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Załącznik nr 10 

 

Inwentaryzacja florystyczno-faunistyczna 

 

1. Cel opracowania  

W dniu 28.08.15 przeprowadzono inwentaryzację florystyczną i faunistyczną na działkach 

inwestycyjnych o nr ewidencyjnym 300, 301, 302 i 303 w m. Łazy Duże w gminie Rozprza w 

województwie łódzkim, w celu określenia składu flory i fauny  na terenie inwestycyjnym. 

Celem było także oszacowanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

przyrodnicze znajdujące się na terenie przedmiotowej działki i na najbliższe obszary chronione. 

Na omawianym terenie zaplanowano wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Łazy Duże I”. 

2. Charakterystyka terenu 

Teren przeznaczony do realizacji inwestycji jest częściowo zalesiony w części północnej. W 

środkowej części znajduje się nieużytek i dalej w kierunku południowym pole uprawne. Część 

południową stanowi nieużytek we fragmencie południowo-zachodnim zalewany wodą z niewielkiego 

źródliska położonego na pobliskiej działce, położonej od strony południowo- zachodniej.  

Fot. 1 – widok na teren inwestycji od strony połudn iowej 

 
W bezpośrednim otoczeniu znajdują się agrocenozy, tereny leśne i użytki zielone.  
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Ryc. 1 – pogl ądowa mapa z lokalizacj ą inwestycji 

 
Legenda: 

___ - granica działek inwestycyjnych 

Strzałka nr 1 – rzeka Luciąża (fot. 2) 

Strzałka nr 2 – ciek wodny (fot. 3) 

Strzałka nr 3 – wyrobisko istniejącej kopalni kruszywa 

Strzałka nr 4, 5, 6, 7, 8  - rowy melioracyjne  

Strzałki nr 9 – małe źródlisko złożone z dwóch źródeł (fot. 4) 

Strzałka nr 10 – koniec cieku wodnego powstałego ze źródliska (fot. 5) 

 

3. Metodyka bada ń 

 

a) Metody zbierania danych florystycznych: 

• Inwentaryzację florystyczną przeprowadzono metodą marszrutową 

• Wykorzystano metodę marszrutową w celu szczegółowej penetracji powierzchni działek 

• W czasie analizowania powierzchni badawczej pod kątem różnorodności florystycznej i 

identyfikowano wszystkie napotkane rośliny, 

• Podczas zbierania danych korzystano z mapy terenu o skali 1:25 000. Penetrowano  teren 

bezpośredniego oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego w celu określenia 

występujących zbiorowisk roślinnych określenia składu gatunkowego flory występującej na 
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obszarze badań. Wizja terenowe miała na celu stwierdzenie lub wykluczenia występowania 

przedstawicieli flory i objętej prawną ochroną gatunkową. 

• Dodatkowo zastosowano metodę kameralną polegającą na oznaczaniu poszczególnych roślin 

zielnych za pomocą odpowiedniego klucza. 

• W pierwszym etapie prac określono zasięg analiz przyrodniczych. W trakcie badań 

terenowych analizowano zasoby przyrodnicze danego obszaru. Wizje terenowe obejmowały 

miejsce planowanej inwestycji. 

 
Analiza mykologiczna terenu objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie wykazała 

występowania grzybów w tym grzybów lichenizujących, które by były objęte prawną ochroną 

gatunkową. 

b) Metody zbierania danych faunistycznych  

• Szukano odchodów i miejsc żerowania,  

• Śledzono występowanie tropów pozostawionych na ziemi, 

• Poszukiwano  potencjalnych szczątek zabitych zwierząt wzdłuż pasa gminnej drogi, 

• Szukano wypluwek ptaków drapieżnych, na podstawie których można było oznaczyć gatunek 

małych ssaków, 

• Szukano nor wykopanych przez ssaki. 

• Obecność ptaków odnotowywano na podstawie obserwacji bezpośrednich i głosowych 

• Poszukiwano gniazd jak i pozostałości po potencjalnym wylęgu. 

• Obecność innych organizmów w tym gadów, płazów oraz bezkręgowców (owadów, 

pajęczaków) badano metodą eksploracji terenu. 

W metodologii posługiwano się fachową literaturą, jak i też konsultacjami z innymi przyrodnikami. 

 

4. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej  

Flora  

           Skład  gatunków roślin naczyniowych obecnych na powierzchni terenu inwestycyjnego można 

przyporządkować do zbiorowisk zaliczanych do klas: Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i 

terenów ruderalnych), Molinio-Arrhenatheretea (półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska 

łąkowe i pastwiskowe na mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych glebach mineralnych i 

organiczno-mineralnych lub na zmineralizowanych i podsuszonych murszach z torfu niskiego) i 

Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe) 

 Przeprowadzona na terenie inwestycyjnym inwentaryzacja florystyczna wykazała 

występowanie następujących gatunków: 

Powierzchnia nieu żytków i pola uprawnego 

• babka lancetowata (Plantago lanceolata) 

• babka zwyczajna (Plantago major) 

• bniec biały (Melandrium album) 

• bylica pospolita (Artemisia vulgaris) 

• chaber bławatek (Centaurea cyanus) 
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• chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) 

• cykoria podróżnik (Cichorium intybus) 

• dziewanna pospolita (Verbascum nigrum) 

• fiołek polny (Viola arvensis) 

• iglica pospolita (Erodium cicutarium) 

• jasieniec piaskowy (Jasione montana) 

• jaskier ostry (Ranunculus acris) 

• jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella) 

• komosa biała (Chenopodium album) 

• konyza kanadyjska (Conyza canadensis) 

• krwawnik pospolity (Achillea millefolium) 

• kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) 

• lucerna nerkowata (Medicago lupulina) 

• maruna bezwonna (Matricaria perforata) 

• mietlica pospolita (Agrostis capillaris) 

• mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus) 

• mniszek pospolity (Taraxacum officinale) 

• niezapominajka polna (Myosotis arvensis) 

• ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare) 

• ostrożeń polny (Cirsium arvense) 

• palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis) 

• podbiał pospolity (Tussilago farfara) 

• pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) 

• powój polny (Convolvulus arvensis) 

• przytulia pospolita (Galium mollugo) 

• rdest plamisty (Polygonum persicaria) 

• rdest szczawiolistny (Polygonum lapathifolium) 

• rdestówka powojowata (Fallopia convolvulus) 

• skrzyp polny (Equisetum arvense) 

• stokłosa bezostna (Bromus inermis) 

• szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus) 

• szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius) 

• szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) 

• szczotlicha siwa (Corynephorus canescens) 

• tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris) 

• trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos) 

• tymotka łąkowa (Phleum pratense) 

• wiechlina zwyczajna (Poa trivialis) 

• wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium) 
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• wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis) 

• włośnica zielona (Setaria viridis) 

• wrotycz zwyczajny (Tanacetum vulgare) 

• wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis) 

• wyka ptasia (Vicia cracca) 

W miejscu wsi ąkania wody ze żródliska 

• bodziszek błotny (Geranium palustre) 

• mięta nadwodna (Mentha aquatica) 

• niezapominajka błotna (Myosotis palustris) 

• ostrożeń błotny (Cirsium palustre) 

• ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum) 

• pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) 

• szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius) 

• tymotka łąkowa (Phleum pratense) 

• wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis) 

drzewa i krzewy 

• sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 

• brzoza brodawkowata (Betula pendula) 

• wierzba iwa (Salix caprea) 

• dąb szypułkowy (Quercus robur) 

• jeżyna (Rubus sp.) 

Nie stwierdzono flory objętej prawną ochroną gatunkową.  

Na terenie inwestycyjnym na powierzchni nie będącej lasem nie występują drzewa. 

Grzyby 

Analiza mykologiczna terenu objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie wykazała 

występowania grzybów w tym grzybów lichenizujących, które by były objęte prawną ochroną 

gatunkową. Jedynym przedstawicielem tej jednostki taksonomicznej była jedna czasznica oczkowata 

(Handkea utriformis). 

Fauna 

Inwentaryzacja faunistyczna nie wykazała występowaniu gatunków zwierząt bezkręgowych 

(Ivertebrata ): 

• objętych prawną ochroną gatunkową 

• charakteryzujących się niskim stopniem występowania 

Do obserwowanych na terenie inwestycyjnym należą: 

• dostojka pandora (Argynnis pandora) 

• konik wszędobylski (Charthippus albomarginatus) 

• krzyżak łąkowy (Araneus quadratus). 

• murawka darniowiec (Tetramorium caespitum) 

• rusałka admirał (Vanessa atalanta) 



6 

 

• rusałka pawik (Inachis io) 

• siwoszek błękitny (Oedipoda caerulescens) 

• strzępotek ruczajnik (Coenonympha pamphilus) 

• wałęsak zwyczajny (Pardosa amentata) 

• zlęszczyca kózkowata (Oedemera flavipes) 

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje znaczącej fragmentacji siedlisk ponieważ ten 

sam ich  typ jest szeroko reprezentowany na powierzchniach przyległych.  

Kręgowce ( Vertebrata )  

Herpetofauna 

płazy bezogoniaste ( Anura ) 

Obserwacja cieku wodnego kończącego swój bieg na terenie inwestycyjnym wykazała 

występowanie w nim żab zielonych (Rana esculenta complex). 

gady ( Reptilia ) 

Nie stwierdzono występowania gadów w strefie najsilniejszego oddziaływania planowanej 

inwestycji. 

 

Awifauna 

Ptaki występujące na obszarze planowanej inwestycji należą do typowych taksonów zajmujących 

siedliska pól uprawnych i obszarów leśnych. Do zaobserwowanych podczas wizji terenowej należą: 

• gawron (Corvus frugilegus) – migrujących pięć osobników (ochrona ścisła) 

• sroka (Pica pica) – migrujący 1 osobnik nad terenem inwestycyjnym (ochrona częściowa) 

• pliszka siwa (Motacilla alba) – żerujący jeden osobnik na terenie inwestycyjnym (ochrona 

ścisła) 

• sójka (Garrulus glandarius) – dwa osobniki obserwowane w pobliskim lesie (ochrona ścisła) 

Ssaki 

Opisywany teren jest dogodnym siedliskiem pospolitych drobnych gryzoni np. myszy polnej 

(Apodemus agrarius) nornika polnego (Microtus arvalis). Ze względu na bliskie występowanie terenów 

leśnych należy spodziewać się również na tej powierzchni żerującej zwierzyny płowej i dzików.   

Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego ograniczenia środowiska życia tych zwierząt, 

ponieważ podobny typ siedlisk jest szeroko reprezentowany w okolicy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5.  Wpływ inwestycji na flor ę i faun ę oraz działania minimalizuj ące 

 Roślinność znajdująca się na terenie inwestycyjnym ulegnie zniszczeniu w związku z 

planowanymi pracami ziemnymi. Jednak z uwagi na skład gatunkowy roślin występujących na tym 

terenie i ich znaczną częstotliwość pojawiania się w podobnych siedliskach uważa się, że wpływ na 

florę w skali regionalnej będzie nieznaczny. 

 Nie mogąc wykluczyć pojawienia się na terenie inwestycyjnym płazów, gadów i 

mniejszych gryzoni, w ramach działań minimalizujących zaleca się w czasie etapu realizacyjnego  

monitorować codziennie w godzinach rannych teren pod kątem znalezienia uwięzionych zwierząt. W 

przypadku znalezienia takowych na terenie budowy należy je oswobodzić.  
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 W pobliżu terenu inwestycyjnego występuje niewielkie żródlisko. Zasilany przez nie mały 

ciek wodny kończy swój bieg na terenie omawianych działek. Zgodnie z projektem zastosowane 

zostaną pasy ochronne w celu ochrony terenów przed wystąpieniem szkód górniczych dla cieków 

wodnych, granic działek, dróg (przykładowo szerokość pasa ochronnego dla granic działek stanowi 

6m, a dla drogi 10 m). Dolna krawędź podstawy skarpy nadkładu będzie oddalona o 1m od górnej 

krawędzi wyrobiska. Kąt nachylenia skarp w nadkładzie – 45o. Dlatego max wysokość skarp w 

nadkładzie wyniesie 2,5m. - w 6m pasach ochronnych od działki sąsiedniej (cudzej) i max 4,5m - od 

dróg.  

Miejsce wsiąkania wody z opisywanego źródliska na terenie jednej z działek inwestycyjnych, które 

zostanie objęte działaniem inwestycyjnym stanowi niewielki fragment tej formy wody powierzchniowej.  

Nie dojdzie do degradacji tego elementu przyrodniczego. 

 Na powierzchni nie będącej lasem nie występują drzewa i krzewy. 

 Działalność wydobywcza tego rodzaju nie wiąże się z nieodwracalnymi szkodami w 

środowisku przyrodniczym jeżeli eksploatacja złoża jest prowadzona zgodnie z zasadami ochrony 

środowiska wobec czego należy zastosować się do następujących działań: 

� Oszczędne korzystanie z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w siedliska 

przyrodnicze. Drogi, dojazdy, magazyny, składy, place postojowe itp. powinny być tak 

zlokalizowane i rozwiązane, by nie ingerować w istniejące biotopy.  

�  Ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy 

na biegu jałowym.  

�  Stosowanie sprzętu, maszyn i pojazdów sprawnych technicznie tak, aby nie następowały 

niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska 

gruntowo-wodnego.  

�  Zapewnienie na terenie wydobycia odpowiedniej ilości stosownych środków do 

natychmiastowej neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku ropopochodnych.  

�  W miejscu wykonywania robót wydzielenie miejsc postojowych sprzętu budowlanego i 

awaryjnych napraw sprzętu w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i środowiska 

gruntowo-wodnego.  

�  Tankowanie maszyn i ze szczególną ostrożnością na powierzchni utwardzonej 

� Stosowanie olejów biodegradowalnych w instalacjach hydrauliki siłowej.  

6 .Obszary chronione znajduj ące si ę w najbli ższej odległo ści od planowanej inwestycji  

 Znaczna odległość od obszarów chronionych sprawia że nie dojdzie do zagrożenia ze 

strony planowanej inwestycji na przedmioty ochrony, dla których zostały powołane. Najbliżej 

położonym jest Sulejowski Park Krajobrazowy – 10 km oraz Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 - 

11.5 km.  
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7. Wniosek ko ńcowy, podsumowuj ący inwentaryzacje florystyczn ą  i faunistyczn ą  

Badanie składu gatunkowego i występowania zespołów i zbiorowisk roślinnych wykazało brak 

występowania roślin objętych prawną ochroną gatunkową częściową i całkowitą. Rozpoznane taksony 

należą w większości do typowej flory segetalnej  i  ruderalnej. Zaobserwowana fauna i flora obszaru 

nie charakteryzuje się ponadprzeciętną wartością przyrodniczą z uwzględnieniem składu 

gatunkowego i liczebności. Nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu planowanej inwestycji 

na środowisko przyrodnicze przedmiotowego terenu, jeżeli inwestor zastosuje się do zaleceń 

określonych w niniejszym opracowaniu. Znaczna odległość od obszarów chronionych, zakres działań 

inwestycyjnych oraz brak stwierdzenia na obszarze planowanej inwestycji przedmiotów ochrony dla 

których najbliższe obszary chronione zostały powołane pozwala prognozować brak znaczących 

negatywnych oddziaływań mogących zaburzyć integralność i bioróżnorodność najbliższych form 

ochrony przyrody.  

Nie dojdzie do znaczącego zagrożenia ze strony przedmiotowej kopalni kruszywa naturalnego 

dla środowiska przyrodniczego w rejonie jej powstania. Późniejsza rewitalizacja tego terenu po 

zakończeniu wydobycia stworzy warunki do ponownej sukcesji roślinnej i zasiedlenia przez wiele 

gatunków fauny.  
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8. Dokumentacja fotograficzna.  

Fot. 2 – rzeka Luci ąża 

 

Fot. 3 – ciek wodny oznaczony na mapie (ryc. 1) str załką nr 2 
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Fot.. 4 – opisywane źródlisko w pobli żu terenu inwestycyjnego oznaczone na mapie (ryc. 1)  

strzałkami nr 9 

 

Fot. 5 – miejsce wsi ąkania do gleby wody ze źródliska na terenie inwestycyjnym oznaczone na 

mapie (ryc. 1) strzałk ą nr 10 
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Podstawa prawna: 

• 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 (Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r.), 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywa siedliskowa. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 

sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

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

gatunkowej roślin [Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)]. 

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

gatunkowej grzybów [Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)]. 

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

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880),  

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie(Dz. 

U. z 2007 Nr 75, poz. 493, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz.U. z 1995 nr 16 

poz. 78, z późn.zm.) 
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