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Len austriacki Paź królowej Czosnek skalny

Mu ra wy kse ro ter micz ne… 
co to zna czy?

Mu ra wy kse ro ter micz ne to ciep ło lub ne zbio -
ro wi ska tra wia ste o cha rak te rze ste po wym,
któ rych wy stę po wa nie za leż ne jest od wie lu
czyn ni ków. Jed nym z nie zbęd nych uwa run -
ko wań jest su che, ka mie ni ste pod ło że za -
sob ne w wę glan wap nia o od czy nie
za sa do wym lub obo jęt nym. Two rzą się
w miej scach o du żym na sło necz nie niu i ma -
łej wil got no ści, o wy so kich tem pe ra tu rach
po wie trza i gle by. Na chy le nie te re nu, na któ -
rym wy stę pu ją, zwy kle wa ha się po mię dzy
20º a 30º. Dla te go też naj czę ściej wy stę -
pu ją na roz leg łych sto kach pa gór ków, stro -
mych zbo czach w do li nach rzecz nych
o eks po zy cji po łud nio wej, u pod nó ża oraz
na wy chod niach skał wa pien nych, a tak że
na pół kach i ścia nach skal nych.

Len au striac ki i in ne wa lo ry
mu raw w „Li go cie Dol nej”

Ro ślin ność kse ro ter micz ną na te re nie re zer -
wa tu two rzą prze de wszyst kim mu ra wy kse -
ro ter micz ne z ko strze wą bruzd ko wa ną,

ty mot ką Boeh me ra, ma cie rzan ką zwy czaj ną
i prze tacz ni kiem kło so wym. Wy stę pu ją tu
rów nież mu ra wy na skal ne z roz chod ni kiem
bia łym i czos nkiem skal nym oraz za ro śla
kse ro ter micz ne z li gu strem po spo li tym.
W 2011 r. re zer wat zo stał po wię kszo ny o są -
sia du ją cy od stro ny pół noc nej te ren, gdzie
wy stę pu je ro ślin ność ciep ło lub nych okraj ków
z cie mię ży kiem drob nok wia to wym i le biod -
ką po spo li tą. Re zer wat jest miej scem wy stę -
po wa nia kil ku na stu ga tun ków uzna wa nych
za za gro żo ne na te re nie Ślą ska Opol skie go.
Są to m.in.: oman szlach ta wa, goź dzik kar tu -
zek, że brzy ca rocz na, pa jęcz ni ca ga łę zi sta,
skal ni ca trój pal cza sta, ma rzan ka pa gór ko wa
oraz, cha rak te ry stycz ny dla oko lic Gó ry Świę -
tej An ny, len au striac ki. Do naj cie ka wszych
ga tun ków zwie rząt stwier dza nych na te re nie

re zer wa tu za li czyć na le ży pa zia kró lo wej, jasz -
czur kę zwin kę i gnie wo sza pla mi ste go.

Mu ra wy a użyt ko wa nie 
– sprzecz ność czy ko niecz ność?

Ochro nę naj cen niej szych frag men tów na tu -
ral nych bądź pół na tu ral nych eko sy ste mów
za pew nia m.in. sy stem pra wa kra jo we go.
Prze pi sy usta wy o ochro nie przy ro dy umoż -
li wia ją usta na wia nie m.in.: re zer wa tów przy -
ro dy, par ków kra jo bra zo wych, ob sza rów
Na tu ra 2000. Mu ra wy kse ro ter micz ne sta -
no wią przed mio ty ochro ny 124 ob sza rów
Na tu ra 2000 w Pol sce, z cze go 21 zlo ka li zo -
wa nych jest na Ślą sku. Są one rów nież chro -
nio ne w wie lu re zer wa tach w Pol sce, w tym
w re zer wa cie „Li go ta Dol na” i „Gó ra Gip so -
wa” w woj. opol skim. Obec ność mu raw

stwier dzo no rów nież w gra ni cach re zer wa tu
ge o lo gicz ne go „Gó ra Św. An ny”.
Mu ra wy kse ro ter micz ne i czło wiek – to ko re -
la cja, bez któ rej zbio ro wi ska te w dłuż szej
per spek ty wie cza so wej nie mo gą ist nieć. Po -
zo sta wio ne sa mym so bie, z cza sem ule ga ją
suk ce sji – za ra sta ją krze wa mi i drze wa mi.
Ich utrzy ma nie w do brym sta nie wy ma ga za -
tem eks ten syw ne go użyt ko wa nia, przy czym
op ty mal nym spo so bem na za cho wa nie ich
wa lo rów jest pro wa dze nie wy pa su. 

Ochrona czynna 
w „Ligocie Dolnej”

Dzia ła nia ma ją ce na ce lu od two rze nie zde -
ge ne ro wa nych mu raw w re zer wa cie roz po czę -
to w 2010 r., usu wa jąc drze wa i krze wy oraz
nie po żą da ną ro ślin ność ziel ną wy pie ra ją cą
ga tun ki mu ra wo we na ska łach wa pien nych.

W 2011 r. na tej sa mej po wierz chni usu wa -
no po ja wia ją ce się odro sty oraz wy ko szo no
ro ślin ność mu ra wo wą, a tak że pod da no pie -
lę gna cji sie dli ska na skal ne. W ko lej nych la -
tach, tj. 2012 – 2013, zlik wi do wa no za ro śla
drzew i krze wów z do dat ko wej po wierz chni ok.
3 ha, wy ko szo no ro ślin no ści mu raw i okraj -
ków z wy sie wem na sion na po wierz chni
wcześ niej opa no wa nej przez krze wy i drze wa. 
Ma jąc na uwa dze ko niecz ność kon ty nu o wa -
nia dzia łań ochron nych za i ni cjo wa nych w re -
zer wa cie, Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny
Śro do wi ska w Opo lu przy stą pi ła do re a li za cji
pro jek tu pn. „Ochro na naj cen niej szych mu raw,
tor fo wisk i zi mo wisk nie to pe rzy w opol skich
ob sza rach Na tu ra 2000”, współ fi nan so wa ne -
go ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko.

Jed nym z ele men tów pro jek tu są za bie gi zmie -
rza ją ce do cał ko wi te go od two rze nia i utrzy ma -
nia ist nie ją cych w re zer wa cie mu raw
kse ro ter micz nych oraz fi to ce noz na skal nych.
W 2014 r. kon ty nu o wa ne bę dą za bie gi wy ko -
na ne w po przed nich la tach, a do dat ko wo za -
pla no wa no usu nię cie na sa dzeń sos ny czar nej
z wierz cho wi ny Gó ry Li goc kiej.

Czy wiesz, że...?
… W la tach 60. XX wie ku na mu ra wach Li -
goc kiej Gó ry Ka mien nej stwier dzo no obec -
ność 599 ga tun ków mo ty li (noc nych
i dzien nych). Dziś jest ich za led wie kil ka na -
ście. Pro wa dzo ne dzia ła nia ochron ne ma ją
przy czy nić się do wzro stu róż no rod no ści flo -
ry stycz nej, a co za tym idzie – zwię ksze nia
licz by ga tun ków owa dów. 
… Bio kli mat mu raw ma du że wa lo ry bio te -
ra pe u tycz ne. Na sy ce nie po wie trza olej ka mi
ete rycz ny mi wy dzie la ny mi przez ro śli ny mu -
ra wo we, np.: z ro dza ju szał wia, ma cie rzan ka,
przy tu lia, do bre prze wie trza nie i wy so kie na -
sło necz nie nie ma ją po zy tyw ny wpływ na na -
sze sa mo po czu cie.

Re zer wat przy ro dy „Li go ta Dol na”
wychodnie wapienne, murawy kserotermiczne i barwne motyle

„Ligota Dolna” – to nie tylko nazwa miejscowości na terenie gminy Strzelce Opolskie,
ale również utworzonego w jej sąsiedztwie w 1959 r. rezerwatu przyrody, 

chroniącego unikalne zbiorowiska roślin kserotermicznych.
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