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ŒLADAMI PROFESORA SZAFERA

W tym numerze Przyrody Górnego Œl¹ska zamieszczamy pierwsz¹ czêœæ biogramu Profesora W³adys³awa
Szafera w zwi¹zku ze 120 rocznic¹ jego urodzin. Autor biogramu przybli¿a Czytelnikom postaæ tego
wybitnego uczonego, którego s³owa apelu o ochronê przyrody z pierwszego numeru czasopisma Chroñmy
przyrodê ojczyst¹ z roku 1945 towarzysz¹ równie¿ Czytelnikom biuletynu Centrum Dziedzictwa Przy-
rody Górnego Œl¹ska od pierwszego jego numeru z roku 1995. Wyboru tych s³ów Profesora Szafera doko-
nano nie tylko ze wzglêdu na ich treœæ; nie bez znaczenia by³o te¿ to, i¿ Profesor Szafer – wybitny przy-
rodnik i twórca nowoczesnej ochrony przyrody w Polsce – urodzi³ siê w Sosnowcu, mieœcie po³o¿onym dziœ
w województwie œl¹skim.   
Postaæ Profesora W³adys³awa Szafera znana mi by³a ju¿ w szkole œredniej, gdy¿ moj¹ nauczycielka
biologii w V Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. W³adys³awa Broniewskiego w Katowicach-Ochojcu by³a
Pani Profesor Anna Fussek – absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego, która przybli¿y³a nam osobê Pro-
fesora i ówczesn¹ atmosferê studiów biologicznych. Kiedy w paŸdzierniku 1972 roku rozpocz¹³em studia
leœne w Krakowie, a wiêc w 2 lata po œmierci Profesora Szafera, pod¹¿a³em Jego œladami. Bywa³em 
w Zak³adzie Ochrony Przyrody PAN na ulicy Ariañskiej, w Instytucie Botaniki PAN i UJ na ulicy
Lubicz,w Ogrodzie Botanicznym UJ na ulicy Kopernika, a tak¿e na czwartkach botanicznych organi-
zowanych przez Polskie Towarzystwo Botaniczne. Moim Nauczycielem i Mistrzem by³ Profesor Stefan
Myczkowski – wieloletni asystent i doktorant Profesora Szafera w Zak³adzie Ochrony Przyrody PAN.
Dzie³o i ¿ycie tych uczonych s¹ dla mnie inspiracj¹ do aktywnoœci na polu ochrony ojczystej przyrody.

Jerzy B. Parusel
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Katarzyna Czerner-Wieczorek

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska zosta³o powo³ane
Zar z¹dzen iem Nr  204/92  Wojewody  Ka towick iego  z  dn ia  
15 grudnia 1992 r .  do badania,  dokumentowania i  ochrony 
o ra z  p rognozowania  s tanu  p r z y rody  Górnego  Œ l¹ska .
Z dniem 1 stycznia 1999 r .  Centrum jest  samorz¹dow¹ jednostk¹
bud¿etow¹, przekazan¹ województwu œl¹skiemu Rozporz¹dze -
niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 l istopada 1998 r .

WWAARRUUNNKKII   PPRREENNUUMMEERRAATTYY
Przyroda Górnego Œl¹ska ukazuje siê w cyklu czterech pór roku.
Zamówienia na prenumeratê indywidualn¹ i zbiorow¹ biuletynu przyj-
muje Poczta Polska. Bie¿¹ce numery mo¿na nabyæ w kioskach RUCHU
S.A. Sprzeda¿ archiwalnych i bie¿¹cych numerów prowadz¹ nastê-
puj¹ce instytucje: Ksiêgarnia ORWN PAN w Katowicach, Muzeum Œl¹-
skie w Katowicach, Muzeum Górnoœl¹skie w Bytomiu, Muzeum Górni-
ctwa Wêglowego w Zabrzu, Muzeum Œl¹ska Opolskiego w Opolu oraz
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wroc³awskiego we Wroc³awiu. Biule-
tyn mo¿na tak¿e zaprenumerowaæ w Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Œl¹ska. Warunkiem przyjêcia i realizacji zamówienia jest
otrzymanie z banku potwierdzenia wp³aty na konto: Kredyt Bank PBI
S.A. II/O Katowice, nr rach. 37 15001445 1214400344180000.
Zamówione egzemplarze przesy³ane bêd¹ poczt¹ zwyk³¹; mo¿na je tak-
¿e odebraæ w biurze Centrum. Cena jednego egzemplarza wynosi 2 z³.

WWSSKKAAZZÓÓWWKKII   DDLLAA  AAUUTTOORRÓÓWW
Biuletyn Przyroda Górnego Œl¹ska jest wydawnictwem przeznaczonym
do publikacji oryginalnych prac, krótkich komunikatów i artyku³ów
przegl¹dowych o przyrodzie Górnego Œl¹ska - jej bogactwie i ró¿norod-
noœci, stratach, zagro¿eniach, ochronie i kszta³towaniu, strukturze 
i funkcjonowaniu, a tak¿e o jej badaczach, mi³oœnikach i nauczycie-
lach oraz postawach cz³owieka wobec przyrody. Preferujemy teksty
oryginalne, o objêtoœci 1-4 stron standardowego maszynopisu. Zdjê-
cia przyjmujemy w postaci analogowej lub cyfrowej (minimalny roz-
miar 10x15 cm i rozdzielczoœæ 300 dpi). Ilustracje prosimy numerowaæ 
i osobno do³¹czyæ opis. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
niezbêdnych zmian treœci artyku³ów bez naruszania zasadniczych myœli
autora oraz zmiany tytu³u. Nades³anych maszynopisów redakcja nie
zwraca. Publikowanie nades³anego tekstu w innych wydawnictwach
autor powinien uzgodniæ z redakcj¹. Dopuszcza siê przedruki za zgod¹
autora i wydawcy. Za treœæ artyku³ów odpowiedzialnoœæ ponosz¹
autorzy. Prawa autorskie do zamieszczonych w biuletynie artyku³ów 
i zdjêæ s¹ zastrze¿one, ich reprodukcja jest mo¿liwa jedynie za
pisemn¹ zgod¹ redakcji. Wydawca prosi autorów o za³¹czenie nastê-
puj¹cych danych: stopieñ naukowy, miejsce pracy, krótki opis dorobku
i zakres zainteresowañ.

Autor otrzymuje dwa egzemplarze numeru bezp³atnie. 
Pogl¹dy wyra¿one na ³amach biuletynu s¹ pogl¹dami autorów

i niekoniecznie odzwierciedlaj¹ punkt widzenia wydawcy.

NAK£AD: 2000 egzemplarzy

Zajrzyj na stronê www.przyroda.katowice.pl 

Nr 45/2006

„...Pracujcie niestrudzenie dla ratowania tego, co ukochaliœcie... Pouczajcie o tym, ¿e idea ochrony przyrody jest
ide¹ na wskroœ demokratyczn¹, gdy¿ chroni ona skarby przyrody dla ca³ego spo³eczeñstwa... Przez poznanie 
i ochronê przyrody – do jej ukochania – oto nasze has³o!”

W³adys³aw Szafer (Chroñmy przyrodê ojczyst¹, Nr 1, 1945)

JESIEÑ ◆◆ AUTUMN ◆◆ HERB ST
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ŒWIAT ROŒLIN

I nteresuj¹cym przedstawicielem rodziny
motylkowatych, niespotykanym dot¹d 

w naszym regionie, jest groszek wschod-
niokarpacki. Jest to okaza³a bylina dorastaj¹ca
do 60 cm wysokoœci o wzniesionej, kanciastej
³odydze. Jej liœcie z³o¿one s¹ z 3 do 5 par wiot-
kich, du¿ych, krótko zaostrzonych jajowato-
eliptycznych, spodem matowych szarozielo-
nych listków. Doœæ du¿e przylistki w nasadzie
maj¹ z¹bki. Kwiatostan zbudowany jest z 5 do
20 kwiatów o jasno¿ó³tej z ciemnymi ¿y³kami
koronie, która po przekwitnieniu brunatnieje.
Brunatne i równow¹skie str¹ki opatrzone s¹
d³ugim dzióbkiem. Omawiany gatunek kwit-
nie od kwietnia do czerwca, jest geofitem.
Zimê prze¿ywa pod ziemi¹ w postaci k³¹czy.

Przez Polskê przebiega zachodnia granica
ogólnego zasiêgu groszku wschodniokarpa-
ckiego, który obejmuje Karpaty Wschodnie,
góry Pó³wyspu Ba³kañskiego oraz rozproszone
stanowiska na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie. W na-
szym kraju by³ dot¹d spotykany jedynie we
wschodniej jego czêœci, tj. na SuwalszczyŸnie, 
w Puszczy Bia³owieskiej, w okolicy Siedlec 
i W³oc³awka, na Wy¿ynie Ma³opolskiej, na Lu-
belszczyŸnie oraz w Bieszczadach.

Groszek wschodniokarpacki na ni¿u roœnie
w mezo- i eutroficznych lasach liœciastych,
ciep³olubnych d¹browach i ciep³olubnych za-
roœlach, natomiast w górach wchodzi w sk³ad
zio³oroœli. Gatunek ten objêty jest œcis³¹
ochron¹ prawn¹. Ze wzglêdu na rzadkoœæ wys-
têpowania zosta³ umieszczony na trzech regio-
nalnych czerwonych listach roœlin naczynio-
wych: Krainy Œwiêtokrzyskiej – poœród gatun-
ków rzadkich (R), Wy¿yny Lubelskiej i Roz-
tocza – jako nara¿ony na wyginiêcie (VU) oraz
Niziny Po³udniowopodlaskiej – wœród kryty-
cznie zagro¿onych (CR). 

Trzy nowe w skali kraju stanowiska groszku
wschodniokarpackiego odnaleziono na Wy¿y-
nie Czêstochowskiej. Pierwszym z nich jest
rezerwat Zielona Góra (gmina Olsztyn), gdzie
jeden kwitn¹cy okaz zaobserwowa³a w 1989
roku pani dr Barbara Fojcik z Katedry Botaniki
Systematycznej Uniwersytetu Œl¹skiego (infor-
macja ustna). W 2003 roku stwierdzono drugie
miejsce jego wystêpowania w projektowanym
rezerwacie G¹szczyk (na granicy gmin Czêsto-
chowa i Mstów; obserwator – Hubert Wenda).
Trzecie stanowisko zosta³o stwierdzone w 2005
roku na Górze Kokocówka, na po³udnie od
przysió³ka Mirów-Hektary (gmina Czêsto-
chowa, obserwatorzy – Agnieszka Henel i Pawe³
Hermañski). W 2006 roku potwierdzono wys-
têpowanie groszku wschodniokarpackiego na
wszystkich trzech omawianych stanowiskach.
Groszek roœnie tu w miejscach czêœciowo
ocienionych lub silnie przeœwietlonych, na
pó³nocno-wschodnich i pó³nocno-zachodnich
stokach wzgórz, zbudowanych z górnojurajskich
wapieni skalistych. Odnotowano go w p³atach
gr¹du subkontynentalnego i ¿yznej buczyny oraz
w zaroœlach leszczynowych na skraju lasu gr¹do-
wego. Na kontrolowanych stanowiskach popu-
lacja tego gatunku liczy³a od 41 do 93 okazów. 

Miejsca wystêpowania groszku wschod-
niokarpackiego w projektowanym rezerwacie
G¹szczyk oraz istniej¹cym rezerwacie Zielona
Góra nie s¹ zagro¿one. Populacja groszku na
Górze Kokocówka znajduje siê w prywatnym
lesie gr¹dowym. W 2006 roku dokonano tutaj
wycinki drzew i przeprowadzono drogê przez
p³at roœlinnoœci, w której wystêpuje  groszek.
Ze wzglêdu na potencjalne zagro¿enie popu-
lacji stanowisko to wymaga sta³ego moni-
toringu.

Odkrycie nowych stanowisk groszku
wschodniokarpackiego potwierdza konieczn-

oœæ ochrony i zachowania poroœniêtych boga-
tymi florystycznie lasami liœciastymi wapien-
nych wzgórz ostañcowych. Te ostoje bioró¿-
norodnoœci, po³o¿one poœród pól uprawnych 
i lasów gospodarczych, pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w za-
chowaniu wielu gin¹cych i chronionych gatun-
ków roœlin. Wystêpowanie tak rzadkiego ga-
tunku na terenie projektowanego rezerwatu
G¹szczyk jest kolejnym argumentem przema-
wiaj¹cym za jak najszybszym objêciem tego
obszaru ochrona prawn¹. W celu zachowania
najliczniejszej w województwie œl¹skim popu-
lacji groszku wschodniokarpackiego, propo-
nujemy obj¹æ Górê Kokocówka ochron¹ 
w formie zespo³u przyrodniczo-krajobrazo-
wego. 

GROSZEK WSCHODNIOKARPACKI
– NOWY GATUNEK WE FLORZE GÓRNEGO ŒL¥SKA

Agnieszka Henel (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska, Uniwersytet Œl¹ski, Katowice), Pawe³ Hermañski (Czêstochowska Grupa OTOP) 
Hubert Wenda (Mstów)

Groszek wschodniokarpacki w p³acie gr¹du na Górze Kokocówka

Kwiatostany groszku wschodniokarpackiego po przekwitniêciu

Nowe stanowiska groszku wschodniokarpackiego 
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Jurajski Klub Speleo z Bêdzina przez ponad
dwa lata z inicjatywy Mariusza B¹ka inwen-

taryzowa³ i bada³ jaskinie, nieczynne sztolnie,
podziemia oraz kopalnie na terenie Wy¿yny
Œl¹skiej. Podczas prac terenowych pomagali
nam Agnieszka Wower i Konrad Sachanowicz,
którzy badali faunê nietoperzy. W efekcie
przeprowadzonych prac zlokalizowano 146 ja-
skiñ i ma³ych pustek podskalnych oraz 33
sztolnie i podziemia. 

Najd³u¿sz¹ naturaln¹ jaskini¹ Wy¿yny
Œl¹skiej jest Siewierska o ³¹cznej d³ugoœci 250
metrów, natomiast wœród obiektów sztucznych
najd³u¿szym systemem korytarzy wyró¿niaj¹
siê Podziemia Tarnogórskie. Prawie wszystkie
jaskinie rozwiniête s¹ w wapieniach triaso-
wych, a wyj¹tkiem jest jedna pustka skalna 
w skale bazaltowej. 

Ciekawym obiektem naturalnym jest ma³e
schronisko Leœnych Œlimaków znajduj¹ce siê 
w okolicach Siewierza, gdzie bardzo licznie wys-

têpuje œlimak winniczek. Nietoperze s¹ bardzo
rzadko spotykane w pró¿niach naturalnych. 
W pustkach sztucznych stwierdzono wiêcej
nietoperzy, by³y to: nocek du¿y, nocek rudy,
nocek Natterera, mroczek póŸny i gacek bru-
natny. Nietoperze najliczniej wystêpuj¹ w Pod-

ziemiach Tarnogórskich, natomiast w Sztolni 
w Fio³kowej Górze ko³o Miko³owa oraz 
w Podziemiach Bêdziñskich stwierdzono tylko
kilka osobników. Wystêpowanie podkowców
ma³ych w Podziemiach Bêdziñskich nie zosta³o
w pe³ni udokumentowane (Przyroda Górnego
Œl¹ska, 18/1999: 4). W pobli¿u Sodowej Góry
(Jaworzno-Szczakowa) znajduj¹ siê podziemia,
w których wystêpuj¹ niezwyk³e formy grzybów
pleœniowych o barwie czarnej, bia³ej i ¿ó³tej –
wymagaj¹ce dok³adnego zbadania. Ze stropu
wytr¹caj¹ siê tu stalaktyty.

Najbogatszymi pod wzglêdem szaty nacie-
kowej s¹ Jaskinia Naciekowa na Górze Kijowej
oraz Jaskinia Brzêkowicka znajduj¹ce siê 
w okolicach Bêdzina. Zobaczyæ tu mo¿emy sta-
laktyty, stalagmity, bardzo liczne krystaliczne
polewy kalcytowe oraz niezwyk³e nacieki 
w kszta³cie kulistych korali, wystêpuj¹ce kolo-
nialnie na œcianach; s¹ to tzw. grzybki naciekowe. 

We wszystkich pustkach naturalnych i sztu-
cznych spotyka siê przedstawicieli œwiata
owadów i paj¹ki. Studniczki spotykane s¹ w bar-
dzo czystych wodach podziemnych pustek. Na
Wy¿ynie Œl¹skiej wystêpuj¹ tylko w jednym
miejscu – w Sztolni Poniemieckiej Mys³owice-
S³upna, w p³yn¹cej przez ni¹ rzeczce. Okolice
otworów wejœciowych obficie porastaj¹ mchy.
W okolicach P³oków ko³o Bukowna, w starych
Sztolniach Galeny na Krupniczce mo¿na za-
obserwowaæ wystêpowanie grzybów kapelu-
szowych rosn¹cych na butwiej¹cym drewnie 
w zupe³nych ciemnoœciach.

Na wyró¿nienie zas³uguje Jaskinia w Laskach
ko³o Olkusza, znajduj¹c¹ siê w ska³ach wêgla-
nowych martwicy wapiennej i bardziej zwiêz³ym
trawertynie (badana od niedawna m.in. przez
pracowników Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Œl¹skiego; ostatnie Sympozjum Speleo-
logiczne by³o te¿ m.in. poœwiêcone tej jaskini).

W jaskiniach rejonu chrzanowskiego (Góra
Bukowica, Pogorzyce, Bolêcin i Pi³a Koœcielecka)
wystêpuj¹ masowo kleszcze. 

Najwiêkszym problemem stwierdzonym 
w czasie inwentaryzacji pustek s¹ dzikie wysy-

piska œmieci w partiach przyotworowych. Naj-
mocniej zanieczyszczonymi obiektami s¹ jaskinie
i schroniska podskalne w Siewierzu. Parê lat
wczeœniej utworzono w ich okolicach du¿e
wysypisko œmieci groŸne dla jaskiñ, wód grun-
towych oraz znajduj¹cego siê niedaleko st¹d
Zalewu Przeczyckiego. Wysypisko zosta³o zasy-
pane ziemi¹, ale w jaskiniach nadal s¹ ogromne
iloœci œmieci. 

Jedyn¹ zachowan¹ (unikatow¹ na Wy¿ynie
Œl¹skiej) sztolniê glinki ogniotrwa³ej zlokali-
zowano w Siemoni ko³o Bêdzina. Najprawdo-
podobniej pochodzi ona z 1824 r. Podziwiaæ tu
mo¿na kolorow¹ glinê o barwach bia³ych,
szarych, br¹zowych, rudych, czerwonych,
¿ó³tych i ró¿owych. 

INWENTARYZACJA JASKIÑ, NIECZYNNYCH SZTOLNI, 
PODZIEMI I KOPALNI NA WY¯YNIE ŒL¥SKIEJ

Mariusz B¹k (Bêdzin)

Gacek brunatny w Podziemiach Bêdziñskich
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Podziemia Bêdziñskie

Grzyby pleœniowe w podziemiach Sodowej Góry

Sztolnia w Fio³kowej Górze II Sztolnia Poniemiecka w Mys³owicach-S³upnejJaskinia Siewierska I, II
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PRZYRODA NIEO¯YWIONA

1 I.A.1 Schronisko w Olkuszu 3 –
2 I.A.2 Jaskinia w Olkuszu 3 –
3 I.A.3 Jaskinia w W¹woziku 18 –2,5
4 I.A.4 Schronisko w Czy¿ówce I 6,3 –
5 I.A.5 Schronisko w Czy¿ówce II 7 –
6 I.A.6 Jaskinia w Diablej Górze 107 19
7 I.A.7 Jaskinia w Laskach 14 – 
8 I.A.8 Studnia Lessowa  w Boles³awiu I 4 –4
9 I.A.9 Studnia Lessowa w Boles³awiu II 3 –3

10 I.A.10 Studnia Lessowa w Boles³awiu III 4 –3
11 I.A.11 Studnia Lessowa w Boles³awiu IV 2,5 –2,2
12 I.A.12 Studnia Lessowa w Boles³awiu V 4 –3
13 I.A.13 Studnia Lessowa w Boles³awiu VI 3 –3
14 I.A.14 Studnia Lessowa w Boles³awiu VII 4 –1
15 I.A.15 Jaskinia S³awkowska 5,7 –
16 I.A.16 Schronisko przy Jaskini S³awkowskiej 3,1 –
17 II.B.1 Schronisko w Pogorzycach 5 –
18 II.B.2 Schronisko w Bolêcinie I 5,5 –
19 II.B.3 Schronisko w Bolêcinie II 3,5 –1
20 II.B.4 Schronisko Proste w Bukowicy 7 –
21 II.B.5 Schronisko Ma³e w Bukowicy 3,5 –
22 II.B.6 Schronisko Szerokie w Bukowicy 25 –
23 II.B.7 Schronisko Rozci¹g³e w Bukowicy 15 –
24 II.B.8 Jaskinia Piêtrowa w Bukowicy 26 –3
25 II.B.9 Schronisko Wnêka w Bukowicy 5,7 –
26 II.B.10 Schronisko Dziwne w Bukowicy 7,5 –
27 II.B.11 Jaskinia z Wysok¹ Sal¹ w Bukowicy 25 –
28 II.B.12 Jaskinia w Bokowisku w Bukowicy 38 –5
29 II.B.13 Jaskinia Zasypana Przepaœæ w Bukowicy 5 –3,5
30 II.B.14 Schronisko Skoœnie w Bukowicy 6 –
31 II.B.15 Schronisko Nisza w Bukowicy 4 –
32 II.B.10 Schronisko w Pile Koœcieleckiej I 12 –
33 II.B.11 Schronisko w Pile Koœcieleckiej II 12 –
34 II.B.12 Jaskinia Macieja 13 –1,2
35 III.C.1 Schronisko w D³ugoszynie I 2 –
36 III.C.2 Schronisko w D³ugoszynie II 2 –
37 III.C.3 Schronisko w Szczakowej 3,5 –
38 III.C.4 Schronisko Meanderek 4 –
39 III.C.5 Jaskinia w Jaworznie 36 –8,5
40 III.C.6 Studzienka nad Kamienio³omem P³etwonurków 4 –4
41 III.C.7 Schronisko Spêkana Szczelina 9 –4
42 III.C.8 Schronisko z Kalcytem 9 –
43 IV.D.1 Schronisko na Pasieczkach I w Imielinie 4 –
44 IV.D.2 Schronisko na Pasieczkach II w Imielinie 5 –
45 IV.D.3 Schronisko na Golcówce 3 –
46 IV.D.4 Studnia w Pasieczkach I 4 –4
47 IV.D.5 Studnia w Pasieczkach II 7 –7
48 V.E.1 Schronisko w Krasowach 3 –
49 VI.F.1 Jaskinia w Triasowej Górze 24,5 –
50 VI.F.2 Schronisko przy Jaskini w Triasowej Górze 20 +2,5
51 VI.F.3 Schronisko Pod Wiszarem 8,5 –
52 VI.F.4 Jaskinia D¹browska 12 –6,5
53 VI.F.5 Schronisko w Strzemieszycach Wielkich 3 –
54 VII.G.1 Schronisko przy Zamku w Bêdzinie 2,5 –
55 VII.G.2 Schronisko w Górkach Ma³ob¹dzkich 3 –
56 VII.G.3 Studzienka w Górkach Ma³ob¹dzkich 5 –2,5
57 VII.G.4 Schronisko pod Okapem 2 –

w Górkach Ma³ob¹dzkich
58 VII.G.5 Schronisko Dwuotworowe 3 –1

w Górkach Ma³ob¹dzkich
59 VII.G.6 Schronisko na Piaskach 6 –
60 VII.G.7 Schronisko w Czeladzi II 2 –
61 VII.G.8 Schronisko w Czeladzi II 2 –
62 VIII.H.1 Jaskinia Brzêkowicka 45 –1
63 VIII.H.2 Jaskinia Dwuotworowa w D¹biu 7 –
64 VIII.H.3 Schronisko w D¹biu Dolinie 4,7 –
65 VIII.H.4 Jaskinia z Salkami w D¹biu 7,4 –1
66 VIII.H.5 Schronisko w D¹biu 6 –
67 VIII.H.6 Schronisko Zniszczone 4 –
68 VIII.H.7 Schronisko w Sarnowie 6 –
69 VIII.H.8 Schronisko w Czerwonej Skale 5,8 –
70 VIII.H.9 Jaskinia na Dorotce 9 –7
71 VIII.H.10 Aven na Górze Kijowej I brak danych – 
72 VIII.H.11 Aven na Górze Kijowej II brak danych – 

L.p Nr inwen-
tarzowy Nazwa jaskini lub schroniska D³ugoœæ 

(m)
Deniwelacja

(m)
L.p Nr inwen-

tarzowy Nazwa jaskini lub schroniska D³ugoœæ 
(m)

Deniwelacja
(m)

73 VIII.H.12 Aven na Górze Kijowej III 3,2 –1
74 VIII.H.13 Aven na Górze Kijowej IV 2,1 –1
75 VIII.H.14 Aven na Górze Kijowej V 2,5 – 
76 VIII.H.15 Aven na Górze Kijowej VI 5 –1,7
77 VIII.H.16 Aven na Górze Kijowej VII 3,5 –1,7 
78 VIII.H.17 Aven na Górze Kijowej VIII brak danych –
79 VIII.H.18 Aven na Górze Kijowej IX brak danych – 
80 VIII.H.19 Aven na Górze Kijowej X 3,8 –1,2 
81 VIII.H.20 Aven na Górze Kijowej XI brak danych –
82 VIII.H.21 Aven na Górze Kijowej XII brak danych – 
83 VIII.H.22 Aven na Górze Kijowej XIII 2,5 –0,5
84 VIII.H.23 Aven na Gorze Kijowej XIV 3,9 –1,3
85 VIII.H.24 Aven na Górze Kijowej XV 2,2 –1,2
86 VIII.H.25 Aven na Górze Kijowej XVI brak danych –
87 VIII.H.26 Jaskinia Naciekowa na Górze Kijowej 31 –10
88 VIII.H.27 Jaskinia na Górze Kijowej 7 –2,5
89 VIII.H.28 Schronisko na Górze Kijowej 2 –
90 VIII.H.29 Schronisko Zamszone na Górze Kijowej 3 –
91 VIII.H.30 Schronisko Tuneli Kijowskich 2,6 –
92 VIII.H.31 Schronisko Jamiste na Górze Kijowej 3 –
93 VIII.H.32 Schronisko Niskie na Górze Kijowej 6 –1
94 IX.I.1 Schronisko w Dziewkach brak danych –
95 IX.I.2 Schronisko w Kamienio³omie Dolomitu I 8,5 –1
96 IX.I.3 Schronisko w Kamienio³omie Dolomitu II 6 5
97 IX.I.4 Jaskinia Siewierska I 100 –
98 IXI.5 Jaskinia Siewierska II 250 –6
99 IX.I.6 Schronisko Siewierskie I 6 –

100 IX.I.7 Schronisko Siewierskie II 8 –
101 IX.I.8 Schronisko Siewierskie III 8 –
102 IX.I.9 Schronisko Siewierskie IV 11 –
103 IX.I.10 Schronisko Siewierskie V 4 +1
104 IX.I.11 Schronisko Siewierskie VI 7 –
105 IX.I.12 Schronisko Siewierskie VII 17 –
106 IX.I.13 Schronisko Siewierskie VIII 11 –
107 IX.I.14 Jaskinia nad Kamienio³omem w Siewierzu 13,6 –1
108 X.J.1 Schronisko Leœnych Œlimaków 2,7 –
109 X.J.2 Studnia w Leju I 4 –4
110 X.J.3 Studnia w Leju II 5,5 –5,5
111 X.J.4 Studnia w Leju III 4 –4
112 X.J.5 Studnia w Leju IV 4 –4
113 X.J.6 Studnia w Leju Œlimaków 10 –10
114 X.J.7 Schronisko w Bukowej Górze I 3,7 –3,1
115 X.J.8 Schronisko w Bukowej Górze II 2,1 –
116 X.J.9 Jaskinia w Studni w Chruszczobrodzie 9,6 –9,6
117 XI.K.1 Jaskinia Dolomitowa 22 +2,5
118 XI.K.2 Schronisko przy Jaskini Dolomitowej 2,1 –
119 XI.K.3 Schronisko w Kamienio³omie Z¹bkowice 4 –
120 XII.L.1 Jaskinia w Myszkowicach brak danych –
121 XII.L.2 Jaskinia ¯ydowska 11,3 3
122 XII.L.3 Jaskinia pod Wiszarem w RogoŸniku 25 5,5
123 XII.L.4 Schronisko w Kamienio³omie w RogoŸniku 7 –
124 XII.L.5 Studnia w Orzechu ko³o Œwierklañca 12 –12
125 XII.L.6 Schronisko w Zaroœlach 4 –
126 XII.L.7 Schronisko w W¹woziku 3,7 –
127 XII.L.8 Szczelina Du¿a w Do³kach 9 –5
128 XII.L.9 Szczelina Ma³a w Do³kach 5 –2,5
129 XIII.£.1 Schronisko Tunel Blachowicki 8 +5
130 XIII.£.2 Jaskinia na Blichówce 20 +6,5
131 XIII.£.3 Schronisko na Pó³ce 3 –1,5
132 XIV.4 Schronisko w Zbros³awicach-Kamieñcu 3,8 +2,5
133 XV.N.1 Schronisko w Micha³kowicach I 13 –
134 XV.N.2 Schronisko w Micha³kowicach II 4 –
135 XV.N.3 Schronisko w Micha³kowica III 14 –2,5
136 XVI.O.1 Schronisko w Szczepanku I 21 –1,5
137 XVI.O.2 Schronisko w Szczepanku II 9 –0,5
138 XVI.O.3 Schronisko w Szczepanku III 30 2
139 XVI.O.4 Schronisko w Szczepanku IV 5 –1
140 XVI.O.5 Jaskinia Che³mska 21 –7 
141 XVI.O.6 Schronisko w Rezerwacie 4 – 
142 XVI.O.7 Schronisko Otmickie I 5 +3,2
143 XVI.O.8 Schronisko Otmickie II 3 –
144 XVI.O.9 Schronisko Otmickie III 4,5 4,5 –
145 XVI.O.10 Schronisko Strzelce 4 +1,5
146 XVI.O.11 Schronisko nad Odr¹ 4 –
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J ednym z bardziej tajemniczych
ptaków trzcinowisk jest b¹k, nale-

¿¹cy do rzêdu brodz¹cych i rodziny
czaplowatych. Teren wystêpowania
b¹ka ci¹gnie siê szerokim pasem przez
ca³¹ Eurazjê. Poza tym ptak zamieszku-
je po³udniow¹ i pó³ocno-zachodni¹
Afrykê. Podobne gatunki ¿yj¹ w Ame-
ryce i Australii. W Europie wystêpuje 
w rozproszeniu (szacuje siê, ¿e oko³o
20-44 tys. par); licznie tylko w jej
wschodniej czêœci, zw³aszcza bardzo li-
cznie na terenach wokó³ Morza Czar-
nego (w Rosji 10-30 tys., a na Ukrainie
4,0-4,3 tys. par), natomiast w zacho-
dniej Europie jest rzadkim ptakiem
nizin. W Polsce niezbyt liczny lêgowy,
w ca³ym kraju w liczbie oko³o 2000 teryto-
rialnych samców.

Najwiêksze populacje b¹ka zasiedlaj¹ dolinê
Biebrzy, dolinê Baryczy, Pojezierze £êczyñsko-
-W³odawskie i dolinê Górnej Narwi. Gatunek
ten odznacza siê du¿ymi fluktuacjami liczebnoœ-
ci, miejscami zanik³, ale ostatnio jego populacja
przejawia tendencje wzrostowe. Najwiêcej sta-
nowisk lêgowych tego ptaka zanotowano 
w Wielkopolsce (280-300), na Warmii i Mazu-
rach (290-370), LubelszczyŸnie (200-250),
pó³nocnym Podlasiu (l50-250) i Mazowszu z po-
³udniowym Podlasiem (170-220). Wiêkszoœæ
œrodkowoeuropejskich b¹ków wêdruje jesieni¹
do krajów œródziemnomorskich, a nawet do
równikowej Afryki. Nieliczne pozostaj¹ na zimê
na pó³noc od Alp. Populacje po³udniowe s¹
osiad³e. 

B¹k to du¿a, masywna czapla o grubej szyi:
d³ugoœæ jego cia³a wynosi 62-80 cm, rozpiêtoœæ
skrzyde³ 100-120 cm, jego ciê¿ar to oko³o
1200 g. Upierzenie ptaków doros³ych jest p³o-

wobr¹zowe (o barwie trzciny) z pod³u¿nymi
prêgami, wierzch g³owy jest czarny, gard³o bia³e.
Samica jest podobna do samca, lecz nieco
mniejsza. M³odociane osobniki maj¹ upierzenie
jak doros³e, lecz o nieco bledszych ciemnych
plamach (s³omkowo¿ó³tych) i s³abiej zazna-
czonym „w¹sie”. 

B¹ki poruszaj¹ siê powoli i ostro¿nie. Odpo-
czywaj¹c stoj¹ skulone na jednej nodze, tak ¿e
d³uga szyja zupe³nie niknie w piórach. Pazury
œrodkowych palców s¹ wyposa¿one w rogowe
grzebienie, które s³u¿¹ ptakom m.in. do tego,
aby oczyœciæ z mu³u wnêtrze dzioba po ³owieniu
ryb, pe³ni¹ zatem rolê naturalnej szczoteczki do
zêbów. 

B¹k widziany w locie mo¿e w pierwszej
chwili sprawiaæ zaskakuj¹ce wra¿enie po³¹czenia
sowy i czapli. Lec¹c nisko nad trzcinami czêsto
trzyma szyjê wpó³wyci¹gniêt¹, natomiast pod-
czas d³u¿szego przelotu jest ona wci¹gniêta (lot
ze zgiêt¹ szyj¹ jest cech¹ charakterystyczn¹
czaplowatych). Dziêki miêkkiemu „sowiemu”

upierzeniu b¹k lata prawie bez-
szelestnie; skrzyd³a ma szerokie 
i okr¹g³e. W locie odzywa siê kró-
tkim, gard³owym „aury”, przy-
pominaj¹cym g³os czapli siwej.
Zaniepokojony ptak przyjmuje
pionow¹ postawê maskuj¹c¹ (sta-
wianie s³upka): wyci¹ga szyjê 
i podnosi dziób do góry; pod³u¿ne
ciemne prêgi na gardle i piersi
powoduj¹, ¿e staje siê niewi-
doczny wœród ³odyg zesz³orocznej
trzciny. B¹k mo¿e w tej pozycji
zastygaæ w bezruchu na ca³e go-
dziny niczym pos¹g, czekaj¹c a¿
niebezpieczeñstwo minie. Potrafi
przy tym poruszaæ siê niezwykle

powoli, co pozwala mu pozostaæ nieza-
uwa¿onym. Podczas wspinaczki po ³odygach
trzcin obejmuje naraz kilka roœlin i krzy¿uje nogi.
Dopiero w ostatecznoœci wzlatuje pionowo 
w górê i po przebyciu niewielkiego dystansu po-
nownie opada w trzciny. Gdy nie ma mo¿liwoœ-
ci ucieczki lub zostaje nagle zaskoczony, stroszy
pióra, by wydaæ siê wiêkszym i groŸniejszym:
rozpoœciera skrzyd³a na kszta³t ko³a i otwiera
dziób, pokazuj¹c jasnoczerwone gard³o. Nastêp-
nie mocno uderza dziobem, kieruj¹c go w stronê
oczu napastnika. 

B¹ka widuje siê rzadko, gdy¿ prowadzi bar-
dzo skryty tryb ¿ycia pod os³on¹ rozleg³ych 
trzcinowisk, które stanowi¹ jego œrodowisko
bytowania. Zasiedla p³ytkie zbiorniki wszystkich
typów (starorzecza, jeziora, stawy rybne, du¿e
torfianki i glinianki, zbiorniki retencyjne) 
z szerokimi pasami trzciny lub pa³ki oraz silnie
zaroœniête wysokimi szuwarami, zabagnione
tarasy zalewowe rzek. Wystêpowanie b¹ka jest
uzale¿nione od poziomu wody, zapewniaj¹cego

B¥K – PTAK OSTRO¯NY I SKRYTY
Dariusz Szyra (Wodzis³aw Œl¹ski)

1 I.A.1. Sztolnia na Krupniczce I 105,5 –7  
2 I.A.2. Sztolnia na Krupniczce II 15? –
3 II.B.1. Podziemia w Boles³awiu 20 –3
4 III.C.1. Podziemia w Sodowej Górze 210 –
5 IV.D.1.  Sztolnia w Strzemieszycach 15 –12 
6 IV.D.2. Sztolnia Ksawery w Strzemieszycach brak danych brak danych
7 IV.D.3. Sztolnia Wodna w Strzemieszycach 7 –2
8 IV.D.4 Zabytkowa sztolnia „Sztygarka” 400 –14

w D¹browie Górniczej
9 V.E.1. Podziemia Sosnowieckie 27,5 –

10 V.E.2. Podziemia w Zagórzu I 31,4 –2,5
11 V.E.3. Podziemia w Zagórzu II 19,6 –2,9
12 V.E.4. Podziemia w Zagórzu III 37 +7
13 V.E.5. Podziemia Zagórzañskie 26 –
14 VI.F.1. Sztolnia Poniemiecka 253,7 –5

w Mys³owicach-S³upnej
15 VII.G.1. Podziemia Bêdziñskie  680 25
16 VII.G.2. Kopalnia Niskopok³adowa Wêgla 374 +2

Kamiennego Bêdzin-Ksawera

17 VII.G.3.  Tunele Starej Górniczej Kolei I 66    –
18 VII.G.4.  Tunele Starej Górniczej Kolei II 30    –
19 VII.G.5. Sztolnia w Szybie w Górkach Ma³ob¹dzkich 31 –3,7
20 VII.G.6. Tunel przy Sztolni w Górkach Ma³ob¹dzkich 30 –
21 VIII.H.1. Sztolnia w Siemoni 72,5  2
22 IX.I.1. Podziemia pod Parkiem Koœciuszki brak danych brak danych

w Katowicach
23 X.J.1. Podziemia Tarnogórskie: Sztolnia Wodna brak danych brak danych

G³êboka Fryderyka
24 X.J.2. Podziemia Tarnogórskie I 25000   40   
25 X.J.3. Podziemia Tarnogórskie II 10000   20
26 X.J.4. Podziemia Tarnogórskie Sztolnia za Kruszark¹ 30  –
27 X.J.5. Podziemia Tarnogórskie III 600    –30
28 X.J.6. Podziemia Tarnogórskie IV 1700     –40
29 XI.K.1. Sztolnia (Guido) w Zabrzu 1500 –35
30 XI.K.2. Sztolnia Zabrzañska (Gulik) 2400     –4
31 XII.L.1. Sztolnia w Fio³kowej Górze I 14 –
32 XII.L.2. Sztolnia w Fio³kowej Górze II 96 –
33 XIII.£.1. Zabytkowa Kopalnia „Ignacy Hoym” w Rybniku 1000? ok.–400?

L.p
Nr inwen-
tarzowy Nazwa 

D³ugoœæ 
(m)

Deniwelacja 
i g³êbokoœæ (m) L.p

Nr inwen-
tarzowy Nazwa 

D³ugoœæ 
(m)

Deniwelacja 
i g³êbokoœæ (m)

NN II EE CC ZZ YY NN NN EE   SS TT AA RR EE   SS ZZ TT OO LL NN II EE ,,   PP OO DD ZZ II EE MM II AA ,,   KK OO PP AA LL NN II EE   WW YY ¯̄ YY NN YY   ŒŒ LL ¥¥ SS KK II EE JJ   ––   WW YY KK AA ZZ   II NN WW EE NN TT AA RR ZZ OO WW YY   (( SS tt aa nn ::   11 88 ..   11 11 ..   22 00 00 44   rr . )

s. 15.

dokoñczenie ze stron 4-5.

B¹k

Fo
t. 

M
. S

zc
ze

pa
ne

k



PRZYRODA GÓRNEGO ŒL¥SKA N r  4 5 / 2 0 0 6© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska 7

OCHRONA PRZYRODY

S tañ na wierzcho³ku tej góry, a dziwne
uczucie wielkoœci Boga ow³adnie tw¹

dusz¹. Kilkanaœcie mil wokó³ jak gdyby
na d³oni uka¿e Ci siê przed oczy.
Najpierw uderz¹ Ciê wspania³e wie¿e
jasnogórskiego klasztoru (…), dalej ster-
cz¹ ruiny zamku olsztyñskiego (…), to
znów wy¿yny piêknych okolic od pagórku
£yœciec i ¯arek szeroko a¿ po Pilicê oczy
twe powiod¹. To znów uderz¹ Ciê dymy
hutów i cynkowni, wie¿yce koœcio³ów
WoŸnika, ¯yglina, Gór Tarnowskich,
Lubia, Piekar i Lubliñca. – Tak o Górze Grojec
pisa³ Józef Lompa, piewca uroków ziemi lubli-
nieckiej, dokumentuj¹cy jej dziedzictwo kultu-
rowe.

Góra Grojec, le¿¹ca pomiêdzy Psarami
Œl¹skimi a Lubsz¹, to wa¿ne miejsce dla przy-
rodnika. Znajduje siê tu rezerwat leœny, którego
zadaniem jest ochrona drzewostanu bukowego 
i interesuj¹cych roœlin runa leœnego porasta-
j¹cych wapienne wzgórze. Wysokie drzewa
uniemo¿liwiaj¹ obecnie obserwacjê okolic ze
szczytu wzniesienia. Do Grojca najlepiej doje-
chaæ drog¹ poln¹, zbaczaj¹c z szosy Lubsza–
–Psary w jej odcinku biegn¹cym przez Psary.
Dojazd nie powinien sprawiæ nam problemów,
gdy¿ góra ta jest dobrze widoczna z oddali. 

Wysokoœæ Góry Grojec wynosi 365 m n.p.m.
Jest to po Górze œw. Anny (400 m n.p.m.) 
i Górze Lubszeckiej (366 m n.p.m.) trzecie pod
wzglêdem wysokoœci wzniesienie na wy¿ynach
Górnego Œl¹ska. Wzgórze to zbudowane jest 
z wapienia, podobnie jak niedalekie pasmo Jury
Krakowsko-Czêstochowskiej. 

Wiele ciekawych historii i legend powsta³o
na temat tej góry. Jedna z nich mówi, ¿e by³ tu
zamek z podziemnym przejœciem do Psar i Lub-
szy. Inna przypomina o tym, ¿e góra by³a
miejscem obrony podczas najazdu tatarskiego 
w roku 1241. Ró¿ne Ÿród³a podaj¹ tak¿e, ¿e na
Górze Grojec mia³ znaleŸæ ostatnie schronienie
rozbójniczy ród Drogos³awowiczów, pokonany
w koñcu przez Kazimierza Sprawiedliwego.
Dziœ o istnieniu grodziska œwiadczy jedynie
g³êboka jama. Historia uczy nas, ¿e opisywana
Góra oraz inne woŸnickie wzgórza by³y miejs-
cem oporu ¿o³nierzy Krakowskiej Brygady
Kawalerii, którzy tutaj 1 wrzeœnia 1939 r. wal-
czyli z  niemieckimi dywizjami pancernymi.

Góra Grojec to rezerwat o powierzchni
ponad 17 ha, gdzie na izolowanym wzgórzu
wapiennym wystêpuje drzewostan, w którym
oprócz buka roœnie wiele innych rodzimych
gatunków drzew: œwierki, jod³y, dêby i klony
zwyczajne, jawory, lipy, graby i jarzêbiny oraz
krzewy leszczyny. Ca³a powierzchnia chroniona
podzielona jest na cztery oddzia³y, gdzie w ka¿-
dym z nich pod wzglêdem iloœciowym domi-
nuj¹: buk, jawor, œwierk i sosna. W runie leœnym
wystêpuje wiele roœlin pospolitych i w³aœci-
wych dla lasów liœciastych. S¹ to kokoryczka,

szczawik zajêczy, zawilec gajowy, czworolist
pospolity, przylaszczka pospolita, miodunka
æma, pierwiosnki, kopytnik pospolity. Uroz-
maicony sk³ad gatunkowy drzewostanu oraz
obecnoœæ krzewów i roœlin zielnych umo¿liwia-
j¹ bytowanie wielu gatunkom ptaków. S¹ to
przede wszystkim sikory, ziêby, kosy i sójki.
Doœæ czêsto zaobserwowaæ tu mo¿na szybuj¹ce

ptaki drapie¿ne (g³ównie myszo³owy). 
Gdy wybieramy siê na Górê Grojec

wiosn¹, mo¿emy podziwiaæ kwitn¹cego
¿ó³to pierwiosnka porastaj¹cego okala-
j¹ce Grojec ³¹czki. Na pobliskich polach
bujnie kwitnie rzepak, a we wnêtrzu lasu
spotkamy du¿e po³acie bia³ych kwiatów
zawilca gajowego. 

Rezerwat na Górze Grojec sprzyja
ochronie rzadkiego ju¿ na tych terenach
lasu liœciastego. Porastaj¹cy Górê las
bukowy pozwala nam wyobraziæ sobie,

jak niegdyœ wygl¹da³y okoliczne obszary, obec-
nie u¿ytkowane rolniczo.

Rezerwat powsta³ niedawno, w roku 1996.
Jeszcze dziœ widoczne s¹ tu skutki prowadzonej
wczeœniej gospodarki rabunkowej. Ochrona
tego kompleksu pozwoli na regeneracjê roœlin-
noœci i wykorzystanie jego walorów w celach
naukowych i dydaktycznych.

WAPIENNE WZGÓRZE – GÓRA GROJEC
Marcin Plaza (Lubliniec)

Góra Grojec (365 m n.p.m.)

Zawilec gajowy Drzewostan bukowy

Miodunka æma

Skrêcone korzenie graba
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M ys³owice le¿¹ w po³udniowo-wschod-
niej czêœci Wy¿yny Œl¹skiej, granicz¹ z Ka-

towicami, Sosnowcem, Jaworznem, Che³mem
Œl¹skim, Imielinem i wchodz¹ w sk³ad naj-
wiêkszej w Polsce konurbacji, zwanej Górno-
œl¹skim Okrêgiem Przemys³owym. Jest to
jedno z najstarszych miast Górnego Œl¹ska,
udokumentowane pocz¹tki osadnictwa miej-
skiego siêgaj¹ tu XIII wieku. 

Fundamentalne znaczenie dla rozwoju i cha-
rakteru miasta mia³ rozwój przemys³u górni-
czo-hutniczego oraz komunikacji. Pocz¹tki roz-
woju przemys³u na tym terenie siêgaj¹ schy³ku
XVIII w. – w Mys³owicach powsta³a wtedy pier-
wsza kopalnia wêgla kamiennego. Pierwsze po³¹-
czenia kolejowe z Wroc³awiem, Krakowem 
i Oœwiêcimiem miasto otrzyma³o w XIX w.

Rozwój przemys³u, komunikacji oraz inten-
sywne procesy urbanizacyjne doprowadzi³y do

znacznej degradacji œrodowiska przyrodni-
czego. Ska¿enie wód powierzchniowych, zanie-
czyszczenie powietrza, a tak¿e rozwój miasta 
i zwi¹zany z tym wyr¹b lasów doprowadzi³y do
znacznego ograniczenia powierzchni zajmowa-

nych dot¹d przez szatê roœlin-
n¹. Ju¿ na pocz¹tku XX wieku
stwierdzono na Œl¹sku zanika-
nie pewnych gatunków roœlin.
Prowadzone do roku 1945
badania nie potwierdzi³y obec-
noœci 141 taksonów. Zmiany
takie nie ominê³y równie¿
Mys³owic, pomimo to miasto
posiada jeden z najwy¿szych
wskaŸników zalesienia spoœród
miast Górnego Œl¹ska. Prowa-
dzone do roku 1981 badania
flory miasta wykaza³y brak 41
wczeœniej notowanych gatunków, wœród których
by³y m.in.: podrzeñ ¿ebrowiec, czartawa poœred-
nia, ¿ywiec gruczo³owaty, ¿ywiec bulwkowaty,
¿ywiec dziewiêciolistny, jezierza morska,
kotewka orzech wodny i wiele innych.

Inwentaryzacja flory Mys³owic przeprowa-
dzona w latach 1999 i 2000 wykaza³a, i¿ pomi-
mo postêpuj¹cej degradacji œrodowiska natural-
nego wiele dzielnic tego miasta charakteryzuje
siê du¿ym zró¿nicowaniem siedliskowym oraz

obecnoœci¹ znacznej liczby
rzadkich gatunków roœlin
naczyniowych. 

BRZEZINKA. Dzielni-
ca ta zajmuje centraln¹
czêœæ miasta. W wystêpu-
j¹cych na jej terenie zbio-
rowiskach leœnych zidenty-
fikowaæ mo¿na ³êgi, buczy-
ny oraz lasy i bory mie-
szane. Odnaleziono tu sze-
reg gatunków typowych
dla naturalnych zbiorowisk
leœnych, miêdzy innymi
objête ochron¹ gatunkow¹:
kruszczyka szerokolistne-
go, marzankê wonn¹, kon-
waliê majow¹, kruszynê
pospolit¹, centuriê pos-
polit¹ oraz gatunki górskie:
lepiê¿nika bia³ego, rze¿u-
sznika Hallera i œwierz¹bka

orzêsionego. Kompleks leœny w Brzezince po-
siada du¿¹ wartoœæ przyrodnicz¹ i krajobra-
zow¹, niestety powszechne s¹ na tym terenie
dzikie wysypiska œmieci.

Na terenie dzielnicy wystêpuje równie¿
kilka stawów. Dwa z nich s¹ szczególnie cieka-
we pod wzglêdem florystycznym. Pierwszy jest
œródleœnym zbiornikiem wodnym (oddzia³ 68),
zajmuj¹cym stosunkowo niewielk¹ powierz-
chniê. Brzegi jego opanowane s¹ przez zbio-
rowiska szuwarowe z pa³k¹ szerokolistn¹, kosaæ-
cem ¿ó³tym, mann¹ jadaln¹ i je¿og³ówk¹ poje-
dyncz¹. Wœród gatunków wodnych oprócz pos-
politych (moczarka kanadyjska, rzêsa drobna 
i trójrowkowa oraz rdestnica p³ywaj¹ca), odna-
leŸæ mo¿na rzadko wystêpuj¹cego w regionie
p³ywacza mniejszego. Drugi staw, le¿¹cy na
przed³u¿eniu ulicy Dworcowej, zajmuje nieco
wiêksz¹ powierzchniê. Roœlinnoœæ szuwarowa
jest tu obecnie s³abo rozwiniêta i obejmuje
nieliczne skupiska pa³ki szerokolistnej i ¿abieñca
babki wodnej. Jest to efektem czêœciowego zasy-
pania akwenu w celu uzyskania terenu pod zabu-
dowê (jesieni¹ 1999 roku). Okolicê stawu
zaœmiecaj¹ wêdkarze, niszcz¹ oni równie¿ roœlin-
noœæ wodn¹ i przybrze¿n¹. Jednak¿e nawet tu
spotkaæ mo¿na takie interesuj¹ce gatunki, jak
chroniony gr¹¿el ¿ó³ty oraz osoka aloesowata,
która w³aœnie tu ma swoje jedyne na terenie
miasta stanowisko.

Rzadko wystêpuj¹ce roœliny odnaleŸæ mo¿na
te¿ wœród upraw polnych, zajmuj¹cych w dziel-
nicy doœæ znaczny obszar. Wœród nich odna-
leziono miêdzy innymi coraz rzadszy sk³adnik
naszej flory synantropijnej – k¹kol polny, a tak¿e
gatunek rzadki w regionie – farbownik polny,
który na badanym obszarze pojawia siê dosyæ
czêsto.

Do gatunków rzadkich nale¿y zaliczyæ rów-
nie¿ poziewnika w¹skolistnego i traganka pê-
cherzykowatego. Gatunkami chronionymi s¹:
wil¿yna ciernista i k³okoczka po³udniowa wys-
têpuj¹ca na przydro¿ach oraz goŸdzik kosmaty
stwierdzony na murawie na skraju lasu. 

DZIEÆKOWICE. Dzielnica po³o¿ona jest
w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta. Brak
tu typowej zabudowy miejskiej (jedyne
niewielkie osiedle mieszkaniowe znajduje siê 

RZADKIE I CHRONIONE ROŒLINY W MYS£OWICACH
Krzysztof Jaromin (Mys³owice)

Staw w £awkach

Osoka aloesowata Dziewiêæsi³ bez³odygowy

Staw w Brzezince
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w czêœci pó³nocnej) i zak³adów przemys³owych.
Dominuje tu budownictwo jednorodzinne
wœród rozleg³ych terenów zielonych. Dzielnica
posiada du¿e walory krajobrazowe. Do cieka-
wych pod wzglêdem florystycznym obiektów
nale¿y bez w¹tpienia las gr¹dowy przy ulicy
Józefa Bema, zwany Grabin¹. Roœnie tu miêdzy
innymi barwinek pospolity, bluszcz pospolity,
kopytnik pospolity (gatunki chronione) oraz
zawilec ¿ó³ty, ¿ankiel zwyczajny, dzwonek
brzoskwiniolistny i pokrzywolistny oraz koko-
ryczka wonna. Mniejsze od Grabiny obszary za-
drzewione s¹ równie¿ siedliskiem interesuj¹-
cych gatunków. Na skraju jednego z nich roœnie
skrzyp zimowy. Znaczn¹ czêœæ Dzieækowic zaj-
muj¹ zbiorowiska ³¹kowe i murawowe. Wys-
têpuj¹ tutaj objête ochron¹ gatunkow¹: wil¿yna
ciernista, pierwiosnka lekarska oraz dziewiêæsi³
bez³odygowy, a tak¿e dzwonek skupiony, czos-
nek zielonawy i ¿ebrzyca roczna. 

WESO£A. Dzielnica po³o¿ona jest
w zachodniej czêœci Mys³owic. Cen-
nym przyrodniczo obszarem jest tutaj
kompleks leœny wystêpuj¹cy w cen-
tralnej czêœci. Wyró¿niæ w nim mo¿na
fragmenty buczyn oraz borów i lasów
mieszanych, w runie których stwier-
dzono chronion¹ konwaliê majow¹,
kruszczyka szerokolistnego oraz
gatunek górski – rze¿usznik Hallera.
Zbiorowiska leœne stanowi¹ wartoœ-
ciowy element krajobrazu dzielnicy 
i posiadaj¹ równie¿ du¿e walory
rekreacyjne. Dlatego niezrozumia³e
wydaje siê umieszczenie w ich obrêbie
sk³adowiska odpadów komunalnych,
zajmuj¹cego teren dawnego zwa³o-
wiska.

S£UPNA. Dzielnica po³o¿ona jest
w obszarze miasta i posiada znaczn¹
powierzchniê terenów zielonych. Jej
czêœæ wschodni¹ porastaj¹ lasy, roz-
ci¹gaj¹ce siê od Janowa Miejskiego
po Morgi. Zobaczyæ tu mo¿na krusz-
czyka szerokolistnego i konwaliê
majow¹, a tak¿e roœliny górskie: rze-
¿usznik Hallera oraz lepiê¿nik bia³y.
Kompleks leœny posiada znaczne

walory estetyczne i krajobrazowe, pe³ni te¿
funkcje rekreacyjne. Wschodnia czêœæ dzielni-
cy zajêta jest przez zadrzewienia, zbiorowiska
³¹kowe oraz ogródki dzia³kowe. Interesuj¹cy
sk³ad gatunkowy maj¹ murawy napiaskowe,
zajmuj¹ce niewielkie powierzchnie. Stwier-
dzono tu miêdzy innymi podlegaj¹c¹ ochronie
centuriê pospolit¹ oraz chabra ostro³uskowego
– gatunek górski. 

JANÓW MIEJSKI. Dzielnica zajmuje pó³-
nocno-zachodni¹ czêœæ Mys³owic. Na jej tere-
nie wystêpuj¹ cenne ze wzglêdów krajobra-
zowych i estetycznych zbiorowiska leœne, za-
liczone do borów wilgotnych. W runie odnale-
ziono czêsty w tym terenie, podlegaj¹cy ochro-
nie kruszczyk szerokolistny oraz wiele  innych
gatunków. Du¿¹ wartoœæ przyrodnicz¹ i krajo-
brazow¹ posiada równie¿ wilgotna ³¹ka, usy-
tuowana w s¹siedztwie tego kompleksu
leœnego. Odnaleziono tu szereg rzadkich dla

badanego obszaru gatunków, w tym jedyne na
terenie miasta stanowisko chronionej goryczki
w¹skolistnej, a ponadto ³ozê i knieæ b³otn¹. 
Z dwóch stron ³¹ka orna jest ograniczona przez
niewielkie cieki wodne, których obrze¿a
porastaj¹ szuwary trzcinowe i pa³kowe. 

MORGI. Najcenniejszym przyrodniczym
obiektem dzielnicy jest kompleks leœny po³o-
¿ony w jej pó³nocnej czêœci. Wystêpuj¹ tu frag-
menty buczyn, lasów olszowych oraz borów
wilgotnych. Sk³ad gatunkowy ich drzewosta-
nów jest podobny do innych zbiorowisk na
badanym obszarze, jednak¿e w runie stwier-
dzono kilka gatunków nie wystêpuj¹cych poza
tym terenem. Jedynie w tej dzielnicy odna-
leziono: zachy³kê oszczepowat¹, œledziennicê
skrêtolistn¹, rze¿uchê gorzk¹ oraz dziurawiec
kosmaty, a tak¿e gatunki górskie: narecznicê
górsk¹, rze¿usznika Hallera, lepiê¿nika bia³ego
i starca Fuchsa. Obiekt ten stanowi wartoœ-

ciowy element krajobrazu, wyko-
rzystywany jest przez okolicznych
mieszkañców w celach rekreacyjnych.

KRASOWY. Dzielnica po³o¿ona
jest w po³udniowym rejonie miasta.
Najcenniejszym florystycznie obiek-
tem s¹ tu murawy kserotermiczne,
rozwijaj¹ce siê na glebach wapien-
nych. Liczne s¹ tu pola uprawne, a w po-
³udniowym rejonie dzielnicy le¿y
du¿y kompleks leœny. 

Wœród muraw znajduj¹ siê nie-
czynne wyrobiska wapienia oraz piece
s³u¿¹ce do wypalania wapna. Mo¿emy
tu zobaczyæ wychodnie ska³ wapien-
nych. Du¿ym problemem tego terenu
s¹ dzikie wysypiska œmieci.

Flora reprezentowana jest przez
szereg gatunków typowych dla mu-
raw kserotermicznych. Licznie wys-
têpuje tu dziewiêæsi³ bez³odygowy, 
a tak¿e nie notowane gdzie indziej:
jaskier bulwkowy, rozchodnik szeœcio-
prêcikowy, sparceta siewna, krzy¿o-
wnica czubata, d¹brówka kosmata i go-
ryczel jastrzêbcowaty. 

Kompleks leœny o charakterze lasu
mieszanego, zajmuj¹cy niewielki s. 13.

Las gr¹dowy w Dzieækowicach Paprotnica krucha

Pomnik przyrody w Dzieækowicach
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K a¿de, nawet najbardziej zdegradowane
ekologicznie miasto ma w obrêbie swych

granic administracyjnych tereny warte ochro-
ny. W wyniku reformy administracyjnej (1975)
mniejsze gminy zosta³y przy³¹czone do wiêk-
szych jednostek. Katowice powiêkszy³y swój
zasiêg w kierunku po³udniowym, uzyskuj¹c 
w ten sposób tereny cenne przyrodniczo (na
terenie dzielnic Murcki, Ochojec, Podlesie,
Zarzecze). Du¿e kompleksy leœne, obszary
Ÿród³owe, zagajniki, doliny rzeczne oraz ³¹ki
wraz du¿ymi obszarami otwartymi tworz¹
ekosystemy o du¿ej bioró¿norodnoœci. Niepo-
wtarzalne warunki kszta³tuje dodatkowo uroz-
maicona rzeŸba terenu. 

Skutki oddzia³ywania przemys³u ciê¿kiego
zosta³y w ostatnich latach w znacznym stopniu
ograniczone. Niestety, nie rozwi¹za³o to prob-
lemów zwi¹zanych z ochron¹ cennych ekosys-
temów. Gwa³towny rozwój prywatnej komu-

nikacji oraz  przeobra¿enia, jakie dokonuj¹ siê
na po³udniowych przedmieœciach Katowic
(zw³aszcza na by³ych terenach rolniczych 
w dolinie Mlecznej) powoduj¹, ¿e w zaskaku-
j¹co szybkim tempie znikaj¹ z naszego krajo-
brazu cenne i piêkne obszary. Dawniej ekosys-
temy przekszta³ca³ przemys³, teraz dokonuje
siê to za spraw¹ budownictwa domów jedno-
lub wielorodzinnych. Tam, gdzie niedawno
us³yszeæ mo¿na by³o œpiew skowronka i spoj-
rzeæ w niemal bezkresn¹ dal, dziœ stoj¹ czêsto
pstrokate zabudowania otoczone iglakami.

Skala tych zjawisk, które obserwujemy 
w ostatnich latach, ka¿e nam zweryfikowaæ
dotychczasowe pojmowanie zrównowa¿onego

rozwoju. A przecie¿ spraw¹ godn¹ najwy¿szej
troski, oprócz prawid³owo rozumianego inte-
resu spo³ecznego, winno byæ dziedzictwo przy-
rodnicze i krajobrazowe. Sposób w jaki traktu-
jemy te dwa zagadnienia, okreœla poziom naszej
spo³ecznej œwiadomoœci. Plan rozwoju miasta
skoncentrowany powinien byæ na rewitalizacji

centrum i ograniczaniu niekontrolowanego
„rozlewu” miast na peryferia. Przestrzeñ
jest dobrem ograniczonym*, które raz
przekszta³cone, trudno przywróciæ natu-
rze. St¹d nasza troska koncentruje siê na
ochronie krajobrazów naturalnych i pó³na-
turalnych. Wartoœæ estetyczna krajobra-
zów kulturowych to nie tylko obecnoœæ
rzadkich krajobrazów (z charakterystyczn¹
faun¹ i flor¹), ale równie¿ zachowanie 
w nich dziedzictwa kulturowego. Zamiana
tych miejsc na tereny przypominaj¹ce
przedmieœcia amerykañskich miast by³aby

najwiêkszym b³êdem, jaki mo¿emy pope³niæ
wobec tych obszarów. 

Po³udniowe dzielnice Katowic trac¹ cenne
przestrzenie, a budowa domów przyczynia siê
do wzrostu presji na otoczenie. Czêsto inwes-
tycje dokonuj¹ siê w pobli¿u lasu, przez co
zmniejsza siê strefa buforowa pomiêdzy
obszarem zabudowanym a obszarami cennymi
przyrodniczo (bliska obecnoœæ rezerwatu
„Ochojec”, Ÿród³a K³odnicy i Œlepiotki, dolina
Mlecznej). Zmieniaj¹ siê warunki bytowe dla
fauny i flory. Zwierzêta, korzystaj¹ce z otwar-
tych przestrzeni zmuszone s¹ do szukania no-
wych siedlisk, natomiast te migruj¹ce napo-
tykaj¹ na liczne bariery. Wzrost liczby u¿ytko-

wników dróg, wiêksza iloœæ psów oraz ogro-
dzenia posesji przyczyniaj¹ siê do pojawiania siê
odizolowanych obszarów. Utrudniona migracja
zwierz¹t pomiêdzy Puszcz¹ Pszczyñsk¹ a lasami
Nadleœnictwa Katowice doprowadzi w konsek-
wencji do zubo¿enia puli genowej wœród wys-
têpuj¹cych tam gatunków. Wiêksza liczba lud-
noœci na danym terenie wymusza równie¿
rozwój niezbêdnej infrastruktury. Drogi, centra
handlowe i kanalizacja powoduj¹ zmiany trud-
niej dostrzegalne (zwiêkszony poziom ha³asu,
nadmierne oœwietlenie, zmiana stosunków
wodnych i zniszczenie gleb), czego efektem
jest zmniejszenie ró¿norodnoœci siedliskowej. 

Czy przyrodnicze zaplecze Katowic skazane
jest na zag³adê? Prawdopodobnie nie uda siê
zachowaæ tu otwartoœci przestrzeni, istniej¹-
cych walorów krajobrazowych i dotychczaso-
wej bioró¿norodnoœci. Mi³oœnicy przyrody maj¹
œwiadomoœæ nieuchronnej przemiany walorów
naturalnych w kulturowe. Warto jednak chro-
niæ to, co jeszcze zosta³o, propagowaæ proeko-
logiczny punkt widzenia i wzbogacaæ nasze
otoczenie o elementy przyrodnicze. Nadziej¹
na ocalenie przyrody jest dzia³alnoœæ œrodowisk
ochronnych, istnienie rezerwatów i u¿ytków
ekologicznych oraz wzrastaj¹ca œwiadomoœæ
ekologiczna spo³eczeñstwa. Wierzyæ te¿ nale¿y,
¿e wzrastaæ bêdzie zapotrzebowanie na wypo-
czynek w ekologicznie niezmienionym otocze-
niu. 

Rozwi¹zaniem alternatywnym dla intensy-
wnego rozwoju miasta mo¿e byæ rewitalizacja
jego centrum, ogólne podnoszenie atrakcyjno-
œci i zmniejszanie uci¹¿liwoœci mieszkania 

w œródmieœciu. Dba³oœæ o parki
miejskie to nie tylko kwestia
estetyki. To równie¿ zaspoka-
janie ludzkiej potrzeby obcowa-
nia z przyrod¹ oraz uczenie wra-
¿liwoœci ekologicznej. Betono-
wanie trawników i nieumiejêtne
przycinanie drzew ucz¹ czegoœ
innego.

*Krzysztof Badora „Przestrzeñ
jako dobro ograniczone” Aura
3/1999 s. 14-15.

O GIN¥CEJ PRZYRODZIE NASZYCH MIAST
NA PRZYK£ADZIE KATOWIC

Dariusz Demarczyk (Katowice)

Dolina rzeki jako korytarz ekologicznyEkspansja miasta

Wolne przestrzenie zostan¹ zamienione w dzia³ki budowlane

Zagêszczanie zabudowy trwa
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Ekosystemy otwarte s¹ ostoj¹ ró¿norodnoœci biologicznej w mieœcie
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PRZYRODA I TECHNIKA

Z biorniki przemys³owe pod wzglêdem przy-
rodniczym zaliczane s¹ do grupy akwenów

stosunkowo ubogich. Staw „Edward” po³o¿ony
jest na terenie Huty Pokój S.A. w Rudzie
Œl¹skiej. Powsta³ jako zbiornik wód prze-
mys³owych s³u¿¹cy m.in. do odgazowywania
wód wielkopiecowych. Funkcjê tak¹ pe³ni³ do
roku 1998, kiedy w hucie wy³¹czono z eksplo-
atacji wielki piec. 

Otoczenie stawu stanowi pas trzciny pospo-
litej, niewielkie zadrzewienia
(g³ównie topolowe i wierzbo-
we), poprzemys³owe ha³dy,
wysypisku œmieci oraz dwa
mniejsze zbiorniki wodne.
£¹czna powierzchnia wód wy-
nosi oko³o 0,5 km2. Badania fau-
nistyczne prowadzono tutaj 
w latach 1997-2005. Ich celem
by³o g³ównie ustalenie gatun-
kowego i iloœciowego sk³adu
fauny krêgowców, ale tak¿e
okreœlenie kierunków zmian,

jakie zasz³y w obrêbie zbiornika i jego okolicy na
przestrzeni tych lat, ocena stopnia wp³ywu
zanieczyszczeñ wody na liczebnoœæ i kondycjê
poszczególnych gatunków oraz okreœlenie czasu
potrzebnego do odbudowy tego „ekosystemu”. 

Do roku 1998, kiedy zanieczyszczenie stawu
by³o znaczne, awifauna zbiornika by³a bardzo
skromna. W jej sk³ad wchodzi³y wówczas
jedynie pospolite ptaki o wysokiej tolerancji na
zanieczyszczenia, takie jak np. krzy¿ówka i ³y-
ska. Du¿o lepiej w tym czasie prezentowa³ siê
sk³ad gatunkowy populacji ptaków w otoczeniu
zbiornika, chocia¿ i tutaj wystêpowa³y gatunki
charakterystyczne dla obszarów o silnej
antropopresji: kl¹skawka, bia³orzytka czy kop-
ciuszek. P³azy w tym okresie reprezentowane
by³y zaledwie przez dwa gatunki z rodzaju ¿ab
zielonych: ¿aba jeziorkowa i ¿aba wodna, a wiêc
równie¿ gatunki uznawane za najodporniejsze.
W latach 1998-2004, dziêki stopniowemu
oczyszczaniu siê wód zbiornika, zaobserwowano
w jego obrêbie szereg pozytywnych zmian.

Wœród ptaków nast¹pi³ wyraŸny wzrost za-
równo liczby gatunków (lêgowych i przelot-
nych), jak i iloœci osobników. 

Wœród p³azów pojawi³a siê nie notowana
wczeœniej ropucha zielona i ¿aba trawna. Licznie
wystêpowa³y zaskroñce zwyczajne, a dziêki
mi³oœnikom wêdkowania przyby³y ryby: karaœ,
lin, okoñ i p³oæ. 

W maju 2004 roku, gdy ponownie uru-
chomiono wielki piec, zauwa¿ono powtórne

g³êbokie zubo¿enie awifauny oraz zupe³ne
wyginiêcie herpeto- i ichtiofauny. Œmieræ p³a-
zów i ryb nast¹pi³a gwa³townie, natomiast wiêk-
szoœæ ptaków wycofa³a siê z tego obszaru lub
ominê³a staw w okresie przelotów. Nawet
najodporniejsze na zanieczyszczenia gatunki,
takie jak: ³yska, krzy¿ówka czy kokoszka wodna,
nie wyprowadzi³y lêgów. Mewy, które licznie

przylatywa³y z pobliskiego wysypiska œmieci,
tym razem w wiêkszoœci omija³y zbiornik, prze-
nosz¹c siê na stronê œwiêtoch³owick¹, na stawy
Martyn i Zacisze. Prawie ca³kowicie zanik³y
przeloty kaczek, szczególnie g³owienki i czerni-
cy. W roku 2005 sytuacja nie zmieni³a siê.
Ponowne zatrzymanie pieca w lutym tego roku
nie wp³ynê³o od razu na poprawê jakoœci wody.
Wiosn¹ pojawi³y siê ¿aby jeziorkowe i wodne,
ale nale¿y to uznaæ raczej za próbê powrotu

czêœci osobników doros³ych do
miejsca rozrodu ni¿ za poprawê
jakoœci wody. W latach 1997-
-2005 na omawianym obszarze
stwierdzono wystêpowanie 92
gatunków ptaków (w tym 48
lêgowych), 4 gatunków p³azów 
i 1 gatunku gadów. Wiêkszoœæ 
z nich pojawi³a siê i wystê-
powa³a jednak w latach 1998-
-2004, a wiêc w okresie, kiedy
mo¿liwy by³ proces odbudowy
ekosystemu. 

Przedstawione wyniki badania zbiornika 
o nienaturalnym pochodzeniu jednoznacznie
wskazuj¹ na negatywne oddzia³ywanie zanie-
czyszczeñ wody na gatunki bezpoœrednio z ni¹
zwi¹zane. Przeprowadzone badania nie wyka-
za³y wiêkszego wp³ywu zanieczyszczenia stawu
na faunê wystêpuj¹c¹ w jego okolicy. 

KRÊGOWCE
STAWU „EDWARD” W RUDZIE ŒL¥SKIEJ

Jaros³aw Wojtczak (Œwiêtoch³owice), Robert Matusiak (Ruda Œl¹ska)
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Perkozek 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
Potrzos 0 1 0 3 2 3 2 0 1 
Trzciniak 0 0 0 1 1 2 1 0 0 
Trzcinniczek 0 2 2 3 3 3 2 1 0
Wodnik 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Razem Pary 3 8 10 16 15 18 15 2-3 3-4
Gatunki 3 6 5 9 9 9 9 2-3 3-4

PotrzosStaw Edward

Gin¹ce... i martwe mewy (listopad 2004)
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S tarym rodowodem legitymuje
siê Park Fazaniec po³o¿ony na

pograniczu dzielnic Szombierki 
i Bobrek. Nazwa parku wywodzi
siê od istniej¹cej tu do roku 1928
du¿ej ba¿antarni (z niem. Fasane-
rie, Fasan = ba¿ant), która obok
rokitnickiej (Rokitnica – dzisiaj
dzielnica Zabrza) nale¿a³a do
najwiêkszych w regionie. Park
za³o¿ony zosta³ w po³owie XIX
wieku przez w³aœciciela ówczes-
nych Szombierek (wtedy Schön-
berg = Piêkna Góra) Ulryka von
Schaffgotsch. Jako park prywatny,
a¿ do 1928 roku pozostawa³ nie-
dostêpny dla mieszkañców okolicznych osiedli
robotniczych. „Fazaniec” charakteryzuje orygi-
nalne za³o¿enie architektoniczne. W kompozy-
cji wykorzystano unikatowe urzeŸbienie terenu
oraz resztki lasu gr¹dowego, tworz¹c rozleg³¹
ponad 13-hektarow¹ kompozycjê krajobra-
zow¹. 

Teren, na którym rozpoœciera siê park uksz-
ta³towany jest w formie dwóch w¹wozów zbie-
gaj¹cych siê od po³udnia (kszta³t litery "V") 
i wyniesionego p³askowy¿u pomiêdzy nimi.
RzeŸba terenu determinowa³a dobór kompozy-
cji przestrzennej. P³askowy¿ nosi znamiona
uk³adu geometrycznego, typowego dla kom-
pozycji modernistycznej. Z kolei w¹wozy 
(o szerokoœci den oko³o 25 m) maj¹ charakter
krajobrazowy. Alejki parkowe biegn¹ wzd³u¿
niewielkich potoków p³yn¹cych w obu w¹-
wozach. G³ówna aleja parkowa biegnie zachod-
nim w¹wozem, dochodz¹c do ulicy Konstytucji
w Bobrku. W czêœci pó³nocnej przechodzi ona
w alejê topolow¹. 

Zró¿nicowanie architektoniczne znajduje
odzwierciedlenie w szacie roœlinnej. P³askowy¿
pokrywa zbiorowisko leœne o rysie ³êgowym 
z dobrze wykszta³conymi warstwami struktury
pionowej (drzewa – krzewy – runo – mchy).
W¹wozy o trawiastym dnie porastaj¹ ró¿ne
gatunki drzew i krzewów. W parku roœnie wiele
gatunków drzew i krzewów, których liczba nie
jest autorce znana. Ze starodrzewu gr¹dowego
zachowa³o siê jedynie kilka dorodnych dêbów
szypu³kowych. Najwiêcej jest gatunków
pospolitych, zw³aszcza klonów i topoli. Domi-
nuj¹cymi gatunkami rodzimymi s¹: klony –
zwyczajny, polny i jawor, grab zwyczajny, topo-
la czarna i brzoza brodawkowata. Licznie wys-
têpuje tu buk zwyczajny, lipa drobnolistna 
i szerokolistna, topola osika, wi¹z polny, g³óg
jednoszyjkowy, wierzba bia³a odm. p³acz¹cej.
Gatunki obcego pochodzenia reprezentuje:
robinia akacjowa, klon srebrzysty, modrzew
europejski i czeremcha amerykañska. 

Trzy pozosta³e parki bytomskie nale¿¹ do
osiedlowych. Tego typu obiekty zielone,
podobnie jak tzw. parki zak³adowe – tworzone

by³y g³ównie przez w³aœcicieli wielkiego kapi-
ta³u. Cel zak³adania parków osiedlowych by³
dwojaki. Z jednej strony chodzi³o o stworzenie
pracownikom dobrych warunków bytowych, 
z drugiej zaœ pokazanie, ¿e zak³ad dba o swoich
pracowników. Panuje przekonanie, ¿e taka pu-
bliczna deklaracja dba³oœci o cz³owieka by³a
dobr¹ kart¹ przetargow¹ przy naborze kwalifi-
kowanych r¹k do pracy. Najwiêkszym parkiem
osiedlowym na terenie Bytomia jest Park
Ludowy w £agiewnikach. Ten ponad 4-hek-
tarowy zieleniec powsta³ na terenach dawnego
folwarku £agiewniki Dolne (Nieder Lage-
wnik). Park za³o¿ony zosta³ w 1938 roku z ini-
cjatywy ówczesnych w³adz miejscowej huty
¿elaza „Hubertus” (póŸniejsza „Zygmunt”),
wed³ug projektu B. Burskiego. £agiewnicki
park posiada ciekaw¹ kompozycjê oraz uroz-
maicon¹ dendroflorê obejmuj¹c¹ oko³o 50
gatunków drzew i krzewów. Czêœæ po³udniow¹
parku zajmowa³ ogródek jordanowski, którego
dominantê stanowi³y przestrzenie trawiaste,
zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo bawi¹cym siê
dzieciom. Pozosta³a czêœæ parku zdaniem A.
Fabiañczyk (Zabytkowe parki, W: Przyroda
województwa katowickiego, 1997) posiada³a
kompozycj¹ modernistyczn¹ z geometryczn¹
centraln¹ czêœci¹ reprezentacyjn¹. W³asny
ogl¹d oraz analiza materia³ów kartograficznych
pozwala na stwierdzenie, ¿e w uk³adzie komu-
nikacyjnym (alejek) wyraŸnie zaznaczaj¹ siê
motywy charakterystyczne dla parku typu
„Pretzelgarten” ( niem. pretzel= precel, garten
= ogród). Z lotu ptaka uk³ad alejek przypomi-
na precelki. Dendroflorê tworz¹ 54 gatunki
drzew i krzewów, wœród których dominuj¹
klony, topole i lipy ró¿nych odmian. Do liczniej
reprezentowanych gatunków nale¿y: robinia
akacjowa, kasztanowiec bia³y, brzoza brodaw-
kowata, grab zwyczajny, buk zwyczajny i jarz¹b
pospolity. Uboga pod wzglêdem gatunkowym
roœlinnoœæ szpilkowa, urz¹dzona jest w formie
tzw. skupin. Tworzy j¹ kilka okazów jod³y
pospolitej, cisa pospolitego oraz okaza³ych ¿y-
wotników. Estetyczne walory parku w du¿ym
stopniu podnosi roœlinnoœæ krzewiasta skom-

ponowana w szpalery i kêpy. Na
uwagê zas³uguje m.in. jaœmi-
nowiec bezwonny, kolcowój
pospolity, suchodrzew tatarski
oraz kruszyna pospolita. Na prze-
strzeni minionego æwieræwiecza
park uleg³ istotnym przeobra-
¿eniom. Usuniête zosta³o ogro-
dzenie, „porzucono” tê czêœæ
parku gdzie usytuowany by³
ogródek jordanowski oraz urz¹-
dzono plac zabaw w rejonie
dawnego wejœcia g³ównego. Wy-
budowanie du¿ego osiedla do-
mów jednorodzinnych w bez-
poœrednim s¹siedztwie parku

spowodowa³o zatarcie rozleg³ej osi widokowej
na otwarte przestrzenie ³¹k kwietnych przyle-
gaj¹cych do parku. 

Na pograniczu dzielnic Rozbark i £agiewni-
ki po³o¿ony jest kolejny bytomski osiedlowy
Park im. A. Mickiewicza. Park powsta³ w la-
tach 30. ubieg³ego stulecia na obrze¿ach Byto-
mia-Rozbarku, a w³aœciwie jego historycznej,
nieistniej¹cej ju¿ dziœ dzielnicy Neubeuthen
(Nowy Bytom). Goethe Park (Park Goethego)
– bo tak¹ nosi³ nazwê przed II wojn¹ œwiatow¹
– wraz z wybudowanym w tym samym czasie
osiedlem robotniczym (tzw. fiñskie domki),
stanowi³ wa¿ny etap rozwoju przestrzennego
Bytomia po w³¹czeniu doñ Rozbarku (1927 r.).
Park ukszta³towany zosta³ jako kompozycja
modernistyczna o charakterze krajobrazowym.
W za³o¿eniu architektonicznym dominant¹ s¹
uk³ady geometryczne i osiowo symetryczne.
Przy urz¹dzaniu zieleñca wykorzystano uroz-
maicon¹ rzeŸbê terenu (w tym do³y poeks-
ploatacyjne) oraz resztki zbiorowiska leœnego.
Optyczn¹ kontynuacjê parku stanowi³a niegdyœ
malownicza dolinka niewielkiego potoku
zwanego dziœ Rowem £agiewnickim, rzadziej
Rowem Granicznym oraz zespó³ dwóch du¿ych
stawów, przez które potok przep³ywa³. Pro-
gram funkcjonalny parku by³ bardzo ubogi. Ist-
nia³ tu jedynie niewielki plac zabaw i tor
saneczkowy. Zadbane stawy a¿ do lat 60., kiedy
to w £agiewnikach wybudowano otwarte
k¹pielisko, spe³nia³y funkcje k¹pielowe. W la-
tach 70. wybudowano w parku brodzik dla
dzieci. Centraln¹ – reprezentacyjn¹ czêœci¹ par-
ku jest du¿a otwarta przestrzeñ trawiasta 
z pojedynczymi drzewami, g³ównie wierzbami
– usytuowana po po³udniowej stronie g³ównej
alei. Czêœæ pó³nocn¹ porastaj¹ ró¿ne gatunki
drzew i krzewów. Drzewostan parku tworzy
g³ównie wierzba p³acz¹ca, grab zwyczajny, d¹b
szypu³kowy, lipa drobnolistna, klon jawor,
topola czarna, kasztanowiec bia³y, robinia
akacjowa. Ponadto rosn¹ tu okazy: klonu sre-
brzystego, bo¿odrzewu gruczo³owatego, wi¹zu
polnego, modrzewia europejskiego, topoli
bia³ej i g³ogów. Z roœlinnoœci krzewiastej na

SPACERKIEM PO BYTOMSKICH PARKACH (2)
Daria Piontek (Bytom)

Park Ludowy w £agiewnikach
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obszar w po³udniowej czêœci dzielnicy, budo-
wany jest przez gatunki powszechnie wys-
têpuj¹ce w tego typu siedliskach na terenie
Mys³owic. Stwierdzono tu miêdzy innymi
chronione barwinek pospolity i kruszczyk sze-
rokolistny oraz górski dziki bez koralowy. 

£AWKI. Dzielnica po³o¿ona jest w po³u-
dniowo-wschodniej czêœci miasta. Cennym
przyrodniczo obiektem jest staw wraz z oto-
czeniem, z trzech stron granicz¹cy z terenami
leœnymi. Staw posiada dobrze wykszta³cone
zbiorowiska szuwarowe z pa³k¹ szerokolistn¹,
trzcin¹ pospolit¹, mann¹ jadaln¹, zamokrzyc¹
ry¿ow¹ oraz skrzypem bagiennym, uczepem
zwis³ym, je¿og³ówk¹ ga³êzist¹ i strza³k¹ wodn¹.
Rosn¹ tu równie¿ rzadkie w regionie tojeœæ
bukietowa i szczaw b³otny. 

KOSZTOWY. Dzielnica zajmuje po³u-
dniowo-wschodni rejon Mys³owic. Wiêkszoœæ
jej powierzchni zajmuj¹ tu tereny zielone (lasy,
pola uprawne). Pod wzglêdem sk³adu ga-
tunkowego obszar ten nie wyró¿nia siê spoœród
innych kompleksów leœnych Mys³owic. Jedy-
nie w najdalej na po³udnie wysuniêtym frag-
mencie, zajmowanym przez las mieszany ze
znacznym udzia³em buka, stwierdzono obe-

cnoœæ kilku rzadkich na badanym obszarze
gatunków: podlegaj¹cego ochronie barwinka
pospolitego oraz bodziszka porozcinanego,
gorysza pagórkowego, kokoryczkê wonn¹. Na
terenie tego kompleksu p³ynie strumieñ – Rów
Kosztowski. Jego koryto zosta³o jednak pod-
dane regulacji i roœlinnoœæ wodna jest obecnie
s³abo wykszta³cona. Stwierdzono jedynie obec-
noœæ tylko tu notowanego jaskra wodnego. 

Rejon pó³nocny i centralny dzielnicy jest
zabudowany, s¹ tu równie¿ tereny rolnicze.
Wœród upraw stwierdzono obecnoœæ sporady-
cznie notowanych na terenie miasta: k¹kola
polnego i grochu zwyczajnego.

SZABELNIA. Dzielnica zajmuje pó³nocny
fragment Mys³owic. Przewa¿aj¹c¹ czêœæ tego
obszaru zajmuj¹ tereny przemys³owe, a tak¿e
ha³dy i zwa³owiska. Wystêpuj¹ tu stawy oraz
równie¿ fragmenty zbiorowisk ³¹kowych.

Istotne dla miasta znaczenie rekreacyjne
ma oœrodek „Hubertus”, powsta³y przy jed-
nym ze stawów. Znajduje siê tu przystañ
wodna , kompleks gastronomiczny oraz boiska
sportowe. Teren obiektu pozbawiony jest
interesuj¹cych gatunków roœlin, wystêpuj¹ tu
jedynie nieliczne zbiorowiska ruderalne.

Bezpoœrednio do opisanego obszaru przyle-
gaj¹ nieu¿ytki poprzemys³owe – czêœciowo zre-
kultywowane zwa³owiska. Jedynym miejscem,
gdzie odnaleziono kilka ciekawych gatunków,
jest czynna ha³da w centralnym rejonie dzielni-
cy. Wystêpuj¹ tu: solanka kolczysta, rudbekia
ow³osiona i wierzbownica nadrzeczna.

CENTRUM. Jest to dzielnica w wysokim
stopniu zurbanizowana. Przewa¿aj¹ca czêœæ jej
obszaru zajêta jest przez typowe budownictwo
wielkomiejskie i zak³ady przemys³owe. W wy-
niku wyj¹tkowo silnej antropopresji prakty-
cznie wszystkie siedliska opanowane s¹ przez
zbiorowiska ruderalne.

Wa¿nym obiektem przyrodniczym jest
du¿y park przy ulicy Bytomskiej z ciekawym
drzewostanem, s¹siaduj¹cy z terenami spor-
towymi. W parku, poza gatunkami powszech-
nie wystêpuj¹cymi na terenie miasta, stwier-
dzono obecnoœæ rzadkiej tutaj morwy bia³ej 
i klonu polnego a tak¿e tylko tu notowanych:
g³ogu szypu³kowego, glediczji trójcierniowej 
i klonu ginnala.  Park wymaga uporz¹dkowania
oraz przeprowadzenia zabiegów pielêgnacyj-
nych.

uwagê zas³uguje kalina hordowina, dziki bez
czarny, ró¿a dzika oraz œnieguliczka bia³a.
Wspó³czesny wygl¹d parku, a zw³aszcza jego
otuliny mocno odbiega od tego z lat 60.
ubieg³ego wieku. Po stawach k¹pielowych oraz
przybrze¿nych ³¹kach kwietnych pozosta³y
jedynie dwa mocno zaniedbane i zatrzcinione
oczka wodne oraz zbiorowisko leœne o rysie
³êgowym. Silnie zanieczyszczony i uregulowany
potok nie bierze ju¿ dziœ udzia³u w kompozycji
parku. Otoczenie oczek wodnych sprawia doœæ
przygnêbiaj¹ce wra¿enie, ze wzglêdu na liczne
dzikie wysypiska odpadów, tworzone m.in.
przez dzia³kowiczów z pobliskiego kompleksu
ogródków dzia³kowych. 

Za najpiêkniejszy bytomski zieleniec nie
objêty ochron¹ konserwatorsk¹ uchodzi Park
Grota w Suchej Górze. Jego nazwa nawi¹zuje
do istniej¹cej tu od z gór¹ 80 lat niewielkiej
Groty Matki Boskiej. Ten 2-hektarowy obiekt
powsta³ w latach 70. XX wieku na terenach
dawnej kopalni galmanu (ruda cynku) „Nadzie-
ja Marii” (Mariens Hoffnung). Wtedy to, byæ
mo¿e w ramach modnych wówczas czynów
spo³ecznych, mieszkañcy Suchej Góry w³a-
snym sumptem urz¹dzili park osiedlowy. Przy
urz¹dzaniu parku wykorzystano p³at dzikiej

przyrody (stawy i zadrzewienie) wykszta³conej
na dawnych odkrywkach górniczych. St¹d
kompozycja nosi znamiona uk³adu swobodnego
o charakterze naturalnym. Dominantê w krajo-
brazie parku stanowi zespó³ dwóch stawów 
o brzegach w du¿ej mierze poroœniêtych drze-
wami i zaroœlami. Niezwykle dekoracyjn¹
funkcjê na tle tutejszych stawów spe³nia wierz-
ba bia³a odm. p³acz¹cej. W parku dominuje
drzewostan liœciasty. Najliczniej wystêpuj¹ tu
klony, topole i wierzby ró¿nych odmian. Roœnie
tu równie¿ brzoza brodawkowata, olsza czarna,
jesion zwyczajny, grab zwyczaj-
ny, wi¹z pospolity, buk zwycza-
jny, robinia akacjowa oraz g³ogi.
Roœlinnoœæ szpilkow¹ reprezen-
tuje modrzew europejski. O wa-
lorach tego zieleñca w zna-
cznym stopniu decyduje uk³ad
komunikacyjny. Alejki oraz ma-
lownicze dró¿ki wiod¹ brzegami
stawów, a tak¿e przez przeœwie-
tlone przestrzenie i bardziej
zwarte skupienia drzew i zaroœli.
Przez d³ugie lata Grota Matki
Boskiej znajduj¹ca siê w parku
by³a miejscem lokalnego kultu

maryjnego. Tu m.in. odbywa³y siê nabo¿eñstwa
maryjne zwane „majowymi”. Do chwili obec-
nej bytomskie parki nie doczeka³y siê szerszego
opracowania o charakterze popularno-nauko-
wym. Dostêpna informacja jest bardzo sk¹pa,
zw³aszcza, jeœli chodzi o charakterystykê szaty
roœlinnej. St¹d w niniejszym opracowaniu przy-
toczono jedynie gatunki dendroflory rzadkiej 
i ozdobnej wzmiankowane w materiale Ÿró-
d³owym oraz te, co, do których by³am pewna,
¿e w³aœciwie rozpozna³am je w terenie. 

dokoñczenie ze stron 8-9.

Przylaszczka pospolita Wil¿yna ciernista

Bluszcz pospolity

Park im. A. Mickiewicza
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J u¿ dwunasty rok czytelników ka¿dego
numeru „Przyrody Górnego Œl¹ska” witaj¹

s³owa W³adys³awa Szafera, jednego z najwybit-
niejszych uczonych w dziejach polskiej nauki
XX wieku, a przy tym cz³owieka, którego
ogromnych zas³ug na polu ochrony przyrody 
w Polsce nie sposób przeceniæ. Nale¿a³oby
zatem przybli¿yæ czytelnikom „Przyrody Gór-
nego Œl¹ska” sylwetkê tego wybitnego botanika,
a nadarza siê po temu okazja, gdy¿ w tym roku
obchodzimy 120 rocznicê jego urodzin.
Urodzin, które mia³y miejsce w s¹siaduj¹cym 
z Katowicami Sosnowcu. Nie bêdzie to jednak
tylko opowieœæ o profesorze Szaferze, bowiem
w wielu miejscach pozwoli³em sobie zacytowaæ
fragmenty jego wspomnieñ, które zamieœci³ 
w tomie „Wspomnienia przyrodnika: moi pro-
fesorowie, moi koledzy, moi uczniowie” (Wro-
c³aw 1973)*. 

W³adys³aw Szafer ze strony ojca Mieczys³a-
wa, in¿yniera budowy dróg i mostów, mia³
korzenie niemieckie, zaœ ze strony matki, Marii
z Radziwonowskich, litewskie. Urodzi³ siê 23
lipca 1886 roku w Sosnowcu. Jednak to nie 
w tym mieœcie spêdzi³ niemal ca³e swoje dzie-
ciñstwo, a w po³o¿onym nad niespokojn¹ Wis-
³ok¹ Mielcu, gdzie obudzi³o siê w nim zami³o-
wanie do obserwacji przyrody:

„Poœród zaroœli wierzbowych rzuca³y siê 
w oczy przede wszystkim: naw³oæ kanadyjska,
astry – przybysze amerykañscy, olbrzymia ka-
nianka, która gêsto oplata pêdy wierzb jako
paso¿yt, najwiêkszy nasz powój (Calystegium
sepium), dziki chmiel i in. Nie brakowa³o tu
równie¿ przywleczonego z Azji z we³n¹ owiec
kolczastego rzepienia, okaza³ych wierzbówek
oraz wielu obcych roœlin, których tajemnice
przesta³y byæ wkrótce dla mnie tajemnicami”.

Nowy okres w jego ¿yciu rozpocz¹³ siê wraz
z przejœciem w roku 1897 do I Gimnazjum Kla-
sycznego im. Konarskiego w Rzeszowie. By³ tam
bogaty gabinet przyrodniczy, by³ wspania³y
nauczyciel Wilhelm Friedberg, wspó³autor
„Atlasu geologicznego Galicji”, byli zaintere-
sowani przyrod¹ koledzy, by³a przepiêkna okoli-
ca, któr¹ mo¿na by³o przemierzaæ w poszuki-
waniu okazów, by³a te¿ ksiêgarnia przy ulicy
Pañskiej, gdzie Szafer kupi³ swoje pierwsze
ksi¹¿ki botaniczne – „Przewodnik do æwiczeñ 
z anatomii roœlin” Edwarda Strasburgera i „Klucz
do oznaczania roœlin” Józefa Rostafiñskiego:

„Pierwsze roœliny okreœla³em wed³ug dru-
giego wydania klucza J. Rostafiñskiego, które ku-
pi³em w Rzeszowie i w³asnorêcznie oprawi³em
w sztywn¹ ok³adkê. By³o to moje pierwsze i os-
tatnie dzie³o introligatorskie (bardzo prymity-
wne), które zbiegiem okolicznoœci towarzyszy
mi a¿ do dnia dzisiejszego. Setki i tysi¹ce ksi¹¿ek
przesz³o od roku 1902 przez moje rêce i moj¹

osobist¹ bibliotekê, a ta jak¿e mi droga ksi¹-
¿eczka, opatrzona odrêcznymi dopiskami, trzy-
ma siê mnie uparcie ju¿ przez 70 lat”.

Lata gimnazjalne to lata pierwszych odkryæ
florystycznych Szafera – znalaz³ rosiczkê poœre-
dni¹ pod Kolbuszow¹, d³ugosza królewskiego 
w Rzemieniu i resztki flory stepowej na Cyra-
nowskiej Górze. Gdy zda³ w roku 1905 maturê,
by³ pewny, ¿e chce studiowaæ botanikê. Proble-
mem by³ wybór uczelni. Poniewa¿ we Lwowie
przestarza³y kurs botaniki prowadzi³ wówczas
Teofil Ciesielski, a w Krakowie nie odbywa³y siê
wyk³ady Józefa Rostafiñskiego, wybór pad³
ostatecznie na Wiedeñ, gdzie przy Rennweg 14
Richard Wettstein otworzy³ w³aœnie nowy In-
stytut Botaniczny.

W Wiedniu Szafer studiowa³ nie tylko bota-
nikê, ale i inne dyscypliny nauk przyrodniczych,
szczególnie zaœ geologiê. Maj¹c dobre, wynie-
sione z rzeszowskiego gimnazjum przygo-
towanie w zakresie anatomii roœlin, ju¿ w trak-
cie trzeciego roku studiów otrzyma³ od profeso-
ra Wettsteina temat do pierwszej samodzielnej
pracy naukowej, której wyniki opublikowa³ 
w „Österreichische Botanische Zeitschrift”. Pra-
ca ta dotyczy³a budowy morfologicznej i ana-
tomicznej tzw. ga³êziaków w m³odocianych sta-
diach rozwoju Danaë racemosa. Nic ju¿ nie sta-
³o na przeszkodzie ku temu, by Szafer w czwar-
tym roku studiów uzyska³ w Wiedniu doktorat
z botaniki. On sam jednak chcia³ ukoñczyæ stu-
dia u profesora Raciborskiego, który we Lwo-
wie mia³ ju¿ zal¹¿ek sta³ej pracowni naukowej.

D¹¿¹c konsekwentnie do realizacji tego po-
stanowienia, od roku 1909 studiowa³ we Lwo-
wie, bêd¹c jednoczeœnie asystentem profesora
Mariana Raciborskiego. Warunki do pracy by³y
wiêcej ni¿ skromne. Ca³y „instytut” mieœci³ siê

w dwóch pokojach, z których jeden by³ zasta-
wiony zbiorami przywiezionymi przez Racibor-
skiego z Jawy, a w drugim dwa stoliki z mikro-
skopami by³y ju¿ zajête. Gdy Szafer zapyta³
Raciborskiego, gdzie ma pracowaæ, ten ze œmie-
chem wyj¹³ z zawiasów drzwi dziel¹ce oba
pokoje i kaza³ przynieœæ woŸnemu z piwnicy
cztery beczki. Po³o¿one na tych beczkach drzwi
sta³y siê sto³em roboczym Szafera.

Nie by³o ³atwo byæ asystentem Mariana
Raciborskiego:

„Od swoich asystentów wymaga³ pomocy 
w przygotowaniu materia³u do demonstracji,
choæby to po³¹czone by³o z wielkim wysi³kiem.
Pamiêtam, ¿e raz we Lwowie, gdy wyk³ada³ 
o krasnorostach, poleci³ mi pojechaæ na noc 
w Tatry i przywieŸæ na nastêpny wyk³ad ¿ywe
okazy rzadkiego glonu Batrachospermum vagu-
um, ¿yj¹cego na dnie Toporowego Stawu. Gdy
po dwóch nie przespanych nocach wróci³em
rano z tej wycieczki i przed wyk³adem postawi-
³em na katedrze w kloszu przywiezione z Tatr
¿ywe okazy, by³ zadowolony”.

Rok 1910 przyniós³ Szaferowi upragniony
doktorat – uzyska³ ten stopieñ naukowy na pod-
stawie pracy „Geobotaniczne stosunki Miodo-
borów galicyjskich”. Jednoczeœnie pojawi³a siê
oferta objêcia zajêæ z botaniki leœnej w Wy¿szej
Szkole Lasowej po ustêpuj¹cym Bronis³awie
B³ockim. By jednak prowadziæ zajêcia, musia³
Szafer odbyæ studia uzupe³niaj¹ce, to zaœ zajê³o
mu kolejne dwa lata. W ci¹gu tych lat studiowa³
anatomiê drewna u profesora Carla Wilhelma 
w Wiedniu oraz gleboznawstwo leœne i pato-
logiê drzew u profesorów Augusta Rahmanna 
i Carla von Tubeufa w Monachium. U pier-
wszego z tej trójki Szafer pracowa³ nad oznacza-
niem metodami anatomicznymi drzew i krze-
wów znalezionych wraz ze szcz¹tkami mamuta
w Staruni (Anatomiczny rozbiór drzew i krze-
wów szybu mamutowego w Starunii, 1914).
Opracowywa³ te¿ w Wiedniu i Monachium
rozdzia³y poœwiêcone rodzajom Rosa, Potentilla
i Salix do planowanej przez Mariana Racibor-
skiego „Flory polskiej”.

W roku 1912 Szafer obj¹³ obowi¹zki wyk³a-
dowcy w Wy¿szej Szkole Lasowej. W tym
samym czasie odszed³ z Lwowa do Krakowa
Marian Raciborski, a jego miejsce zaj¹³ Zyg-
munt Wóycicki, pod kierunkiem którego Szafer
rozpocz¹³ prace nad modrzewiem polskim,
które mia³y staæ siê podstaw¹ jego habilitacji.
Plany te przerwa³ jednak wybuch I wojny œwia-
towej. We wrzeœniu 1914 roku Szafer opuœci³
Lwów jako podoficer Legionu Wschodniego
Józefa Hallera. Po odmowie z³o¿enia przysiêgi
wiernoœci Habsburgom zosta³, jak wielu innych
legionistów, wcielony do armii austriackiej jako
zwyk³y landszturmista. Ostatecznie zosta³ jed-
nak najpierw polowym bakteriologiem, a nastê-
pnie hodowc¹ roœlin leczniczych i w tym

W£ADYS£AW SZAFER
W 120 ROCZNICÊ URODZIN

Miros³aw Syniawa (Chorzów)

W³adys³aw Szafer ok. 1904 r.

* Z ksi¹¿ki tej pochodz¹ zdjêcia ilustruj¹ce artyku³



PRZYRODA GÓRNEGO ŒL¥SKA N r  4 5 / 2 0 0 6© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska 15

PRZYRODNICY

charakterze pracowa³ w Krakowie, £agiewni-
kach, Kielcach, Lublinie, Opocznie i Warszawie.

Gdy 17 marca 1917 roku w Zakopanem
zmar³ profesor Marian Raciborski, tylko kwesti¹
czasu by³o powo³anie Szafera na opustosza³¹
katedrê botaniki na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim. I faktycznie obj¹³ on obowi¹zki po swym
zmar³ym mistrzu latem 1917 roku, wi¹¿¹c siê 
z Krakowem do koñca swego ¿ycia.

Gdy z pocz¹tkiem 1918 roku rozpocz¹³ jako
profesor nadzwyczajny zajêcia, jego uwagê
zwróci³a od razu m³oda studentka. Pocz¹tkowo
przygl¹da³ siê jej tylko przez dziurê w gazecie
podczas æwiczeñ, póŸniej jednak oœmieli³ siê 
i zacz¹³ j¹ zapraszaæ na spacery po ogrodzie bo-
tanicznym. I tam w³aœnie, w jednej ze szklarni,
oœwiadczy³ siê i zosta³ przyjêty. Jego wybrank¹
by³a Janina Jentysówna, córka profesora fizjolo-
gii roœlin i chemii rolnej Stefana Jentysa. Skro-
mny œlub odby³ siê 18 marca 1919 roku w Kra-
kowie, a owocem tej mi³oœci i tego ma³¿eñstwa
by³a trójka dzieci – synowie Przemys³aw i Sta-
nis³aw oraz córka Anna.

Od roku 1920 Szafer by³ profesorem zwy-
czajnym Uniwersytetu Jagielloñskiego. 

W tym samym roku zosta³ cz³onkiem-kore-
spondentem, a w roku 1925 – cz³onkiem czyn-
nym Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Choæ w sza-
cownym gronie akademików by³ cz³owiekem
m³odym, potrafi³ zamanifestowaæ swoje zdanie.

Doœæ dobrze ilustruje to opisany przez niego
samego zabawny incydent:

„Nie czyszczone nigdy – a mo¿e raz na
miesi¹c albo raz na rok – szyby okien Muzeum
oraz szyby gablot by³y tak brudne, ¿e po prostu
niczego przez nie dostrzec nie by³o mo¿na.
Bêd¹c cz³owiekiem m³odym, œwie¿o wybranym
cz³onkiem PAU, gdy pewnego razu szuka³em
czegoœ w muzeum i nie mog¹c nic przez brudne
szyby dojrzeæ, napisa³em palcem na szybie
gabloty: »Precz z Akademi¹«. Oczywiœcie by³ to
taki ma³y ¿art, na którym powinien by³ siê poz-
naæ sekretarz i wys³aæ sprz¹taczkê ze œcierk¹.
Tymczasem, ku mojemu zdziwieniu, na najbli¿-
szym zebraniu cz³onków Akademii w formie
urzêdowej i tajemniczej zawiadomi³ nas prezes
o znalezieniu takiego napisu w Muzeum,
dodaj¹c, ¿e jest to dzia³alnoœæ jakichœ czynników
»reakcyjnych«. Na to podnios³em siê i oœwiad-
czy³em, ¿e to ja napisa³em, choæ nie jestem so-
cjalist¹, i doda³em, ¿e bêdê za ka¿dym moim
pobytem w Muzeum umieszcza³ na szybach 
i gablotach taki napis, dopóki kustosz nie dosta-
nie funduszów na utrzymanie instytucji w na-
le¿ytym porz¹dku”. 

W odrodzonej Polsce poza dzia³alnoœci¹
naukow¹ i dydaktyczn¹ Szafer znalaz³ te¿ roz-
leg³e pole do aktywnoœci w dziedzinie ochrony
przyrody: stan¹³ na czele Pañstwowej Rady
Ochrony Przyrody, rozpocz¹³ cykl wyjazdów 
i odczytów, które mia³y rozbudziæ aktywnoœæ 

w ró¿nych oœrodkach prowincjonalnych, a w ro-
ku 1920 zacz¹³ wydawaæ czasopismo „Ochrona
Przyrody”.

Zacz¹³ równie¿ zabiegaæ o tworzenie parków
narodowych dla ochrony najcenniejszych pod
wzglêdem przyrodniczym obszarów kraju. Pier-
wszym takim obszarem by³a Puszcza Bia³owies-
ka, któr¹ zacz¹³ zajmowaæ siê ju¿ w roku 1919.
Wybuch wojny ze Zwi¹zkiem Sowieckim
uniemo¿liwi³ jednak realizacjê ambitnych
planów Szafera – musia³ z nimi poczekaæ a¿ do
roku 1932.

nie tylko bezpieczeñstwo lê-
gów, ale równie¿ odpowiedni¹
bazê pokarmow¹. W ci¹gu dnia
ptak ten przebywa w gêstych
szuwarach i o¿ywia siê dopiero
o zmierzchu. Wtedy mo¿na go
czasem zobaczyæ na skraju
trzcin. Wiosn¹ (marzec-kwie-
cieñ) samce ujawniaj¹ sw¹
obecnoœæ donoœnym, bucz¹-
cym g³osem, wydawanym naj-
intensywniej noc¹, przypomi-
naj¹cym odg³os powstaj¹cy
przy dmuchaniu w szyjkê pu-
stej butelki (mo¿na go te¿
opisaæ jako „uuu-pru-ump”). Buczenie sk³ada siê
z powtarzanych serii wydawanych w odstêpach
oko³o 2 sekund i jest s³yszalne z du¿ej odleg³oœci
(w ciszy zmroku niesie siê w promieniu nawet
do 5 km); z bliska mo¿na us³yszeæ, ¿e ka¿dy bu-
cz¹cy dŸwiêk jest poprzedzony jakby ciê¿kim
wdechem. D³ugi czas ornitolodzy spierali siê,
czy b¹k bucz¹c wsadza dziób w wodê. Nie czyni
tego jednak, lecz w czasie wydawania g³osu
nadyma prze³yk jak balon, u¿ywaj¹c go jako
rezonatora. Gniazdo b¹k zak³ada w œrodku tery-
torium ¿erowiskowego, w zwartych trzcinach,
na wodzie nie g³êbszej ni¿ do kolan, na
po³amanej zesz³orocznej trzcinie (czasem daleko
od miejsca „koncertowania” samca). Jest to
p³askie pos³anie ze szczelnie przylegaj¹cych,
krzy¿owo u³o¿onych warstw (na spodzie podœ-
ció³ka z liœci trzcin i tataraku; nastêpnie warstwy

– suche i mokre trzciny u³o-
¿one na przemian), o zewnê-
trznej œrednicy 50-90 cm. W
zniesieniu jest 3-6 jaj –
oliwkowozielonawych, lekko
wyd³u¿onych, o têpym wê¿-
szym biegunie (53 x 38 mm).
Wysiadywanie trwa 25-26 dni;
pocz¹tek lêgów od po³owy
kwietnia i w maju. Do lêgów
przystêpuj¹ ju¿ niespe³na jed-
noroczne samice. Samce ¿yj¹
w zwi¹zkach z kilkoma samica-
mi i tylko niektóre bior¹ udzia³
w wysiadywaniu jaj i wycho-

wywaniu piskl¹t. M³ode pokryte s¹ nastro-
szonym, ¿ó³tawobr¹zowym puchem. W gnie-
Ÿdzie przebywaj¹ przez 14-20 dni i ju¿ po 2
tygodniach potrafi¹ w razie niebezpieczeñstwa
wyskoczyæ z gniazda i ukryæ siê. 

Po¿ywieniem tego ptaka s¹ drobne zwierzêta
wodne, które zdobywa podczas czatowania
wœród trzcin, stania w wodzie lub wspinania siê
po ³odygach. S¹ to najczêœciej ryby, ¿aby, pijaw-
ki, owady wodne, ma³e ptaki, myszy. B¹k pod-
krada siê bardzo powoli i uderza dziobem z ma-
³ej odleg³oœci. 

B¹ki odlatuj¹ od wrzeœnia do listopada, 
a przylatuj¹ w marcu. Pojedyncze ptaki zimuj¹.
Na Górnym Œl¹sku b¹k to nieliczny gatunek
lêgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimuj¹cy.
W latach 90. zlokalizowano w granicach
Górnego Œl¹ska 48 stanowisk, na których odzy-

wa³y siê terytorialne samce, b¹dŸ znaleziono
gniazda. Najwiêcej, bo a¿ 42 stanowiska, za-
notowano na stawach. Na zbiornikach zaporo-
wych stwierdzono piêæ stanowisk, a jedno na
osadniku. B¹ki pojawiaj¹ siê na Œl¹sku dopiero
po rozmarzniêciu zbiorników wodnych, co
nastêpuje zwykle oko³o po³owy marca. Odlot
rozpoczyna siê w po³owie sierpnia. Osobniki
zimuj¹ce trzymaj¹ siê g³ównie nad rowami i nie-
zamarzniêtymi potokami. 

Egzystencji b¹ka najbardziej zagra¿a pozyski-
wanie trzciny na skalê przemys³ow¹, co obser-
wuje siê zw³aszcza w Polsce pó³nocno-zachod-
niej, pó³nocnej i pó³nocno-wschodniej. Du¿ym
zagro¿eniem siedlisk b¹ka jest równie¿ zanie-
chanie nape³niania stawów lub ich spuszczanie
podczas sezonu lêgowego ptaków. Podobne
przekszta³cenia œrodowiskowe s¹ równie¿ nastê-
pstwem regulacji rzek. Zdarzaj¹ siê te¿ niele-
galne (gatunek chroniony!) odstrza³y b¹ków,
dokonywane przez stra¿ników rybackich, uwa-
¿aj¹cych je – zupe³nie nies³usznie – za szkodniki
rybackie. Do najwa¿niejszych czynników antro-
pogenicznych, ograniczaj¹cych rozwój populacji
b¹ka, nale¿¹: wycinanie, wypasanie i wypalanie
szuwarów, osuszanie dolin, regulacja i obwa³o-
wanie rzek, osuszanie stawów rybnych, zabu-
dowa brzegów zbiorników. Proponowane sposo-
by ochrony to przede wszystkim rozszerzenie
dzia³añ z zakresu czynnej ochrony siedlisk i roz-
winiêcie wspó³pracy z w³aœcicielami lub dzier-
¿awcami stawów rybnych w kierunku ochrony
zarówno ostoi, jak i samych ptaków. 

W³adys³aw Szafer z ¿on¹ i synem Przemys³awem 
w roku 1920
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Œrodkowa czêœæ Czêsto-
chowskiego Okrêgu Ru-

donoœnego rozci¹ga siê od
miejscowoœci Krzepice przez
Czêstochowê po ¯arki. Pro-
wadzona na tym obszarze
wielowiekowa eksploatacja
rud ¿elaza metod¹ odkry-
wkow¹ lub przy pomocy
szybów podziemnych i zwi¹-
zane z ni¹ hutnictwo (trwa-
j¹ce do lat 70. ubieg³ego
stulecia) przyczyni³y siê do
powstania ró¿nych wypu-
k³ych form terenu, bêd¹-
cych rezultatem sk³adowa-
nia ska³y p³onnej. S¹ to
ha³dy, kopce, grzêdy, warpie. Eksploatacja rud
¿elaza spowodowa³a równie¿ ruchy górotworu,
co przyczyni³o siê do powstania obszarów
zawodnionych (niecek osiadania) i odwod-
nionych, na których ukszta³towa³y siê bardzo
zró¿nicowane siedliska. Rozwinê³y siê na nich
rozmaite zbiorowiska roœlinne: bagienne,
³¹kowe, wrzosowiskowo-murawowe. Wiele 
z nich wyró¿nia siê wyj¹tkowym bogactwem 
i ró¿norodnoœci¹ florystyczno-fitosocjologi-
czn¹, warto by³oby wiêc je zachowaæ w mo¿-
liwie niezmienionej postaci. Dotyczy to prze-
de wszystkim ³¹k trzêœlicowych, które w pó³-
nocnej czêœci województwa œl¹skiego, spotyka
siê niezbyt czêsto. Chocia¿ nie maj¹ one tu ¿a-
dnej wartoœci gospodarczej, prezentuj¹ jednak
wysokie walory przyrodnicze. S¹ jednym z naj-
bogatszych i najbarwniejszych zbiorowisk
roœlinnych w tym przekszta³conym dzia³alnoœ-
ci¹ górnicz¹ krajobrazie i zgodnie z Rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 14
sierpnia 2001 r. w sprawie okreœlenia rodzajów
siedlisk przrodniczych podlegaj¹cych ochronie
(Dz. U. 92 z 3. 09. 2001, poz. 1029) powinny
byæ chronione. 

W gminie Poczesna nale¿a³oby obj¹æ ochro-
n¹ dwa obiekty, w pier-
wszym etapie uznaj¹c je za
u¿ytki ekologiczne, które 
w przysz³oœci bêdzie mo¿na
podnieœæ do rangi rezer-
watów przyrody. S¹ to:

• £¹ki trzêœlicowe w Hu-
cie Starej A o powierzchni
ok. 30 ha, po³o¿one na
pó³noc od drogi Huta Stara
A – Sobuczyna. Panuj¹cymi
zbiorowiskami s¹ tu ³¹ki 
z du¿ym udzia³em trzêœlicy
modrej, gospodarczo zanie-
dbane, czêsto nie koszone,
dostarczaj¹ce niewielkiej
iloœci siana o niskiej wartoœ-
ci paszowej. Wystêpuj¹ tu

rzadkie i chronione gatunki roœlin naczynio-
wych: goryczka w¹skolistna, kosaciec syberyj-
ski (ok. 60 kêp), mieczyk dachówkowaty,
kuku³ka szerokolistna, storczyk samiczy (bar-
dzo rzadki w regionie). W s¹siaduj¹cych z ³¹-
kami zaroœlach rosn¹ storczyki – listera jajowa-
ta i podkolan bia³y (ok. 20 okazów).

• Kosaæcowe kêpy w Poczesnej £¹kowej
to kompleks ³¹kowo-zaroœlowy o powierzchni
ok. 20 ha, po³o¿ony na po³udnie od miejsco-
woœci Poczesna-£¹kowa. Jest to wilgotna ³¹ka
trzêœlicowa, z pojedynczo wystêpuj¹c¹ brzoz¹
brodawkowat¹, olsz¹ czarn¹ i wierzb¹ iw¹, gos-
podarczo zaniedbana i niekoszona. Odnalezio-
no tu liczne kwitn¹ce kêpy kosaæca syberyj-
skiego (ok. 250 sztuk) oraz prawnie chronione
gatunki roœlin: goryczkê w¹skolistn¹, mieczyka
dachówkowatego, kuku³kê szerokolistn¹. Po-
nadto stwierdzono obecnoœæ okaza³ych, bar-
wnie kwitn¹cych bylin. S¹ to przytulia w³aœci-
wa, oman w¹skolistny, chaber ³¹kowy, bukwica
zwyczajna, czarcikês ³¹kowy, sierpik barwierski.

Kosaciec syberyjski oraz towarzysz¹ce mu
gatunki nale¿¹ do coraz rzadszych elementów
flory polskiej. W zwi¹zku z tym nale¿y podj¹æ
starania, aby uchroniæ od zniszczenia lub za-

niku istniej¹ce jeszcze popu-
lacje tego gatunku. Tym
bardziej niepokoj¹ce s¹ me-
lioracje i zadrzewianie ³¹k
trzêœlicowych, co mia³o miej-
sce w ostatnich latach w Hu-
cie Starej A, gdzie propono-
wan¹ ju¿ wczeœniej do och-
rony (Powszechna Inwenta-
ryzacja gminy Poczesna) ³¹kê
nieskutecznie próbowano za-
drzewiæ, m.in. olsz¹ czarna 
i szar¹. Najlepiej zachowane
fragmenty naturalnej i pó³-
naturalnej przyrody spotkaæ
mo¿na zwykle w miejscach
oddalonych od oœrodków cy-

wilizacyjnych. Dlatego tak cenne s¹ ekosyste-
my z udzia³em rzadkich gatunków roœlin i zwie-
rz¹t, znajdywane w obrêbie miast lub w ich
bliskim s¹siedztwie.

Zbiorowiska ³¹kowe, stanowi¹ce z punktu
widzenia gospodarczego tzw. u¿ytki zielone,
wymagaj¹ stosowania odpowiednich metod
ochrony, ³¹cz¹cych wykorzystanie gospodarcze
z zabezpieczeniem trwa³oœci optymalnego
stanu biocenoz i przeciwdzia³aniem procesom
sukcesyjnym. Z tych wzglêdów nie mo¿na
wprowadziæ œcis³ej ochrony rezerwatowej ³¹k,
gdy¿ ich wy³¹czenie z u¿ytkowania prowadzi
do przekszta³cenia w zbiorowiska zaroœlowe
lub leœne, co jest efektem naturalnych pro-
cesów sukcesyjnych.

Dla zachowania w projektowanych u¿y-
tkach ekologicznych obecnego stanu przyrody
³¹ki powinno siê kosiæ co drugi rok po 15 sier-
pnia, a krzewy wycinaæ. Na ³¹ki niekoszone
szybko wkraczaj¹ drzewa i krzewy (g³ównie
wierzby), rozrasta siê trzcina pospolita.

Droga administracyjna tworzenia u¿ytków
ekologicznych jest prosta, (decyduj¹ o tym
w³adze wojewódzkie), pozwala wiêc w stosun-
kowo krótkim czasie obj¹æ ochron¹ prawn¹

omawiane obiekty. Mi-
mo ni¿szej ni¿ rezer-
waty rangi prawnej,
u¿ytki ekologiczne mo-
g¹ staæ siê bardzo prak-
tyczn¹ kategori¹ och-
rony, ³atw¹ do wpro-
wadzenia, a jednoczeœ-
nie nie zamykaj¹c¹ drogi
do podniesienia w przy-
sz³oœci rangi ochrony
tych obiektów. Nale¿y
siê natomiast liczyæ 
z trudnoœciami przy re-
alizacji zaleceñ wyko-
nawczych zwi¹zanych 
z czynn¹ ochron¹ tych
³¹k.

GODNE OCHRONY £¥KI W GMINIE POCZESNA 
POD CZÊSTOCHOW¥

Jeremi Ko³odziejek (Uniwersytet £ódzki, £ódŸ)

Goryczka w¹skolistna Kruszczyk b³otny Kuku³ka szerokolistna

Kêpy kppwitn¹cego kosaæca syberyjskiego w Poczesnej-
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