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„...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)

JAKA

BÊDZIE SIEÆ OBSZARÓW

NATURA 2000

W WOJEWÓDZTWIE ŒL¥SKIM?

Od kilku lat trwaj¹ w Polsce - zgodnie z wymogami Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej Unii
Europejskiej – prace nad wyznaczeniem obszarów Natura 2000, które s¹ sk³adnikami Europejskiej
Sieci Ekologicznej. W latach 2001-2003 prowadzony by³ pierwszy etap wdra¿ana koncepcji sieci,
w ramach którego pracê w poszczególnych województwach prowadzi³y Wojewódzkie Zespo³y Realizacyjne. Wyniki tych prac zosta³y nastêpnie uzupe³nione – w formie Shadow list (2004, 2005, 2006,
2008) – przez organizacje pozarz¹dowe, w szczególnoœci przez Klub Przyrodników, Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków i PTOP „Salamandra”, we wspó³pracy z regionalnymi ekspertami oraz
Instytutem Ochrony Przyrody PAN. Efektem tych prac w zakresie ochrony ptaków jest utworzenie
w województwie œl¹skim 5 ostoi ptasich: Dolina Górnej Wis³y (2004), Beskid ¯ywiecki, Dolina Dolnej So³y, Stawy w Brzeszczach, Stawy Wielik¹t i Ligota Tworkowska (2008). W przypadku fauny
i flory oraz siedlisk przyrodniczych do roku 2008 zosta³o zaakceptowanych przez Komisjê Europejsk¹
16 obszarów o znaczeniu wspólnotowym, które wyznaczono w województwie œl¹skim.
Niezadowalaj¹cy, w opinii Komisji Europejskiej, postêp prac nad sieci¹ obszarów Natura 2000
w Polsce wymusi³ intensyfikacjê dzia³añ w zakresie ochrony „naturowych” gatunków i siedlisk przyrodniczych. W roku 2007 zosta³a zakoñczona inwentaryzacja gatunków i siedlisk na obszarze Lasów
Pañstwowych, a w roku 2008 zosta³y powo³ane Wojewódzkie Zespo³y Specjalistyczne, których
zadaniem by³o opracowanie ostatecznego kszta³tu Europejskiej Sieci Ekologicznej w poszczególnych
województwach. W województwie œl¹skim WZS zaproponowa³ 21 obszarów Natura 2000. Centrum
Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska wyznaczy³o z kolei 10 obszarów dla ochrony gatunków i siedlisk
przyrodniczych, dla których wyniki krajowego seminarium biogeograficznego by³y niezadowalaj¹ce.
Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska nie zg³osi jednak do Komisji Europejskiej 4 obszarów zaproponowanych przez WZS oraz wszystkich ostoi zaproponowanych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Œl¹ska. Decyzja ta pozbawia ochrony siedlisko wy¿ynnych jedlin (Lemañskie Jod³y) na krañcach jego absolutnego zasiêgu w Polsce i Europie, regionaln¹ zmiennoœæ gr¹dów (Grapa, Las Fazaniec,
Las Porêbski), stanowiska zalotki wiêkszej (B³êdów ko³o Che³mu Œl¹skiego, Borowa Wieœ) oraz
stanowiska modraszków nausitousa i telejusa wraz z siedliskami wilgotnych ³¹k trzêœlicowych
(D¹browskie £¹ki, £¹ki w Jaworznie, £¹ki w S³awkowie, £¹ki w Œliwie). Bo obszar Natura 2000 jest
jedyn¹ obecnie form¹ skutecznej ochrony tych szczególnie zagro¿onych siedlisk.
Jerzy B. Parusel
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PAPROTNIKI WOJEWÓDZTWA ŒL¥SKIEGO (CZ. 3.)
Dariusz Tla³ka (Kêty)
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Zaproæ górska ma liœcie d³ugoœci 30-100
cm, podwójnie pierzaste, tworz¹ce lejek. Blaszka liœciowa jest w zarysie lancetowata, znacznie
zwê¿aj¹ca siê ku do³owi, z kupkami po³o¿onymi bardzo blisko brzegu. Zarodnikowanie:
VII-VIII. Wystêpuje w wilgotnych lasach.
Czêsta w Beskidach, rozproszona na pozosta³ym obszarze województwa.
Zachylnik b³otny ma liœcie nagie, do 100
cm d³ugie, podwójnie pierzaste. Blaszka liœciowa dolne odcinki ma nieco krótsze od nastêpnych, z kupkami po³o¿onymi mniej wiêcej
poœrodku. Zarodnikowanie: VII-IX. Wystêpuje
w olszynach, na torfowiskach. Rozproszony jest
w ni¿owej czêœci województwa i na jednym stanowisku w Beskidach.
Rodzina: zanokcicowate
Jêzycznik zwyczajny ma liœcie o d³ugoœci
10-60 cm i szerokoœci 3-6 cm, jêzykowate,
zimotrwa³e na krótkich ogonkach. Kupki zarodni s¹ pod³u¿ne, ustawione w dwóch rzêdach.
Zarodnikowanie: VII-IX. Wystêpuje na zacienionych ska³ach. Rzadki na Wy¿ynie Czêstochowskiej, Pogórzu i w Beskidach, na czêœci
stanowisk wymar³. Gatunek znajduje siê pod
œcis³¹ ochron¹.
Zanokcica skalna ma zimotrwa³e liœcie d³ugoœci 5-30 cm, pojedynczo pierzaste. Odcinki
liœcia s¹ okr¹g³e, o osi ca³kowicie ciemno zabarwionej. Zarodnikowanie: VII-IX. Wystêpuje na
ska³ach, murach i zboczach. Czêsta w Beskidach, niezbyt czêsta na pozosta³ych obszarach
województwa.
Zanokcica zielona ma liœcie o d³ugoœci 5-20
cm, pojedynczo pierzaste. Odcinki liœcia s¹
romboidalne o osi tylko u podstawy ciemno
zabarwionej, w pozosta³ej czêœci zielonej. Zarodnikowanie: VII-VIII. Wystêpuje na ocienionych ska³ach i murach. Rozproszona w Beskidach, rzadka na Wy¿ynie Œl¹skiej i Czêstochowskiej.
W nastêpnym odcinku omówimy dalsz¹
czêœæ klasy paprotkowych.

PodejŸrzon marunowy

Beskidach. Na wszystkich wymar³. Gatunek
ten znajduje siê pod œcis³¹ ochron¹, zamieszczony zosta³ w Czerwonej liœcie roœlin naczyniowych Polski jako wymieraj¹cy (kategoria E).
Rz¹d d³ugoszowce reprezentowany jest
przez jedn¹ rodzinê – d³ugoszowate, w której
w Polsce wystêpuje tylko jeden gatunek. D³ugoszowce maj¹ w górnej czêœci odmiennie wykszta³cone liœcie, ca³e pokryte zarodniami.
Rodzina: d³ugoszowate
D³ugosz królewski ma liœcie 50-180 cm
d³ugie, podwójnie pierzaste. P³onna czêœæ liœcia
ma pod³u¿ne odcinki, p³odna czêœæ górna, odmiennie wykszta³cona, ca³a jest pokryta zarodnikami. Zarodnikowanie: VI-VII. Wystêpuje
w olszynach, borach bagiennych oraz na torfowiskach. Stwierdzany jest rzadko w œrodkowej
czêœci województwa. Na czêœci stanowisk
wymar³. Gatunek ten znajduje siê pod œcis³¹
ochron¹, zamieszczony zosta³ w Czerwonej liœcie roœlin naczyniowych Polski jako nara¿ony na
wyginiêcie (kategoria V).
Rz¹d paprotkowce reprezentowany jest
w województwie œl¹skim przez 7 z 9 krajowych
rodzin: denstecjowate, zachylnikowate, zanokcicowate, rozrzutkowate, nerecznicowate, podrzeniowate i paprotkowate. Paprotkowce maj¹
liœcie jednakowe lub p³onne, a p³odne s¹ odmiennie wykszta³cone. Stwierdzono wystêpowanie w województwie 28 z 41 krajowych gatunków paprotkowców.
Rodzina: denstecjowate
Orlica pospolita ma liœcie bardzo du¿e,
o d³ugoœci 0,5-2 m, potrójnie pierzaste. Odcinki liœcia s¹ w¹skolancetowate, na szczycie zaostrzone, z kupkami na powiniêtym brzegu
blaszki. Zarodnikowanie: VII-IX. Wystêpuje
w lasach, zaroœlach, na zrêbach i na murawach.
Pospolita na ca³ym obszarze województwa.
Rodzina: zachylnikowate
Zachy³ka oszczepowata ma liœcie ow³osione, d³ugoœci do 40 cm, podwójnie pierzaste.
Blaszka liœciowa jest trójk¹tna, z najni¿szymi
odcinkami skierowanymi do ty³u, ze s³abo
zwê¿on¹ nasad¹. Zarodnikowanie: VI-VIII.
Wystêpuje w cienistych lasach. Bardzo czêsta
w Beskidach, niezbyt czêsta na pozosta³ym
obszarze województwa.

Zachylnik b³otny

Zdjêcia Autora

lasa paprotkowe obejmuje 5 rzêdów:
nasiêŸrza³owce, d³ugoszowce, paprotkowce, marsyliowce i salwiniowce. Paprotkowe
maj¹ liœcie p³askie z podzieln¹ blaszk¹, rzadko
nitkowate. Wytwarzaj¹ one zarodnie na spodzie
liœci lub na odmiennych liœciach zarodnionoœnych. W województwie œl¹skim stwierdzono
wystêpowanie 35 z 53 krajowych gatunków
paprotkowych.
Rz¹d nasiêŸrza³owce reprezentowany jest
przez jedn¹ rodzinê – nasiêŸrza³owate. NasiêŸrza³owce maj¹ liœcie podzielone na blaszkê liœciow¹ i czêœæ zarodnionoœn¹. Zarodnie otoczone s¹ kilkuwarstwow¹ œcian¹. W województwie
œl¹skim stwierdzono wystêpowanie 4 z 8 krajowych gatunków nasiêŸrza³owców.
Rodzina: nasiêŸrza³owate
NasiêŸrza³ pospolity jest roœlin¹ 5-30 cm
wysok¹. Z k³¹cza wyrasta 1 liœæ (rzadko 2)
o blaszce jajowatej, o d³ugoœci 3-15 cm i szerokoœci 2-6 cm. Oczka siatki nerwów 2 rzêdu s¹
jajowate lub okr¹g³e. K³os (z 15-40 zarodniami
z ka¿dej strony) jest oko³o 2 razy d³u¿szy od
blaszki. Zarodnikowanie: VI-VIII. Wystêpuje na
wilgotnych ³¹kach i w zaroœlach, rozproszony
jest na ca³ym obszarze województwa. Na czêœci
swoich stanowisk wymar³. Gatunek ten znajduje siê pod œcis³¹ ochron¹, zamieszczony zosta³
równie¿ w Czerwonej liœcie roœlin naczyniowych Polski jako nara¿ony na wyginiêcie
(kategoria V).
PodejŸrzon ksiê¿ycowy jest roœlin¹ 5-30 cm
wysok¹. P³onna czêœæ liœcia jest pojedynczo
pierzasta z odcinkami pó³ksiê¿ycowatymi lub
klinowatymi, natomiast zarodnionoœna tworzy
rozga³êzion¹ wiechê. Zarodnikowanie: V-VIII.
Wystêpuje na ³¹kach i murawach, rozproszony
jest na ca³ym obszarze województwa. Na czêœci
swoich stanowisk wymar³. Gatunek ten znajduje siê pod œcis³¹ ochron¹, zamieszczony zosta³
w Czerwonej liœcie roœlin naczyniowych Polski
jako nara¿ony na wyginiêcie (kategoria V).
PodejŸrzon marunowy jest roœlin¹ 5-20 cm
wysok¹. P³onna czêœæ liœcia jest zwykle podwójnie pierzasta z odcinkami karbowanymi
³atkowato, zarodnionoœna jest 2-3-krotnie pierzastodzielna. Zarodnikowanie VI-VII. Wystêpuje na murawach i w widnych lasach. Stwierdzony zosta³ na 6 stanowiskach na Nizinie Œl¹skiej, Wy¿ynie Œl¹skiej i w Beskidach, z których
2 istniej¹. Gatunek ten znajduje siê pod œcis³¹
ochron¹, zamieszczony zosta³ równie¿ w Polskiej czerwonej ksiêdze roœlin jako krytycznie
zagro¿ony (kategoria CR).
PodejŸrzon rutolistny jest roœlin¹ 5-25 cm
wysok¹. P³onna czêœæ liœcia jest 2-3-krotnie
pierzasta o odcinkach okr¹g³awych, zarodnionoœna (na d³ugim ogonku) jest 2-3-krotnie pierzastodzielna. Zarodnikowanie VI-VIII. Wystêpuje na murawach i w zaroœlach. Stwierdzony zosta³ na 4 stanowiskach na Nizinie Œl¹skiej,
Wy¿ynie Œl¹skiej, w Kotlinie Oœwiêcimskiej i w
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PRZYRODA NIEO¯YWIONA

HA£DY – NATURALNE LABORATORIUM PRZYRODY
Aleksandra Gawêda (Uniwersytet Œl¹ski, Sosnowiec), Tomasz Doniecki (Politechnika Czêstochowska, Czêstochowa)

H

Warstwa wzbogacona w kryszta³y gipsu w obrêbie sukcesji
osadów o charakterystycznym, naprzemianleg³ym wystêpowaniu warstw przepuszczalnych (zbudowanych z okruchów
frakcji psammitowej) i nieprzepuszczalnych (zbudowanych
z minera³ów ilastych)

4
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Kryszta³y bia³o-szarego gipsu w obrêbie warstw frakcji psammitowej ha³dy w Bytomiu

Szczególnym miejscem jest teren zlokalizowany w rejonie by³ej kopalni i zak³adu przeróbczego „Orze³ Bia³y” w Bytomiu. Sk³adowisko odpadów poflotacyjnych pe³ni tam rolê
bariery aktywnej, przechwytuj¹cej zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie podziemnej, dziêki czemu tzw. ¯abie Do³y, po³o¿one na
granicy Bytomia i Chorzowa, maj¹ obecnie status zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego.
Z up³ywem czasu na zrekultywowanych
obszarach obserwowaæ mo¿na koegzystencjê
roœlinnoœci wprowadzonej przez cz³owieka
z naturalnie pojawiaj¹cymi siê gatunkami
roœlin. Monitoring sukcesji roœlinnoœci mo¿e
wskazywaæ kierunek i sposób rekultywacji
obszarów o zbli¿onym charakterze.
Obserwacje procesów zachodz¹cych w obrêbie sk³adowisk pozwalaj¹ tak¿e odtworzyæ
procesy dzia³aj¹ce w skorupie ziemskiej na
wiêksz¹ skalê. Dobrym przyk³adem jest sk³adowisko odpadów pop³uczkowych znajduj¹ce
siê na granicy Bytomia i Brzezin Œl¹skich. Zdeponowane s¹ w tym miejscu odpady przeróbcze powsta³e w wyniku wzbogacania rud
cynku i o³owiu w procesach p³ukania rud
w p³uczkach w latach 1930-1960. Mo¿na tu
obserwowaæ procesy podsi¹kania roztworów
i krystalizacji z nich gipsu, jakie w naturze
zachodz¹ w obszarach pustynnych. W przypadku tego sk³adowiska stê¿enia pierwiastków
niezbêdnych do krystalizacji gipsu s¹ wielokrotnie wy¿sze ni¿ w naturze, wiêc procesy
minera³otwórcze zachodz¹ z wiêksz¹ prêdkoœci¹ i intensywnoœci¹. Dodatkowo przewarstwienia uszczelniaj¹cych drobnoziarnistych
osadów o frakcji ilastej stanowi¹ barierê dla
migracji roztworów, dziêki czemu krystalizacja
gipsu nastêpuje w warstwach zbudowanych
z ziaren frakcji psammitowej.

Odpady pop³uczkowe i poflotacyjne sk³adowane s¹ w przygotowanych stawach osadowych, które w miarê depozycji odpadów s¹
rozbudowywane w pionie, tworz¹c swoistego
rodzaju „wannê”, do której trafiaj¹ odpady silnie uwodnione. Poniewa¿ sk³adowanie odpadów poflotacyjnych mia³o charakter periodyczny i odbywa³o siê w przep³ywie, w profilu

s. 11.

Zmiennoœæ charakteru warstwowania, widoczna w profilu
sk³adowiska: w dolnej czêœci profilu dominuje warstwowanie
horyzontalne, zast¹pione w wy¿szych czêœciach profilu warstwowaniem skoœnym ma³oskalowym (struktury typu ripplemarków). W najwy¿szej czêœci profilu widaæ fa³d stoj¹cy, symetryczny o nieustalonej genezie

Zdjêcia Autorów

istoria przemys³owego wydobywania
rud metali na Górnym Œl¹sku i w Zag³êbiu D¹browskim rozpoczê³a siê w XII
wieku. Od samego pocz¹tku wydobyciu rud
i wytapianiu cennych metali – cynku, o³owiu
i srebra towarzyszy³y odpady. Intensywnoœæ
wydobycia, a tym samym produkcji odpadów,
znacznie wzros³a od drugiej po³owy XIX
wieku. Dziœ sk³adowiska odpadów kopalnianych i hutniczych s¹ powszechnym elementem krajobrazu w naszym regionie. Czêsto stanowi¹ one zagro¿enie dla zdrowia ludzi,
s¹ tak¿e problematycznym elementem w gospodarce przestrzennej. St¹d poszukiwanie
ró¿nych form wykorzystania materia³u gromadzonego na ha³dach w ró¿nych dzia³ach
gospodarki.
G³ównym kierunkiem wykorzystania odpadów jest szeroko pojête budownictwo i zwi¹zane z nim prace in¿ynieryjne. Odpady mog¹
byæ kruszywem do budowy dróg, substytutem
surowców skalnych stosowanych do budowy
wa³ów przeciwpowodziowych, dodatkiem do
betonów, cementów oraz sk³adnikiem materia³u stosowanego do podsadzania podziemnych
wyrobisk w kopalniach wêgla kamiennego oraz
rud cynku i o³owiu. Stopieñ zagospodarowania
odpadów jest jednak ci¹gle niewystarczaj¹cy,
wskutek czego ich czêœæ trafia na ha³dy. Po
zakoñczeniu deponowania odpadów zazwyczaj
przychodzi czas na prace maj¹ce na celu przywrócenie wartoœci u¿ytkowych i przyrodniczych sk³adowisk, czyli ich rekultywacjê. Najczêstsz¹ form¹ rekultywacji jest wprowadzenie
roœlinnoœci. Na czêœci sk³adowisk roœlinnoœæ
znajduje sprzyjaj¹ce œrodowisko dla rozwoju, co
wynika ze sk³adu mineralnego, chemicznego
oraz cech strukturalnych i teksturalnych zdeponowanych odpadów. W niektórych przypadkach sk³adowane odpady nie tylko nie szkodz¹,
ale wrêcz u³atwiaj¹ pojawienie siê nowych, nieznanych wczeœniej na tym obszarze gatunków
roœlin.
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KWITN¥CY BLUSZCZ POSPOLITY W RUDZIE ŒL¥SKIEJ
kazy kwitn¹cego bluszczu zaobserwowa³em w dniu 29.06.2008 r. na kilku
drzewach na skraju lasu le¿¹cego na pó³nocno-zachodniej granicy Rudy Œl¹skiej i Zabrza.
W dniu 24.08.2008 r. odwiedzi³em to miejsce
ponownie i dokona³em inwentaryzacji wszystkich drzew z bluszczem. Pomierzy³em tak¿e
œrednicê pêdów bluszczu przy ziemi i na wysokoœci ok. 1,5 m.
Drzewa poroœniête bluszczem rosn¹ w kwadracie o boku 25 m. Stwierdzi³em tu 14 drzew:
9 robinii akacjowych, 2 olsze szare i 2 czeremchy amerykañskie oraz jedn¹ martw¹ olszê szar¹.
Kwitn¹cy bluszcz znajdowa³ siê tylko na
siedmiu drzewach. Kwiaty bluszczu wystêpowa³y na pêdach, które mia³y u podstawy
wiêcej ni¿ 20 mm œrednicy. Najgrubszy pêd

Fot. W. Kuliñski

O
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Kazimierz Walasz (Uniwersytet Jagielloñski, Kraków)

Kwiaty bluszczu

Lokalizacja stanowiska bluszczu

bluszczu znajdowa³ siê na robinii (drzewo nr 7)
i mia³ u podstawy œrednicê 89 mm, a 82 mm
na wysokoœci 1,5 m. Niew¹tpliwie od tego
okazu zaczê³a siê rozwijaæ opisana kolonia
bluszczu.
Opisane stanowisko bluszczu zas³uguje na
ochronê w formie pomnika przyrody.

Bluszcze pn¹ siê wysoko
Rozmieszczenie drzew z bluszczami
Nr Gatunek drzewa
drzewa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

robinia akacjowa
robinia akacjowa
robinia akacjowa
robinia akacjowa
robinia akacjowa
robinia akacjowa
robinia akacjowa
olsza szara
robinia akacjowa
czeremcha amerykañska
robinia akacjowa
olsza szara
olsza szara
czeremcha amerykañska

Obwód
pnia (cm)

Œrednice pêdów bluszczu
[nasada/1,5 m] (mm)

Kwitnienie

142
123
169
122
162
122
184
123
125
57
170
80
70
96

9/4
23/16
20/16
38/36, 49/42, 47/69
29/68, 49/34
25/19, 20/20
39/35, 89/82, 50/51
23/17, 24/16
49/30, 30/23, 29/22, 49/30
15/10
11/8
50/22
19/11, 18/12
5/5

–
tak
–
tak
tak
tak
tak
–
tak
–
tak
–
–
–

Gruby pêd bluszczu u nasady robinii akacjowej
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JOD£A POSPOLITA W UROCZYSKU G£ÊBOKIE DO£Y
Tadeusz Krotoski (Rybnik)

Polsce jod³a pospolita roœnie tylko w po³udniowej czêœci kraju, gdzie osi¹ga pó³nocn¹ granicê swego zachodnioeuropejskiego
obszaru rozmieszczenia. Wystêpuje ona g³ównie
w górach i na terenach podgórskich, tworz¹c
z bukiem naturalne lasy regla dolnego i bory
œwierkowo-jod³owe. Na ni¿u roœnie w borach
mieszanych, gr¹dach i buczynach.
Na obszarze Œl¹skiej Krainy PrzyrodniczoLeœnej, obejmuj¹cej ni¿owe czêœci Górnego
i Dolnego Œl¹ska, jod³a wystêpuje przede wszystkim w zmieszaniu ze œwierkiem i bukiem,
g³ównie na terenach wy¿ynnych. Jest ona na
tym obszarze gatunkiem gin¹cym. W drzewostanie tej krainy udzia³ jod³y wynosi tylko
0,1% (Poradnik leœniczego 1991:142). Nadleœnictwo Rybnik po³o¿one jest we wschodniej
czêœci tej krainy. Wykazuje ono rodzim¹ jod³ê
w drzewostanach tylko jako sporadyczn¹, na
równi z obcymi gatunkami – daglezj¹ zielon¹
i grochodrzewem.
We florze P³askowy¿u Rybnickiego (o pow.
960 km2) wykazano jod³ê pospolit¹ (Urbisz
1996) w 10. spoœród 240 kwadratów o boku
2 km. Najliczniejsze z drzew iglastych s¹ tu
modrzew (221 kwadratów), sosna pospolita
(211) i œwierk (198). Nawet obce gatunki, jak
wejmutka (37 kwadratów) i sosna czarna (31),
s¹ na tym obszarze liczniejsze ni¿ rodzima
jod³a, któr¹ wymieniony autor uzna³ za gatunek
ustêpuj¹cy pod wp³ywem antropopresji. Sta³o
siê to miêdzy innymi w wyniku zaniedbañ
w uprawie rodzimych drzew. Opisana w dalszej
czêœci artyku³u du¿a populacja jod³y pospolitej
w rejonie G³êbokich Do³ów, nie odnotowana
przez Urbisza, jest po³o¿ona w kwadratach 7J,
7K, 7L i 8L wg numeracji tego autora.
W trakcie wieloletnich obserwacji przyrodniczych w rejonie uroczyska G³êbokie Do³y,
po³o¿onego przy pó³nocno-wschodniej granicy
Rybnika, stwierdzi³em liczne i interesuj¹ce
stanowiska jod³y. Wystêpuje ona na terenie
Leœnictwa Wielopole (Nadleœnictwo Rybnik)
i przy granicy Leœnictwa Ksi¹¿enice (oddz. 100
SW), na przestrzeni oko³o 3 km w s¹siaRozmieszczenie jod³y w uroczysku G³êbokie Do³y. 1 – skupienie
jod³y, 2 – jod³y nasienne, 3 – granice projektowanego rezerwatu
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W

Jod³y o obwodach 110, 120 i 180 cm w oddziale 106

duj¹cych ze sob¹ oddzia³ach leœnych (od
zachodu): 106, 105, 104, 103, 102, 101, 70h,
100 (SW), 129, 128, 127, 126 i 130 (NW), to
jest od Rybnika-Ochojca (M³ynek) na zachodzie, po Rybnik-Kamieñ na po³udniowym
wschodzie. Szeœæ oddzia³ów (podkreœlonych),
po³o¿onych jest na terenie projektowanego (od
roku 1994) leœnego rezerwatu przyrody
„G³êbokie Do³y”. Ca³y opisany obszar wchodzi
w sk³ad Parku Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Zim¹ 2008/2009 przeprowadzi³em na tym
obszarze inwentaryzacjê jode³ (m.in. pomiary
obwodów pni w pierœnicy). Stwierdzi³em ³¹cznie 370 jode³, w tym 53 dorodnych okazów
o obwodzie 100 do 226 cm, 148 drzew o obwodach 50-99 cm oraz 169 m³odszych jode³
o obwodach poni¿ej 50 cm w pierœnicy.
Szczegó³owe wyniki pomiarów prezentuje
za³¹czona tabela. Najlepsze warunki rozwoju
w rejonie uroczyska G³êbokie Do³y, dziêki ¿yznym i œwie¿ym glebom oraz wilgotnoœci
siedlisk, maj¹ populacje jod³y w oddz. 130
(NW) i 105 (W), rosn¹ce w borach mieszanych
po³o¿onych w pobli¿u olszowych ³êgów przypotokowych oraz w oddz. 129 (S) i 128 na
pó³nocnych zboczach wzniesieñ w borach
mieszanych w pobli¿u Ÿródlisk lub licznych
mniejszych cieków, a tak¿e w gr¹dzie i borze
mieszanym w oddz. 103 (NW).
Siewki i naloty, od kilku do oko³o 50 cm
wysokie, w iloœci kilkudziesiêciu do stu
piêædziesiêciu okazów pochodz¹cych z samosiewu pod os³on¹ drzew macierzystych, obserwowano pod wieloma starszymi, pojedynczymi
jod³ami lub ich biogrupami. Rosn¹ one dobrze
wœród niskiej roœlinnoœci, s³abiej na go³ej ziemi.
Ocenê liczebnoœci siewek przeprowadzono
w marcu 2009 r. przed wzrostem roœlin, g³ównie turzycy dr¿¹czkowatej. W ca³ym rejonie

uroczyska G³êbokie Do³y stwierdzono 32 jod³y
nasienne i 1536 siewek i nalotów1. Czêsto zgryzane jode³ki, na przyk³ad w oddz. 130 (NW),
maj¹ kszta³t gêstych krzaczków. Os³ania³em je
przez ob³o¿enie chrustem i wbijanie w grunt
ga³êzi utrudniaj¹cych zwierzynie dostêp. Dla
ochrony kilku cennych, niewielkich skupieñ
jode³ nasiennych w oddzia³ach: 130 (NW), 129
(S), 128 (E), 100 (SW), 101 (NW), 103 (NW
i SE), 105 (W) i 106 (W), celowym by³oby
ogrodzenie ich siatk¹ i promowanie samosiewu.
Rok 2008 by³ dla czêœci jode³ rokiem nasiennym. Nie stwierdzi³em dokonywania sztucznych
odnowieñ jod³y. Nie obserwowa³em m³odych
jode³ o wysokoœci 50-180 cm, zapewne jest to
skutek zgryzania przez zwierzyn¹ p³ow¹ oraz
kradzie¿y. Zanotowa³em w latach 2007-2008
roczne przyrosty obwodu pni o 4 cm w pierœnicy u kilku najstarszych jode³. Porównanie przyrostu obwodu pni w pierœnicy u trzech wyró¿niaj¹cych siê jode³ w latach 2000-2008 wykaza³o, ¿e w okolicy Ÿródliska przyrost ten wynosi³ 3,2 cm rocznie (oddz. 129 SE), w gr¹dzie 2
cm rocznie (oddz. 103 NW), a w kwaœnej
buczynie 1,4 cm rocznie (oddz. 102 NE).
Kradzie¿e drzew i spa³owanie pni przez
zwierzynê p³ow¹ stwierdzi³em na ró¿nych
stanowiskach u 10-50% jode³, najdotkliwiej
szkody te wystêpuj¹ w oddz. 127, gdzie roœnie
liczna grupa 112 jode³ m³odszych wiekowo.
Korony czêœci drzew œciête kiedyœ na œwi¹teczne choinki s¹ obecnie zniekszta³cone przez
odrosty, nawet 2 i 3-krotne. Pionowe zdarcia
kory pni w wyniku spa³owania, od oko³o 30120 cm, czêœciej spotykano u m³odszych jode³.
Wiele drzew nosi równoczeœnie œlady spa³owania i kradzie¿y. W oddz. 106 (NE) ko³o Ochojca-M³ynka, w spa³owanym pniu jod³y o obwodzie 90 cm tkwi¹ gwoŸdzie, s³u¿¹ce jako stopnie do pozyskiwania stroiszu. Kilkakrotnie
© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska
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stwierdzi³em wyciêcie du¿ych, oko³o 8 m wysokich jode³ i kradzie¿e koron – m.in. w oddz. 102
(SW) w grudniu 2004 r. oraz w oddz. 127 w grudniu 2008 r., o czym œwiadczy³y porzucone
pnie.
Nie stwierdzi³em suchoczubów w koronach
jode³, ani sypi¹cego siê igliwia, co obserwowa³em u czêœci œwierków. Posusz pojedynczych
m³odszych jode³ stwierdzono kilka razy. Ich
drewno wykorzystano do hodowli œciœle chronionego grzyba – soplówki jod³owej w oddz.
101, jedynym stanowisku tego gatunku na
Górnym Œl¹sku (Krotoski 2006).
Spoœród kilku godnych ochrony populacji
jod³y pospolitej w rejonie uroczyska G³êbokie
Do³y, najliczniejsza i najdorodniejsza znajduje
siê w pó³nocno-zachodniej czêœci oddz. 130.
Stwierdzi³em tam 139 jode³, w tym 23 o obwodzie pnia 100-191 cm w pierœnicy, 71 jode³ o wymiarach 50-99 cm oraz 45 drzew o obwodach
poni¿ej 50 cm w pierœnicy. Rosn¹ one nieco
wy¿ej wokó³ starego drzewostanu olszowego w ³êgu przypotokowym u zbiegu trzech ma³ych
cieków. Wiêkszoœæ, tj. 112 jode³, stwierdzi³em
na skraju wiekowej buczyny i w borze mieszanym, po pó³nocnej i wschodniej stronie ³êgu,
zaœ 17 jode³, w tym okaz o obwodzie 191 cm,
na skraju boru mieszanego po zachodniej stronie ³êgu. S¹siedztwo ³êgu sprzyja jod³om ze
wzglêdu na ¿yzne i wilgotne siedlisko. W opisanym rejonie stwierdzi³em 17 drzew nasiennych
i ok. 600 siewek i nalotów. Do populacji w oddz.
130 nale¿y dalszych 11 jode³, w tym 2 o obwodach pni 122 i 151 cm, z oddzielonego tylko
lini¹ wysokiego napiêcia oddz. 126 (SE). Opisana, naturalna i ¿ywotna populacja jod³y
rosn¹ca wokó³ dorodnego ³êgu (gdzie ¿uraw
próbowa³ lêgu w 2006 r.), w pomnikowej
buczynie (gdzie bocian czarny mia³ gniazdo) i w
¿yznym borze mieszanym, zas³uguje na ochronê prawn¹ w postaci pomnika przyrody.
Drugie co do wielkoœci stanowisko jode³
znajduje siê w oddz. 127, po³o¿onym w odleg³oœci ok. 500 m na NW od wy¿ej opisanego
w oddz. 130. Stwierdzi³em tu 112 jode³, w tym
22 o obwodzie 50-95 cm oraz 90 drzew o obwodzie poni¿ej 50 cm. Brak tu jode³ dorodnych
i nasiennych. Jest to populacja najm³odsza,
zarazem najbardziej dotkniêta antropopresj¹
i spa³owaniem. Po³owa drzew jest uszkodzona.
Stwierdzi³em 49 jode³ z koronami zdeformowanymi przez kradzie¿e (w tym 16 drzew
uszkadzano 2 lub 3-krotnie) oraz 34 jod³y ze
spa³owanymi pniami. Oba rodzaje uszkodzeñ
wyst¹pi³y u 17 jode³. Mimo tych szkód, du¿a
czêœæ populacji w oddz. 127 jest ¿ywotna,
szczególnie w okolicy bagnistego obni¿enia
boru mieszanego i w œrodkowo-wschodnim
bezodp³ywowym wyp³aszczeniu terenu.
W przysz³ym rezerwacie G³êbokie Do³y
i jego otulinie jod³a pospolita, w iloœci 79
okazów wystêpuje w oddzia³ach: 129 i 128 –
po 17 drzew, 101 – 2 okazy, 102 – 6 okazów,
103 – 34 okazy, 70 – 3 okazy. W piêciu z nich
(podkreœlonych), pod dziesiêcioma starszymi
jod³ami stwierdzono 536 siewek i nalotów.
W oddziale 129 roœnie 17 jode³ na pó³nocno© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska

-wschodnim zboczu Grzybówki (291 m
n.p.m.), w dorodnym borze mieszanym oraz
w pobli¿u dwóch Ÿródlisk. S¹ one tu zagro¿one
antropopresj¹ z powodu bliskoœci zabudowañ
dzielnicy Golejów i rajdów motocrosowców.
Zniszczono tu dwie m³ode jod³y w 2004 r.
w trakcie wywozu drewna bukowego oraz
dorodny okaz przy trzebie¿y w 2006 r. Pod
jod³¹ o obwodzie pnia 115 cm stwierdzi³em
liczny samosiew. Dwie najstarsze jod³y pod
Grzybówk¹ wyros³y schowane wœród sosen, co
zapewne uchroni³o je przed kradzie¿¹. W oddz.
128 stwierdzi³em 17 jode³, w tym dwie o obwodach 140 i 158 cm, w wilgotnym borze
mieszanym w œrodkowo-wschodniej czêœci
z ponad 100 jode³kami pod koronami. Po³owa
jode³ z tego oddzia³u w jego wschodniej czêœci
³¹czy siê z du¿¹ populacj¹ 112 jode³ w s¹siednim oddz. 127. W oddz. 103 odnalaz³em 34
jod³y, w tym 6 okazów o obwodach 100, 107,
132, 141, 158 i 200 cm, w obni¿eniu gr¹du
i boru mieszanego w NW czêœci oddzia³u oraz
dwie jod³y o obwodach 115 i 135 cm w borze
mieszanym w SE czêœci oddzia³u. Ta du¿a
grupa 8 dorodnych jode³ jest drugim, co do
liczebnoœci, skupiskiem w rejonie G³êbokich
Do³ów – po grupie 23 starszych drzew w oddz.
130. Ponad 100 jode³ek stwierdzi³em pod
koron¹ jod³y o obwodzie 135 cm w oddz. 103
(SE), w wilgotnym wyp³aszczeniu gruntu.
Siewki rozwijaj¹ siê tu dobrze, mimo obecnoœci turzycy dr¿¹czkowatej (tworz¹cej tu jednak
luŸne darnie, a nie zbity woj³ok pêdów, w którym m³ode jode³ki nie maj¹ szans ¿ycia), natomiast tylko 25 siewek znajduje siê pod grup¹
4 starszych jode³ w NW czêœci tego oddzia³u,
gdzie grunt jest pozbawiony roœlinnoœci niskiej
i ubity. Ale ju¿ w odleg³oœci 50 m na E w wilgotnym borze mieszanym pod dwoma okaza³ymi
jod³ami o obwodach 132 i 141 cm, wœród
turzycy dr¿¹czkowatej stwierdzono ponad 150
siewek i nalotów. W oddz. 103 stwierdzono
³¹cznie ponad 400 jode³ek. Nieliczne starsze
jod³y wystêpuj¹ w oddz. 70h (obw. 122 cm)
oraz w oddz. 104 (obw. 136 cm), samotnie na
zrêbie w jego NE czêœci. W oddz. 101 (NW)
dorodna jod³a (o obw. 123 cm) z licznymi
siewkami pod koron¹, znajduje siê w odleg³oœci
20 m na N od paœnika dla zwierzyny p³owej.
Podobnie jest w oddz. 100 (SW), gdzie dwie
okaza³e jod³y (o obw. 189 i 120 cm) z licznymi

Jod³a pospolita w rejonie G³êbokich Do³ów
Zima 2008/2009
Oddzia³

70
73
100 (SW)
101
102
103
104
105
106
107 (SE)
126 (SE)
127
128
129
130 (NW)
Razem

Iloœæ
jode³

3
1
3
2
6
34
2
13
9
1
11
112
17
17
139
370

ponad 100 cm

1
2
1
1
8
1
4
4
1
2
3
2
23
53

Obwód pnia w pierœnicy
50-99 cm

2
1
5
17
1
6
3
4
22
6
10
71
148

do 49 cm

1
1
9
3
2
5
90
8
5
45
169

siewkami, rosn¹ w odleg³oœci 100 m na SE od
paœnika w oddz. 127 (NW). Dla ochrony
siewek i nalotów pod tymi drzewami celowym
by³oby ogrodzenie ich siatkami.
W bezpoœrednim s¹siedztwie projektowanego rezerwatu, od wschodu, znajduje siê
du¿a populacja 112 jode³ w oddz. 127, zaœ
w odleg³oœci ok. 600 m na po³udniowy-wschód
po³o¿ona jest kapitalna populacja 139 jode³
w oddz. 130 (NW).
Najokazalsza w opisanym rejonie pomnikowa jod³a o obwodzie 226 cm roœnie w oddz.
105 (W) wœród 180 siewek i nalotów, na skarpie w przypotokowym ³êgu olszowym, w s¹siedztwie b³otnistego starorzecza. Mokrad³o to
jest ostoj¹ cennej roœlinnoœci bagiennej, z najwiêkszym w rejonie G³êbokich Do³ów stanowiskiem mchów torfowców podlegaj¹cych
ochronie prawnej, nadto stwierdzi³em tam
zagro¿onego wymarciem grzyba mitróweczkê
b³otn¹ i dwie brzozy ciemne. Opisany obszar
powinien pozostaæ poza ingerencj¹ gospodarcz¹. Dalszych 8 jode³ roœnie ok. 100 m na S
w borze mieszanym, po W stronie ³êgu. Wielkim zagro¿eniem s¹ sta³e rajdy grupy motocrosowców dewastuj¹cych po³udniow¹ czêœæ
³êgu. Okaza³a jod³a o obwodzie 130 cm roœnie
tak¿e samotnie na E od ³êgu ko³o strzelnicy.
W s¹siednim oddz. 106 (E), przy drodze
oddzia³owej rosn¹ dwie jod³y o obwodach 133
i 95 cm, które s¹ zwi¹zane siedliskowo z populacj¹ opisan¹ wy¿ej w oddz. 105 (W). Pierwsza
z nich jest wysokim drzewem nasiennym, pod
którym stwierdzono 130 siewek i nalotów na
pograniczu oddzia³ów 106 i 105, z czego oko³o
100 roœnie w oddz. 105 (W). Przy W skraju
oddz. 106, opodal szosy Rybnik-Gliwice, rosn¹
wœród 46 m³odych jode³ek 3 okaza³e jod³y o obwodach 180, 120 i 110 cm. Za wspomnian¹
szos¹, oko³o 300 m na W, na SE skraju oddz.
107 (Leœnictwo Ochojec), wœród dêbów czerwonych stoi wysoka, samotna, widoczna
z szosy stara jod³a o obwodzie 193 cm. Wyró¿nia j¹ to, ¿e na jej ga³êziach roœnie bardzo
rzadka w Polsce jemio³a jod³owa, wystêpuj¹ca
na P³askowy¿u Rybnickim jedynie w Rybniku-Golejowie (Krotoski 2005) oraz w uroczysku
Buk ko³o Rud (Urbisz 1996).
Dla zachowania ró¿norodnoœci biologicznej
lasów uroczyska G³êbokie Do³y los rodzimej
jod³y jest bardzo wa¿ny. Konieczna jest czynna
ochrona i promocja licznych miejsc samosiewów oraz wprowadzenie sztucznego odnowienia jod³y. Wstrzymanie ciêæ jod³y nie jest
wystarczaj¹ce. Postulaty ochrony jod³y pospolitej s¹ szczególnie uzasadnione w przysz³ym
rezerwacie. Mamy tam bowiem du¿¹, naturaln¹ i ¿ywotn¹ populacjê jod³y nie wykazuj¹c¹
symptomów regresji.
1)
Od po³owy kwietnia 2009 r. obserwowano liczne wschody
nowej generacji siewek jod³y, czêsto dŸwigaj¹cych jeszcze resztki ³upin nasiennych. Stwierdzono w sumie oko³o 600-700
siewek pod 21. jod³ami nasiennymi w oddzia³ach: 100 (SW) –
ok. 80-100 siewek, 102 (NE) – ok. 80-100, 103 (NW i SE) –
ok. 150-180, 105 (W) – ok. 80-90, 106 (E) – ok. 30-50, 128
(E) – ok. 50-100 oraz w oddz. 130 (NW) – oko³o 120-150
siewek.
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PRZYRODA ZBIORNIKA KUNICA WARÊ¯YÑSKA
CZ. 3. FLORA
£ukasz Krajewski (D¹browa Górnicza)

S

zata roœlinna piaskowni od dawna
wzbudza zainteresowanie botaników.
Artyku³ opisuj¹cy pioniersk¹ roœlinnoœæ
ukaza³ siê równie¿ w niniejszym kwartalniku (Czylok, Bary³a 2003). Dlaczego
flora powsta³ej misy jeziornej jest tak
interesuj¹ca, wyj¹tkowa w skali ca³ej
po³udniowej Polski?
Wiele rzadkich i zagro¿onych obecnie
gatunków jest zwi¹zanych z siedliskami
ubogimi w substancje od¿ywcze. Czêsto s¹ to
gatunki pionierskie, wymagaj¹ce œwiat³a do
kie³kowania i prawid³owego rozwoju. Ze
wzglêdu na nisk¹ konkurencyjnoœæ, w miarê
wzrostu ¿yznoœci siedlisk przegrywaj¹ z pospolitymi gatunkami nitrofilnymi. Ekspansjê tych
ostatnich u³atwia szeroko pojêta dzia³alnoœæ
cz³owieka, znacznie przyspieszaj¹ca naturalne
procesy sukcesji roœlinnoœci. St¹d na terenie
naszego kraju siedliska oligo- i mezotroficzne
zachowa³y siê jedynie na niewielkich obszarach o specyficznej genezie.
Wid³aczek torfowy

B³otniszek we³nisty

T³ustosz dwubarwny

ki, a nie natura, lecz roœlinom najwyraŸniej to nie przeszkadza.
Wszyscy s³yszeliœmy o dolinie Rospudy. Lipiennik Loesela jest mniej znany od
miodokwiatu, jednak¿e znacznie bardziej
zagro¿ony w skali Europy. Jest to storczyk
zwi¹zany z mechowiskami, czyli torfowiskami powstaj¹cymi w miejscach wyp³ywu wód podziemnych. Takie torArchiwalne zdjêcie piaskowni
fowiska kszta³tuj¹ siê w rejonie wysiêków
Wehiku³ czasu, czyli jak powstaje
na dnie piaskowni, gdzie zaczynaj¹ dominowaæ
pojezierze
wapieniolubne mchy brunatne: mokrad³oszka
Krajobraz polodowcowy to bogactwo form
koñczysta, z³ocieniec gwiazdkowaty, sierpoterenu, ukszta³towanego przez gruby walec
wce, pr¹tnik trójrzêdowy, a nawet uznany za
lodu i dr¹¿¹ce go wody. Cech¹ wspóln¹ powrelikt glacjalny b³otniszek we³nisty. Z obsersta³ych siedlisk jest stosunkowo niska trofia,
wacji autora wynika, ¿e wiosn¹ 2009 r. popuzwi¹zana z ja³owym charakterem najczêstlacja lipiennika w wyrobisku przekroczy³a ju¿
szych utworów polodowcowych – piasków,
3000 osobników i wci¹¿ sk³ada siê g³ównie
glin i ¿wirów. Có¿ jednak wspólnego z Suwalz m³odych roœlin, pojawiaj¹cych siê tak¿e
szczyzn¹ ma KuŸnica? Okazuje siê, ¿e niew nowych miejscach. Dla porównania – najwiêspodziewanie wiele. Co prawda rynnê jeziorn¹
ksz¹ polsk¹ populacjê lipiennika na torfow utworach polodowcowych utworzy³y koparwiskach dolnej Rospudy oszacowano na ponad
5000 osobników (Pawlikowski 2008).
Rdestnica nawodna
Innym ciekawym gatunkiem jest wyblin
jednolistny, o najmniejszych kwiatach spoœród
rodzimych storczykowatych. Zanik³ ju¿ w niemal ca³ej Polsce, wystêpuje jeszcze rzadko
w³aœnie na torfowiskach Suwalszczyzny, w górach oraz czêœciej w lasach na niewielkim
obszarze Wy¿yny Œl¹sko-Krakowskiej. W piaskowni grupa ok. 200 osobników zajmuje rejon
wyp³ywu wód wêglanowych. Wybliny s¹ tu
wyj¹tkowo okaza³e i wytwarzaj¹ (przecz¹c
nazwie gatunkowej) dodatkowe liœcie. PrzeKuku³ka szerokolistna

Kuku³ka krwista

Wroniec widlasty

8

PRZYRODA GÓRNEGO ŒL¥SKA N r 5 7 / 2 0 0 9

© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska

ŒWIAT ROŒLIN
kraczaj¹ 50 cm wysokoœci,
podczas gdy zazwyczaj nie
osi¹gaj¹ nawet 10. Liczn¹
florê kuŸnickich storczyków reprezentuj¹ te¿ kuku³ki (szerokolistna, krwista i plamista), kruszczyki
(b³otny, szerokolistny i rdzawoczerwony) oraz listera
jajowata.
Kolejnymi przyk³adami
flory charakterystycznej
dla pojezierzy s¹ gatunki
wodne. Typow¹ cech¹ czystych jezior jest wystêpowanie podwodnych ³¹k
ramienicowych, gdy przy
du¿ej przejrzystoœci wody
œwiat³o mo¿e docieraæ na
znaczn¹ g³êbokoœæ umo¿liwiaj¹c roœlinom fotosyntezê. Gatunkiem wspó³wystêpuj¹cym z tymi glonami
Lipiennik Loesela
w powsta³ym zbiorniku
jest coraz rzadsza jezierza morska, o charakterystycznie kolczastych ga³¹zkach. Licznie
reprezentowane s¹ równie¿ rdestnice, w tym
rdestnica ostrolistna i nawodna (ostatnia czêsta w nurtach wspomnianej Rospudy), bardzo
rzadkie w Polsce.
Szczypta morza
Wymienione we wstêpie ubogie siedliska
wystêpuj¹ tak¿e nad Ba³tykiem, np. w S³owiñskim PN. Spotykamy tam pasowy uk³ad
roœlinnoœci zwi¹zany z wydmami nadmorskimi. Miêdzy nimi wystêpuj¹ obni¿enia, z których piasek zosta³ wywiany do poziomu wód
gruntowych. W piaskowni powsta³y zbli¿one
siedliska – intensywnie czerwony kolor nadaj¹

Miêso¿ernoœæ
Wyj¹tkowym przystosowaniem ewolucyjnym roœlin siedlisk skrajnie ubogich w zwi¹zki
pokarmowe jest drapie¿nictwo, pozwalaj¹ce
na uzupe³nianie niedoborów azotu. Oprócz
wspomnianych rosiczek, w wyrobisku mo¿na
spotkaæ przedstawicieli tak¿e innych rodzajów
tej niezwykle interesuj¹cej grupy roœlin.
T³ustosz dwubarwny wytwarza lepki œluz na

roœlinnoœci masowo wystêpuj¹ce rosiczki okr¹g³olistne, wœród których ró¿owo kwitn¹ centurie. Pomiêdzy nimi p³o¿¹ siê jasnozielone
³ody¿ki wid³aczka torfowego, gatunku torfowisk typu atlantyckiego. Wœród krzewów
czêste s¹ charakterystyczne niskie wierzby –
rokita i piaskowa. Wystêpuj¹ tu te¿ k³uj¹ce
zaroœla rokitnika, zawleczonego przez ptaki –
gatunek ten na stanowiskach naturalnych wystêpuje wy³¹cznie na wybrze¿u. Rzadkim
gatunkiem wrzosowisk, zwi¹zanych z klimatem morskim, jest janowiec w³osisty,
tworz¹cy tu z³ote talerze poœród darni p³onnika w³osistego. Wystêpuj¹cy pierwotnie na solniskach nadba³tyckich sitowiec nadmorski
roœnie w niewielkich kêpach na brzegach
zbiornika. Prawdziw¹ ozdob¹ szuwarów jest
k³oæ wiechowata, z powodu tn¹cych skórê
z¹bkowanych liœci zwana morskim mieczem.
To jej najbardziej wysuniête na po³udnie
stanowisko w Polsce.
Szczypta gór
Siedliska oligotroficzne to równie¿ kamieñce potoków górskich, nieustannie odnawiane w czasie wysokiej wody. W wyrobisku
mo¿emy spotkaæ reprezentatywne dla nich
gatunki: wrzeœniê pobrze¿n¹ i skrzyp pstry,
a tak¿e sitniczkê szczecinowat¹. Intensywne
wyp³ywy wód gruntowych utworzy³y miejscami w piaskowni ch³odne strumyki, w których
rozwija siê roœlinnoœæ charakterystyczna dla
podgórskich, niezamarzaj¹cych rzek. Zimozielone ³any tworz¹ w nich rukiew wodna,
przetacznik bobowniczek, rzêœle oraz w³osieniczniki. Gatunkami górskimi w wyrobisku
s¹ tak¿e wid³ak wroniec widlasty i kosatka
kielichowa, które rosn¹ czêsto np. w piêtrze
hal tatrzañskich – przyjmuje siê, ¿e zesz³y na
ni¿ podczas zlodowaceñ.

Rukiew wodna

Rosiczka okr¹g³olistna
Wrzeœnia pobrze¿na

Wyblin jednolistny

liœciach, podobnie jak rosiczki poluj¹c na
niewielkie owady. W piaskowni istnieje jedno
z najwiêkszych znanych stanowisk tego
gatunku, podawanego z zaledwie kilku miejsc
poza Polsk¹. Spotykane tu w oczkach wodnych
p³ywacze – drobny, zwyczajny i zachodni –
wytwarzaj¹ natomiast specjalne pu³apki na liœciach, przy dotkniêciu gwa³townie zasysaj¹ce
drobne bezkrêgowce wodne, np. rozwielitki.

Zdjêcia Autora

K³oæ wiechowata
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Przysz³oœæ
Przetrwanie niemal wszystkich z opisanych
gatunków jest uzale¿nione od trwania inicjalnych zbiorowisk roœlinnych. Wiele z nich figuruje na czerwonych listach – regionalnej i krajowej, liczne objête s¹ ochron¹ przez prawo
polskie, a nawet unijne. Bez zabiegów ochrony
czynnej i hamowania procesów zarastania
wyrobiska, ich stanowiska bêd¹ mia³y efemeryczny charakter. Zagro¿enie stanowi nie tylko
naturalna sukcesja, lecz tak¿e powstaj¹ce tu
dzikie wysypiska czy zabudowa terenów bezpoœrednio przylegaj¹cych. To od nas zale¿y, jak
d³ugo ten prawdziwy klejnot, nie tylko florystyczny, bêdzie jeszcze trwa³.
PRZYRODA GÓRNEGO ŒL¥SKA N r 5 7 / 2 0 0 9
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JESIENNE GRZYBOBRANIE
Nikodem M¹czyñski (Czêstochowa)

W

yj¹tkowo ciep³a jesieñ 2006 r. sprawi³a
wszystkim wiele radoœci, szczególnie
turystom i grzybiarzom. Jako przyrodnik amator chcia³em zrobiæ przegl¹d grzybów
rosn¹cych na drzewach i pniakach. Uda³em siê
do najstarszego drzewostanu w Sokolich
Górach i do rezerwatu Parkowe w Z³otym
Potoku, po³o¿onych w pó³nocnej czêœci Jury
Krakowsko-Czêstochowskiej.
Rezerwat Sokole Góry obejmuje osiem
wzgórz wapiennych o wysokoœci od 368 m
n.p.m. do 402 m n.p.m. poroœniêtych
naturalnym lasem bukowym oraz lasem
mieszanym, o ³¹cznej powierzchni 215 ha.
Wed³ug przewodnika turystycznego wiek
niektórych drzew wynosi 180 lat. Na
obrze¿ach rezerwatu rosn¹ te¿ graby,
klony, sosny i brzozy.
Wroœniak szorstki

10

Na szlaku turystycznym spotka³em, mimo
póŸnej jesieni (26 listopada), wielu spacerowiczów, rowerzystów a nawet amatorów konnej jazdy wierzchem (stadnina w Biskupicach).
Las bukowy w listopadzie to przede wszystkim
masa opad³ych br¹zowych liœci pod stopami
oraz ga³êzie koron olbrzymich buków i dêbów
widoczne o tej porze roku na tle nieba.
Mimo trudnoœci w chodzeniu po ci¹gle
zsuwaj¹cych siê liœciach warto skierowaæ
wzrok do góry na pnie i obejœæ woko³o starsze
drzewa. Wiele z nich jest ju¿ martwych. Znane
jest stwierdzenie, ¿e drzewa umieraj¹ stoj¹c,
co mo¿emy obserwowaæ w rezerwatach. Przyczyn¹ obumierania starych drzew s¹ miêdzy
innymi grzyby. Miliardy mikroskopijnych zarodników grzybów rozsiewanych przez wiatr
przenika przez uszkodzon¹ korê do wnêtrza
drzewa, a tam rozwija siê grzybnia. Efektem
tego rozwoju s¹ owocniki na zewn¹trz pnia
o jak¿e ciekawych formach, a tak¿e kolorach.
Na szczycie Góry Sokolej na z³amanym
i martwym pniu bukowym znalaz³em trzy
spore okazy wroœniaka szorstkiego. Nieco dalej
obok wzgórza, na równym terenie, na grubym
z³amanym pniu dêbowym dostrzeg³em piêkny
okaz o wielu kapeluszach zachodz¹cych na
siebie, o jasnych blaszkach od spodu. W tak
piêknej formie utrzymywa³ siê przez piêæ dni,
potem zmala³ i wysech³. Mimo korzystania
z trzech poradników nie potrafi³em okreœliæ
gatunku.

Stary d¹b z grzybami
Nieoznaczony grzyb

Porek brzozowy

Boczniak na brzozie

Zimówka aksamitnotrzonowa

Wroœniak ró¿nobarwny

Galaretnica pucharkowata

Ziarnoskórnik purpurowy
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Hubiak pospolity
Boczniak na pniu buka

nym olbrzymim pniu bukowym obserwowa³em a¿ kilka gatunków: boczniaka, pniarka
obrze¿onego, hubiaka pospolitego, gmatwicê
chropowat¹.
W pe³ni usatysfakcjonowany z grzybobrania (zrobi³em a¿ 50 zdjêæ) postanowi³em
wracaæ. Aparat schowa³em i wyszed³em z rezerwatu. Las ju¿ siê skoñczy³. Rzuci³em ostatnie spojrzenie na niewielkie krzaki w parowie,
widzê tu ciekawe zielone konary (pokryte
glonami) – patrzê i dostrzegam coœ na kszta³t
ucha, a raczej ma³¿owinê uszn¹. To by³
niedu¿y, ale fascynuj¹cy grzyb. M³ode, zaledwie kilkudniowe ucho bzowe. Galaretowate
miêkkie owocniki tego grzyba s¹ miseczkowate, wewn¹trz tak pomarszczone, ¿e przypominaj¹ ludzk¹ ma³¿owinê uszn¹. Zewnêtrzna strona owocnika o barwie jasnobr¹zowej
jest puszysta. Starsze owocniki przybieraj¹ odcieñ fioletowy.
Ucho bzowe

Pniarek obrze¿ony

Zdjêcia Autora

Gmatwica chropowata

Na obrze¿ach rezerwatu, gdzie rosn¹ ró¿ne
drzewa – sosny, brzozy i olchy, odnalaz³em
wiele piêknych grzybów: porka brzozowego,
boczniaka, zimówkê aksamitnotrzonow¹,
wroœniaka ró¿nobarwnego, galaretnicê pucharkowat¹, ziarnoskórnika purpurowego.
Rezerwat Parkowe w Z³otym Potoku to
jeden z najcenniejszych rezerwatów przyrody ziemi czêstochowskiej. Chroni typowo jurajski krajobraz wzgórz wapiennych
i dolin ze Ÿród³ami rzeki Wiercicy: Ÿród³em El¿biety i Ÿród³em Zygmunta o kilku
wyp³ywach z g³êbokiej szczeliny skalnej.
To wyj¹tkowy teren malowniczych ostañców wapiennych oraz kompleksów naturalnych lasów bukowych i mieszanych z bogactwem zjawisk krasowych o ³¹cznej
powierzchni 156 ha.
Jesteœmy w pierwotnym lesie bukowym.
Tutaj iloœæ i wielkoœæ ró¿nych grzybów mo¿e
oczarowaæ. Du¿e rozmiary (do 30 cm) osi¹gaj¹ przede wszystkim hubiaki. Na powalo-

dokoñczenie ze s. 4.

osadów mo¿na ogl¹daæ przyk³ady warstwowania odzwierciedlaj¹ce re¿im przep³ywu w obrêbie sk³adowiska, a tak¿e struktury wynik³e
z niestabilnoœci gêstoœciowej kolejnych zalegaj¹cych po sobie warstw. Przyk³adem ilustrowanym obok s¹ niestabilne warstwowanie gêstoœciowe czy dajki neptuniczne, znane na ogó³
z utworów fliszowych.
Odpady pierwotne powsta³e w wyniku
przeróbki rud cynku i o³owiu w rejonie Bytomia posiadaj¹ sk³ad mineralny zbli¿ony do
ska³, w których znajduj¹ siê rudy metali. Rudy
metali cynku i o³owiu w rejonie œl¹skim wystêpuj¹ w ska³ach wêglanowych, g³ównie w tzw.
dolomitach kruszconoœnych. Dominuj¹cym
sk³adnikiem odpadów poflotacyjnych i pop³uczkowych jest dolomit [CaMg(CO3)2], który
stanowi oko³o 70% masy odpadów oraz kalcyt
[CaCO3] stanowi¹cy kilka procent sk³adu
odpadów. Minera³ dolomit jest jednym z istotnych sk³adników nawozowych o przed³u¿onym okresie uwalniania makropierwiastków
(wapñ i magnez). Niestety, w odpadach stwierdza siê znaczne zawartoœci metali ciê¿kich,
g³ównie cynku i o³owiu oraz kadmu, wiêc
wykorzystanie odpadów do nawo¿enia tere© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska

nów rolniczych jest niemo¿liwe. Z kolei obecnoœæ wêglanów (dolomit, kalcyt) w sk³adzie
odpadów jest korzystna, poniewa¿ powoduje
alkalizacjê œrodowiska, umo¿liwiaj¹c wi¹zanie
metali ciê¿kich, stanowi¹c tym samym naturaln¹ barierê przed zanieczyszczeniem gleby
i wód powierzchniowych wokó³ sk³adowisk.
Nie jest to jednak zabezpieczenie ca³kowite.
Odpady charakteryzuj¹ siê wysok¹ zawartoœci¹
ziaren drobnych, które s¹ wywiewane, gdy
nastêpuje przesuszenie sk³adowiska w okresach
wiosenno-letnich. Dodatkowo, podczas intensywnych opadów, dochodzi do sp³ywu powierzchniowego czêœci sk³adników poza obrêb
sk³adowisk. S¹ to dwie g³ówne przyczyny zanieczyszczenia gleb i wód metalami ciê¿kimi.
Analiza procesów fizykochemicznych zachodz¹cych w sk³adowiskach odpadów mo¿e
umo¿liwiæ dobór odpowiednich metod sk³adowania i kszta³towania bry³y sk³adowiska,
pozwala równie¿ okreœliæ sposoby wtórnego
wykorzystywania odpadów. Niektóre procesy,
zw³aszcza te zachodz¹ce ze zwiêkszon¹ intensywnoœci¹ w obrêbie sk³adowiska, mog¹ byæ
wykorzystane dla celów dydaktycznych.

Struktura typu dajki neptunicznej, której wype³nienie stanowi
materia³ grubopsammitowy. Dajka przecina ni¿ejleg³e warstwy ha³dy, zbudowane z drobniejszego materia³u
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OBSERWACJE SÓWECZKI W BESKIDZIE ŒL¥SKIM
Aleksander Dorda (Ustroñ)

S

zamieszczonym w Polskiej czerwonej ksiêdze
zwierz¹t (Mikusek 2001). Jest to równie¿
gatunek ujêty w za³¹czniku I Dyrektywy Rady
z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (79/409/EWG). Obecnoœæ
sóweczki na danym terenie mo¿e byæ wiêc
przes³ank¹ do objêcia tego obszaru ochron¹
w ramach sieci obszarów Natura 2000.
W ostatnich ponad 15. latach ró¿nie oceniano liczebnoœæ krajowej populacji sóweczki,
przy czym wyraŸnie odnotowuje siê tendencjê
wzrostow¹. Tomia³ojæ (1990) okreœla sóweczkê
jako bardzo nielicznego ptaka lêgowego gór
i pó³nocnego wschodu, bez podania liczby par.
Na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku populacjê

Zdjêcie Autora

óweczka nale¿y do rzadszych gatunków
sów, wystêpuj¹cych na terenie Polski.
G³ównym obszarem wystêpowania tego gatunku jest palearktyczna strefa tajgi od Pó³wyspu Skandynawskiego po Morze Ochockie
i Sachalin, natomiast w Alpach, Karpatach,
Sudetach i niektórych innych górach Europy
sóweczka jest reliktem polodowcowym. Na
terenie Polski sóweczka wystêpuje w czêœci
pó³nocno-wschodniej (g³ównie na obszarze
Puszczy Bia³owieskiej, Knyszyñskiej, Piskiej,
Augustowskiej i Boreckiej), w Karpatach, Górach Sto³owych, Karkonoszach, w Masywie
Œnie¿nika i Górach Bystrzyckich, w zachodniej
czêœci Niziny Œl¹skiej i Pojezierza Wielkopol-

Sóweczka

skiego oraz na Roztoczu i pó³nocno-wschodniej
czêœci Kotliny Sandomierskiej.
Sóweczka jest najmniejszym gatunkiem
wœród krajowych sów. Œrodowiskiem jej wystêpowania s¹ rozleg³e kompleksy leœne starych
drzewostanów liœciastych lub mieszanych z du¿ym udzia³em œwierka. Jest to gatunek osiad³y,
tzw. dziuplak wtórny, poniewa¿ przy zak³adaniu
gniazd sóweczka korzysta z istniej¹cych dziupli
dziêcio³ów œredniej wielkoœci, przede wszystkim dziêcio³a du¿ego. Podobnie jak inne borealne gatunki sów, sóweczka prowadzi dzienny
tryb ¿ycia.
Sóweczka nale¿y do gatunków objêtych
ochron¹ œcis³¹ i wymagaj¹cych ochrony czynnej
(rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 28
wrzeœnia 2004 r.), jest tak¿e gatunkiem
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sóweczki na obszarze Polski szacowano na 100-150 par, przy czym wiêkszoœæ (50-100 par)
wystêpowa³a na obszarze Puszczy Bia³owieskiej
(Dyrcz 1992). Na prze³omie XX i XXI wieku
populacjê sóweczki szacowano na 220-300 par,
z których oko³o 23% (45-56 par) wystêpowa³o
w pó³nocno-wschodniej Polsce (Domaszewicz
2000, Mikusek 2001). Natomiast Tomia³ojæ
i Stawarczyk (2003) okreœlaj¹c liczebnoœæ
sóweczki na 300-400 par, stwierdzaj¹, ¿e mog¹
to byæ dane zani¿one. Obecnie liczbê par lêgowych sóweczki szacuje siê na oko³o 400-500
par (http://www.iop.krakow.pl/karpaty/). Wraz ze
wzrostem liczebnoœci nast¹pi³a zmiana statusu
tego gatunku w kolejnych wydaniach Polskiej
czerwonej ksiêgi zwierz¹t (G³owaciñski 1992,
2001). W pierwszym wydaniu wskazywano na

regres populacji sóweczki, zwi¹zany – jak przypuszczano – z antropogenicznymi zmianami
siedliskowymi takimi, jak zasychanie drzewostanów (zw³aszcza iglastych) i gatunek ten
zaliczono do kategorii zagro¿enia R – gatunki
rzadkie (Dyrcz 1992). W drugim wydaniu
sóweczkê zaliczono do kategorii zagro¿enia LC,
czyli gatunków najmniejszej troski (Mikusek
2001). W tej kategorii mieszcz¹ siê gatunki nie
wykazuj¹ce regresu populacyjnego i nie nale¿¹ce do gatunków rzadkich, a nawet lokalnie
i/lub czasowo zwiêkszaj¹ce swój stan posiadania. Natomiast w skali regionalnej, w Czerwonej liœcie krêgowców Górnego Œl¹ska (Czylok
i in. 1996), sóweczka ma status gatunku skrajnie zagro¿onego i gin¹cego, zaliczonego do kategorii zagro¿enia E.
Z karpackich obszarów Natura 2000 sóweczka podawana jest bardzo nielicznie, w nastêpuj¹cej liczebnoœci: Bieszczady 10 par, Beskid
Niski 5-7 par, Beskid S¹decki 4-7 par, Pieniny
3 pary, Gorce 5-10 par, Tatry 5 par, Babia Góra
4-7 par, Beskid ¯ywiecki 2-4 pary (http://www.
iop.krakow.pl/karpaty/). Beskid Œl¹ski jest proponowan¹ ostoj¹ siedliskow¹ i zgodnie z standardowym formularzem danych liczebnoœæ sóweczek na tym obszarze by³a szacowana na jedn¹ parê (http://natura2000.mos.gov.pl)1.
Na terenie ca³ego województwa œl¹skiego
sóweczka jest uznawana za gatunek nieregularnie (prawdopodobnie) lêgowy (http://www.
przyroda.katowice.pl). Aktualnie minimaln¹
liczbê stanowisk lêgowych sóweczki w Beskidzie Œl¹skim szacuje siê na 3 pary, a w Beskidzie ¯ywieckim, w czêœci wchodz¹cej w sk³ad
województwa œl¹skiego, na 6 par (Henel, Mêdrzak 2007). Publikowane informacje o obserwacjach sóweczki na obszarze samego Beskidu
Œl¹skiego s¹ bardzo nieliczne. Do nich mo¿na
zaliczyæ doniesienie o okazie tego gatunku zdobytym (bez daty) pod Bielskiem-Bia³¹ (Godyñ
1935 – za Tomia³ojæ 1990). W dniu 6 wrzeœnia
2003 r. sóweczkê przywabiono na pó³nocnozachodnich stokach Koœcielca (1022 m n.p.m.)
w gminie Lipowa, powiat ¿ywiecki (Mys³ajek,
Nowak 2004). Poni¿sze relacje wydaj¹ siê wiêc
byæ doœæ istotnym uzupe³nieniem dotychczasowych obserwacji sóweczki.
W dniu 20 lipca 2002 r. sóweczkê zaobserwowano na obszarze rezerwatu krajobrazowego
„Barania Góra” na Baraniej Górze (1220 m
n.p.m.). Pocz¹tkowo zosta³ rozpoznany charakterystyczny g³os sóweczki (identyfikacji dokona³ Aleksander Skrzyd³owski), a nastêpnie
przez krótk¹ chwilê obserwowano osobnika
siedz¹cego na ga³êzi i trzymaj¹cego upolowan¹
zdobycz – najprawdopodobniej sikorkê. Wyko1)
W roku 2008 Beskid Œl¹ski zosta³ zaproponowany jako obszar specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000, w którym liczebnoœæ sóweczki zosta³a
oszacowana na ponad 13 par (J. Król 2008, Standardowy Formularz Danych). Red.
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RICHARD KEILHOLZ
Miros³aw Syniawa (Chorzów)

W

pracy nad biografiami œl¹skich przyrodników zdarzaj¹ siê chwile szczególnie
radosne – s¹ to te chwile, kiedy mglista sylwetka kogoœ znanego wy³¹cznie ze sk¹pych,
rozproszonych w czasopismach wzmianek oraz
z bibliografii za spraw¹ jakiegoœ nieoczekiwanego zdarzenia nabiera pe³ni kszta³tów i staje siê postaci¹ z krwi i koœci. Tak by³o w³aœnie
z Richardem Keilholzem, nauczycielem tkactwa, badaczem pontyjskiej flory okolic Kietrza, o którym w literaturze znaleŸæ mo¿na
niewiele: kilka pozycji w bibliografiach, kilka
wzmianek o prowadzonych przez niego wycieczkach w okolicach Kietrza, podobizna na
zbiorowej fotografii górnoœl¹skich przyrodników z roku 1931, wreszcie krótka informacja o jego œmierci, jak¹ w roku 1937 zamieœci³o
czasopismo „Der Oberschlesier”: 6.7.37 zmar³
nauczyciel tkacki Keilholz, poprzednio w Kietrzu, w swoich twórczych latach nasz wytrawny
przyrodnik.
Mimo tej sk¹poœci danych, Keilholz wyda³
mi siê postaci¹ na tyle wa¿n¹, ¿e zamieœci³em
wzmiankê o nim w artykule „Zarys historii
badañ przyrody Górnego Œl¹ska do roku
1945” przygotowanym dla portalu www.przyroda.katowice.pl. Na artyku³ ten natrafi³ szukaj¹cy w sieci informacji o swoim dziadku wnuk
Keilholza, urodzony w Gliwicach, a mieszkaj¹cy obecnie w Lipsku pan Helmut Steinhoff.
Napisa³ on najpierw do Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Œl¹ska, póŸniej zaœ do mnie.
Tak rozpoczê³a siê nasza d³uga i owocna korespondencja, dziêki której móg³ powstaæ ten
artyku³.
Bohater naszej opowieœci urodzi³ siê jako
drugie z szeœciorga dzieci nak³adcy Johanna
Friedricha Wilhelma Keilholza i jego ¿ony
Doroty Fryderyki z domu Schröder w dniu 29
grudnia 1873 roku we wsi Haynrode, po³o¿onej w historycznej krainie Eichsfeld w Turyngii. W katolickim Eichsfeld Haynrode by³o
jedyn¹ ewangelick¹ wsi¹ i w³aœnie w ewangelickim koœciele zosta³ ochrzczony, otrzymuj¹c imiona Theodor Heinrich Richard. Jego
ojciec organizowa³ cha³upnicz¹ pracê miejscowych tkaczy – wydawa³ im przêdzê, odbiera³ gotowe tkaniny i zajmowa³ siê ich zbytem.
Po ukoñczeniu nauki w miejscowej szkole,
w której znany by³ ze swej dociekliwoœci,
Richard pracowa³ przez jakiœ czas w przedsiêbiorstwie ojca.
Na temat kolejnych lat w jego ¿yciu mamy
tylko niejasne wzmianki. Najprawdopodobniej
przygotowywa³ siê do zawodu tzw. wêdrownego nauczyciela tkactwa. Nauczyciele ci
wêdrowali od wsi do wsi, szukali sposobów na
z³agodzenie niedoli tkaczy, szkolili ich do
obs³ugi mechanicznych krosien i dawali im
fachowe porady. Wiele poszlak wskazuje, ¿e
Keilholz szkoli³ siê w tym celu w Berlinie, we
Frankfurcie nad Menem oraz w Heide w Szle© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska
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zwiku-Holsztynie, gdzie prawdopodobnie
pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê, Elzê Fryderykê
Annê Normann. Urodzi³a siê ona w Heide
1 lutego 1876 roku w rodzinie kupca Rudolfa
Wilhelma Normanna i jego ¿ony Luizy Katarzyny Doroty z domu Schultz. W wieku 12
albo 15 lat zosta³a sierot¹ i mieszka³a u krewnych w Heide i Husum. Œlub z Richardem
Keilholzem wziê³a 25 czerwca 1897 roku
w Friedenskirche w Berlinie.
M³ode ma³¿eñstwo ju¿ wkrótce po œlubie
zamieszka³o na Œl¹sku. Tu przysz³y na œwiat
wszystkie ich dzieci: Fritz w roku 1898 w Nowej Rudzie, Kurt w roku 1902 w Dzieæmorowicach, Dorota w roku 1903 w Miêdzylesiu,
a pozosta³a czwórka – Herbert, Margot, Edyta
i Günther – w latach 1905-10 w Kietrzu.
Najm³odszy syn, Günther, w latach 70.
ubieg³ego wieku napisa³ zachowane do dziœ
wspomnienia poœwiêcone ojcu i matce, które
s¹ podstawowym Ÿród³em informacji na temat
Richarda i Elzy Keilholzów.
W Miêdzylesiu i prawdopodobnie równie¿
w Nowej Rudzie Keilholz by³ nauczycielem
w szko³ach tkackich, w tym samym charakterze obj¹³ te¿ w roku 1905 kierownictwo Królewskiej Szko³y Tkackiej w Kietrzu. Pocz¹tki
nie by³y zachêcaj¹ce – musia³ zorganizowaæ od
podstaw „królewskie szkolne warsztaty tkackie”, a przy tym na ¿adn¹ szczególn¹ pomoc
liczyæ nie móg³, bo mieszkañcy katolickiego
Kietrza odnosili siê pocz¹tkowo nieufnie do
ewangelika.
Problemy techniczne rozwi¹za³ dziêki w³asnej pomys³owoœci i umiejêtnoœciom. Ju¿
wkrótce ruszy³a niewielka tkalnia, na któr¹
sk³ada³o siê szeœæ krosien napêdzanych gazowym silnikiem, i rozpoczêto wybijanie perforowanych kart do maszyny ¿akardowej. Jednoczeœnie nie zaniedbywano rêcznej roboty,
tote¿ w domowych warunkach powstawa³y

pod okiem Keilholza „prawdziwe” tzw. persy.
Jak pisa³ w swych wspomnieniach Günther
Keilholz: „Nauka by³a tak wszechstronna, jak
wszechstronny by³ nauczyciel”.
Swoj¹ pomys³owoœci¹, zaradnoœci¹, otwartoœci¹ i gotowoœci¹ do niesienia pomocy
powoli zdoby³ te¿ sobie sympatiê i zaufanie
mieszkañców Kietrza. Choæ by³ ewangelikiem,
nale¿a³ do rady koœcielnej ma³ej gminy ewangelickiej i pod nieobecnoœæ duszpasterza
prowadzi³ nabo¿eñstwa, nie przeszkodzi³o mu
to w zasiadaniu z ramienia katolickiej partii
Centrum we w³adzach miejskich Kietrza. Obok
tego, przez szereg lat pe³ni³ te¿ obowi¹zki
przysiêg³ego i ³awnika.
Przyroda pasjonowa³a Keilholza najprawdopodobniej od dzieciñstwa. W Kietrzu dodatkow¹ podniet¹ do od¿ycia dawnej pasji by³
okoliczny krajobraz, który ze swymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami przypomina³ mu
okolice rodzinnego Haynrode. Bratni¹ duszê
znalaz³ w osobie Hermanna Proske, karczmarza
z Kuku³czej Karczmy (Kuckuckkretscham)
przy starej drodze z Kietrza do Rozumic.
Proske by³ nie tylko zapalonym myœliwym, ale
i mistrzem w preparowaniu ptaków. To u niego
po raz pierwszy Keilholz zobaczy³ dioramy –
obrazy z namalowanym naturalnym siedliskiem
ptaków, do których przytwierdzone by³y
po³ówki ptasich balg. U boku Proskego sam
zacz¹³ wprawiaæ siê w tej sztuce i wkrótce sta³a
siê ona dla niego Ÿród³em dodatkowych
dochodów. Wiele takich dioram trafi³o te¿
w charakterze prezentów w rêce bli¿szych
i dalszych cz³onków jego rodziny, dziêki czemu
kilka z nich zachowa³o siê po dziœ dzieñ.
Innym dodatkowym Ÿród³em dochodów
by³a dla niego hodowla jedwabników, którymi
interesowa³ siê zarówno pod wzglêdem
zawodowym, jak i przyrodniczym. O pokarm
dla nich musia³y siê staraæ dzieci, które czêsto
widywano, jak zrywaj¹ liœcie z morw rosn¹cych
na ulicach Kietrza.
W chwili wybuchu I wojny œwiatowej Keilholz mia³ ponad 40 lat. Najm³odsze jego
dziecko mia³o wówczas 4 lata, tote¿ kartê
powo³ania do s³u¿by wojskowej powita³ bez
entuzjazmu. Günther Keilholz napisa³ we
wspomnieniach:
„W dniu powo³ania powiedzia³: skoro mam
maszerowaæ do Pary¿a, muszê mieæ parê
porz¹dnych butów i pojecha³ do Raciborza
kupiæ sobie buty. Gdy tego samego dnia wróci³,
jego rocznik by³ ju¿ w drodze do Francji
i musia³ zostaæ w domu. Ju¿ wkrótce cieszono
siê, ¿e Richard Keilholz przegapi³ odjazd kolejki z Kietrza do Pietrowic Wielkich. Bo któ¿
inny, jak nie nauczyciel tkacki Keilholz,
potrafi³by w Kietrzu zorganizowaæ szwalnie
dla armii, wydawaæ materia³ cha³upnikom
i odbieraæ gotow¹ bieliznê? Warsztat szkolny
by³ zamkniêty, a dewiza nad prowadz¹cymi do
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niego drzwiami Z rêki tkacza wychodzimy –
pieluchy i ca³uny potwierdza³a siê w przera¿aj¹cy sposób”.
Za³amanie siê gospodarki po I wojnie œwiatowej postawi³o rodzinê Keilholzów w obliczu
problemów, z jakimi nigdy wczeœniej nie mieli
do czynienia. Jedynym, czego nie brakowa³o,
by³ wolny czas. Richard Keilholz w coraz wiêkszym stopniu poœwiêca³ go na badania przyrodnicze, które prowadzi³ z w³aœciwym sobie
zami³owaniem do perfekcji. Interesowa³o go
wszystko – geologia, mineralogia, botanika,
zoologia, a nawet znaleziska prehistoryczne.
W miarê jak dzieci dorasta³y, jego towarzyszk¹
podczas spacerów i wycieczek by³a coraz czêœciej ¿ona. Na ich ulubionej ³awce w Kietrzu,
z której roztacza³ siê widok na Sudety, ktoœ,
najprawdopodobniej gospodarz domu, w którym mieszkali, drogista Scholz, napisa³ „Richard's und Elsa's Ruh” (miejsce odpoczynku
Richarda i Elzy).
Trzeciorzêdowych skamienia³oœci Keilholz
szuka³ zwykle w wyrobiskach ¿wirowni i cegielni Schmacka w pobli¿u miasta, a znalezisk prehistorycznych w piaskowni na tzw. „Czarnej
Górze”. Najczêœciej jednak odwiedza³ swoje
„Chimborazo”, gipsowe wzgórza po³o¿one na
po³udnie od Kietrza, na których wystêpowa³y
liczne gatunki reprezentuj¹ce pontyjski element florystyczny. O gatunkach tych pisa³ ju¿
w roku 1837 Friedrich Wilhelm Kölbing (zob.
Przyroda, nr 29), jednak Keilholz nie myœla³
jedynie o skatalogowaniu bogactwa wystêpuj¹cych tu gatunków, ale przede wszystkim
o opisaniu tego rzadkiego siedliska, jego
zachowaniu i objêciu go ochron¹ prawn¹.
Nawi¹za³ w tym celu korespondencjê m.in.
z Gustavem Eisenreichem (zob. Przyroda, nr
36), Theodorem Schube (zob. PGŒ, nr 16) i spe-

Dioramy przedstawiaj¹ce dziêcio³a, sójki i gila wykonane przez R. Keilholza

cjalizuj¹cym siê w roœlinnoœci pontyjskiej
gdañskim profesorem Waltherem Leonhardem
Wangerinem (1884-1938). Sam stanowisku
temu poœwiêci³ dwie ze swych nielicznych
publikacji: „Die pontische Pflanzengemeinschaft der Gipsberge bei Katscher” (Der Oberschlesier 9, 1927)1 oraz „Die Flora der Gipsberge von Dirschel bis Katscher” (Leschwitzer
Tischkerierkalender 2, 1927 i 3, 1928). Pozosta³e jego publikacje poœwiêcone by³y m.in.
miejskiemu laskowi w G³ubczycach (Eine
Herbstwanderung durch den Leobschützer
Stadtforst, Unsere Heimat, Beilage der Oberschl. Rundschau Ratibor 9, z 15.12.1925),
niemieckiemu jedwabnictwu (Deutsche Seidenraupenzucht, Zeitschrift der Landwirtschaftskammer Oberschlesien 5, 1931), rozwojowi tkactwa w Kietrzu (Die Entwicklung
der Weberei in Katscher, Leschwitzer Tischkerierkalender 5, 1930), wystêpowaniu chrz¹szcza Chrysolina sanguinolenta w okolicach
Kietrza (Chrysomela sanguinolenta, Entomologische Blätter 25, 1929).
W roku 1926 Keilholz postulowa³ utworzenie na Wapiennej Górze (Kalkberg) stanowiska ochrony roœlin. Dodawa³ przy tym, ¿e

miasto Kietrz mog³oby sobie na utrzymanie
takiego obszaru chronionej przyrody pozwoliæ,
bo z tytu³u dzier¿awy w sumie musia³oby
p³aciæ czterem w³aœcicielom wchodz¹cych
w rachubê gruntów zaledwie 150 marek.
Oglêdziny Wapiennej Góry Prowincjonalne
W³adze do Spraw Ochrony Pomników Przyrody w Prowincji Górny Œl¹sk przeprowadzi³y
podczas wycieczki studyjnej w dniach 25-26
czerwca 1927 roku. Wziêli w niej udzia³ m.in.
Gustav Eisenreich, baron Bolko von Richthofen, jako reprezentant w³adz prowincjonalnych, i burmistrz Kietrza Greinert.
Starania Keilholza uwieñczone zosta³y
powodzeniem w roku 1935, gdy w³adze prowincjalne w Opolu utworzy³y Obszar Przyrody Chronionej Wapienna Góra ko³o Kietrza
(Naturschutzgebiet Kalkberg bei Katscher)
o powierzchni 33,65 arów. By³a to zapewne
jakaœ pociecha w sytuacji, w jakiej on sam
znalaz³ siê w tym¿e 1935 roku. W zwi¹zku
z likwidacj¹ szko³y tkackiej zosta³ bowiem
przeniesiony w stan spoczynku, a poniewa¿
równoczeœnie musia³ opuœciæ s³u¿bowe mieszkanie, wyjecha³ z ¿on¹ do Drezna, gdzie
mieszka³a jego córka Margot. Nieco póŸniej

ochron¹ jako ostoja siedliskowa Natura 2000.
Kolejna obserwacja sóweczki mia³a miejsce
11 listopada 2008 r. oko³o godziny 13.40,
w czêœci Beskidu Œl¹skiego po³o¿onej w granicach Republiki Czeskiej (jest to zachodni
kraniec Beskidu Œl¹skiego, ograniczony do
stoków pasma Czantorii i Sto¿ka o ekspozycji
zachodniej, a powierzchnia tego obszaru
wynosi ok. 54 km2). Sóweczka by³a obserwowana na zachodnim stoku pasma Czantorii,
bezpoœrednio przy szlaku turystycznym wiod¹cym z miejscowoœci Nydek na szczyt Wielkiej Czantorii (995 m n.p.m.). Ptak siedzia³ na
wysokoœci ok. 5 m, na ga³êzi osiki rosn¹cej na
przecince pod lini¹ elektroenergetyczn¹, w rejonie osady o nazwie Za Kámen. Miejsce to jest
zlokalizowane na wysokoœci ok. 725-750 m
n.p.m., w odleg³oœci szacunkowo 1300 m (w linii prostej) od granicy Polski i Czech. W tym
rejonie rosn¹ g³ównie lasy bukowe, przy czym
bezpoœrednio do szlaku przylega niewielki p³at
litej, kilkudziesiêcioletniej œwierczyny. Sóweczka by³a obserwowana przez ok. 5 minut, przy
czym nie wykazywa³a ¿adnych oznak zdenerwowania, mimo ¿e obserwatorzy znajdowali siê

bezpoœrednio pod drzewem, na którym siedzia³a. Zarówno przed zauwa¿eniem sóweczki,
jak i po jej odlocie, s³yszalny by³ jej charakterystyczny g³os – d³u¿szy gwizd. Teren, na
którym obserwowano sóweczkê, nie jest objêty
¿adn¹ form¹ ochrony.
Wystêpowanie sóweczki jest silnie uzale¿nione od drzew iglastych, zw³aszcza od œwierka oraz jod³y (Mikusek 2006). Jednym z podstawowych zagro¿eñ dla tego gatunku na
obszarze Beskidu Œl¹skiego jest nasilaj¹cy siê
proces zamierania drzewostanów œwierkowych
(Henel, Mêdrzak 2007 – zob. Przyroda, nr 49).
W tym kontekœcie, przy stosunkowo nielicznych danych dotycz¹cych wystêpowania
sóweczki i szacunkowego okreœlenia wielkoœci
jej populacji, istotne wydaje siê odnotowywanie ka¿dej obserwacji sóweczki, co pozwoli na
bardziej szczegó³owe okreœlenie liczebnoœci i wyjaœnienie statusu tego gatunku na obszarze
Beskidu Œl¹skiego.

dokoñczenie ze s. 12.

nano zdjêcie fotograficzne, które mimo z³ej jakoœci jest wystarczaj¹ce do identyfikacji gatunku i stanowi potwierdzenie jego wystêpowania
w tym rejonie. Sóweczka zosta³o zauwa¿ona na
po³udniowym zboczu g³ównego grzbietu
Baraniej Góry, w odleg³oœci ok. 50-70 m od
œcie¿ki – szlaku turystycznego pomiêdzy Polan¹
Przys³opiañsk¹ a szczytem Baraniej Góry. Ptak
ten by³ obserwowany mniej wiêcej w po³owie
drogi pomiêdzy Przys³opem a Wierchem Równañskim, na wysokoœci ok. 1060-1100 m
n.p.m. W tym rejonie rezerwatu rosn¹ lite
drzewostany œwierkowe, których wiek w rejonie po³o¿onym w pobli¿u Polany Przys³opiañskiej okreœla siê na 140 lat, a w partiach przyszczytowych Baraniej Góry – na 50-70 lat. Stanowisko to – podobnie jak stanowisko na Koœcielcu – jest po³o¿one w zwartym kompleksie
leœnym masywu Baraniej Góry i Skrzycznego.
Rejon, w którym zaobserwowano sóweczkê
po³o¿ony jest zarówno na obszarze rezerwatu
„Barania Góra”, jak i w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Œl¹skiego oraz Leœnego
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Œl¹skiego”, na terenie proponowanym do objêcia
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Od Redakcji: sóweczka by³a równie¿ obserwowana w Istebnej
w roku 2006 (obs. A. Ochmann, Notatki Ornitologiczne
2007, z. 2), a w roku 2007 na M³odej Górze (A. Ochmann,
inf. ustna).
© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska

PRZYRODNICY
przeprowadzi³ siê do Königsteinu w Saskiej
Szwajcarii. Tam 6 maja 1937 roku zmar³
wskutek udaru mózgu.
Elza Keilholz po œmierci mê¿a wróci³a na
Górny Œl¹sk i zamieszka³a w pobli¿u swej
córki Edyty w Prudniku. Tu te¿ spêdzi³a lata II
wojny œwiatowej. 21 listopada 1945 roku
przyszli do niej milicjanci z poleceniem
spakowania siê w ci¹gu 10 minut. Po trzech
dniach spêdzonych w piwnicy zosta³a wraz

z tysi¹cem innych mieszkañców Prudnika,
wœród których by³a te¿ jej córka i wnuki,
umieszczona w towarowym poci¹gu, który
ruszy³ w nieznanym kierunku. W poci¹gu tym
zmar³a 4 grudnia 1945 roku. Jej cia³o, owiniête
w ostatnie przeœcierad³o, jakie mia³a jeszcze jej
córka, zosta³o z³o¿one w zbiorowej mogile
w Neustrelitz w Meklemburgii.
Po wojnie by³ym Obszarem Przyrody
Chronionej Wapienna Góra zainteresowali siê

badacze polscy. Dziêki nim zarz¹dzeniem nr
368 Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 roku utworzony
zosta³ rezerwat przyrody Gipsowa Góra o powierzchni 1,02 ha. I tak, choæ inicjator ochrony tego cennego stanowiska popad³ w zapomnienie, owoc jego starañ i zabiegów przetrwa³ do dnia dzisiejszego.

J

chemicznych solnych osadów. Z ilastych
warstw, które le¿¹ na gipsach, mo¿na siê wiele
dowiedzieæ o faunie pradawnego morza. £atwo
daj¹ siê odnaleŸæ (cegielnia Schmacka) niezliczone domki wie¿yczek centymetrowej d³ugoœci (Turritella subangulata), muszle morskie
wielkoœci paznokcia (Corbula gibba, Leda fragilis, Natica helicina), szcz¹tki ³ódkonogów i ró¿nych innych, niezwyk³ych, delikatnych stworzeñ morskich, zaœ przez uwa¿ne przemywanie
i szlamowanie osadów otwiera siê przed nami
œwiat miniaturowych stworzonek ówczesnego
morza, które w nauce znane s¹ pod wspólnym
mianem otwornic.

Silene otites (lepnica w¹skop³atkowa), Trifolium rubens (koniczyna d³ugok³osowa), Astragalus cicer (traganek pêcherzykowaty), Peucedanum cervaria (gorysz siny), Avena pratensis
(Avenula pratensis, owsica ³¹kowa), Scabiosa
canescens (driakiew wonna), Tanacetum corymbosum (wrotycz baldachogroniasty), Cirsium pannonicum (ostro¿eñ pannoñski), Campanula bononiensis (dzwonek boloñski), Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa),
Stachys recta (czyœciec prosty), Euphorbia procera (Euphorbia villosa, wilczomlecz w³osisty),
Orobanche maior (Orobanche elatior, zaraza
wielka).
[…] Gdy porówna siê wyniki
wczeœniej badañ botanicznych z istniej¹cym obecnie stanem rzeczy,
natrafia siê na liczne luki i podejrzenie, ¿e rozwijaj¹ce siê rolnictwo
star³o ju¿ z powierzchni ziemi
wielu przybyszów z zamierzch³ej
przesz³oœci, przeradza siê w pewnoœæ. Nie mo¿na ju¿ obecnie
odnaleŸæ takich gatunków, jak Pulsatilla pratensis (sasanka ³¹kowa), Lavatera
thuringiaca (œlazówka turyngska), Carex
humilis (turzyca niska), Dianthus superbus
(goŸdzik pyszny), Origanum vulgare (lebiodka
pospolita) czy Orchis sambucina (kuku³ka
bzowa). Z innych gatunków, jak wilczomlecz
w³osisty i perz siny, zachowa³o siê do teraz
tylko po kilka osobników.
[…] Rozœwietlone s³oñcem, barwne, ukwiecone pole, które jest czcigodnym pomnikiem
czasów dawno minionych, jeszcze dziœ rzuca
ostatnie, z³ociste promienie w wra¿liwe ludzkie
serca. To dobro otrzymane od Boga! Któ¿ nie
chcia³by chroniæ i zachowaæ Bogu na chwa³ê,
a przysz³ym pokoleniom do studiowania tego
dzie³a stworzenia, które na odludnym pagórku
przeœni³o tysi¹ce lat?

asno i ciep³o uœmiecha siê s³oñce z bezchmurnego, wiosennego nieba nad poroœniêtym krótk¹ darni¹ garbatym pastwiskiem na Wapiennej Górze. Wœród flory zbudzi³y siê ju¿ do nowego ¿ycia pierwsze zwiastuny
wiosny. Kotki ³ozy (Salix cinerea) s¹ pilnie
odwiedzane przez muchówki, pszczo³y i innych
mi³oœników nektaru, a przez rzadkie zaroœla
wyzieraj¹ na s³oneczny, wiosenny œwiat z³oto¿ó³te gwiazdki ziarnop³onu (Ficaria verna).
W jasnozielonej szacie pojawia siê m³oda
murawa turzycy pagórkowej (Carex montana),
wœród której rozsiane bukieciki bladoliliowoniebieskich fio³ków pagórkowych (Viola collina) i ¿ó³to-br¹zowe g³ówki kosmatki
bladej (Luzula palescens) otwieraj¹ korowód kwiatów.
Jak mi³o gawêdzi siê o majowej porze i o
przepychu kwiatów, o wci¹¿ m³odej
i szczêœliwej przyrodzie…
S³owa te maj¹ skierowaæ wzrok na
maleñki skrawek górnoœl¹skiej ziemi,
który w nowej, rozwijaj¹cej siê prowincji
zas³uguje na powszechn¹ uwagê i troskliw¹ opiekê. Nie oferuje on wprawdzie
¿adnych skarbów, które obiecywa³yby z³ot¹
przysz³oœæ, skrywa wszak inne kosztownoœci –
œwiadków Bo¿ych rz¹dów w odwiecznej przyrodzie.
Grudy ojczystej ziemi i powabne kszta³ty
kwiatów mog¹ tu ludziom wiele opowiedzieæ
o przesz³oœci Ziemi; dlatego konieczne i potrzebne dla dalszego poznania jest zachowanie
tego rodzimego skarbu. Zgodnie z nakazem
mody szuka siê interesuj¹cych zjawisk daleko,
lekcewa¿y zaœ to, co rodzime, jednak remedium na ten brak zrozumienia dla tego, co
bliskie, mo¿e byæ idea ochrony przyrody, której
warto poœwiêciæ nieco uwagi. Jak mówi³
Pestalozzi, którego pamiêæ czci³ niedawno ca³y
œwiat: „Jak ma zrozumieæ to, co obce, to, czego
nie widzi, ten, kto nie rozumie tego, co bliskie,
tego, co mo¿e zobaczyæ”.
Le¿¹cy ok. 2,5 km na po³udnie od Kietrza gipsowy obszar, nad którym góruje Wapienna
Góra o wysokoœci 285,5 m, kieruje myœli
wstecz, do okresu geologicznego, w którym
roztrzaskiwa³y siê tu morskie ba³wany, do trzeciorzêdu, w którym dawne Morze Œródziemne
(Tetyda) wdar³o siê przez Bramê Morawsk¹
i prawdopodobnie na tysi¹ce lat zatopi³o rozleg³¹ po³aæ Górnego Œl¹ska. Pod³o¿e Wapiennej
Góry powsta³o z morskich sedymentów, a kryszta³y gipsu – w wyniku z³o¿onych przemian
© Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska

1)

T³umaczenie wybranych fragmentów artyku³u zamieszczamy poni¿ej

Flora pontyjska gipsowych
wzgórz ko³o Kietrza
Nauczyciel tkactwa Keilholz z Kietrza,
pow. G³ubczyce.

[…] Bogactwo flory Wapiennej Góry nale¿y do
tych powszechnie znanych w œrodowisku
botaników. Pozostawione w spokoju dzikie roœliny, wiernie trzymaj¹ce siê gleby, któr¹ ongiœ
zasiedli³y, mog¹ tu przetrwaæ zw³aszcza na
miedzach pn¹cych siê w górê, tarasowo u³o¿onych pól oraz na opadaj¹cym w kierunku
po³udniowym zboczu wzniesienia 285,5 m.
Bogactwo kwiatów w tych miejscach oczarowuje nawet tego wêdrowca, który nie jest
szczególnie wra¿liwy na piêkno przyrody.
Wypalone przez s³oñce, suche gleby gipsowe
stwarzaj¹ tym interesuj¹cym, wymagaj¹cym
œwiat³a roœlinom warunki, jakie dziœ jeszcze
panuj¹ na stepowych obszarach po³udniowowschodniej Europy. I istotnie we florze gipsowej okolic Kietrza przetrwa³a do dziœ pewna
liczba reliktów z obszaru pontyjskiego (Pontus
= Morze Czarne).
[…] Spoœród pontyjskich roœlin stepowych,
które dziœ s¹ charakterystyczne dla wêgierskich
i po³udnioworosyjskich stepów, z tutejszego
obszaru gipsowego mo¿na wymieniæ: Cytisus
ratisbonensis (Chamaecytisus ratisbonensis,
szczodrzeniec rozes³any), Cytisus nigricans
(Lembotropis nigricans, szczodrzyk czerniej¹cy), Inula hirta (oman szorstki), Thesium linifolium (Thesium linophyllon, leniec pospolity),
Triticum glaucum (Agropyron intermedium,
perz siny), Viola collina (fio³ek pagórkowy),

❋ ❋ ❋

Otwarty jest wiecznie na oœcie¿
Wiosny radosny dom,
Wci¹¿ tu zmieniaj¹ siê goœcie,
Wychodz¹ i wchodz¹, gdy chc¹.
Pieœñ stara ju¿ dawno przebrzmia³a,
Mogi³ê dla niej ¿³ób,
Niech wzbije siê nowa, wspania³a
Nad ukwiecony grób.
(von Eichendorff)
T³umaczenie: M. Syniawa
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POZNAJ I CHROÑ

WILCZY STAW
Krzysztof Spa³ek (Uniwersytet Opolski, Opole)

ilczy Staw to projektowany
rezerwat leœno-krajobrazowy, po³o¿ony ko³o G³ubczyc na
Œl¹sku Opolskim, w jednej z najpiêkniejszych okolic Obszaru Chronionego Krajobrazu Las G³ubczycki. Ze wzglêdu na znaczne walory
przyrodniczo-krajobrazowe, teren
ten ju¿ na pocz¹tku XX wieku by³
chroniony na prawach rezerwatu.
Jego nazwa pochodzi od czêsto
pojawiaj¹cych siê tu w dawnych
czasach wilków. Teren ten spe³nia³
dawniej wa¿n¹ rolê rekreacyjn¹ dla
mieszkañców G³ubczyc. Na stawie,
prócz mo¿liwoœci pop³ywania ³ódk¹, odbywa³y siê równie¿ regaty,
które cieszy³y siê bardzo du¿¹ popularnoœci¹. W XIX w. dla podniesienia atrakcyjnoœci tego terenu,
wybudowano równie¿ nad brzegiem Wilczego Stawu niewielk¹
grotê, w której umieszczono kamienn¹ podobiznê wilka. Nieco ju¿
zniszczona figura zachowa³a siê do
dnia dzisiejszego.
Projektowany rezerwat obejmuje fragment kompleksu leœnego
w dolinie rzeki Straduni wraz
z dwoma malowniczymi stawami,
które urozmaicaj¹ krajobraz i znakomicie uzupe³niaj¹ siedliska leœne
ekosystemami wodnymi. Stawy te
s¹ miejscem bytowania i ¿erowania
bobra europejskiego. W s¹siedztwie jednego ze stawów rozwinê³y
siê trudno dostêpne bagna i torfowiska. Wystêpuje w nich m.in.
turzyca prosowata, turzyca niby-

Ilustracje Autora

W

Wilczy Staw

Jest to gatunek nale¿¹cy do
rodziny obrazkowatych, który
charakteryzuje siê oryginalnymi
kwiatostanami o bardzo specyficznej budowie. Kwiaty roœlin
obrazkowatych nale¿¹ do grupy
tzw. kwiatów pu³apkowych. Zebrane s¹ w du¿e kwiatostany
tworz¹ce kolbê, która otoczona
jest pochwiastym podkwiatkiem,
rozszerzaj¹cym siê u do³u w rozdêt¹ komorê, a u góry szeroko
otwartym. Czynnikiem zwabiaj¹cym owady jest ¿ywa barwa
kolby kwiatostanowej pokrytej
kropelkami s³odkiej cieczy oraz jej
specyficzny zapach przypominaj¹cy odór rozk³adaj¹cego siê
miêsa, który zwabia przede wszystkim muchy i chrz¹szcze. Owady
usi³uj¹ce skorzystaæ z wymienionych „atrakcji” siadaj¹ na
wewnêtrznej, bardzo œliskiej powierzchni pochwowatego podkwiatka i wpadaj¹ do dolnej
komory zapylaj¹c kwiaty. Po
zapyleniu kwiaty wiêdn¹, przestaj¹ wydzielaæ woñ i uwiêzione
w nich owady uzyskuj¹ wolnoœæ.
Obsypane py³kiem mog¹ opuœciæ
pu³apkê, zwykle po to, aby natychmiast wpaœæ do nastêpnej.
W lasach otaczaj¹cych stawy
¿yje równie¿ wiele rzadkich i zagro¿onych gatunków zwierz¹t. Na
uwagê zas³uguj¹: padalec, pustu³ka, turkawka, krêtog³ów, dziêcio³
czarny, mucho³ówka bia³oszyja
i krzy¿odziób œwierkowy.

Wilczy Staw na pocztówce z 1925 r. (archiwum Autora)
Grota z kamiennym wilkiem. Pocztówka z 1914 r.
(archiwum Autora)

Figura wilka
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ciborowata oraz objêta ochron¹ roœlina owado¿erna – p³ywacz zwyczajny. W miejscach
mulistych i szybko siê nagrzewaj¹cych wystêpuje równie¿ piskorz, chroniony i coraz
rzadziej spotykany gatunek ryby. Na grobli
jednego ze stawów znajduje siê romantyczna
aleja lipowa.
Wystêpuj¹ tu równie¿ interesuj¹ce pod
wzglêdem florystycznym i faunistycznym lasy
³êgowe i gr¹dowe. W lasach tych mo¿emy
spotkaæ wiele chronionych i rzadkich
gatunków roœlin. Do najciekawszych z nich
nale¿y zaliczyæ: kwitn¹ce wczesn¹ wiosn¹
wawrzynek wilcze³yko i œnie¿yczka przebiœnieg, groszek wiosenny o pocz¹tkowo purpurowych kwiatach, które z czasem staj¹ siê
niebieskie, storczyk podkolan bia³y, lilia
z³otog³ów, ciemiê¿yca zielona, pierwiosnka
wynios³a oraz leczniczy kopytnik pospolity.
Nad brzegami Straduni i jednego ze stawów
wystêpuj¹ rzadkie w Polsce obrazki alpejskie.

Obrazki alpejskie
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