tereny lasów. Należy ograniczyć zabudowanie terenów odznaczających się 

występowaniem płytkiej wody gruntowej, zalegającej płycej niż 2 m p.p.t., lub zastosować 

dostosowane do tych warunków typy budynków bez podpiwniczeń. 

 

Funkcja wypoczynkowo – rekreacyjna 

 Funkcja ta jest wskazana na terenie objętym opracowaniem ze względu na obecność zwartych 

kompleksów leśnych, dużych areałów zbiorników wodnych, rzek i cieków wodnych. Obszar jest 

odsunięty od większych ośrodków miejskich i przemysłowych, odznacza się ciszą, spokojem oraz 

bogactwem mało zmienionej szaty roślinnej i występowanie cennych gatunków zwierząt, które mogą 

być przedmiotem obserwacji miłośników przyrody. W lasach można organizować turystyką pieszą i 

rowerową oraz parki leśne. Na stawami można zlokalizować kąpieliska i łowiska rekreacyjne. Na 

część terenów w okolicach Oksy i Popowic występują już domki rekreacyjne i kempingowe. Możliwa 

jest dalsza kontynuacja tej funkcji w wymienionym i innych rejonach gminy. Obsługa ruchu 

turystycznego może stać się znaczącym źródłem dochodu dla mieszkańców gminy. 

 

Funkcja rekreacyjno – uzdrowiskowa 

Na obszarze opracowania nie występują bogactwa naturalne o uznanych i udokumentowanych 

właściwościach leczniczych (tj. wody lecznicze, borowiny), w oparciu o które mogłoby funkcjonować 

typowe uzdrowisko, jednak obszar oznacza się wartościami przyrodniczymi, w oparciu o które 

możliwe jest wprowadzenie funkcji rekreacyjno – uzdrowiskowej. Można by ją realizować w oparciu 

o lasy z siedliskami borów mieszanych świeżych i lasów mieszanych świeżych – posiadających 

walory klimatyczne i rekreacyjne; naturalne, czyste wody wypływające ze źródlisk zlokalizowanych w 

granicach gminy, ciszę terenów niezurbanizowanych, relaksacyjne właściwości naturalnych dźwięków 

przyrody tj.: ćwierkanie ptaków, kumkanie żab, szum wody i wiatru. 
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Funkcja przemysłowa 

 Ze względu na bogate walory przyrody ożywionej, objęcie terenów ochroną przez: 

Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, obszar Natura 2000 „Dolina Białej 

Nidy” i położenie w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Niecka Miechowska SE”, 

omawiany teren nie jest wskazany do rozwoju działalności przemysłowej, czy wydobywczej, trwale 

niszczących krajobraz i degradujących środowisko. Taka forma zagospodarowania jest możliwa 

jedynie przy lokowaniu niewielkich obiektów gospodarczo – produkcyjnych, ograniczających 

ewentualne uciążliwości do terenu inwestycji, z zaleceniem stosowania najlepszych dostępnych 

rozwiązań technicznych i technologicznych, minimalizujących uciążliwości dla środowiska i zdrowia 

człowieka. 

 

Infrastruktura techniczna 

 Jest niezbędnym elementem wyposażenia wszystkich zainwestowanych terenów. Jej obecność 

jest konieczna dla zapewnienia właściwych warunków zamieszkiwania, pracy i wypoczynku ludności. 

Prawidłowy przesył i oczyszczanie odprowadzanych ścieków jest warunkiem zachowania czystości 

zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb w rejonie opracowania oczyszczanie. 

Projektując infrastrukturę należy wykonać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami, w najlepszych 

dostępnych technologiach, tak aby np. nieszczelna kanalizacja nie stała się przyczyną 

zanieczyszczenia wód. 

 

Funkcja komunikacyjna 

 Funkcja komunikacyjna jest elementem spajającym pozostałe rodzaje zagospodarowania, 

niezbędnym zarówno w terenach zainwestowanych, jak i na obszarach pól uprawnych i lasów. Należy 

jednak zadbać o właściwe ulokowanie ciągów komunikacyjnych, unikając o ile jest to możliwe, 

przecinania i dzielenia zwartych terenów charakteryzujących się bogatymi funkcjami przyrodniczymi, 

takich jak: kompleksy lasów, ciągi przyrodnicze. Jeśli jest to niemożliwe należy razem z 

wykonywaniem projektów dróg zapewnić miejsca przejść i migracji dla zwierząt, np. przejścia dla 

płazów. Należy też wykonać drogi rowerowe i ciągi piesze wzdłuż dróg o większym natężeniu ruchu 

samochodowego. 
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7. Ocena warunków fizjograficznych 

Analizowany teren oceniono pod kątem możliwości wykorzystania obszarów dla celów 

budownictwa, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zapleczem komunikacyjnym. Wyniki 

oceny pokazano jako tło na załączniku graficznym do opracowania. 

Oceny dokonano po wcześniejszym wyznaczeniu na obszarze gminy: 

 terenów o większych spadkach (5,0 – 10%), oznaczonych przerywaną linią w kolorze różowym; 

 hydroizobat zwierciadła wody podziemnej, oznaczonych na rysunku liniami ciągłymi w kolorze 

czerwonym z nr: 1 – zwierciadło 1,0 m p.p.t., 2 – zwierciadło 2,0 m p.p.t.; 

 tereny piasków eolicznych, przewianych i wydm, oznaczonych linią ciągłą w kolorze 

pomarańczowym; 

 tereny równin i stoków, opok i margli kredowych, oznaczonych przerywaną linią w kolorze 

czerwonym, 

 większe obszary występowania terenów torfowo – bagiennych, w całości zostały włączone w 

wyznaczone tereny dolin rzecznych i cieków wodnych i nie posiadają odrębnego oznaczenia 

graficznego; 

 pozostałe tereny stanowią równiny i stoki piaszczysto-gliniaste, nie posiadają one odrębnego 

oznaczenia graficznego; zawodnione tereny piaszczysto-gliniaste, położone w bezpośrednim 

otoczeniu rzek, zostały włączone do wyznaczonych terenów dolin rzecznych i cieków wodnych. 

W granicach opracowania, na podstawie badań oraz kartowania terenu wydzielono 

następujące obszary ekofizjograficzne: 

 

Tereny o korzystnych warunkach do zabudowy, oznaczone na załączniku graficznym 

kolorem janobrązowym. Tereny te charakteryzują się: 

 powierzchnią o nachyleniu 5-10 %, 

 w podłożu gruntami nośnymi – zbudowanymi z opok i margli lub z podłoża piaszczysto - 

gliniastego, 

 wodami gruntowymi głębszymi niż 2,0 m p.p.t., 

 korzystnymi warunkami topoklimatycznymi (zbocza S, SE, SW). 

 Obszary te są przydatne do lokalizacji zabudowy niskiej bez ograniczeń. Przy spadkach 

powyżej 5% ogranicza się zabudowę wielorodzinną do V kondygnacji. 

 

 Tereny o średnio korzystnych warunkach do zabudowy, oznaczone na załączniku 

graficznym kolorem żółtym. Tereny te charakteryzują się: 

 powierzchnią prawie płaską, o nachyleniu 0 – 5 %, 

 występowaniem w podłożu gruntów nośnych zbudowanych z opok i margli lub z podłoża 

piaszczysto – gliniastego; możliwe jest miejscowe, okresowe (np. po deszczach nawalnych) 

zawodnienie gruntów piaszczysto – gliniastych, 
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 wodami gruntowymi zalegającymi głębiej niż 1,0 m p.p.t. a płycej niż 2,0 m p.p.t., 

 lokalnie mało korzystnymi warunkami topoklimatycznymi, charakterystycznymi dla terenów 

stoków N, NS i NW. 

 Tereny te nie posiadają większych ograniczeń przy lokalizowaniu zabudowy, zarówno niskiej 

– jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Ze względu na płytkie zaleganie wód podziemnych, konieczne 

może być ograniczenie podpiwniczeń pod obiektami. 

 

 Tereny o niekorzystnych warunkach do zabudowy, oznaczone na załączniku graficznym 

kolorem czerwonym. Tereny te charakteryzują się: 

 zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, 

 występowaniem suchych dolin okresowo prowadzących wody opadowe i roztopowe, 

 występowaniem słabonośnych zawodnionych gruntów piaszczysto – gliniastych, 

 występowaniem słabonośnych obszarów piasków eolicznych i wydm, 

 występowaniem gleb organicznych typu torfowo – bagiennego nieprzydatnych pod zabudowę 

 płytkim zaleganiem wód gruntowych (0,0 – 1,0 m p.p.t.), 

 zmiennym topoklimatem). 

 Obszary niekorzystne do zabudowy ze względu na słabą nośność gleb, płytkie i bardzo płytkie 

zaleganie wód gruntowych i zmienne warunki topoklimatyczne. Możliwa lokalizacja pojedynczych 

obiektów na przystosowanych powierzchniach, bez podpiwniczeń z koniecznością stosowania 

zabezpieczeń fundamentowych przed działaniem wód gruntowych. 

 

 Tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, oznaczone na załączniku graficznym kolorem 

pistacjowym. 

 Tereny te charakteryzują się: 

 zaleganiem stale lub okresowo płytką wodą gruntową (od 0,0 do 2,0 m p.p.t.), 

 niekorzystnymi warunkami topoklimatycznymi (zastoiska chłodnego i wilgotnego powietrza, 

koncentracja zanieczyszczeń w warunkach inwersji termicznej, oraz występowania mgieł). 

 Tereny te spełniają funkcje: 

 korytarzy i ciągów ekologicznych, 

 retencyjne dla głównych dolin o dużych zasobach wód gruntowych, 

 ekosystemów o bogatych i zróżnicowanych zbiorowiskach roślinności głównie łąkowej. 

 Tereny te wymagają: 

 ochrony przed wprowadzaniem zabudowy, 

 pozostawienia jako tereny otwarte z zachowaniem roślinności łąkowej, lub wskazane do 

zakrzewienia i zalesienia (doliny boczne), 

 ochrony przed przekształceniem użytków zielonych i nieużytków na grunty orne, 

 utrzymania dotychczasowej retencji i podejmowania działań w celu jej zwiększenia, 

 wykluczenia lokalizacji obiektów uciążliwych, zabudowy, składowania odpadów, 

 zadbania aby planowane formy zagospodarowania zabezpieczały czystość wód. 
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 Tereny lasów, na załączniku graficznym oznaczone są dwoma kolorami: 

 kolorem jasnozielonym – tereny lasów prywatnych 

 kolorem ciemnozielonym – tereny lasów państwowych. 

 Tereny lasów pełnią ważne funkcje ekologiczne, krajobrazowe i ochronne. Tereny te, 

wymagają bezwzględnej ochrony przed zmniejszaniem powierzchni. Stanowią one barierę, działającą 

jako naturalny filtr w wychwytywaniu i rozprzestrzenianiu się pyłów i zanieczyszczeń. Na obszarze 

opracowania występują lasy glebochronne i wodochronne. 

W granicach gminy Oksa najwięcej jest borów mieszanych świeżych i lasów mieszanych 

świeżych o atrakcyjnych drzewostanach liściastych i iglastych w wieku ponad 40 lat. Cechami 

charakteryzującymi dla tego typu lasów są: 

 podwyższona wilgotność powietrza, 

 dobre naświetlenie, 

 korzystny topoklimat zieleni wysokiej, 

 bardzo korzystne warunki bioklimatyczne, 

 duża wartość zdrowotna, 

 korzystny wpływ olejków eterycznych, 

 odporność na antropopresję. 

Siedliska te są przydatne do organizacji parków leśnych, wypoczynku i turystyki pieszej. 

Pozostałe siedliska leśne charakteryzują się średnią odpornością na antropopresję, małą 

powierzchnią poszczególnych lasów i znacznym zwarciem. Lasy te są mało przydatne do turystyki. 
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8. Wnioski i wytyczne do „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Oksa” 

Gmina Oksa jest terenem mało zróżnicowanym pod względem istniejącej różnorodności 

biologicznej. Niewielka zmienność siedliskowa, dominacja utworów czwartorzędowych jest 

przyczyną relatywnie niewielkiego zróżnicowania szaty roślinnej i zwierząt. Jednak stan jej 

zachowania i jej naturalność jest wysoka i niezwykle cenna. Stąd wszelkie plany perspektywiczne, 

zagospodarowania winny uwzględniać te wartości. 

Teren ten zawiera się we Włoszczowsko-Jędrzejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i 

w obszarze Natura 2000 „Dolina Białej Nidy”, stanowi pomost ekologiczny pomiędzy Wyżyną 

Małopolska i Jurą Krakowsko-Częstochowską (Wyżyną Śląską). W związku z tym jest obszarem 

gdzie mieszają się lokalne populacje organizmów roślinnych i zwierzęcych. 

Koleiną ważną cechą tego obszaru są: korytarz ekologiczny i ciągi ekologiczne, które 

przebiegają przez gminę łącząc zróżnicowane pod względem przyrodniczym obszary Gór 

Świętokrzyskich i Ponidzia z Niżem Środkowopolskim od północy oraz Wyżyną Śląską od zachodu. 

Wymagają one szczególnej ochrony, aby zabezpieczyć przepływ materii biologicznej (puli genowej). 

Dlatego też wszelkie inwestycje, studium uwarunkowań i plany zagospodarowania przestrzennego 

powinny tą specyfikę gminy uwzględniać. 

Na terenie gminy Oksa zaproponowano kilka obiektów zasługujących na objęcie ich różnego 

rodzaju formami ochrony: użytki ekologiczne, pomniki przyrody – głównie obejmujące siedliska 

wilgotne (wody i torfowiska) oraz pomnikowe okazy drzew. 

 

Uwarunkowania środowiskowe, gospodarcze i społeczne wyznaczają kierunek działań w 

planowaniu przestrzennym. Winien on być nastawiony na tworzenie proekologicznego regionu o 

wysokich walorach turystycznych, agroturystycznych i uzdrowiskowych. Tutaj ważną sprawą jest 

promocja obszarów pod zabudowę letniskową oraz związana z tym poprawa jakości dróg. 

W gminie powinno się położyć większy nacisk na budowę i rozbudowę kanalizacji i 

oczyszczalni ścieków, a także utylizację stałych nieczystości, co będzie sprzyjać realizacji projektu 

gminy proekologicznej. 

Wszelkie dalsze zamierzenia dotyczące melioracji powinny być wnikliwie rozważone i 

skonsultowane z ośrodkami naukowymi. 

Program zalesień powinien być prowadzony dynamicznie i zgodnie z potencjałem środowiska. 

 

Nowe sposoby zagospodarowania tego obszaru powinny spełniać poniższe zalecenia z zakresu 

ochrony środowiska: 

 zminimalizować negatywny wpływ wszelkiej działalności inwestycyjnej prowadzonej w 

granicach terenu, w zakresie emisji pyłu oraz hałasu. Do czynności, które mogą przyczynić się do 

zmniejszenia uciążliwości oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego należą: 
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 zakładanie urządzeń odpylających, 

 stosowanie wyciszaczy (parkanów chroniących przed hałasem), 

 stosowanie zamkniętych pomieszczeń, 

 wprowadzanie zadrzewień i zieleni izolacyjnej, 

 zadbanie o racjonalne korzystanie z zasobów wody, 

 zadbanie o ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez stosowanie szczelnych 

systemów odprowadzających i oczyszczających ścieki, 

 zadbanie o odpowiednie składowanie lub przechowywanie odpadów, 

 utrzymywanie poziomów hałasu oraz emisji pyłów i gazów do powietrza poniżej 

dopuszczalnych dla nich poziomów, lub co najmniej na tych poziomach, 

 prowadzenie obserwacji i pomiarów dotyczących: monitoringu powietrza atmosferycznego, 

monitoringu wód podziemnych oraz monitoringu gleb i gruntów, 

 prowadzenie kontroli przedsiębiorców, których działalność może stanowić przyczynę 

powstania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

 zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 

zmierzających do ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko i zdrowie 

człowieka; 

– zminimalizować negatywne zmiany zachodzące w krajobrazie i powierzchni ziemi poprzez: 

 likwidowanie „dzikich” wysypisk śmieci, 

 racjonalne gospodarowanie powierzchnią terenu, 

 sukcesywne wprowadzanie zabiegów przeciwerozyjnych, zapobiegających degradacji gleb, 

 wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej na terenach, przemysłowych, usługowych i 

mieszkaniowych; 

– chronić wody powierzchniowe i podziemne poprzez: 

 zaopatrzenie w wodę wszystkich miejscowości objętych opracowaniem za pomocą 

wodociągu gminnego, po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia właściciela 

wodociągu lub z własnych studni, 

 respektowanie wszystkich nakazów i zakazów, wynikających z dokumentów GZWP, oraz 

stref ochronnych ujęć wody, 

 rozwiązania gospodarki ściekowej powinny zapewniać ochronę środowiska przyrodniczego. 

W związku z tym, należy stosować wyłącznie szczelne bezodpływowe zbiorniki na cieki 

okresowo opróżniane; docelowo, po skanalizowaniu sołectw zlokalizowanych w graniach 

opracowania, należy ścieki sanitarno – bytowe i komunalne skierować za pomocą sieci 

kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków, po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia 

właściciela kanalizacji, 

 wody deszczowe z powierzchni ziemi powinny być skierowane do rowów przydrożnych, na 

terenach o szczelnej, z systemu komunikacyjnego po wykonaniu kanalizacji deszczowej, 

podczyszczane na separatorach i skierowane do rowów melioracyjnych, 
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 wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, terenów 

przemysłowych, składowych, dróg klasy G a także parkingów, o powierzchni ponad 0,1 ha 

oraz obiektów magazynowania i dystrybucji paliw wprowadzane do wód lub do ziemi, 

powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 chronić gleby poprzez: 

• zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, 

• utrzymanie jakości gleby powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów, 

• doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie są 

one dotrzymane, 

– chronić czystość powietrza atmosferycznego: 

 zaleca się przy zaopatrzeniu w energię cieplną korzystać z paliw uznawanych za 

„ekologiczne,” takich jak gaz ziemny lub olej opałowy; 

 propagowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (energia wody, wiatru, energia 

uzyskana ze spalania biomasy), 

– chronić przed hałasem: 

 zaleca się wprowadzić ograniczenia dotyczące przestrzegania dopuszczalnych norm wartości 

poziomów hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 112), 

 realizacja infrastruktury przeciwhałasowej (budowa ekranów akustycznych, tworzenie 

pasów zieleni, chroniących od uciążliwości płynących z użytkowania dróg), 

 modernizacja dróg w celu zmniejszenia poziomu hałasu, 

– chronić przed polami elektromagnetycznymi: 

 zaleca się utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych, lub co 

najmniej na tych poziomach, 

 zaleca się zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane, 

 w celu ograniczenia ewentualnych uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego, 

koniecznym jest podejmowanie działań polegających na: analizie wpływu na środowisko 

nowych obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (na etapie wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę), oraz 

zobowiązywanie inwestorów do pomiaru emitowanego promieniowania elektromagne-

tycznego i ewentualnego ograniczenia jego uciążliwości. 

– racjonalnie gospodarować odpadami: 

• zaleca się określić takie warunki i zasady bezpiecznej gospodarki odpadami, aby nie 

wywierały one negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, 
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• zaleca się stosowanie metody segregacji odpadów, w celu możliwości ponownego ich 

zastosowania, po jego wcześniejszej przeróbce (metoda recyklingu), 

– chronić dobra kultury i krajobrazu: 

 ze względu na położenie opisywanego terenu w granicach obszaru chronionego krajobrazu, 

oraz terenów Natura 2000, projekty nowego zagospodarowania muszą respektować walory 

krajobrazowe, nie powodując przy tym istotnych dysharmonii, 

 projekt zagospodarowania terenu powinien respektować wszystkie nakazy i zakazy 

wynikające z dokumentów ustanawiających w/w obszary ochronne, 

 ze względu na lokalizacje na terenach opracowania obszarów Natura 2000, nowe 

zagospodarowanie nie może prowadzić do zniszczenia objętych ochroną siedlisk, stanowisk i 

gatunków, 

 ze względu na obecność korytarza i ciągów ekologicznych, nowe zainwestowanie nie może 

naruszać ciągłości terenów migracji gatunków, 

 wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień na obszarze gminy, 

 wprowadzanie rozwiązań zmierzających do renowacji i ochrony przed zniszczeniem 

zabytkowych i cennych kulturowo obiektów. 
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