


Ogólna charakterystyka gminy Ogrodzieniec 

Gmina Ogrodzieniec położona jest 
w granicach Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Śląskiego, 
a jednocześnie na obszarze Parku Krajo-
brazowego Orlich Gniazd. Gmina znaj-
duje się w środkowo-wschodniej części 
województwa śląskiego, w niedalekiej 
odległości od trzech głównych aglome-
racji Polski południowej: Krakowa (60 
km), Katowic (55km) i Częstochowy 
(50km). 

Powierzchnia gminy ogółem wynosi 
86 km2. Blisko połowę powierzchni cał-
kowitej stanowią lasy. Gminę zamiesz-
kuje niespełna 10 tysięcy mieszkańców, 
z których połowa mieszka w Ogrodzień-
cu, a pozostała część w 10 sołectwach 
gminy (Fugasówka-Markowizna, Kieł-
kowice, Podzamcze, Giebło Kolonia, 
Giebło, Mokrus, Gulzów, Ryczów 
Kolonia, Ryczów, Żelazko-Śrubarnia). 
Obszar miasta i gminy leży w obrębie 
dwóch jednostek fizyczno-geograficz-
nych Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej 
na południu, wschodzie i północnym 
wschodzie oraz Wyżyny Śląskiej na za-
chodzie. Położenie to powoduje duże 
kontrasty krajobrazowe tego terenu.

Ogrodzieniec commune is situated at the borderland 
of a complex of landscape parks in Slaskie Province. It is 
also within Orle Gniazda landscape park. The commune 
is situated in central- eastern part of Slaskie Province 
and within a short distance from the three major cities of 
southern Poland, which are: Krakow (60km), Katowice 
(55km) and Czestochowa (50km). The total area of the 
commune is 86 square kilometers. 

Nearly half of the area is forest. The commune has 10 
thousands inhabitants. Half of them live in Ogrodzieniec, 
the other half in 10 villages: Fugasowka-Markowizna, 
Kielkowice, Podzamcze, Gieblo Kolonia, Mokrus, Gulzow, 
Ryczow Kolonia, Ryczow, Zelazko-Srubarnia. The town 
and the commune are located in two geographic units: 
Krakowsko-Wielunska Upland in the south, the east and 
northern-east and Slaska Upland in the West. This location 
causes immense contrasts of the terrain. The main value 
of the commune is unique, even as for Poland, beautiful 
Jurrasic landscape - fairytale world of inselebergs. The 
inselbergs are white picturesque rocks above the green 
surroundings - forests rich in undergrowth. 

Ogrodzieniec commune is a treasury of valuable 
monuments, the most important of which are the ruins of 
Ogrodzieniec castle dating back to the sixteen century. The 
commune has recreational and leisure areas suitable 
just for relaxing in the open air but also for 
activities such us rock climbing, fishing, 
hunting as well as horse riding, cross 
country skiing and cycling. Here 
there is one of the clearest sources 
in Poland - the source of river 
Centuria. The area is also home 
to the largest in Europe locality 
of Cochlearia polonica. Within 
the territory of the commune 
there is the highest hill in Jura 
Krakowsko-Czestochowska - Gora 
Janowskiego (Janowski’s Mount) at 
504 above the sea level. 

 Gminę charakteryzuje niezwykły w skali Polski, piękny jurajski krajo-
braz, który tworzy bajkowy świat ostańców - malowniczych, białych form 
skalnych górujących nad zielenią bogatych w runo leśne lasów. 

Gmina Ogrodzieniec to skarbnica cennych zabytków historii, 
z których najważniejszym są ruiny XIVw. Zamku Ogrodzienieckiego 
w Podzamczu. Gmina Ogrodzieniec posiada liczne tereny do wypoczynku 
i rekreacji na łonie natury: do uprawiania wspinaczki skałkowej, wędko-
wania i myślistwa ale także uprawiania jazdy konnej, narciarstwa biego-
wego, wyczynowej i rekreacyjnej jazdy rowerowej. Tutaj również znajdu-
ją się jedne z najczystszych źródeł wód w Polsce - źródła rzeki Centuria, 
w okolicach której zobaczyć można najliczniejsze w Europie stanowisko 
endemiczne - warzuchy polskiej. Na terenie gminy znajduje się najwyż-
sze wzniesienie na Jurze - Góra Janowskiego (504 m.n.p.m.).

General characteristics of Ogrodzieniec commune. 
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Ogrodzieniec commune is classified 
to Czestochowsko-Kielcka climatic 
zone. Its average temperature is 
6-7°C. July and August are the warmest 
months. Winter lasts on average 100 
days. Average rainfall is about 713 mm 
of which 61.1% falls in the summer. The 
local phenomenon is a high percentage 
of snowstorms due to the well-developed 
sculpture of earth’s surface and high 
amplitude of the temperatures. The 
northern winds are prevailing. 

Rzeźba terenu

Gmina Ogrodzieniec posiada cha-
rakterystyczną budowę geologiczną 
dla całej Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej. Bardzo ważny dla budowy 
geologicznej tego terenu był okres ery 
mezozoicznej, ok. 150 milionów lat 
temu. Wówczas cały obszar dzisiejszej 
Wyżyny zalało ciepłe morze, w którym 
w okresie jury środkowej odkładały się 
pokłady iłów rudonośnych. Decydują-
cy wpływ miał również okres górnej 
jury (malm), kiedy osadziło się kilka 
odmian, różnie litologicznie wykształ-
conych wapieni. Wapienie osadziły 
się w morzu jurajskim w wyniku na-
gromadzenia szczątków organizmów 
zwierzęcych i roślinnych: głowonogów, 
amonitów, ramienionogów, belemitów, 
gąbek, jeżowców. 

W okolicach Ogrodzieńca ponad 
warstwą bulastą i różowo-oliwkowymi 
marglami leżą utwory dolnego oksfor-
du. Są to margle glaukonitowe często 
zapiaszczone i wapienie margliste. 
Ponad nimi występują wapienie płyto-
we oraz wapienie skaliste środkowego 
i górnego oksfordu. Na powierzchni 
odsłaniają się w licznych kopankach 
margliste wapienie gąbkowe i wapienie 
skaliste, z których utworzone są skałki. 
Wapienie skaliste są to zwięzłe, maso-
we, pozbawione uławicenia lub niewy-
raźne uławicone utwory zawierające 
amonity, ramienionogi i gąbki. 

Utwory jurajskie w okolicy Ogro-
dzieńca miejscami pokryte są trzecio-
rzędowymi zwietrzelinami typu terra 
rossa oraz czwartorzędowymi piaskami 
i gruzem wapiennym. Wpływ tektoniki 
na morfologię okolic Ogrodzieńca za-
znacza się wyraźnie przede wszystkim 
w przebiegu dolin i wzniesień. Znaj-
dujące się w obrębie wzniesień skałki 
swoje rozmieszczenie zawdzięczają 
przebiegowi spękań ciosowych, wzdłuż 
których następował podział monolitów 
wapiennych oraz modelowanie ich 
fragmentów. W rejonie Podzamcza 
znajduje się jedno z najpiękniejszych 
skupisk skalnych wraz z wkompono-
wanym w nie renesansowym Zamkiem 
Ogrodzienieckim. W obrębie „miasta 
skalnego” Podzamcza można wyróżnić 
cztery grupy skałek położonych wzglę-
dem siebie kulisowo z południa ku pół-
nocy. Tworzą je formy słupowe, baszty 
i maczuga. Często formy te układają 
się w ciągi tworzące mury skalne. (Otę-
ska-Budzyn 1987).

Obszar Gminy Ogrodzieniec zaliczo-
ny został do Częstochowsko-Kieleckiej 
dzielnicy klimatycznej (R. Gumiński). 
Średnia temperatura powietrza wyno-
si 6-7o C. Do najcieplejszych miesięcy 
należy lipiec i sierpień. Zima trwa tu 
ok. 100 dni. Przeciętna suma opadów 
wynosi ok. 715 mm, z czego 61,1 % 
przypada na lato. Osobliwością tutej-
szego klimatu jest duży procent opadów 
w formie kurzawy, a jest to związane 
z silnie rozwiniętą rzeźbą terenu, duży-
mi różnicami wzniesień oraz znaczną 
amplitudą temperatur. Przeważającymi 
wiatrami są wiatry zachodnie.

The sculpture of the earth’s surface

Klimat
Climate

The geological scructure of Ogrodzieniec commune is typical of 
the whole Krakowsko-Czestochowska Upland. The Mesosoic was 
important to the area. 

During this period the whole area of the upland was flooded by 
a warm sea. Ore-bearing loams had been cumulated in the sea, in the 
middle Jura. Malm also had very important impact on the structure 
of the area as then various lithologically different lime rocks were 
deposited. They were deposited in the sea as a result of remains 
accumulations. The remains came from the organisms such us: the 
Cephalopoda, ammonites, the Brahopoda, belemnites, sponges and 
sea-urchins. 

In Ogrodzieniec proximity, above the pink and olive layer of 
marlaceus layer, there are formatons of Oxford. In places there are 
marlaceus glauconite layers and marly lime rocks. Above them are 
positioned plated limestone and rocky limestone of medium and 
high Oxford. Marlaceus spongy limestone and rocky limestone are 
visible on the surface at numerous excavations. Rocky limestone is 
a consistent mass without any layers or with barely visible layers. 
It contains ammonites, the Brahopoda and sponges. 

Jurassic formations in Ogrodzieniec are in some places covered 
with waste (terra rosa type) and quaternary sand as well as limestone 
rubble. The impact of the tectonics on morphology is clearly visible 
mainly in the shape of hills and gorges. The rocks situated at the hills 
are distributed according to ashlar’s cracks, along which the division 
of the monoliths and shaping of their fragments happened. 

In Podzamcze area can be found one of the most beautiful 
concentrations of rock group, together with Ogrodzieniec Castle. 
Inside the ,,stone city” Podzamcze there are four groups of rocks 
forming wings. The group consists of differently shaped rocks: 
columns, towers and a club. In places those shapes form chains-sort 
of rock walls. 

 fot. T. Gębuś

Jaskinie w górze BirówSkały przy zamku Ogrodzienieckim

Amonit

Aleja za zamkiem

Zachodnia ściana zamku
fot. P. Apel



Obszar gminy wchodzi w skład prowincji 
Niżowo-Wyżynnej Środkowoeuropejskiej 
oraz Krainy - Wyżyny Krakowsko - Wieluń-
skiej (Wł. Szafer). Wyjątkowo urozmaicona 
rzeźba terenu, duża różnorodność gleb 
i specyficzny mikroklimat zadecydowały 
o bogactwie i różnorodności szaty roślinnej. 
Podstawowym pierwotnym jej elementem 
jest roślinność leśna, której charaktery-
stycznym składnikiem są buczyny: zespół 
buczyny górskiej-sudeckiej oraz buczyny 
niżowej. Pozostałe zbiorowiska leśne ja-
kie występują na obszarze gminy to łęgi: 
olszowe, jesionowo-olszowe. Generalnie 
jednak na całym obszarze przeważają bory 
sosnowe. Wśród wszystkich zbiorowisk le-
śnych jakie odnotowano na obszarze gminy 
największą powierzchnię zajmują świeże 
bory sosnowe Leucobryo-Pinetum. Ich 
płaty porastają ubogie siedliska z przewa-
gą gleb bielicowych, o odczynie kwaśnym. 
Struktura tego zbiorowiska jest zazwyczaj 
3 lub 4 warstwowa. Drzewostan buduje sosna 
zwyczajna (największy udział) z domieszką 
brzozy brodawkowatej. Warstwę podszytu 
stanowią gatunki wchodzące w skład drze-
wostanu oraz świerk pospolity, buk, grab, 
topola osika. Podszyt stanowią: dereń świ-
dra, kruszyna pospolita, jałowiec pospolity 
i czeremcha amerykańska. Runo tworzą: 
borówka czarna i brusznica, śmiałek po-
gięty, kostrzewa owcza, poziomka pospolita 
oraz różne gatunki mszaków. Najlepiej wy-
kształcone fitocenozy Leucobryo-Pinetum 
spotykamy m.in. na południe od Ogro-
dzieńca. Tam, też na dnie lasu spotyka się 
licznie gatunki charakterystyczne ze związ-
ku Dicrano-Pinion tj. gruszyczki: mniejsza, 
zielonawa, jednostronna, jednokwiatowa, 
pomocnik baldaszkowaty, korzeniówka 
pospolita. Rosną tu też, niektóre storczyki 
- kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwony. 
Tam gdzie w runie udział wrzosu jest sto-
sunkowo duży wymienione powyżej gatunki 

The area of commune constitutes a part of a province - Low-Upland of 
Central Europe and a part of one o f Polish lands  - Krakowsko-Wielunska 
Upland. Exceptionally diversified earth’s surface, variety of soils and a 
specific microclimate- all of them had the influence on richness of local 
flora. The main and primary element of the flora there is forest with 
typicalof the area beech: Dentario enneaphyllidis-Fagetum and Carici- 
Fagetum Luzulo Fagetum. The rest of the forest habitats are mainly 
ash and alder-ash marshy meadows. Generally, however, Leucobryo-
Pinetum forests prevail in the whole area. Patches of such forest occur 
at poor soil areas with acid soils. The structure of the forest usually 
consists of 3 to 4 layers. The stand of trees comprises of pine and birch, 
whereas brushwood layer is created of trees: spruce, beech, hornbeam, 
aspen. Dogwood, alder buckworth, juniper and bird cherry build the 
brushwood as such. The undergrowth is based on bilberry and red berry, 
fescue, wild strawberry and the phylum Bryophyta. Leucobryo- pinetum 
is best developed in the area towards the south from Ogrodzieniec. This 
is where all the species typical of Dicrano-Pinion are found, namely: 
pyrola, heleborine, Indian pipe. Some of the orchids can also be found. 
Where heather occurs in abundance, the above named species do not 
exist. Eagle fern, however, is very common there and indicates a great 
potential of the habitat for creating any localities. Beech forests: Eu- 
Fagenion, Cephalanthero-Fagenion and Luzulo-Fagenion are in the 
second position when it comes to the total area. They creat a sort of a 
mosaic with Dentario enneaphyllidis-Fagetum and stenothermal Carici 
-Fagetum, especially round the inselbergs. Some of the patches of beech 
forests, thanks to the presence of lily of the valley and cleavers, gently 
introduce Carici-Fagetum. The later is common at the tops of the hills 
and at their southern slopes. Those locations are dry, warm and created 
by fertile soils. They are especially beneficial to all the stenothermal and 
calciphilous species. The area is rich in orchids: helleborine, twayblade 
and phanton orchis. In addition we can come across asarum, bluebell, 
of hepatica, woundworth and rare species of pea. The fertile Dentario 
enneaphyllidis- Fagetum is dominated by toothworth, ivy, dog’s mercury, 
anemone, ranum - culaceus plant. Tilio-Carpinetum forests take fertile 
and semi-fertile locations. At the areas mentioned above there are very 
few of them. Besides hornbeams, exist small quantities of beech. In the 
bushes’ layers, dogwood also occurs in places but in the undergrowth 
the main species are those of stenothermal. The patches of a deciduous 
forest are developing at the moment in the valley of Czarna Przemsza 
and its tributaries, as well as along river Centuria. 

Mainly we talk about alder-ash marshy meadow and alder swamp 
there.Pruno-Crataeggetum also exists there and constitutes the most 
widespread complex of the area. Those concentrations do not compose 
large patches but rather can be found at the verges of the forests and 
among the fields and meadows. The main components of the brushwood 
there are: the plum- tree, blackthorn, hawthorn and wild rose. Rest of 
the local flora does not belong to forest vegetation. In that group we have 
natural vegetation as well as semi-natural and introduced by a man.

To the first sub-group belong water, rush, peatbogs, meadows and 
grasslands plants. It is worth mentioning Cochlearietum polonica, 
which is endemic and although was initially introduced by a man at the 
source of the river centuria, it adapted to such extend that now it forms 
concentrations naturally. Xerotermic vegetation deserves our special 
attention as it occurs at southern slopes of Jurassic hills. 

Naked tops of limestone hills and inselbergs are the place to develop 
for stenothermal, calciphlous and xerothermic grasses. Here can be 
found very rare in Poland species such us: ground-pine, squinancy and 
germander. Forestless slopes of many hills are overgrown with grass, also 
with false brome grass. Threaten to those grasslands are afforestation 
and spontaneous post- pastures succession. Grasslands develop also on 
sands and dunes. 

Phragmitetea are represented there by a few units. Rushes are 
widely spread there and are a good habitat for birds. Reed occurs at 
damp locations as well as those drier. Sparganio-Glycerion fluitantis is 

Charakterystyka zbiorowisk roślinnych
Description of the vegetation

nie występują. Z kolei masowe występowanie orlicy pospolitej wskazu-
je na wyższy potencjał siedliskowy gleb. Pod względem zajmowanej po-
wierzchni na drugim miejscu plasują się lasy bukowe z podzwiązków: 
Eu-Fagenion, Cephalanthero-Fagenion i Luzulo-Fagenion. 

Wśród lasów bukowych najczęściej spotykanymi na omawianym 
terenie są płaty kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum. 
Tworzą one swoistą mozaikę z żyzną buczyną sudecką Dentario en-
neaphyllidis-Fagetum i ciepłolubną buczyną storczykową Carici-Fage-
tum, zwłaszcza w okolicach ostańców wapiennych. Niektóre płaty bu-
czyn, dzięki obecności takich gatunków, jak konwalia majowa, turzyca 
palczasta, przytulia wiosenna, tworzą łagodne przejście do termofilnej 
buczyny storczykowej. Typowe jej płaty spotyka się w szczytowych par-
tiach wzniesień na stokach o ekspozycji południowej. Są to siedliska 
suche i ciepłe, gdzie tworzą się gleby rędzinowe. Na takich siedliskach 
rozwijają się bardzo dobrze gatunki ciepłolubne i kalcyfile. Dużą rolę 
odgrywają w tym zespole storczyki, stąd też charakterystyczną buczy-
nę określa się często jako storczykową. Występują tu m.in. buławniki, 
kruszczyki, listera jajowata, gnieźnik leśny. Ponadto dość często spoty-
kamy tutaj takie gatunki jak: kopytnik pospolity, przylaszczka pospo-
lita, czyściec storzyszek, dzwonek brzoskwiniolistny oraz groszek czer-
niejący. Z kolei w żyznej buczynie sudeckiej dominują geofity, głównie 
żywiec dziewięciolistny i cebulkowy, licznie rosną również bluszcz po-
spolity, szczyr trwały, zdrojówka rutewkowata, zawilec gajowy i żółty. 
Lasy grądowe Tilio-Carpine-
tum zajmują siedliska żyzne 
i średniożyzne. Na oma-
wianym obszarze występują 
w śladowych ilościach. Obok 
grabu niewielką domieszkę 
stanowi również buk. W war-
stwie krzewów obok grabu 
spotykamy niekiedy derenia 
świdwa, w runie przeważają 
gatunki stanowisk ciepłych. 
W dolinie Czarnej Przemszy 
oraz jej dopływów, a także 
wzdłuż Centurii wykształ-
cają się płaty higrofilnych 
lasów liściastych. Są to głów-
nie łęgi jesionowo-olszowe 
Circaeo-Alnetum oraz oles 
porzeczkowy Ribo-nigri-Al-
netum. 

Na terenie Gminy Ogrodzieniec oprócz wyszczególnionych powy-
żej zbiorowisk leśnych możemy również spotkać zarośla tarninowo-
głogowe Pruno-Crataeggetum. Jest to najszerzej rozpowszechniony 
zespół roślinności krzewiastej na omawianym obszarze. Zbiorowiska 
te powierzchniowo nie tworzą większych płatów, lecz są często usytu-
owane na skraju lasów, na miedzach śródpolnych, rzadziej pośród łąk 
kośnych, niekiedy towarzyszą murawom nawapiennym. Podstawowy 
skład tych zarośli to: śliwa tarnina, głóg jednoszyjkowy, róża polna. 
W runie przeważają rośliny siedlisk ciepłolubnych. 

Pozostałe elementy roślinności to zbiorowiska nieleśne. W tej grupie 
zespołów znajdują się zarówno syntaksony reprezentujące roślinność 
naturalną, półnaturalną oraz synantropijną. Pierwszą podgrupę sta-
nowią zespoły roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej 
i murawowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu zespół Cochle-
arietum polonica. Zespół ten należy do syntaksonów endemicznych. 

represented only by one group - Cardamino- 
Beruletum and widely distributed in 
Centuria. Moreover, Calla palustris can 
be found in a nameless stream, which is 
a tributary of Czarna Przemsza. 

Sedges, the phylum Bryophyta and 
peatbogs are developing in Jozefow. 
They have, hidden among them, many 
of legally protected species such us: 
centaury, helleborine, buck bean, sow-
thistle. Molinietalia, Arrhenatheretalia and 
Trifolio-Plantaginetalia maioris are the 
three major groups of meadows. First of 
them are damp meadows, which are rarely 
mowed and therefore become wild and 
overgrown with forest. Molinion are also 
damp but are moved two or three times a year 
and are important for the local agriculture. 
In the grassland’s undergrowth there are 
rare grass species: Alopecurus pratensis, 
Holcus lanatus, Phleum pratense. 
Representatives of Papilionacea family 
also can be found. Abundant is existence 
of Molinia coerulea specimens and globe 
flower. Trifolio- Pantaginetalia maioris are 
typical of pastures, which develop in places 
where the grass becomes worn out. 

Darnel and dog’s tail grass grow on 
damp and fresh base. Darnel and Lolio 
plantaginetum plantain are the most 
common there. Calamagostietum epigei 
and Artemisietea are the most popular 
among Epilobietea. They constitute forests’ 
and meadows’ borders and are: Urtico-
Aegopodietum, Eupatorietum cannabini and 
Solidago serrotina. In farming predominantly 
two groups occur: Vicietum tetraspermae 
and Lamio-Veronicetum politae. Rojnik pospolity



Wprawdzie warzucha polska została 
wprowadzona sztucznie w źródliskowy 
odcinek Centurii, to jednak zaaklima-
tyzowała się do tego stopnia, że w chwili 
obecnej tworzy własne ugrupowania. Na 
szczególną uwagę zasługuje roślinność 
kserotermiczna, występująca na połu-
dniowych zboczach wzgórz jurajskich. 
Na nie pokrytych lasem wzgórzach wa-
piennych i ostańcach rozwinęły się wa-
pienio i ciepłolubne murawy naskalne 
i kserotermiczne. Występuje tutaj sze-
reg gatunków rzadkich w polskiej florze 
np. dąbrówka owłosiona, marzanka 
pagórkowa, ożanka pierzastosieczna. 
Odlesione stoki wielu wzgórz porastają 
również murawy m.in. z kłosownicą 
pierzastą. Zagrożeniem dla tych muraw 
jest zalesianie wzgórz oraz spontanicz-
na sukcesja po zaprzestaniu wypasu. 
Ponadto na wydmach i piaskach w doli-
nach występują murawy piaskowe. 

Zespoły szuwarowe z klasy Phrag-
mitetea reprezentowane są przez kilka 
syntaksonów. Najszerzej rozpowszech-
nionym z nich są szuwary - trzcinowy 
i mozgowy, stanowiący dobrą ostoję 
dla ptactwa błotnego. Fitocenozy 
z dominacją trzciny pospolitej notowa-
ne na opisywanym terenie znajdują się 

Łąki ze związku Molinion, mimo że są też wilgotne mają duże znacze-
nie gospodarcze. Są koszone dwa lub trzy razy w roku. Są tutaj obecne 
w runi łąkowej takie szlachetne trawy jak: Alopecurus pratensis, Holcus 
lanatus, Phleum pratense. Nie brak również przedstawicieli z rodziny 
Papilionacea. Obficie występuje tu też Molinia coerulea oraz wiele 
przedstawicieli jaskrowatych, w tym m.in. pełnik europejski. 

Zbiorowiska łąkowe zgrupowane w rzędzie Trifolio-Plantaginetalia 
maioris, stanowią typowe pastwiska bądź spodzichy tj. zbiorowiska 
dywanowe, rozwijające się w miejscach silnego deptania runi łąko-
wej. Użytki zielone z udziałem życicy trwałej i grzebienicy pospolitej 
Lolio-Cynosuretum, spotyka się na różnych podłożach od wilgotnych 

Charakterystyka zbiorowisk roślinnych
Description of the vegetation

Wawrzynek wilczełyko

zarówno na siedliskach mokrych jak i nieco przesuszonych. Ze związku 
Sparganio-Glycerion fluitantis reprezentowany jest tylko jeden zespół 
- Cardamino-Beruletum, szeroko rozpowszechniony w wodach potoku 
Centurii. Ponadto występują tutaj dobrze wykształcone płaty z czermie-
nią błotną Calla palustris w rozlewiskach bezimiennego potoku, będą-
cego dopływem Czarnej Przemszy. 

Niskoturzycowe, bogate w mszaki, torfowiska rozwijają się m.in. 
w Józefowie. Kryją one w swym wnętrzu wiele rzadkich i prawnie chro-
nionych gatunków, np. centuria pospolita, kruszczyk błotny, bobrek 
trójlistkowy, dziewięciornik błotny, mlecz błotny. Występujące na tym 
obszarze łąki reprezentują 3 rzędy: Molinietalia, Arrhenatheretalia 
i Trifolio-Plantaginetalia maioris. W obrębie pierwszego rzędu grupują 
się łąki wilgotne. Są one rzadko koszone stąd dziczeją i zarastają lasem. 

po świeże. Deptanie, zgryzanie czy 
łamanie roślin runi łąkowej powoduje 
eliminowanie z niej bardziej szlachet-
nych składników łąkowych - typowych 
dla łąk kośnych. Zespół życicy i babki 
trwałej Lolio Plantaginetum należy do 
najpospolitszych syntaksonów na oma-
wianym obszarze. W grupie zbiorowisk 
porębowych i okrajkowych z klasy Epi-
lobietea najpospolitszym jest syntakson 
- Calamagostietum epigei oraz z klasy 
Artemisietea - nitrofilne ugrupowania, 
tworzące najczęściej okrajki dla lasów 
lub łąk, mające z reguły ekotonowy cha-
rakter. Są to: Urtico-Aegopodietum, 
Eupatorietum cannabini i zbiorowisko 
z Solidago serrotina. W uprawach po-
lowych dominują dwa zespoły Vicietum 
tetraspermae i Lamio-Veronicetum 
politae.

Daphne
mezereum

Suchodrzew zwyczajnyŚliwa tarnina

Tatarak zwyczajny Jeżyna wzniesiona

Kminek zwyczajny

Las jesienią  fot. T.Gębuś



Arrhenatheretum elatioris. Rosną tutaj m.in. rajgras wyniosły Arrhenathe-
rum elatius, bodziszek łąkowy Geranium pratense, złocień właściwy Chrysan-
themum leucanthemum i firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi. 

Lasy w obszarze Podzamcza to monokultury jaworowe, świerkowe, sosno-
we lub modrzewiowe, bądź zadrzewienia mieszane liściasto - iglaste. Domi-
nują tutaj gatunki typowe dla siedlisk żyznych, zasobnych w węglan wapnia. 
Występują tu wapieniolubne rośliny naskalne, jak np. Semprevivum Soboli-
ferum i Alyssum calycinum oraz duża grupa gatunków związanych z glebami 
o charakterze rędzin wapiennych. Duży procent powierzchni projektowane-
go rezerwatu zajmują pola uprawne, co powoduje znaczny udział chwastów 

The most valuable areas - Reserve Podzamcze ( planned )

Podzamcze to sołectwo Gminy Ogro-
dzieniec położone w południowej części 
Wyżyny Częstochowskiej. Charaktery-
stycznym elementem krajobrazu tych 
okolic są grupy wapiennych ostańców 
skalnych o różnorodnych, czasem fan-
tastycznych kształtach. Wysokości po-
szczególnych skał wynoszą od 3 do 30 
m, zaś obwody grup skalnych - od 60 do 
700m. O walorach krajobrazowych tego 
terenu stanowią również ruiny renesan-
sowego zamku obronnego. Projektowa-
ny rezerwat krajobrazowy „Podzamcze” 
obejmuje ruiny zamku oraz przyległy, 
rozciągający się na południe i południo-
wy wschód, obszar zadrzewień, muraw 
kserotermicznych, łąk i pól uprawnych 
o powierzchni ponad 207 ha. 

Różnorodność siedlisk, spowodowa-
na ukształtowaniem terenu i związanym 
z tym zróżnicowaniem mikroklimatu 
sprawiła, że rozwinęły się tutaj różne 
typy zbiorowisk roślinnych, zarówno 
naturalne (naskalne murawy kseroter-
miczne), jak i pochodzenia antropoge-
nicznego (łąki, pola uprawne i sztuczne 
zalesienia). 

Najbardziej interesująco przedstawia-
ją się zbiorowiska naturalne i półnatu-
ralne. Należą tutaj: zespół zanokcicy 
skalnej i zanokcicy murowej - Asplenie-
tum trichomano - rutae- murariae. Roz-
wija się on głównie w szczelinach skał, 
a także w szczelinach murów otaczają-
cych zamek i murach samego zamku. Na 
spłaszczeniach szczytowych skał, gdzie 
znajduje się więcej materii organicznej, 
rozwija się murawa z oleśnikiem gór-
skim Libanotis montana. Rosną tutaj 
m.in. przelot pospolity Anthyllis vulne-
raria; szałwia okręgowa Salvia verticilla-
ta, krzyżownica zwyczajna Polygala vul-
garis, macierzanka zwyczajna Thymus 
pulegioides, przetacznik kłosowy Vero-
nica spicata, posłonek pospolity Helian-
themum ovatum. Na skałach i w ich oto-
czeniu występuje również zbiorowisko 
z wierzchliną spłaszczoną Poa compres-
sa, której towarzyszą m.in.: bylica pospo-
lita Artemisia campestris, driakiew żół-
tawa Scabiosa ochroleuca i biedrzeniec 
mniejszy Pimpi-nella saxifraga. Dwa 
wymienione wyżej zbiorowiska roślinne 
są najbogatsze pod względem składu 
florystycznego spośród występujących 
na tym obszarze. Na terenach płaskich, 
pozbawionych skał i nie zalesionych 
rozwija się zbiorowisko zbliżone do 
łąki rajgrasowej, reprezentującej zespół 

Obszary cenne przyrodniczo
Podzamcze is avillage located in the southern part of Czestochowa 

Upland. Typical of its landscape are groups of inselbergs with fancy 
shapes. The rocks are from 3 to 30 meters high, the groups are between 
60 and 700 meters in diameter. The ruins of the Reneissance castle are 
great assets of the area. Reserve Podzamcze, which is currently planned 
will enclose ruins and nearby afforestation area with xerotonic grasses, 
meadows and fields. The total area of the reserve will be 207 ha. 

Diversity of biotops caused by the sculpture of the earth’s surface 
and local microclimate leas to forming of diffirent types of vegetation: 
rock plants (xerotonic grasses), antropogenic vegetation (meadows and 
fields, afforestations). 

The most interesting are 
natural and semi natural 
concentratons of vegetation. 
Asplenietum trichomano-
rutae - murariae grows in 
rock cracks and in cracks in 
the walls surrounding the 
castle. On the tops of rocks, 
where the organic remains 
are concentrated grows 
Libanotis Montana. Species, 
which can also be found there: 
Anthyllis vulneraria, salvia 
Salvia verticillata, thyme 
Thymus pulegioides, Polygala 
vulgaris, Veronica spicata, 
Helianthemum ovatum. On 
the rocks and around them 
there is a concentration of 
Poa compressa accompanied 
by motherworth Artemisia 
campestris Scabiosa ochro-
leuca and burnet saxifrage 
Pimpi-nella saxifraga. Two of 
those concentratons are the 
biggest in the area. 

In flat territories with 
no rocks and no forest the 
habitat is good for rye-grass 
and Arrenatheretum elatoris. 
The specimens of such flora 
are: Arrehenatherum elatius, 

Geranium pratense Chrysanthemum 
leucanthemum and Lychnis flos-cuculi. 

Forest in Podzamcze consists of sycamore, 
spruce, pine and larch. Afforestation 
develops mixed deciduous and coniferous 
forests. Predominantly common are species 
typical of fecund and rich in calcium 
carbonate localities. Among calciphilous 
rock plants Semprevivum Sobolferum and 
Alyssum calycinum as well as a large group 
of species associated with fertile soils.

A large percentage of the area of the 
planned reserve comprises of fields which 
causes weeds to be commonly present in the 
local flora. Cornflower Centuerea cyanus, 
corn cockle Agrostemma githago and bent 
grass Apera spica-venti. Seven of domestic 
species are at the moment transforming into 
wild species; for example: plum-tree Prunus 
domestica, Lucerne Medicago Sativa 
and Echinops sphaerocephalus. Ruderal 
plants are present at the low percentage. 
The flora of the designed reserve is higly 
diversified and rich in species (342). Widely 
represented are mesophylls and all not very 
demanding plants. Xerotermic species are 
also common. On the other hand, shade - 
seeking and hygrophilous species are rare. 
13 of the species are legally. 

we florze. Najliczniej reprezentowane są archeofity (45 gatunków), a wśród 
nich chaber bławatek Centuerea cyanus, kąkol polny Agrostemma githago 
i miotła zbożowa Apera spica-venti. Na badanym terenie stwierdzono obec-
ność 7 gatunków przejściowo dziczejących roślin uprawnych (ergazjofigofi-
tów). Są to m.in. śliwa domowa Prunus domestica lucerna siewna Medicago 
sativa i przegorzan kulisty Echinops sphaerocephalus. Stosunkowo mały 
udział we florze badanego terenu mają rośliny ruderalne. Flora projektowa-
nego rezerwatu krajobrazowego „Podzamcze” odznacza się stosunkowo dużą 
liczbą gatunków (342) oraz znacznym zróżnicowaniem ekologicznym. Najlicz-
niej reprezentowane są gatunki mezofilne i ubikwistyczne. Duży udział mają 
również gatunki kserotermiczne. Najmniej liczne reprezentowane są rośliny 
cieniolubne i higrofilne. We florze projektowanego rezerwatu stwierdzono 
13 gatunków podlegających ochronie prawnej (Dryga 1994).

projektowany rezerwat „Podzamcze”

Skała „wielbłąd” przed zamkiem

Wschodnia ściana zamku

Zamek z lotu ptaka



Ryczów to sołectwo Gminy Ogrodzieniec położone na południowy 
- wschód od Zawiercia, w Paśmie Smoleńsko - Niegowonickim na połu-
dniu Wyżyny Częstochowskiej. Rzeźba omawianego obszaru wykazuje 
- jak na całej Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej - ścisłe związki z budową 
geologiczną starszego podłoża. 

Najbardziej charakterystycznym elementem morfologicznym są 
bardzo liczne, wysokie ostańce wapienne pochodzenia tektoniczno - 
krasowego. Ich wierzchołki stanowią kulminacje terenowe osiągające 
największe na tym obszarze wysokości, na przykład Góra Straszykowa 
- 494 m n.p.m., Wielki Grochowiec - 494 m n.p.m., Góra Ruska - 481 m 
n.p.m. We wnętrzu niektórych z nich rozwinęły się systemy jaskiniowe.

 
Innymi elementami rzeźby, mającymi związek z przeobrażonymi 

osadami rzecznymi, są piaszczyste formy eoliczne w postaci pokryw 
i wydm. Najbardziej charakterystyczną tego typu piaszczystą formę 
pokrywową stanowią piaski występujące w obniżeniu między skałkami 
w okolicach Ryczowa i Żelazka, zwane czasem „Ryczowską pustynią” 
lub też - na niektórych mapach - „Babskim brzuchem”. W piaskach tych 
są zachowane ślady oddziaływania surowych warunków klimatycznych 
z końca plejstocenu. Najlepiej rozwinięte zgrupowanie wydm występuje 
w rozległej dolinie na południu od Ruskich Gór. Mamy tu do czynienia 
z systemem niewielkich wydm parabolicznych i podłużnych porozdzie-
lanych obniżeniami deflacyjnymi. Obszar Ryczowa jest bardzo ubogi 
w zasoby wodne. Niewielkie są również zasoby wód podziemnych 
ze względu na szczelinowe spękanie utworów podłoża. 

Flora okolic Ryczowa odzwierciedla ścisłą zależność ze specyficzną 
budową geologiczną i rzeźbą terenu. Stwierdzono tutaj 745 gatunków 
roślin naczyniowych oraz 37 zbiorowisk roślinności wyższej. Ponad 
1/4 flory lokalnej stanowią gatunki bardzo interesujące z botanicznego 
punktu widzenia: 5,1% przypada na gatunki chronione 4,0% - na gatun-
ki górskie, 16,5% - na gatunki rzadkie. Na omawianym terenie wyraźnie 
dominują fitocenozy leśne, a wśród nich dużym zróżnicowaniem cechu-
ją się lasy bukowe. Stosunkowo mniej liczne są bory sosnowe związane 
z rozmieszczeniem utworów piaszczystych. Niewielki procent ogólnej 
powierzchni lasów stanowią łęgi i grądy. Występują one wzdłuż dolin 
rzecznych, odznaczając się dużym zniekształceniem. 

Roślinność okolic Ryczowa jest więc dość urozmaicona, ale naturalny 
charakter zachowały wyłącznie lasy w obrębie Ruskiej Góry i Kaczmar-
kowej Skały, Księżej Góry, Żelazka, Dziurawej Skały i Góry Grodzisko. 
Najcenniejsze przyrodniczo obszary to: „Ruskie Góry”, Straszykowe 
Skały, „Biśnik” i „Wielki Grochowiec”. W pobliżu „Straszykowych Skał” 
zobaczyć można płaty kolorowych muraw naskalnych z lepnicą zwisłą, 
szeleżnikiem większym, przelotem pospolitym i koniczyną pogiętą. 

Podobnie interesujący jest „Biśnik” - wzgórze wapienne o bogatej 
krasowej rzeźbie z jaskiniami, szczelinami i licznymi drobnymi wychod-
niami skalnymi. Obok ciekawej rzeźby terenu również interesująca jest 
tam flora naczyniowa. Wśród 17 rzadkich taksonów w skali kraju do 
prawdziwych osobliwości należą między innymi Asplenium viride i Co-
toneaster intergerrimus. Na terenie „Wielkiego Grochowca” występują 
dobrze zachowane płaty muraw kserotermicznych z dużym udziałem 
Gentianella amarella. Można tu spotkać również takie gatunki jak: 
Antenaria dioica, Centaurium erythraea subst. Erythraea, Erysimum 
odoratum, Fragaria viridis, Galium boreale, Inula helenium, Jovibarba 
sobolifera, Primula veria i inne. 

Bardzo ciekawe są ostańce wapienne znajdujące się wokół Wielkiego 
Grochowca: Łysa Pałka, Cisownik, Skałki, Księża Góra oraz Góra Gro-
dzisko i Dziurawa Skała. (Wika, Szczypek, Woźniak).

Ryczów is a village situated to the northern-east from Zawiercie. Ryczow 
is in Smolensko-Niegowonickie range in the south of Czestochowska upland. 
Geological structure of the area mentioned is linked to the structure of an 
elder geological base just like other parts of Krakowsko-Wielunska Upland. 

The most typical component of its morphology are numerous islenbergs of 
a Krastic origin. Their tops are the highest points of the area, as high as 494 
meters a.s.l. - Gora Straszykowa, 494 m a.s.l. - Wielki Grochowiec and or Gora 
Ruska at 481 m a.s.l. There are systems of caves inside some of them. The 
other components of earth’s surface sculpture are sandy eolith formations- 
sand-sheets and dunes.  The most typical formation in the area are sands in 
the depression among rocks in Ryczow and Zelazko surroundings. 

Obszary cenne przyrodniczo
The most valuable areas - Ryczow

They sometimes called Ryczowska pustynia - a desert or Babski 
brzuch (Woman’s belly). Traces of an impact made by harsh climatic 
conditions in late Pleistocen are still present in the surroundings. 
Well- developed concentrations of dunes are located in a wide gorge to 
the south from Gora Ruska. Tere are small parabolic dunes as well as 
elongated ones divided by deflationary depressions. 

Ryczow area is poor in sources of water. Subwaters resources are 
scarce due to cracks in a bed-rock formation. 

The flora of Ryczow depicts a close dependency between geological 
structure of and the earth’s surface sculpture. 754 species of vascular 
plants and 37 more primitive plants have been recognized. More 
than one-quarter of the local flora comprises of botanically very 

peculiar species. 5.1% of them are 
legally protected, 4.0% of them are 
mountain species and 16.5% of them 
are rare. In the above named area 
forest is distinctively prevailing. Beech 
forests are less common and related to 
the distribution of sandy formations. 
Marshy meadows and forest growing on 
a dry ground are both at low percentage, 
mainly occurring along river gorges and 
badly deformed. 

Vegetation of Ryczow is diversified 
but the natural state has been only 
maintained by forest in Ruska Gora, 
Kaczmarkowa Skala, Ksieza Gora, 
Zelazko, Dziurawa Skala and Gora 
Grodzisko. The most valuable areas 
are: Ruskie Gory, Straszykowe Skaly, 
Bisnik, Wielki Grochowiec. Around 
Straszykowe Skaly it is possible to see 
patches of colourful rocky meadows 
with cockscomb, lady’s finger, flyband 
and trefoil. 

Worth mentioning is Bisnik, a 
limestone hill with krasic formations: 
caves , cracks and minor bassets. 
Vascular vegetaton is very interesting 
too. Among 17 rare, even on nation 
scale species, the real peculiarities 
are Asplenium viride and Cotoneaster 
intergerrimus. Around Wielki 
Grochowiec occur well preserved 
xerotonic grasses with patches of very 
common Gentianella amarella. Also 
species such us: Antenaria dioica, 
Centaurium erythraea, Erysimum 
odoratum, Fragaria viridis, Galium 
boreale, Inula helenium, Jovibarba 
sobolifera, Primula veria etc. 

Inselbergs of very interesting shapes 
are found in surroundings of Wielki 
Grochowiec. They are called Lysa 
Palka. 

okolice Ryczowa

Las bukowy

Ruiny XIV w. Strażnicy w Ryczowie

Wnętrze lasu  fot. M. Markowski



Źródliska Centurii, które zachowały 
prawie naturalny charakter, położone 
są na granicy mezoregionów Garbu Tar-
nogórskiego i Wyżyny Częstochowskiej. 
Znajdują się one na granicy Gminy 
Ogrodzieniec i Gminy Łazy. 

Źródliska Centurii położone są w 
zwartym kompleksie leśnym, w którym 
dominuje suboceaniczny bór świeży 
Leucobryo-Pinetum. Większość jego 
płatów użytkowana jest gospodarczo. 

Sources of Centuria have remainded natural and 
unspoilt. They are situated at the border of regions 
Garb Tarnowski and Czestochowska Upland. 

The territory is rich in dense forest dominated by 
Leucobryo- Pinetum. Most of the patches are used 
for farming. The lowest part of sources’ surroundings 
comprise of peatbogs, marshes and species of willow. 
At the very sources, there are patches with Cochlearia 
polonica. Below the sources, an alder forest is 
transforming from the mixed ash-alder marshy meadow 
into an alder swamp. In the riverbed and in its spreads, 
can be found remains of rush vegetation. There have 
been 6 legally protected species established in the 
area. There are: Cochlearia Polonica (commom in the 
area), helleborine-Epipactis (common), Dactylorhiza 
majalis (quite common) and in the pine forest 
below the sources: Malaxismonophyllos (just a few 
specimens). Chimaphila umbellate is quite common. 
There are 3 species partially protected: cleavers, alder 
buckthorn and viburnum. Very interesting is the flora 
of Byophyta. 

Among those mentioned Cochlearia polonica has 
a special place as an endemic, which had died away in 
its natural habitat at the verge of Pustynia Bledowska. 
One of the very few occurrences of that plant in Poland 
is just at the sources of Centuria. Due to a great 
number of this populations, we are hoping to preserve 
Cochlearia polonica in its natural environment.

Obszary cenne przyrodniczo
The most valuable areas - Centuria’s sources

Na rozległym dnie obszaru źródliskowego występują głównie zbioro-
wiska torfowiskowe, podmokłe łąki oraz skupiska wierzby szarej, nato-
miast w pobliżu samych źródeł - płaty zbiorowiska z warzuchą polską 
Cochlearia polonica. 

Poniżej obszaru źródliskowego, brzegi Centurii porasta las olchowy 
o charakterze przejściowym pomiędzy łęgiem jesionowo-olchowym, 
a olsem porzeczkowym. W korycie rzeki i jej rozlewiskach występują 
fragmenty roślinności szuwarowej. Na terenie źródlisk Centurii stwier-
dzono występowanie 6 gatunków podlegających całkowitej ochronie 
prawnej. Są to: warzucha polska Cochlearia polonica (obficie), krusz-
czyki - szerokolistny Epipactis helleborine (obficie) i rdzawoczerwony 
E. atrorubens (obficie), kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis 
(dość licznie) oraz w borze sosnowym powyżej źródlisk, wyblin jedno-
listny Malaxis monophyllos (tylko kilka okazów) i pomocnik baldasz-
kowy Chimaphila umbellata (dość licznie). Ponadto na omawianym 
terenie występują 3 gatunki podlegające ochronie częściowej: przytulia 
wonna, kruszyna pospolita i kalina koralowa. Również interesująca jest 
flora mszaków omawianego terenu. Spośród 42 gatunków znanych do 
tej pory do najcenniejszych należą : bagnik (jedyne stanowisko na Wy-
żynie Śląsko - Krakowskiej) i źródliskowiec (jedno z dwóch stanowisk 
na tym obszarze).

Wśród wymienionych roślin na szczególną uwagę zasługuje warzu-
cha polska. Omawiany gatunek, będący endemitem Polski, wyginął 
na stanowiskach naturalnych, zlokalizowanych na obrzeżach Pustyni 
Błędowskiej. Jedno z nielicznych stanowisk znajduje się właśnie przy 
źródłach Centurii. Ze względu na znaczną liczebność populacji, rokuje 
największe nadzieje na przetrwanie warzuchy polskiej w środowisku 
naturalnym (Stebel, Białek, 2001). 

Cochlearia 
polonica

źródliska Centurii

Warzucha polska

Źródliska Centurii



Fauna gminy Ogrodzieniec
The Fauna of Ogrodzieniec commune

Różnorodny i interesujący jest świat 
zwierzęcy Gminy Ogrodzieniec. Jak do 
tej pory nie jest on dokładnie poznany 
szczególnie jeśli chodzi o bezkręgowce. 
Na uwagę zasługują m.in. motyle, które 
są związane z roślinnością kserotermicz-
ną. Są to m.in.: paź królowej, wszystkie 
rusałki: kratnik, ceik, pokrzywnik, oset-
nik, admirał, pawik, zawisaki, kraśnik 
sześcioplamek. 

Poza tym licznie występują tutaj inne 
owady (błonkówki, muchówki, pajęczaki, 
pluskwiaki, chrząszcze i inne). 

Stosunkowo najlepiej rozpoznaną 
gromadą kręgowców są ptaki. Jest to 
najliczniejsza gromada kręgowców w 
faunie Polski. Ptaki są ważnym indyka-
torem zmian zachodzących w środowisku 
przyrodniczym. Z gatunków typowych 
dla obszaru Jury, a więc również obszaru 
Gminy Ogrodzieniec, na uwagę zasługują 
gatunki, dla których naturalnymi miej-
scami lęgowymi są półki i wykroty skalne. 
Spotykamy tutaj białorzytkę, kopciuszka, 
pustułkę, kawkę, jerzyka (ostańce skalne, 
ruiny zamków). Obecnie większość tych 
ptaków zasiedla siedziby ludzkie. 

Niemniej interesujące są gatunki 
związane z terenami otwartymi, suchymi 
i jałowymi. Obszary te zasiedlają m.in. 
pokrzewka jarzębata, skowronek polny, 
srokosz. Częstym ptakiem lęgowym jest 
także dudek, który zamieszkuje tereny 
otwarte. Poza tym m.in. na obszarach 
rolniczych możemy spotkać kuropatwę, 
przepiórkę, świergotka łąkowego, pliszkę 
żółtą i siwą. 

of vertebrate in the Polish fauna. Birds are an important indicator of all 
changes happening in the environment. Typical of Jura and Ogrodzieniec 
commune are species, which nestle at the rock shelves and in hollows. 
We have here red start, kestrel, jackdaw and martler (inselbergs and 
ruins). At the moment most of birds are also living in human settlements. 
Species living in the open space, dry and barren, are also very interesting. 
Those areas are home to: white-throat, skylark and butcher-bird 
as well as hoopoe. All the agriculture areas are home to: partridge, quail, 
pipit, wagtail. 

Among forest birds there are many species 
of wood-pecker. There are lso many species 
of doves: ring-dove (lives close to human 
settlements), turtle-dove (commot the 
border areas between forests and fields) 
and stock-dove. Stock-dove is quite 
rare in Poland but numerous in the 
Ogrodzieniec commune as lives in 
beech forests. It nestles in old beech 
trees. In the woods we meet nightjar. 

Among other singing birds quite 
common are: coalmouse, fly-catcher, 
tree-creepers, nuthatch, redstart, blackbird, 
wren, green-finch, siskin, linnet, robin. 

At ponds and rivers, we can meet kingfisher (on 
Czarna Przemsza and its tributaries), moor-hen, coot, 
swan, several species of duck and the shore birds. Predatory birds 
are represented by: hawk, sparrow-hawk, buzzard, kestrel, English hobby 
and very rare bumble- eater. Amongst owls very common is tawny owl. 
Less common but still present are: little owl of Europe barn owl, 
which occurs at the agricultural and opened areas. Ravens and nut -
crackers can also be found. 

The Fauna of Ogrodzieniec commune is rich, interesting and not 
yet investigated, especially when it comes to invertebrate. Butterflies 
are worth mentioning as depending on the xerothermic vegetation: 
swallow-tail butterfly and several species of Vanessa. Other insects 
also have numerous representatives: hymenopteron, the order Diptera, 
the arachnids, the order Heteroptera, cockchafer and others. Birds 
are the most profoundly investigated and constitute the biggest group 

Assuming that in Poland there are 
222 species of birds, 100 of them can 
be found in the above mentioned area. 
Amphibians and reptiles are represented 
by tree toad, several species of frogs 
and toads, blind-warm, sand lizard, 
grass snake. The peculiarity of the area 
are bats, especially Vespertilionae. 
Mammals are a large group, among 
them deer hart, roe-deer and numerous 
population of wild boards. 

There are various rodents present, 
predatory rodents as well as the 
Insectivora. 

Z ptaków leśnych na uwagę zasługują dzięcioły: duży, średni, mały, 
czarny, zielonosiwy, zielony oraz krętogłów. Dość licznie reprezentowane 
są gołębie. Częsty jest grzywacz, synogarlica turecka (związana z siedziba-
mi ludzkimi), turkawka (częsta na granicy lasów i pól) oraz siniak. Dość 
duże jest zagęszczenie tego rzadkiego w Polsce gołębia. Siniak jest zwią-
zany z buczynami. Jako dziuplak gnieździ się w starodrzewach bukowych. 
W borach spotykamy lelka kozodoja. Z pozostałych drobnych ptaków 
śpiewających częstymi są: sikory (bogatka, czubatka, modra, sosnówka), 
ponadto muchołówki (białoszyja, mała, żałobna i szara), pełzacze (leśny 
i ogrodowy), kowalika, pleszka, białożytka, kos, strzyżyk, dzwoniec, czyż, 
makolągwa, gil. 

Na stawach i rzekach obserwować możemy zimorodka (Czarna Przemsza 
i mniejsze dopływy), kokoszkę wodną, łyskę, łabędzia niemego, różne ga-
tunki kaczek, siewkowate. 

Ptaki drapieżne reprezentowane są przez: jastrzębia gołębiarza, kro-
gulca, myszołowa, pustułkę, kobuza, spotkać można również bardzo 
nielicznego trzmielojada. Z sów licznie występuje puszczyk, sowa uszata. 
Obserwuje się również, choć mniej licznie, pójdźkę oraz płomykówkę, zwią-
zaną z obszarami otwartymi, terenami rolniczymi. Poza tym spotykamy tu 
również kruki i orzechówki. Przyjmując, że w Polsce występują 222 gatunki 
ptaków lęgowych (Tomiałojć 1990), to na omawianym terenie lęgowych jest 
ponad 100. 

Świat płazów i gadów reprezentowany jest przez rzekotkę drzewną, 
różne gatunki żab i ropuch, padalca, jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę 
żyworodną, zaskrońca. 

Osobliwością jest bogata pod względem jakościowym i ilościowym fau-
na nietoperzy, wśród których jest wiele gatunków rzadkich: nocek orzę-
siony, nocek Natterera, nocek łydkowłosy, nocek Bechsteina, podkowiec 
mały, podkowiec duży. 

Liczną grupę stanowią pozostałe ssaki, wśród nich jeleniowate re-
prezentowane przez sarny, jelenie, dużą populację stanowią tutaj dziki. 
Ponadto obserwować tutaj można znaczną liczbę innych przedstawicieli 
gromady, wśród nich gryzoni, owadożernych, łasicowatych, drapieżnych. 

Kaczki krzyżówki

Kraśnik sześcioplamek

Motyl rusałka

Odpoczywający daniel

Konik polny



BIBLIOGRAFIA:

1. Animag „Badania fauny na obszarze Juraj-
skich Parków Krajobrazowych w Województwie 
Katowickim”, Kraków 1991. 

2. Bąk K., „Środowisko przyrodnicze” Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
1999r. 

3. Czylok A., Wika S., Zygmunt J., „Szlaki Przy-
rodniczo-krajobrazowe okolic Błędowa”, Zarząd 
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. 
katowickiego 1995r.

4. Dyrga Z. „Wykaz roślin naczyniowych projek-
towanego rezerwatu przyrody „Podzamcze koło 
Ogrodzieńca”, Studia Ośrodka Dokumentacji 
Fizjograficznej, 1994r.

5. Morcinek G., (red), „Informator o Zespole 
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskie-
go”, 2000r.

6. Otęska-Budzyn J, „Wapienne ostańce koło 
Ogrodzieńca na Wyżynie Częstochowskiej”, 
Ochrona Przyrody, 1987r.

7. Stebel A., Białek B., „W sprawie ochrony źró-
dlisk Centurii na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej”, 
Chrońmy przyrodę ojczystą, 2001r.

8. Wika S., Szczypek T., Palowska M., Morcinek 
G., Cybulski M., Serwecińska G., Bąk T., „Walo-
ryzacja przyrodnicza terenu ZJPK” - północno-
zachodnia część.

9. Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 
województwa katowickiego cz1., Uniwersytet 
Śląski - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, 
1996r.

10. Wika S., Szczypek T., Woźniak G. „Walory-
zacja przyrodnicza obszaru sekcji Ryczów w Parku 
Krajobrazowym Orlich Gniazd”, Zespół Juraj-
skich Parków Krajobrazowych, Acta Biologica 
Silesiana 1992r.

Refugium is being planned in the central part of Jura Krakowsko-
Czestochowska to the south from Ogrodzieniec. The territory is typified 
by hills made of jurassic rocks and cut through by gorges created by 
erosion and denudation. On the ridges of the hills there are inselbergs 
with rock vegetation and surrounded by forest: mainly beech, mountain 
beech and mountain sycamore maple. In forestless territories, the 
inselbergs are accompanied by xerotenic steppe grass. In krastic rocks, 
caves are common. Caves with travestine formation are easy to meet. 
They are a winter refuge for bats. There are very few rivers in the 
area. The outstanding elements of the landscape are the hills made of 
limestone. Rocks form inselbergs localized on the hills’ slopes ( up to 
400 m). Sources situated among lime rocks and impervious lime rocks 
can be can be filled with pleistocenic sand. This is the case of Centuria’s 
sources, where Cochlearia polonica occurs. 

Hills are in places overgrown with climax forest and, where previously 
used as pastures, now are covered with xerotermic steppe grass. Due to 
sissapearance of pastures, many of the steppe grasses are overgrowing 
as a natural succession. Due to its location in transitive climatic zone, 
it constitutes important track for migration. At the refugim in sources 
of Centuria there is one numerous population of Cochlearia Polonica 
with good prognosis. The area is an enclave of natural and semi- 
natural ecosystems among urbanized industrial areas of Silesia and 
Czestochowa.

Ostoja planowana jest w środkowej części Jury Krakowsko-Często-
chowskiej, na południe od Ogrodzieńca. Teren ten charakteryzuje się 
łagodnymi wzniesieniami zbudowanymi ze skał jurajskich, poprzecina-
nymi dolinami pochodzenia erozyjno-denudacyjnego. Na grzbietach 
tych wzniesień znajdują się liczne ostańce wapienne z roślinnością 
naskalną, w większości otoczone lasami liściastymi. Są to głównie bu-
czyny: sudecka, storczykowa i kwaśna buczyna niżowa oraz jaworzyna 
górska. Na terenach wylesionych ostańcom wapiennym towarzyszą 
bogate florystycznie murawy kserotermiczne. W skrasowiałych skałach 
często spotkać można jaskinie z bogatą szatą naciekową, w których zi-
muje wiele gatunków nietoperzy. Sieć rzeczna jest słabo wykształcona. 

Wyróżniającym się elementem krajobrazu są wzgórza zbudowane z 
wapieni płytowych i skalistych będących utworami górnej jury. Wapie-
nie skaliste tworzą ostańce skalne zlokalizowane na stokach i szczytach 
wzniesień osiągających około 400 m n.p.m. 

W dolinkach wyżłobionych w masywie wapieni jurajskich wypływa-
ją zespoły źródeł dające początek potokom. Źródła usytuowane są w 
rejonie kontaktu wapieni górnej jury z nieprzepuszczalnymi utworami 
jury środkowej. Misy źródliskowe mogą być wypełnione piaskami plej-
stoceńskimi, jak to jest w przypadku źródeł Centurii, gdzie znajduje się 
zastępcze stanowisko endemitu warzuchy polskiej. 

Ostoja Środkowojurajska - Sieć NATURA 2000
Refugium in central Jura - Sieć Natura 2000

Wzgórza bywają porośnięte lasami klimaksowymi lub, jeśli były użyt-
kowane pastersko, pokryte są kwietnymi murawami kserotermicznymi 
i naskalnymi. Z powodu zaniechania pasterstwa wiele spośród muraw 
zarasta w procesie naturalnej sukcesji. Obszar charakteryzuje się dużą 
bioróżnorodnością. Ze względu na położenie w przejściowej strefie kli-
matycznej stanowi ważny szlak komunikacyjny dla migracji gatunków 
różnych elementów geograficznych. 

Na terenie ostoi, przy źródłach rzeki Centurii, znajduje się jedyna 
liczna i mająca dobre perspektywy populacja endemitu Cochlearia po-
lonica. Obszar stanowi enklawę ekosystemów naturalnych i półnatural-
nych wśród silnie zurbanizowanych terenów okręgów przemysłowych 
Śląska i Częstochowy.

Murawy naskalne

Murawy naskalne na górze Birów

Krępa

Marchew zwyczajna



Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazuję do rąk pierwszą 
publikację poświęconą florze i faunie Gminy 
Ogrodzieniec. Niezwykły jurajski krajobraz 
ukształtowany przez miliony lat w połączeniu 
z unikalną przyrodą stanowi jeden z głównych 
walorów naszej gminy. 

Katalog powstał aby zaprezentować 
Czytelnikom to, co mamy najcenniejsze 
na Ziemi Ogrodzienieckiej tj. piękno świata 
roślin i zwierząt. Wszyscy pragniemy o nie dbać 
i chronić je. Wierzę, że informator pomoże nam 
w tym aby bogactwo flory i fauny zachować dla 
przyszłych pokoleń.

   Burmistrz Miasta i Gminy 
  Ogrodzieniec

                Andrzej Mikulski

Dear Readers 

With great pleasure I present to you this first 
publication on fauna and flora of commune 
Ogrodzieniec. The amazing Jurassic park, 
which has been shaped throughout the period 
of million years together with the unique natural 
beauty of the nature are two main advantages of 
our commune. 

This brochure was created to present to our 
readers, what is the most valuable in the land 
of Ogrodzieniec : the beauty of its plants and 
animals. We all would like to protect them and 
preserve them. I believe that the brochure will 
help us to do so. The richness of the local fauna 
needs to be preserved for the future generations. 

 
        Mayor of Ogrodzieniec 
        and the commune 

        Mr Andrzej Mikulski 
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