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7. Uroczysko Zielona
 Forma ochrony: użytek ekologiczny
 Data utworzenia: 2008 r. (uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/538/08) 
 Powierzchnia: 17,5 ha 
 Położenie: wschodnia część Parku Zielona
 Walory przyrodnicze: prawie naturalne lasy grądowe z bogatym runem

Park Zielona o powierzchni 67 ha został założony w 1932 r. przez zagospodarowanie 
naturalnego lasu liściastego. Najbardziej cenna pod względem przyrodniczym jest wschod-
nia część parku, która zachowała prawie naturalny charakter w postaci lasów grądowych 
z bogatym runem. Masowo występuje tam czosnek niedźwiedzi oraz kilka innych gatun-
ków chronionych. Rośnie tu także rzadko spotykany zawilec żółty. Ciekawą rośliną pływa-
jącą po stawie jest osoka aloesowata.

 Rośliny chronione: kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, tojad dzióbaty, śnieżyczka przebi- 
  śnieg, przylaszczka pospolita, bluszcz pospolity (egzemplarze owocujące),  
  czosnek niedźwiedzi;
 Interesujące ptaki: drozd śpiewak, jastrząb, dzięcioł duży, rudzik, sikory, kowalik, zięba.

7 Uroc sko Zielona
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Czosnek niedźwiedzi – kwiaty (fot. K. Kulpiński) Zawilec żółty (fot. A. Tyc)

Grąd niski z czosnkiem niedźwiedzim (fot. A. Kubajak)

Lilia złotogłów (fot. A. Kubajak)

Uroczysko
Zielona

Przylaszczka pospolita (fot. Andrzej Tyc)
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Zawilec gajowy (fot. A. Czylok)
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Las łęgowy w maju (fot. K. Kulpiński)

Tojad dzióbaty (fot. A. Czylok)

Śnieżyczka przebiśnieg (fot. A. Kubajak)

Je ż europejski dość często spotykany na obszarze Dąbrowy Górniczej (fot. A. Czylok)
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8. Wzgórze Gołonoskie
 Forma ochrony: zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 Data utworzenia: 1994 r., 2002 r. (uchwała Rady Miejskiej, Dz. Urz. Woj. Śl. nr 47/02 poz. 1578)
 Powierzchnia: 6,45 ha
 Położenie: Wzgórze Gołonoskie
 Cel ochrony: zachowanie starodrzewu oraz walorów krajobrazowych wzgórza 
  w Gołonogu

Wzgórze Gołonoskie stanowi triasowe wyniesienie o wysokości 335 m n.p.m., zbudo-
wane z warstw wapienia muszlowego. Leży ono w obrębie Progu Wapienia Muszlowego. 
Na tym wzniesieniu zlokalizowana jest rzymskokatolicka parafi a pod wezwaniem św. An-
toniego. Znajdujący się tam kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego, 
cmentarz i park są pod opieką konserwatora zabytków. 

Historia kościoła sięga XVII w. Stary cmentarz założony został w 1880 r. i od tego czasu 
jego kształt, mury, brama, układ alejek, ścieżek nie zmieniły się. Teren kościelny z cmenta-
rzem łączy się aleją kasztanową. 

Sam kościół otoczony jest okazałymi drzewami. Na cmentarzu wyróżnia się sześć sta-
rych drzew o obwodach pni powyżej 200 cm (klony pospolite, kasztanowce zwyczajne) 
i wiele o obwodach ponad 100 cm. Całość wkomponowana jest w otaczający park. 

Starodrzew rosnący na Wzgórzu Gołonoskim objęto ochroną jako wyjątkowo cenny 
fragment krajobrazu kulturowego. 
Jest to ciekawe miejsce widoko-
we. Przy dobrej pogodzie widać 
Beskidy, a czasami nawet Tatry.

8 Wzgórze Gołonoskie
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Cmentarz w Gołonogu – zabytkowe pomniki w oto-
czeniu starych drzew

Wzgórze Gołonoskie z klasztorem oo. franciszkanów otoczo-
nym starodrzewem – zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

(fot. A. Tyc)

Kościół pw. św. Antoniego w Gołonogu w otoczeniu starodrzewu jesienią

Wzgórze
Gołonoskie

Aleja kasztanowa łącząca klasztor z cmentarzem

(wszystkie fot. na str. A. Kubajak)
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9. Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich
 Forma ochrony: pomnik przyrody
 Data utworzenia: 1996 r. (uchwała Rady Miejskiej nr XXV/316/96)
 Powierzchnia: 1,30 ha
 Położenie: dzielnica Strzemieszyce, przy ul. Strzemieszyckiej
 Cel ochrony: ochrona wydajnych źródeł z czystą wodą wapienno-magnezową   
  oraz towarzyszącego wywierzysku zespołu fauny źródliskowej

W XIX w., w okresie rozwoju górnictwa, źródła w Strzemieszycach były wykorzystywa-
ne do płukania rud ołowiu i żelaza w cyklu ich przeróbki. Obecnie woda ze źródeł zasila 
2 stawy – górny i dolny, które usytuowane są w niewielkim parku miejskim. Wodę ze sta-
wów odprowadza potok płynący wśród zabudowań. 
Źródła występują na wysokości 290 m n.p.m. w bloku triasowych wapieni i dolomitów. 

Są one bardzo wydajne (około 50 l/sek.) i w sytuacji awaryjnej mogą dostarczyć 30 l wody 
dziennie dla każdego mieszkańca Dąbrowy Górniczej.
Źródła w Strzemieszycach są już jednym z niewielu miejsc, gdzie zachowała się fauna 

źródliskowa. Najważniejsi jej przedstawiciele to: wypławek kątogłowy (gatunek prądolubny, 
związany z kamienistym dnem), źródlarka karpacka (drobny ślimak związany z dobrze natle-
nionymi, zimnymi wodami), kiełż zdrojowy (lubi wody z wysoką zawartością węglanu wap-
nia). Żyje tu także pstrąg potokowy, który wymaga silnego przepływu czystych i chłodnych 
wód. W wywierzysku odbywa się tarło, co w warunkach Wyżyny Śląskiej jest już rzadkością.

Z fl ory najbardziej cennym gatunkiem jest rzadki już mech Cratoeuron commutatum, 
związany z zimnymi wodami węglanowymi. Występuje na kamieniach, w potoku wypły-
wającym ze źródlisk. W niższym stawku rozwinął się zespół wywłócznika kłosowego.

Biotopy na terenie chronionego Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich są stabilne.

 Interesujące zwierzęta: kiełż zdrojowy, wypławek kątogłowy, źródlarka karpacka, pstrąg potokowy.

9 Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich
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STRZEMIESZYCE WIELKIE

Potok odprowadzający wody ze strefy źródeł. Miejsce tarła 
pstrąga potokowego (fot. A. Tyc)

 Interesujące zwierzęta: kiełż zdrojowy, wypławek kątogłowy, źródlarka karpacka, pstrąg potokowy.

Pstrąg potokowy pływający w stawie (fot. A. Kubajak)

Płat kwitnącego włosienniczka (jaskier wodny) 
(fot. A. Kubajak)

Malowniczy widok na staw (fot. A. Kubajak)

Wywierzyska

Odpływ wody ze stawu zasilanego z wywierzysk (fot. A. Tyc)
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II. Pomniki przyrody – drzewa 
Tradycyjnym elementem ochrony prawnej przyrody miast są pomniki przyrody ożywionej – drzewa 
o określonych rozmiarach i mające znaczenie krajobrazowe lub historyczne. Na terenie Dąbrowy 
Górniczej ustanowionych jest aktualnie 20 pomników przyrody o takim charakterze. Poniżej przed-
stawione są pojedyncze pomniki oraz ich grupy.

Lipa drobnolistna1.  – grupa 2 sztuk (ustanowiony 1954 r.)x) – dzielnica Bugaj, ul. Ja-
godowa, wiek – 320 lat, obwódxx) – 386 cm, wysokość 33 m; wiek – 320 lat, obwód – 
355 cm, wysokość 31 m. Wysokość pnia do pierwszych konarów – 5 m. Rozpiętość ko-
rony 16x24 m, kształt jajowaty.

Lipa drobnolistna2.  – grupa 2 sztuk (1958) – dzielnica Kuźniczka Nowa, nad Białą Prze-
mszą przy drodze do Łaz, tzw. „Lipy Dobieckich”, wiek – 350 lat, obwód – 385 cm, wy-
sokość 25 m; wiek – 390 lat, obwód – 430 cm, wysokość 21 m.

Jesion wyniosły3.  – (1995) – działka nr ewid. 1533/4 przy ul. Łaskowej, obwód – 264 cm, 
wysokość 18 m, korona symetryczna, interesujący rysunek korzeni u podstawy pnia.

Dąb szypułkowy4.  – „Dąb Wolności” – (2004) – działka nr 117/2 przy ul. Górniczej, ob-
wód – 161 cm. Napis na tablicy pamiątkowej: „«Dąb Wolności» zasadzony w 1915 r. 
przez grupę patriotycznej młodzieży dąbrowskiej, która złożyła pod nim przysięgę, że 
nie spocznie dopóki Polska nie odzyska niepodległości”.

Buk zwyczajny5.  – grupa 2 sztuk – (2004) – obręb Ujejsce, działka nr 896/22, ul. Podbu-
czyny, obwód – 270 cm i 290 cm.

Ajlant gruczołowaty (bożodrzew)6.  – grupa 2 sztuk – (2007) – rejon ul. Hallerczyków, 
działka nr 235/2, obwód – 260 cm i 268 cm.

Buk pospolity i lipa drobnolistna7.  – (2008) – Ujejsce, ul. Kryniczna (przy kapliczce na 
terenie parafi alnym), obwód – 404 cm i 290 cm.

Dąb szypułkowy8.  – (2008) – Błędów, ul. Pustynna 31, obwód – 340 cm.

Wiąz szypułkowy9.  – (2008) – działka nr 10/4 w rejonie ul. 11 Listopada, obwód – 320 cm.

Brzoza brodawkowata10.  – (2008) – działka nr 10/8 w rejonie ul. Pogoria, obwód – 250 cm.

Grupa wielogatunkowa: jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny biały11.  – (2008) – 
działka nr 71 przy ul. Gwardii Ludowej, obwód (odpowiednio) – 360 cm, 340 cm.

Wierzba biała12.  – (2008) – działka nr 75 w rejonie ul. Piecucha, obwód – 320 cm.

Sosna pospolita 13. – (2009) – nr geodezyjny 3, karta mapy 115; w lesie w rejonie zbiorni-
ka wodnego Łosień, obwód – 262 cm.

Dąb szypułkowy14.  – (2009) – działka nr 635/2, Marianki, ul. Unruga, obwód – 270 cm.

X) – data utworzenia, XX) – obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm.

1. Lipy drobnolistne – 2 szt. (dzielnica Bugaj, ul. Jagodowa) 2. Lipy drobnolistne – tzw. „Lipy Dobieckich” 2 szt. (dzielnica Kuź-
niczka Nowa, nad Białą Przemszą)

3. Jesion wyniosły (przy ul. Łaskowej)

(wszystkie fot. na str. A. Kubajak)

4. Dąb szypułkowy tzw. „Dąb Wolności” (przy ul. Górniczej)
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5. Buk zwyczajny – grupa 2 szt. (obręb Ujejsce, ul. Podbuczyny)

5. Buk zwyczajny – grupa 2 szt. (obręb Ujejsce, ul. Podbuczyny) 6. Ajlant gruczołowaty (bożodrzew) – 2 szt. (ul. Hallerczyków)

7. Buk pospolity i lipa drobnolistna (Ujejsce, ul. Kryniczna – przy kapliczce i kościele na terenie parafi alnym)

(wszystkie fot. na str. A. Kubajak)(fot. A. Kubajak)
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14. Dąb szypułkowy (ul. Unruga, w pobliżu jeziora Kuźnica 
Warężyńska)

11. Jesion wyniosły (przy ul. Gwardii Ludowej)

11. Kasztanowiec biały (przy ul. Gwardii Ludowej) 12. Wierzba biała (w rejonie ul. Piecucha)

10. Brzoza brodawkowata (w rejonie ul. Pogoria)

(wszystkie fot. na str. A. Kubajak)(wszystkie fot. na str. A. Kubajak)

13. Sosna pospolita z potężnymi konarami, rosnąca w lesie 
(w pobliżu zbiornika Łosień)

8. Dąb szypułkowy (Błędów, ul. Pustynna 31) 9. Wiąz szypułkowy (w rejonie ul. 11 Listopada)



Legenda

kompleksy ekologiczne

granica miasta

tereny przyrodniczo cenne

użytki ekologiczne

obszar Natura 2000
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III. Kompleks 

„Uroczyska nad Trzebyczką”
Trzebyczka w całym swym biegu, od źródeł do ujścia do zbiornika Kuźnica Warężyńska, 

płynie przez obszar administracyjny Dąbrowy Górniczej. Dolina jej stanowi więc ważny ko-
rytarz ekologiczny. Łączy on wschodni kompleks terenów przyrodniczo cennych w Kotlinie 
Błędowskiej z rejonem zachodnim tzw. „Pojezierza Dąbrowskiego”. Kompleks „Uroczyska 
nad Trzebyczką” obejmuje zróżnicowane, cenne siedliska – źródliska, torfowiska, łąki, lasy 
łęgowe i olsy. 

W skład kompleksu „Uroczyska nad Trzebyczką” wchodzą: użytek ekologiczny „Bagna 
w Antoniowie” oraz obszary przyrodniczo cenne, jak: „Łąki Kosaćcowe w Tucznawie”, „Las 
Bienia”, „Źródliska nad Trzebyczką”„Bagna nad Trzebyczką”, „Basiula”, „Bielowizna”.

III. Kompleks 

odniczo cenn

giczne

ra 2000

ne

fot. A. Kubajak
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10. Łąki Kosaćcowe w Tucznawie
 Forma ochrony: w granicach obszaru chronionego krajobrazu, będącego otuliną Parku   
  Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (rozporządzenie wojewody śląskiego) 
 Położenie: pomiędzy linią kolejową a Tucznawą
 Walory przyrodnicze: łąki trzęślicowe o niezaburzonych warunkach siedliskowych i pełnym  
  składzie charakterystycznych gatunków, jak: kosaciec syberyjski, pełnik  
  europejski, goryczka wąskolistna

Opisywany obszar to łąki z zalesieniami i zadrzewieniami, położone na długości oko-
ło 1200 m wzdłuż linii kolejowej w Tucznawie. Są one częściowo użytkowane. Wymagają 
czynnej ochrony poprzez ekstensywne użytkowanie, polegające na jednorazowym późnym 
koszeniu, gdyż dzięki temu zachowały się rzadkie składniki łąkowe, wrażliwe na intensyw-
ną gospodarkę. Zaprzestanie koszenia spowoduje zanik rzadkich gatunków.

Występują tu rośliny i zwierzęta prawnie chronione oraz gatunki rzadkie. Można spot-
kać na tym terenie tak piękne rośliny chronione, jak: pełnik europejski, kosaciec syberyjski, 
goryczka wąskolistna czy mieczyk dachówkowaty.

 Rośliny chronione: pełnik europejski, kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, mieczyk 
  dachówkowaty, zimowit jesienny, kukułka szerokolistna, rutewka wąsko-
  listna, sierpik barwierski, wiązówka bulwkowata;
 Interesujące ptaki: derkacz, przepiórka, krętogłów, skowronek polny, brzęczka, pokląskwa,  
  kląskawka, świergotek łąkowy, pliszka żółta, gąsiorek, makolągwa.ą g ą y p gą ąg

Kosaciec syberyjski (fot. A. Kubajak)

Rutewka wąskolistna (fot. A. Czylok)

Goryczka wąskolistna (fot. A. Czylok) Sierpik barwierski (fot. A. Czylok)

Piękny, rozległy łan pełnika europejskiego na łące koło Tucznawy (fot. A. Czylok)

Kwiaty pełnika europejskiego (fot. A. Kubajak)
Motyl – dostojka ino (fot. A. Czylok)ot. A. Czylok)
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11. Las Bienia
 Położenie: na długim stoku wzgórza, od Łęki (kolonia Zagrabie) do Ząbkowic-Sikorki
 Walory przyrodnicze: zachowane rzadkie i chronione rośliny runa leśnego

„Las Bienia” to las gospodarczy, wchodzący w skład strefy ochronnej Huty Katowice 
(obecnie Arcelor Mittal) odznacza się dużymi wartościami przyrodniczymi. W jego runie 
zwraca uwagę znaczne nagromadzenie roślin chronionych i rzadkich, charakterystycznych 
dla lasów liściastych.

Wielogatunkowy drzewostan składa się głównie ze sztucznie wprowadzonej tu sosny, 
a ponadto dębu szypułkowego, buka, graba, modrzewia. Dawniej teren ten porastały bu-
czyny ciepłolubne, o czym świadczy chociażby zachowany skład roślinności runa, niezgod-
ny z obecnie istniejącym drzewostanem. W ostatnich latach prowadzona była przebudowa 
drzewostanu na bukowo-grabowy. 

Systematycznie rośnie zwarcie koron drzew i zacienienie dna lasu. W związku z tym po-
stępuje zanik niektórych gatunków roślin (np. buławnika czerwonego) lub zmiany ich li-
czebności.

 Rośliny chronione: dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, orlik pospolity, pierwio-
  snek wyniosły, kruszyna pospolita, konwalia majowa, przylaszczka pospo-
  lita, kopytnik.

Dziewięćsił bezłodygowy (fot. A. Kubajak)

Źródlarka karpacka – ten drobny ślimak jest wskaźnikiem czy-
stych, chłodnych wód (fot. A. Tyc)

Kępy turzyc na rozlewisku przy źródłach w Dolinie Trzebyczki w Ząbkowicach (fot. A. Tyc)

Kaczka krzyżówka gnieździ się w szuwarach (fot. A. Czylok)

Las Bienia – świetliste przydroże (fot. A. Tyc)

Las Bienia – przeplatka atalia często odwiedza słoneczne po-
lany (fot. A. Czylok)

Dziki chętnie penetrują obrzeża lasów w poszukiwaniu kłączy 
roślin (fot. A. Tyc)

12. Źródliska nad Trzebyczką
 Położenie: centrum dzielnicy Ząbkowice, na wschód od linii kolejowej Katowice- 
  Zawiercie
 Walory przyrodnicze: strefa wypływów czystych, chłodnych wód węglanowych

W okolicy Sikorki i Lasu Bienia rzeka Trzebyczka zanika, by nieco dalej się odrodzić. 
W opisywanym rejonie, na przestrzeni kilkuset metrów Trzebyczka zasilana jest źródłami 
wypływającymi wzdłuż lewego brzegu. Wypływy te dają czyste, chłodne wody węglano-
we. Dawniej były one wykorzystywane jako ujęcia wody pitnej. Żyją w nich takie bezkrę-
gowce, jak: źródlarka karpacka, wypławek kątogłowy, kiełż zdrojowy, chruściki.

W strefi e wypływów i w strumieniu Trzebyczki rośnie masowo potocznik wąskolistny.
Obszar ten jest wartościowy też z tego względu, że stanowi przedłużenie terenów cen-

nych przyrodniczo w kierunku centrum miasta. Zaś ochrona terenów stref źródliskowych 
ma istotne znaczenie dla rewaloryzacji dolin rzecznych, zdegradowanych przez człowieka.

Rejon źródlisk porośnięty szuwarami jest cennym miejscem życia i rozrodu płazów 
oraz ptaków (głównie kaczki krzyżówki).

Interesujące bezkręgowce: źródlarka karpacka, wypławek kątogłowy, kiełż zdrojowy, chruściki.
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15. Bagna nad Trzebyczką
 Położenie: fragment dawnej doliny Trzebyczki pomiędzy ul. Konstytucji a drogą 
  ekspresową S1 w Antoniowie
 Walory przyrodnicze: krajobrazowe i biocenotyczne podmokłej doliny

Dawna dolina Trzebyczki jest obecnie zasilana wodą sączącą się ze zboczy. W starym 
korycie utworzyły się małe zbiorniczki i łącząca je, sącząca się struga. Dominująca roślin-
ność to: zadrzewienia olszowe ze świerząbkiem orzęsionym, turzyce i szuwary z dominu-
jącym sitowiem leśnym. Warto też zwrócić uwagę na płat turzycy prosowatej i kępę omie-
ga górskiego. 

13. Bielowizna
 Położenie: dolina Trzebyczki przy ul. Kusocińskiego, rejon osiedla Ząbkowice-Bielowizna
 Walory przyrodnicze: zachowany krajobraz lasu łęgowego, łąk i rozlewisk rzecznych

Obszar obejmuje około 600 m odcinek doliny Trzebyczki. Jest tu dobrze zachowana 
roślinność łęgowa i łęgowo-bagienna. Rośnie tu około 20 gatunków roślin chronionych 
i rzadkich (w tym rukiew wodna, jadana niegdyś przez ludzi). Poważnym zagrożeniem dla 
tego obszaru jest zasypywanie doliny przez okolicznych mieszkańców.

 Rośliny chronione: barwinek pospolity, kruszczyki: szerokolistny i rdzawoczerwony, listera 
  jajowata, rukiew wodna, wawrzynek wilczełyko, kalina koralowa, kopytnik 
  pospolity, kruszyna pospolita;
 Interesujące ptaki: dzięcioł duży, wilga.

14. Basiula
 Położenie: przy skrzyżowaniu drogi ekspresowej S1 z ul. Kusocińskiego w osiedlu 
  Ząbkowice-Basiula
 Walory przyrodnicze: sztucznie utworzone oczko wodne (1 ha) z roślinnością wodną i nadbrzeżną, 
  miejsce rozrodu płazów

Jest to zbiornik z czystą wodą, który wraz z otaczającymi lasami liściastymi, porasta-
jącymi niewysokie zbocza, tworzy malowniczy krajobraz. Zasilany jest przez sączące się 
ze skarpy wody gruntowe. Na powierzchni wody dominuje zespół z pływającą rdestnicą 
połyskującą, towarzyszy mu zespół: strzałki wodnej, jeżogłówki pojedynczej, ponikła błot-
nego. Roślinność podwodną reprezentują: moczarka kanadyjska, wywłócznik okółkowy. 
Brzegi porastają szuwary: trzcinowy i turzycy brzeżnej. 

Teren ten jest ważnym miejscem rozrodu i życia płazów.

 Płazy chronione: rzekotka drzewna, ropucha zielona i szara, żaba trawna, żaba wodna.

Zalewisko Basiula nad Trzebyczką (fot. A. Czylok)

Omieg górski – pojedyncze kępy tego górskiego gatunku 
objętego ochroną ścisłą występują  na terenie Bagien nad 

Trzebyczką (fot. A. Czylok)

Ropucha szara, odbywająca lęgi na rozlewiskach (fot. A. Czylok)

Kosaciec żółty – spotykany nad Trzebyczką (fot. A. Kubajak)

Ziołorośla w dolinie Trzebyczki (fot. A. Czylok)

Pająk bagnik przybrzeżny, typowy dla terenów podmokłych 
(fot. Artur Walędziński)
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IV. Kompleks „Kotlina Błędowska”
Kompleks ten rozciąga się na obszary w rejonie wschodniej granicy Dąbrowy Górniczej. 

Obejmuje on dolinę Białej Przemszy i Pustynię Błędowską. W jego skład wchodzą: użytek 
ekologiczny oraz obszar Natura 2000 „Pustynia Błędowska”, a także obszary cenne przy-
rodniczo: „Mokrznia”, „Łąki Łęka”, „Uroczysko Wypaleniska”, „Uroczysko Rudy”, „Bagna 
Błędowskie”, „Bagna nad Białą”, „Przełom Białej Przemszy w Okradzionowie” . 

Cały kompleks jest objęty ochroną w ramach obszaru chronionego krajobrazu – otuliny 
Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (na podstawie rozporządzenia wojewody śląskiego 
z 2006 r.). 

fot. A. Kubajak

eks „Kotlina Błędowska”kkk K tli Bł d k ”
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16. Mokrznia
 Forma ochrony: w granicach otuliny P. K. „Orlich Gniazd”
 Położenie: pogranicze Dąbrowy Górniczej i Łaz
 Walory przyrodnicze: cenne przyrodniczo fragmenty lasu i łąki śródleśne

Na obszarze tym występują lasy grądowe i żyzna buczyna sudecka z charakterystycz-
nym żywcem dziewięciolistnym w runie oraz łąki trzęślicowe. Teren charakteryzuje się 
dużym bogactwem fl ory i fauny. Stwierdzono tu 18 gatunków roślin chronionych. Spoty-
ka się tak ciekawe i piękne rośliny, jak: pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty, podkolan 
biały. Zwraca uwagę znaczący udział roślin i zwierząt górskich, jak np.: róża alpejska, koko-
ryczka okółkowa, bez koralowy, lepiężnik biały, a także traszka górska, która występuje 
w Sudetach i paśmie Pogórza Karpackiego, zaś na Wyżynie Śląskiej stwierdzono ją po raz 
pierwszy. Teren jest stabilny i zachowuje swe przyrodnicze wartości. Niekorzystne jest jed-
nak zaprzestanie ekstensywnego użytkowania śródleśnych łąk. 

 Rośliny chronione: storzan bezlistny, kukułka szerokolistna, pełnik europejski, mieczyk  
  dachówkowaty, podkolan biały, żłobik koralowy, wawrzynek wilczełyko,  
  przylaszczka pospolita, zimowit jesienny, łuskiewnik różowy;
 Interesujące zwierzęta:
 ssaki: łoś;
 płazy: traszka górska, ropucha paskówka, rzekotka drzewna; 
 gady: jaszczurka żyworodna;
 ptaki: derkacz, przepiórka, puszczyk, skowronek polny, pliszka żółta, pełzacz  
  leśny, pokląskwa, makolągwa, gil.

Silnie meandrujący potok Błędowski na terenie lasu Mokrznia (fot. A. Tyc)

Dzierzba gąsiorek – spotykany na skraju lasu Mokrznia 
(fot. A. Czylok)

Żywiec dziewięciolistny – górski element fl ory w lesie Mokrz-
nia (fot. A. Tyc)

Modraszek ikar – zasiedla polany śródleśne i skraje lasów 
(fot. A. Czylok)

Ropucha paskówka – najmniejsza polska ropucha (fot. A. Czylok)

Łuskiewnik różowy – pasożytuje na korzeniach drzew liścia-
stych (fot. A. Tyc)

Silnie meandrujący potok Błędowski na terenie lasu Mokrznia (fot. A. Tyc)
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Mieczyk dachówkowaty – coraz rzadziej spotykany na Łąkach 
Łęka (fot. A. Tyc)17. Łąki Łęka

 Forma ochrony: tereny cenne przyrodniczo w granicach otuliny P. K. „Orlich Gniazd” 
 Położenie: pomiędzy nasypem kolejowym a ul. Łaskową
 Walory przyrodnicze: rozległe łąki, na obrzeżach świetliste dąbrowy 

Występujące tu łąki mają zróżnicowany charakter. Są tam płaty torfowisk niskich z sied-
miopalecznikiem błotnym, wilgotne łąki kośne z ostrożeniem łąkowym, wiązówką błotną. 
Spotkać można zimowita jesiennego i niepozorną, ale rzadką paproć – nasięźrzał pospolity.

Przez ostatnie kilkanaście lat łąki, w dużej części, nie są już użytkowane. Powoduje to 
stopniowy zanik wielu cennych roślin. Zmniejsza się np. liczebność mieczyka dachówkowa-
tego, zimowita jesiennego. Obecnie masowo występuje ostrożeń łąkowy. 

Na skraju łąk rosną, w dużym rozproszeniu, okazałe dęby. Jest to relikt świetlistej dąb-
rowy – zbiorowiska charakterystycznego dla pierwotnych lasów Dąbrowy Górniczej.

 Rośliny chronione: kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwony, zimowit jesienny, pełnik euro-
  pejski, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, nasięźrzał pospolity;
Interesujące zwierzęta:  
 ptaki: gąsiorek, pokląskwa, przepiórka, kszyk, derkacz, skowronek, pliszka żółta,
  pustułka;
 ryby: strzebla potokowa;
 płazy: żaba trawna.

18. Uroczysko Wypaleniska
 Forma ochrony: w granicach otuliny P.K. „Orlich Gniazd”
 Położenie: kompleks leśny i sąsiadujące z nim łąki na południe od ul. Łaskowej
 Walory przyrodnicze: zachowany krajobraz leśno-łąkowy

Lasy grądowe i łęgowe, śródleśne wilgotne łąki są wartościowymi, naturalnymi zbioro-
wiskami. Drzewostany dębowo-grabowe i olszowe, należące do grądów niskich i łęgów ol-
szowych, wraz z charakterystycznym runem oraz podmokłe łąki stanowią cenny element 
krajobrazowy. Spotkać tu można 41 gatunków roślin chronionych i rzadkich. 

Na śródleśnych, wilgotnych polanach można spotkać motyla modraszka nausitousa – 
zamieszczonego w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”. Gąsienice tego motyla zimują 
w gniazdach mrówek żyjących na wilgotnych łąkach.

 Rośliny chronione: kukułka Fuchsa, listera jajowata, gnieźnik leśny, mieczyk dachówkowaty,  
  podkolan biały, przylaszczka pospolita, zimowit jesienny. 
 

Kukułka Fuchsa – w lasach koło Wypalenisk rosną liczne okazy 
tego wspaniałego storczyka (fot. A. Czylok)

Łąki Łęka z kwitnącym pełnikiem europejskim 
(fot. A. Kubajak)
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19. Uroczysko Rudy
 Forma ochrony: w granicach otuliny P. K. „Orlich Gniazd”
 Położenie: w sąsiedztwie przysiółka Rudy, pomiędzy Błędowem a Okradzionowem
 Walory przyrodnicze: zachowana naturalna świetlista dąbrowa i podmokłe łąki

Uroczysko obejmuje pagórkowate tereny, porośnięte lasami dębowo-grabowymi i śród-
leśnymi łąkami. Naturalne lasy dębowe są obecnie wielką rzadkością. Występują tu one 
z domieszką grabu, klonu polnego (paklonu) i lipy oraz wraz z ciepłolubnymi roślinami 
runa – takimi jak podkolan biały, buławnik wielkokwiatowy. 
Śródleśne, zmiennowilgotne łąki są siedliskiem dla wielu chronionych i rzadkich ro-

ślin oraz zwierząt. Ciekawostką jest występowanie derkacza, ptaka nieczęsto spotykanego 
w zachodniej Europie. Czerwcowymi wieczorami można usłyszeć jego monotonne „der-
der”, „der-der”, stwarzające szczególny nastrój koncertu. Czynnej ochrony, czyli koszenia 
wymagają zmiennowilgotne łąki, gdyż bez tego ulegają szybkiej degradacji.

 Rośliny chronione: buławnik wielkokwiatowy, podkolan biały, pomocnik baldaszkowaty,  
  przylaszczka pospolita, zimowit jesienny, pełnik europejski, kosaciec  
  syberyjski;
 Interesujące ptaki: derkacz, strzyżyk, szczygieł.

20. Bagna nad Białą
 Forma ochrony: w granicach otuliny P. K. „Orlich Gniazd” 
 Położenie: w dolinie rzeki Białej, w rejonie graniczącym z Bolesławiem
 Walory przyrodnicze: rozlewiska rzeki porośnięte szuwarem, miejsce występowania bobra  
  europejskiego

Biała wypływała z Pustyni Błędowskiej i wpadała do Białej Przemszy. W latach 70. XX w. na 
skutek osuszenia źródeł w wyniku podziemnej eksploatacji rud cynku i ołowiu rzeka wyschła. 
Do jej koryta skierowano wody z Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, co spowodowa-
ło powstanie zarastających szuwarem trzcinowym i turzycowym rozlewisk. 

Mimo niesionej przez rzekę zawiesiny zawierającej metale ciężkie, woda nie jest tok-
syczna i żyją w niej kiełże zdrojowe. W ostatnich latach w dolinie osiedliły się bobry.

 Interesujące zwierzęta:  bobry, kiełże zdrojowe.

21. Bagna Błędowskie
 Forma ochrony: w granicach otuliny P. K. „Orlich Gniazd” 
 Położenie: dzielnica Błędów, wzdłuż Białej Przemszy
 Walory przyrodnicze: zachowana malownicza dolina Białej Przemszy oraz siedliska bobra i łosia

Biała Przemsza w środkowym biegu płynie w dolinie wzdłuż Pustyni Błędowskiej. Ob-
serwuje się tam liczne meandry rzeczne, starorzecza, bagna z dużym bogactwem bioce-
noz. Do początku lat 80. XX w. dolina Białej Przemszy w okolicach Błędowa i Okradziono-
wa była całkowicie zdegradowana przez ścieki z Zakładów Celulozy i Papieru w Kluczach. 
W ciągu ostatnich 30 lat, po zaprzestaniu zrzutów ścieków, nastąpiła regeneracja przyro-
dy w dolinie. Obecnie woda jest czysta, co stwarza dobre warunki bytowania dla intere-

Rusałka ceik – okaz z okolic Wypalenisk (fot. A. Tyc) Czerwończyk zamgleniec – spotykany na śródleśnych łąkach 
(fot. A. Czylok)

Podkolan biały – przedstawiciel 
storczykowatych, spotykany na 
śródleśnych polanach „Uroczy-
ska Rudy” (fot. A. Czylok)

Wiązówka bulwkowa – rośnie pośród 
suchszych fragmentów zmiennowilgot-
nych łąk w „Uroczysku Rudy” 
(fot. A. Tyc)

Derkacz – bardzo rzadki ptak. W Dąbrowie 
Górniczej jeszcze dość liczny ze względu na wy-
stępowanie podmokłych łąk 
(rys. J. Dzierzbicka)
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Traszka zwyczajna odbywa gody w niewielkich zbiornikach na 
skraju doliny Białej (fot. A. Czylok)

Próby budowy tamy przez bobry w dolinie Białej koło Reczkowych 
(fot. A. Czylok)

sujących, rzadkich przedstawicieli fl ory i fauny. Żyją tu dwa gatunki zwierząt wymienio-
ne w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”. Są to: minóg strumieniowy i kropiatka. Minogi 
są obecnie w Polsce bardzo rzadkie, podobnie jak kropiatka, która zamieszkuje mokradła 
i błota. 

Bagna te nie mają charakteru naturalnego, są natomiast przykładem regeneracji i rena-
turalizacji zniszczonych i przekształconych ekosystemów wodno-błotnych.

Przetrwanie wielu gatunków, w tym minogów, pstrągów potokowych i strzebli potoko-
wej było możliwe dzięki czystej Centurii, w której znalazły one schronienie na okres wielo-
letniego zatrucia Białej Przemszy. 

 Rośliny chronione: tojad dzióbaty, lilia złotogłów, ciemiężyca zielona, pierwiosnka lekarska,  
  rosiczka okrągłolistna, kruszczyk rdzawoczerwony, listera jajowata,  
  konwalia majowa, kalina koralowa, kruszyna pospolita;
 Interesujące zwierzęta: 
 ptaki: derkacz, błotniak stawowy, kszyk, dudek, kruk, zimorodek, żuraw, 
  kropiatka;
 gady: jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata, traszka zwyczajna;
 płazy: żaba moczarowa;
 ryby: minóg strumieniowy, pstrąg potokowy;
 ssaki: łoś, bóbr.

22. Przełom Białej Przemszy w Okradzionowie
 Forma ochrony: w granicach otuliny P. K. „Orlich Gniazd”
 Położenie: nad doliną Białej Przemszy
 Walory przyrodnicze: krajobraz i zróżnicowanie biocenozy przełomowego odcinka Białej  
  Przemszy

W miejscu, gdzie Biała Przemsza przecina zbudowany z wapieni i dolomitów triaso-
wych Garb Ząbkowicki, powstał jej malowniczy i głęboki przełom. Jest to miejsce interesu-
jące zarówno ze względów geomorfologicznych, hydrologicznych, krajobrazowych, bioce-
notycznych jak i kulturowych.

W przełomowym odcinku Białej Przemszy znajdują się podzboczowe źródła czystych, 
chłodnych wód węglanowych. W strefach ich wypływu występują takie rzadkie gatunki 
zwierząt, jak: źródlarka karpacka, wypławek kątogłowy oraz różne chruściki. Przy wypły-
wach czystych wód źródlanych budowane są wypełnione żwirem korytka, które służą jako 
miejsca tarła pstrąga potokowego. Jest to element działań zmierzających do przywrócenia 
populacji tej cennej ryby.

Jako ciekawostkę warto odnotować, że na garbie, w sąsiedztwie łuku przełomu, wy-
kształciło się niewielkie, międzywydmowe torfowisko. Rośnie na nim rosiczka okrągłolist-
na. Wody z tego torfowiska odpływają do parowu usytuowanego na dnie rozległego leja. 

Atrakcję stanowią wąwozy, które powstały w wyniku erozji wodnej utworów lesso-
wych, zalegających na triasowych wapieniach. Tworzą one ciekawy, rozgałęziający się sys-
tem. Strome stoki porośnięte są lasami. Zachowały się tam stare, wręcz pomnikowe eg-
zemplarze buków oraz rzadkie składniki runa, jak: kokoryczka wielkokwiatowa, storczyk 
szerokolistny, zerwa kłosowa. Interesujący jest także bujny łęg towarzyszący rzece.

 Rośliny chronione: kruszczyk rdzawoczerwony, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, kalina 
  koralowa, dziewięćsił bezłodygowy, kruszyna pospolita, listera jajowata,  
  tojad dzióbaty.

Żaba jeziorkowa ze starorzecza w okolicach Błędowa (fot. A. Czylok)

Bobrek trójlistkowy – okazy kwitnące na torfowisku w dolinie 
Białej Przemszy koło Błędowa (fot. A. Tyc)

Biała Przemsza w okolicy Błędowa (fot. A. Tyc)
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„Trzebiesławskie Wzgórza”
Kompleks rozciąga się w północnej części miasta, między Ujejscem, Tucznawą i Trzebiesła-

wicami. Są to wapienne wzgórza porośnięte lasami z polami uprawnymi i suchymi łąkami.
W skład kompleksu wchodzą takie cenne przyrodniczo obiekty, jak: „Bukowa Góra”, 

„Recki Las”, „Lasy Trzebiesławskie”, „Ciepłolubne murawy pod Górą Bocianek”, „Gródki-
Stawki”. Wyróżniającym się pod względem wartości przyrodniczych obszarem jest „Buko-
wa Góra”.

V. Kompleks

fot. A. Kubajak
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WILCZOMLECZ PSTRY – JEDYNE STANOWISKO W POLSCE23. Bukowa Góra
 Położenie: na południe od przysiółka Podbuczyny w Ujejscu
 Walory przyrodnicze: zachowane naturalne buczyny z udziałem chronionych roślin i zwierząt

Zachował się tu, zbliżony do naturalnego, drzewostan bukowy z dominującym zbioro-
wiskiem buczyny storczykowej, obecnie już dość rzadkiej na Wyżynie Śląskiej. Cenne jest 
również nagromadzenie chronionych gatunków roślin i zwierząt. Występuje tu wiele rzad-
kich roślin, w tym liczne storczyki – buławniki: czerwony, mieczolistny, wielkokwiatowy; 
żłobik koralowy; kruszczyki: rdzawoczerwony i szerokolistny. Na skraju lasu rośnie wilczo-
mlecz pstry, który na Trzebiesławskich Wzgórzach i sąsiednim Podwarpiu ma jedyne w Pol-
sce stanowiska. Wilczomlecz pstry, buławnik czerwony oraz cis pospolity są zamieszczone 
w „Polskiej czerwonej księdze roślin”.

Warto zaznaczyć, że szczególnie cenne fragmenty buczyny storczykowej wykształciły 
się na warpiach – obszarze odkształconym przez dawną eksploatację rud ołowiu i srebra.

 Rośliny chronione: wilczomlecz pstry, buławnik czerwony, cis pospolity, żłobik koralowy,  
  kruszczyk rdzawoczerwony i szerokolistny, orlik pospolity, lilia złotogłów,  
  buławnik mieczolistny, wielkokwiatowy i czerwony, kopytnik pospolity,  
  marzanka wonna, konwalia majowa, dziewięćsił bezłodygowy, kruszyna  
  pospolita, kalina koralowa, bluszcz pospolity, centuria pospolita,   
  wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, pierwiosnek lekarski, pomocnik  
  baldaszkowy;
 Interesujące zwierzęta: 
 ssaki: łasica, ryjówka aksamitna;
 ptaki: jastrząb, kulczyk, ortolan, wilga, dudek, przepiórka;
 płazy: ropucha szara; 
 gady: jaszczurka zwinka.

24. Recki Las
 Położenie: na południowy wschód od Bukowej Góry, oddzielony od niej 0,5 km 
  obniżeniem terenu
 Walory przyrodnicze: zachowany krajobraz leśny – buczyna storczykowa bogata pod względem  
  fl orystycznym

Zlokalizowany jest na wzgórzu zbudowanym z triasowego wapienia. Eksploatowano tu 
kiedyś rudy srebra i ołowiu. Wzgórze porasta naturalny drzewostan bukowy oraz termofi l-
ne murawy i zarośla z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. W runie lasu licznie rosną 
takie storczyki, jak: buławnik czerwony i mieczolistny, kruszczyk rdzawoczerwony i szero-
kolistny, żłobik koralowy. Na dorodnym i starym buku gnieździ się od wielu lat kruk.

 Rośliny chronione: gnieźnik leśny, buławnik czerwony i mieczolistny, kruszczyk rdzawoczerwony
  i szerokolistny, żłobik koralowy, orlik pospolity, lilia złotogłów, przylaszczka 
  pospolita, wawrzynek wilczełyko, wilczomlecz pstry, bluszcz pospolity, 
  konwalia majowa, kopytnik pospolity, naparstnica zwyczajna, kruszyna
  pospolita, kalina koralowa.
 

Wilczomlecz pstry – jeden z niezwykle dorodnych okazów rosnących 
w 2009 r. na Bukowej Górze (fot. A. Kubajak)

Wilczomlecz pstry (fot. A. Tyc)

Kwiatostan (fot. A. Kubajak)

Recki Las (fot. A. Kubajak)

WILCZOMLECZ PSTRY  JEDYNE STANO

Wilczomlecz pstry – jeden z niezwykle dorodnych okazów rosnących 
w 2009 r. na Bukowej Górze (fot. A. Kubajak)

OWISKO W POLSCE

atostan (fot A Kubajak)

ANO

Kwi

czomlecz pstry (fot. A. Tyc)Wilc

atostan (fot. A. Kubajak)Kwi
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25. Lasy Trzebiesławskie
 Położenie: kompleks leśny w północnej części miasta, między Trzebiesławicami, Tucz-
  nawą i Ujejscem
 Walory przyrodnicze: zachowane liczne chronione oraz rzadkie rośliny i zwierzęta

Lasy te porastają kopulaste wzgórza z wapienia muszlowego i obniżenia terenowe, wy-
pełnione różnymi utworami polodowcowymi. Są to lasy gospodarcze, w których, mimo 
wprowadzonego drzewostanu iglastego, utrzymują się rośliny runa, typowe dla lasów liś-
ciastych. Na całym obszarze stwierdzono występowanie znacznej liczby gatunków chro-
nionych roślin i zwierząt.

 Rośliny chronione: rojnik pospolity, orlik pospolity, buławnik mieczolistny, lilia złotogłów, 
  kruszczyk rdzawoczerwony, dziewięćsił bezłodygowy, konwalia majowa, 
  kalina koralowa, wilżyna ciernista.

26. Ciepłolubne murawy pod Górą Bocianek
 Położenie: południowy stok Góry Bocianek, na przedłużeniu ul. Olimpijskiej w Ujejscu
 Walory przyrodnicze: ciepłe murawy o charakterze stepowym

Na południowym stoku Trzebiesławskich Wzgórz, dzięki prowadzonemu tu dawniej wy-
pasowi owiec, na glebach o podłożu wapiennym, wykształciły się murawy o charakterze 
stepowym. Te piękne, barwne murawy charakteryzują się występowaniem roślin chronio-
nych, reliktowych i rzadkich, ze znacznym udziałem oleśnika górskiego. Rosną tu też rośli-
ny, które dawniej jako chwasty towarzyszyły uprawom polowym, np. kąkol, chaber bława-
tek, ostróżeczka polna. Teren wymaga czynnej ochrony poprzez ponowne wprowadzenie 
wypasu owiec.

 Rośliny chronione: wilczomlecz pstry, orlik pospolity, naparstnica zwyczajna, 
  zawilec wielkokwiatowy, kruszczyk rdzawoczerwony, kalina kora-
  lowa, pierwiosnek lekarski;
 Rośliny ciepłolubnych muraw  bylica polna, chaber driakiewnik i nadreński, goździk kartuzek, 
 i zbiorowisk okrajkowych: wilczomlecz sosnka, bodziszek czerwony, przytulia właściwa, 
  pajęcznica gałęzista, marzanka pagórkowata, oleśnik górski; 
 Rośliny niegdyś częste kąkol polny, chaber bławatek, ostróżeczka polna, nawrot
 w uprawie zbóż:  polny, wyka kosmata.

Kalina koralowa (fot. A. Kubajak) Pierwiosnek lekarski (fot. A. Kubajak)

Wyka kosmata Kąkol polny

Kruszczyk rdzawoczerwony 
(fot. A. Czylok)

Kruszczyk szeroko-
listny  (fot. A. Tyc)

Buławnik mieczolistny (fot. A. Czylok) Żłobik koralowy 
(fot. A. Czylok)

Ostróżeczka polna Chaber bławatek
Bukowa Góra w Trzebiesławicach – widok od zachodu (fot. Anna Tyc)

ROŚLINY NIEGDYŚ CZĘSTE W UPRAWIE ZBÓŻ (wszystkie fot. A. Kubajak)
Wyka kosmata ol polnyKąko óżeczka polnaOstró ber bławatekChab
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27. Gródki-Stawki
 Położenie: przysiółek Gródki we wschodniej i północnowschodniej części Trzebiesławic
 Walory przyrodnicze: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zaliczane do cennych zbiorowisk półna-
  turalnych 

Występują tu podmokłe łąki oraz stawek odznaczający się bogactwem gatunków roślin. 
Mają one istotne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Charakterystycznym gatun-
kiem jest wysoka trawa – trzęślica modra. Łąki wymagają czynnej ochrony, polegającej na 
koszeniu ich późnym latem oraz utrzymaniu określonego poziomu wód.

Pobliskie oczko wodne otoczone jest szuwarem turzycowym i młaką (trzęsawiskiem).
Ekosystem rozwija się w kierunku torfowiska przejściowego. Wytworzyły się tu zbioro-

wiska charakterystyczne dla zbiorników z wodą zastoiskową. Są to: kępowy szuwar turzycy 
sztywnej, produkującej torf turzycowy oraz kwaśna młaka turzycowa (rzadka w Polsce).

 Rośliny chronione: goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, kukułka szerokolistna, kruszczyki:
  rdzawoczerwony i szerokolistny, pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty.

Polowiec szachownica – motyl licznie występujący na ciepłych murawach na Trzebiesławskich Wzgórzach (fot. A.  Tyc)

Jesienny aspekt wilgotnych łąk w Gródkach-Stawkach 
(fot. A. Kubajak)

Fragment ponad stuletniego  drzewostanu bukowego w kompleksie Wzgórz Trzebiesławskich (fot. A. Czylok)

Kwitnąca borówka bagienna (fot. A. Czylok) Kukułka szerokolistna (fot. A. Tyc) Podmokła łąka (fot. A. Tyc)



Legenda

kompleksy ekologiczne

granica miasta

tereny przyrodniczo cenne

użytki ekologiczne

VI. Kompleks „Pogoria”
Kompleks obejmuje 4 obszary. Są to: użytki ekologiczne „Młaki nad Pogorią I”, „Pogoria II”,

„Uroczysko Zielona” oraz obszar cenny przyrodniczo „Łąki Krwiściągowe”.
Kompleks ten leży w zachodniej części miasta. W jego skład wchodzą też sztuczne 

zbiorniki wodne Pogoria I, II, III oraz przylegające do nich bory i lasy mieszane, łąki, parki, 
łęgi, olsy, bagniska i torfowiska.

Zbiorniki powstały w wyrobiskach po eksploatacji piasku. Ze względu na czystą wodę 
mają one duże znaczenie rekreacyjne i przyrodnicze. Również na terenach sąsiadujących 
zachowało się lub powstało wiele unikatowych obiektów przyrodniczych.

Legenda

kompleks

granica m

fot. A. Kubajak
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28. Łąki Krwiściągowe
 Położenie: nad potokiem Pogoria, między Parkiem Zielona a linią kolejową
 Walory przyrodnicze: zachowane podmokłe i wilgotne łąki oraz stanowisko ptaka derkacza

Łąki Krwiściągowe stanowią przykład terenów otwartych, gdzie w wyniku braku użyt-
kowania rolniczego nastąpiło wkraczanie drzew i krzewów. Z takich nieużytkowanych łąk 
wycofują się cenne krajobrazowo gatunki (krwiściąg lekarski, bodziszek błotny), które za-
stępowane są przez pospolite i inwazyjne gatunki obcego pochodzenia (nawłoć kanadyj-
ska, trzcinnik piaskowy). Jest to proces trywializacji łąk. Mimo utraty głównych walorów 
krajobrazowych, na łąkach tych rosną jeszcze chronione gatunki roślin. 

W 2007 r., podczas prowadzonych badań, słyszano odzywające się na łące samce der-
kacza. W Dąbrowie Górniczej jest jeszcze kilka innych stanowisk tego rzadkiego i ginącego 
na świecie ptaka. Łąki wymagają czynnej ochrony, polegającej na ich koszeniu lub wypasa-
niu na nich owiec.

 Rośliny chronione: kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, kukułka szerokolistna, 
  śniadek baldaszkowaty, zimowit jesienny, goryczka wąskolistna.

Kwitnący krwiściąg lekarski (fot. A. Tyc)

Zimowit jesienny (fot. A. Kubajak)

Firletka poszarpana (fot. A. Tyc)

y
  



Legenda

kompleksy ekologiczne

granica miasta

tereny przyrodniczo cenne

obszar Natura 2000

VII. Kompleks 

„Kuźnica Warężyńska”
Kuźnica Warężyńska to częściowo zalany teren po odkrywkowej eksploatacji piasku. Za-

lewiska zajmują około 560 ha. Wyrobisko pełni obecnie funkcję przeciwpowodziową i re-
tencyjną. Na niezalanym obszarze zachodzą interesujące procesy regeneracji roślinności. 
Szczególnie cenne układy kształtują się w miejscach, gdzie w wyniku eksploatacji piasku 
przecięte zostały warstwy wodonośne. W efekcie, wzdłuż wschodniej ściany ukształtowały 
się strefy wysięków i strumieni czystej wody, często o węglanowym charakterze.

W strefach takich wysięków formują się niezwykle interesujące układy biocenotyczne 
z udziałem unikatowych gatunków roślin, takich jak lipiennik Loesela lub tłustosz pospoli-
ty dwubarwny. Duży akwen o urozmaiconej linii brzegowej, z wyspami, stanowi korzystne 
miejsce dla gnieżdżenia się i żerowania licznych gatunków ptaków.

Stwierdzone tu nagromadzenie różnych walorów przyrody ożywionej pozwoliło na wy-
dzielenie trzech obszarów cennych przyrodniczo. Są to: „Lipienniki pod Ujejscem”, „Tłusto-
sze nad Kuźnicą Warężyńską” oraz „Rozlewiska i wyspy na Kuźnicy Warężyńskiej”. 

Obszar objęty ochroną w formie ostoi Natura 2000 to „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej”.

fot. A. Kubajak
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29. Rozlewiska i wyspy na Kuźnicy Warężyńskiej
 
 Forma ochrony: obszar Natura 2000
 Położenie: północno-zachodnia część miasta, wschodnia i środkowa część wyrobiska  
  Kuźnica Warężyńska po eksploatacji piasku
 Walory przyrodnicze: miejsca lęgowe unikatowych gatunków ptaków oraz rzadkich i chronio- 
  nych płazów, stanowisko lipiennika Loesela

Jest to strefa, gdzie zalane zostały poziomy o urozmaiconej morfologii, poprzez obec-
ność kanałów i zwałowisk eksploatowanego materiału. Na powstałych po zalaniu płyci-
znach i wyspach żerują i gnieżdżą się liczne ptaki wodno-błotne, w tym takie unikatowe 
gatunki, jak: mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna i białoczelna, bączek, podróżniczek. Na 
wyspach masowo gnieździ się mewa śmieszka. 

Jest to także dogodne miejsce rozrodu takich rzadkich gatunków płazów, jak: ropucha 
piaskówka, ropucha zielona, grzebiuszka ziemna.

Odnotowano tu także stanowisko lipiennika Loesela (około 1000 okazów w 2007 r.), 
rosnącego wśród łanów skrzypu pstrego, rosiczki okrągłolistnej i widłaczka torfowego. 
W tym miejscu pierwszy raz w Polsce odnotowano stanowisko pałki wysmukłej.
 
 Rośliny chronione: lipiennik Loesela, rosiczka okrągłolistna, widłaczek torfowy, skrzyp pstry, 
  rukiew wodna, pływacze: drobny i zachodni, kruszczyk błotny i szeroko-
  listny, widłak goździsty, centuria pospolita;
 Interesujące zwierzęta: 
 płazy: ropuchy: paskówka, zielona i szara, grzebiuszka ziemna, żaba jeziorkowa,  
  rzekotka drzewna; 
 ptaki: mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna i białoczelna, bączek, podróżniczek,  
  zimorodek, gąsiorek, lerka, remiz, kormoran mały, świergotek polny, bąk,  
  błotniak stawowy, kropiatka, jarzębatka. 

Kruszczyk błotny – rzadki storczyk, bardzo licznie zakwitający 
w strefach wysięków na obszarze wyrobiska Kuźnica Warę-
żyńska (fot. A. Czylok)

Pałka wysmukła – gatunek po raz pierwszy opisany w Polsce 
ze stanowiska na wyrobisku Kuźnica Warężyńska w roku 2003 
(fot. A. Czylok)

Płycizny przybrzeżne Kuźnicy Warężyńskiej 
(fot. A. Kubajak)

Trzciniak zakłada gniazda w szuwarach trzcinowych 
(fot. A. Walędziński)

Gąsienica zmrocznika wilczomleczka, motyla z grupy zawisa-
ków, żerująca na wilczomleczu porastającym suchsze partie 
przybrzeżnej strefy wyrobiska (fot. A. Czylok)
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30. Lipienniki pod Ujejscem
 Forma ochrony: obszar Natura 2000
 Położenie: północno-zachodnia część miasta, północno-wschodnia część wyrobiska  
  Kuźnica Warężyńska po eksploatacji piasku
 Walory przyrodnicze: stanowisko lipiennika Loesela oraz inicjalne stadia torfowisk węglanowych

Jest to miejsce, gdzie z dna dawnego poziomu eksploatacyjnego sączą się bogate 
w węglan wapnia wody. W miejscach tych zaczynają się formować torfowiska niskie. Po-
śród masowo rosnącego skrzypu pstrego występuje tu bardzo licznie (około 1500 okazów 
w 2007 r.) zagrożony wymarciem, niepozorny, drobny storczyk – lipiennik Loesela. Jest to 
stanowisko jednej z największych znanych populacji tego ginącego gatunku.

 Rośliny chronione: lipiennik Loesela, wyblin jednolistny, rosiczka okrągłolistna, widłaczek  
  torfowy, skrzyp pstry, kruszczyki: błotny, szerokolistny i rdzawoczerwony,  
  centuria pospolita, widłak goździsty. 

31. Tłustosze nad Kuźnicą Warężyńską
 Forma ochrony: obszar Natura 2000
 Położenie: północno-zachodnia część miasta, południowo-wschodnia część   
  wyrobiska Kuźnica Warężyńska po eksploatacji piasku  
 Walory przyrodnicze: stanowisko tłustosza dwubarwnego i lipiennika Loesela oraz miejsca  
  lęgowe chronionych płazów i ptaków

Jest to obszar nasyconych wodami węglanowymi piaszczysk, stanowiących dawny po-
ziom eksploatacyjny. Miejscami woda sączy się drobnymi strugami. Pośród łanów skrzy-
pów pstrych utrzymuje się liczna populacja, zagrożonego wyginięciem tłustosza pospoli-
tego dwubarwnego (około 500 okazów w 2007 r.), a także lipiennika Loesela (około 500 
okazów w 2007 r.). Licznie rośnie tu także rosiczka okrągłolistna i widłaczek torfowy. 

W kanale odwadniającym poziom eksploatacyjny utrzymuje się liczna populacja rukwii 
wodnej i włosienicznika wodnego. 
 
 Rośliny chronione: tłustosz pospolity dwubarwny, lipiennik Loesela, rosiczka okrągłolistna,  
  kukułka szerokolistna, kruszczyk błotny i szerokolistny, widłaczek torfowy,  
  widłak goździsty, centuria pospolita, rukiew wodna, włosienicznik wodny; 
 Interesujące zwierzęta: 
 płazy: ropucha szara, rzekotka drzewna; 
 ptaki: podróżniczek.

ROŚLINY MIĘSOŻERNE

Tłustosz dwubarwny (fot. A. Kubajak)Kleiste liście tłustosza dwubarwnego służą do chwytania owadów
(fot. K. Kulpiński)

Liście pułapkowe rosiczki okragłolistnej ze swoją ofi arą (fot. A. Tyc)

Kwiat pływacza zachodniego (fot. A. Czylok)Podwodny pęd pływacza zachodniego z widocznymi pęcherzykami służą-
cymi do łapania drobnych zwierząt wodnych – głównie skorupiaków 
(fot. K. Kulpiński)

KwiaPodwodny pęd pływacza zachodniego z widocznymi pęcherzykami służą-
cymi do łapania drobnych zwierząt wodnych – głównie skorupiaków

Zbiornik zasilany wodami wysięków 
(fot. A. Tyc)

ROŚLINY MIĘSOŻER

Kleiste liście tłustosza dwubarwnego służą
(fot K K lpiński)(fot. K. Kulpiński)

ą do chwytania owadów

RNE

wny (fot. A. Kubajak)tosz dwubarw

OŻER

Tłust

Liście pułapkowe rosiczki okragłolistnej ze swoją ofi arą (fot. A. Tyc)(fot. K. Kulpiński)
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Zbiorniki tworzące się w wyniku podniesienia wód gruntowych jako rezultat zalania wyrobiska (fot. A. Tyc)

Lecicha pospolita (fot. A. Tyc) Szablak krwisty (fot. A. Tyc)

Pełzające pędy widłaka goździstego w towarzystwie rozetek liści rosiczki 
okrągłolistnej (fot. A. Tyc)

Widłaczek torfowy i rosiczka okrągłolistna 
(fot. A. Czylok)

Charakterystyczny zestaw roślin inicjalnych 
zbiorowisk wokół zbiornika – lipiennik Loesela, 
rosiczka okrągłolistna i skrzyp pstry (fot. A. Tyc) Żaba trawna, odbywająca lęgi na rozlewiskach Kuźnicy (fot. A. Czylok) Żaba zielona z grupy wodnych (fot. A. Tyc)

Rukiew wodna – nieczęsty gatunek związany z czystymi i chłodnymi 
wodami w strefach wysięków i zródeł (fot. A. Tyc)
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VIII. Inne interesujące 

przyrodniczo obiekty

32. Pańska Góra
 Położenie: w pobliżu Ujejsca, przy al. Zwycięstwa, naprzeciw osiedla Młodych Hutników
 Walory przyrodnicze: zachowane murawy ciepłolubne i profi l wapienia muszlowego (trias  
  środkowy)
  

Obszar znajduje się na południowych stokach wapiennego wzgórza o wysokości 338 m 
n.p.m. Na uwagę zasługują ściany wapieni triasowych, odkryte przez dawną eksploatację. 
Wyrobiska, jak i naturalne stoki wzgórza, porastają murawy ciepłolubne z wieloma cenny-
mi gatunkami roślin. Występują tu efektowne, rzadkie gatunki, np. zaraza czerwonawa, 
szałwia łąkowa, pajęcznica gałęzista, rutewka mniejsza.

 Rośliny chronione: dziewięćsił bezłodygowy, zaraza czerwonawa, pierwiosnka lekarska.

33. Uroczysko przy Staszicu
 Położenie: kompleksy lasów w sąsiedztwie dużego węzła komunikacyjnego —  
  skrzyżowania drogi ekspresowej S1 z drogą nr 94 Katowice-Kraków, na  
  pograniczu Strzemieszyc, Sulna, osiedla Staszic i Legionowa 
Walory przyrodnicze:   przykład regeneracji przyrody na terenach płytkiego górnictwa węgla  
  kamiennego z przełomu XIX i XX w. oraz interesujące zbiorowiska roślinne  
  terenów podmokłych i zbiorników wodnych

Obszar ten prezentuje walory zarówno przyrodnicze, jak i krajobrazowe. Obserwuje się 
tu liczne ślady po dawnym górnictwie węgla kamiennego oraz umocnienia z czasów II woj-
ny światowej. Kompleks jest bardzo dobrym przykładem regeneracji ekosystemów na ob-
szarze dawnej kopalni „Stanisław”, po płytkiej eksploatacji węgla kamiennego z pokładu 
„Reden” (510). Na tym terenie, na niewielkiej przestrzeni, istnieje kilka oczek wodnych oto-
czonych roślinnością bagienną. Obserwować można ciekawą roślinność wodną (hydrofi ty) 
zanurzoną w wodzie, wystającą nad nią lub pływającą, np. okrężnicę błotną, grążel żółty. 
Ponadto jest to korzystne miejsce lęgowe oraz do żerowania dla ptaków, płazów, małych 
ssaków. W wodach stawów żyją ryby – szczupak, karaś. Odnotowano również stanowisko 
kumaka nizinnego.
Śródleśne oczko wodne koło Legionowa jest pozostałością po gliniance „Rynas”, przy 

dawnej kopalni węgla kamiennego „Stanisław”. Posiada ono czystą wodę i jest zasilane 
przez wody gruntowe. To miejsce rozrodu licznej populacji żaby moczarowej. Otoczone 
jest lasem mieszanym, złożonym z sosny, olszy, wiązu szypułkowego, dębu i brzozy, gęsto 
podszytym bzem czarnym i głogiem jednoszyjkowym. Na wiosnę w runie masowo zakwita 
zawilec gajowy. Na wodzie unosi się ciekawa roślina mięsożerna – pływacz zwyczajny. Wy-
posażona jest w pęcherzyki, do których wciągane są drobne skorupiaki i następnie rozkła-
dane przy pomocy enzymów. 

Ślady dawnej eksploatacji wapieni na Pańskiej Górze 
(fot. A. Kubajak)

Zarastająca ściana wapieni triasowych na Pańskiej Górze, od-
kryta przez dawną eksploatację (fot. A. Kubajak)

Miejsce lęgowe żaby moczarowej w dawnej gliniance koło Podlesia (fot. A. Tyc)

Smardz stożkowy rośnie w lesie na terenie dawnych kopalń wę-
gla kamiennego i biedaszybów w dolinie Jamki (fot. A. Czylok)

Śródleśne oczka wodne w dawnych gliniankach w lesie koło 
kolonii Staszic – miejsca lęgowe płazów i licznych ptaków 
wodnych (fot. A. Czylok)

VIII. Inne interesujące 
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 Rośliny chronione: listera jajowata, orlik pospolity, włosienicznik wodny, grążel żółty, 
  kruszczyk szerokolistny;
 Grzyby chronione: smardz stożkowy;
 Interesujące zwierzęta:
 płazy: kumak nizinny, żaba moczarowa; 
 gady: zaskroniec zwyczajny;  
 ptaki: dzięcioł zielonosiwy, drozd śpiewak, głowienka, łyska, łabędź niemy, 
  kaczka krzyżówka, pierwiosnek, zimorodek.

34. Kamieniołom Łady
 Położenie: w pobliżu Starosiedla
 Walory przyrodnicze: odsłonięcie wapienia środkowego triasu

Dawny kamieniołom otoczony jest lasami i zaroślami. Jego dno porośnięte jest obecnie
lasem modrzewiowo-bukowym, posadzonym tu w ramach rekultywacji. Drzewa są wysokie
i sięgają ponad ściany kamieniołomu. Rumosz skalny porastają wierzby krzewiaste, leszczy-
ny, tarniny i róże, dodatkowo zasłaniając profi l skalny. Należy tu prowadzić ochronę czyn-
ną – cięcia drzew i krzewów dla odsłonięcia ciekawych fragmentów skał.

Kamieniołom jest cenny jako obiekt przyrody nieożywionej. Obrazuje zjawiska geolo-
giczne z okresu środkowego triasu.

35. Zbocze pod Górą Wielką
 Położenie: zachodnie zbocze Góry Wielkiej, położonej między Strzemieszycami Wielkimi
  a Okradzionowem
 Walory przyrodnicze: zachowana ciepłolubna murawa z gatunkami chronionymi

Obszar ten położony jest między koksownią a składowiskiem odpadów Lipówki. Jego 
wartością przyrodniczą są ciepłolubne murawy i rośliny chronione. Murawy coraz mocniej 
porastane są przez gatunek inwazyjny – trzcinnik piaskowy. Proces ten świadczy o postępu-
jącej degradacji środowiska glebowego. Zachowały się jeszcze niektóre rośliny chronione.

 Rośliny chronione: pierwiosnka lekarska, wilżyna ciernista, zaraza czerwonawa.

36. Kumaki w Przełajce
 Położenie: skrzyżowanie ulic Rodzinnej i Przełajki
 Walory przyrodnicze: zalewisko – miejsce rozrodu płazów, szczególnie kumaków

Omawiany obszar stanowi zalewisko powstałe w wyniku osiadania górniczego. Poro-
śnięte jest ono szuwarem pałkowym. Jest to cenne miejsce dla rozrodu płazów. Szczegól-
nie liczna jest tu populacja kumaka nizinnego. Teren jest niestety zasypywany nielegalnie 
gruzem i śmieciami. Należy podjąć działania, by wyeliminować ten proceder.

 Płazy chronione: kumak nizinny, żaba trawna i zielona, ropucha szara, rzekotka drzewna.

Rzekotka drzewna – płytkie zbiorniczki stanowią dogodne miejsce rozrodu tego gatunku (fot. A. Czylok)

Wilżyna ciernista (fot. A. Kubajak)Sarna (fot. A. Kubajak)
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37. Poldery Rakówki w Przełajce
 Położenie: południowa część miasta, przy granicy ze Sławkowem
 Walory przyrodnicze: tereny lęgowe i żerowiska dla ptaków wodno-błotnych i płazów

Omawiany teren jest obwałowany i przeznaczony do awaryjnego piętrzenia wód poto-
ku Rakówka. Obecnie polder jest częściowo zalany. Stworzone zostały w ten sposób atrak-
cyjne warunki dla lęgów i żerowania rzadkich ptaków wodno-błotnych i płazów. 

Awaryjne zalewanie tych terenów (np. w czasie powodzi) nie koliduje z ochroną przyro-
dy. Należy jednak dbać, by nie było nadmiernych, długotrwałych spiętrzeń wody i był sta-
ły odpływ wody z polderu.

Interesujące zwierzęta:
 ptaki chronione: kszyk, derkacz, żuraw, dziwonia, bocian biały, czajka, trznadel, 
  gąsiorek, łyska, kaczka krzyżówka, trzciniak;
 płazy chronione: kumak nizinny, ropuchy: paskówka, szara, zielona; żaba wodna, rzekotka 
  drzewna.

Gniazdo bociana białego na dorodnej olszy czarnej w rejonie 
ul. Szałasowizna. Bocian żeruje na polderach Rakówki 
(fot. A. Czylok)

Gniazdo czajki w suchej części polderu Rakówki 
(fot. A. Czylok)

Gniazdo krzyżówki na polderze 
Rakówki (fot. A. Czylok)

Rusałka kratnik (fot. A. Czylok)

Ślady żerowania bobrów na polderze Rakówka (fot. A. Kubajak)
Poldery Rakówki – teren przeznaczony do zalania w czasie powodzi. Siedlisko rzadkich ptaków i płazów (fot. A. Czylok)

Czajka (fot. A. Kubajak)

Czerwończyk dukacik (fot. A. Kubajak)
Czerwończyk żarek (fot. A. Czylok) Strzępotek ruczajnik  (fot. A. Tyc)

Kaczka krzyżówka (fot. A. Kubajak)
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gatunki ściśle chronione
gatunki częściowo chronione
gatunki nie objęte ochroną

ROŚLINY
ajlant wyniosły (bożodrzew gruczołkowaty) 
 Ailanthus altissima
bagno zwyczajne  Ledum palustre
barwinek pospolity  Vinca minor
bez koralowy Sambucus racemosa
bluszcz pospolity Hedera helix
bobrek trójlistkowy  Menyanthes trifoliata 
bodziszek czerwony Geranium sanguineum
borówka bagienna Vaccinium uliginosum
brzoza brodawkowata Betula pendula
buk zwyczajny  Fagus sylvatica
bukwica zwyczajna Betonica offi cinalis
buławnik czerwony  Cephalanthera rubra
buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia
buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium
bylica polna Artemisia campestris
centuria pospolita  Centaurium erythraea
chaber bławatek Centaurea cyanus
chaber driakiewnik Centaurea scabiosa
chaber nadreński Centaurea stoebe
ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum
cis pospolity Taxus baccata
czarcikęs łąkowy Succisa pratensis
czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
dąb szypułkowy  Quercus robur
dziewięciornik błotny Parnassia palustris
dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
fi ołek błotny  Viola palustris
głowienka wielkokwiatowa Prunella grandifl ora
gnieźnik leśny Neottia nidus-avis
goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe 
goździk kartuzek Dianthus carthusianorum
gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea
grążel żółty Nuphar lutea
groszek czerniejący Lathyrus niger
groszek wiosenny Lathyrus vernus
gruszyczka mniejsza Pyrola minor
gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia
gruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha
gruszynka (gruszyczka) jednostronna
 Orthilia secunda
grzybienie białe Nymphaea alba
jarzmianka większa Astrantia major

jesion wyniosły Fraxinus excelsior
jezierza morska Najas marina
jeżogłówka pojedyncza Sparganium emersum
kalina koralowa Viburnum opulus
kasztanowiec zwyczajny (biały) Aesculus hippocastanum
kąkol polny Agrostemma githago
kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum
kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum
kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multifl orum
komonica błotna Lotus uliginosus
konwalia majowa  Convallaria majalis
konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium
kopytnik pospolity Asarum europaeum
kosaciec syberyjski  Iris sibirica
kosatka kielichowa  Tofi eldia calyculata
kozłek lekarski Valeriana offi cinalis
kruszczyk błotny Epipactis palustris
kruszczyk rdzawoczerwony  Epipactis atrorubens
kruszczyk szerokolistny  Epipactis helleborinae 
kruszyna pospolita Frangula alnus
krwiściąg lekarski Sanguisorba offi cinalis
kuklik zwisły Geum rivale
kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii
kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis
leniec pospolity Thesium linophyllon
lepnica wąskopłatowa Silene otites
lepnica zwisła Silene nutans
lilia złotogłów Lilium martagon
lipa drobnolistna  Tilia cordata 
lipiennik Loesela Liparis loeselii
listera jajowata  Listera ovata
łuskiewnik różowy Lathraea squamaria
marzanka barwierska Asperula tinctoria
marzanka pagórkowa Asperula cynanchica
mieczyk dachówkowaty  Gladiolus imbricatus
miodunka ćma Pulmonaria obscura
moczarka kanadyjska Elodea canadensis
modrzewnica pospolita  Andromeda polifolia 
naparstnica zwyczajna Digitalis grandifl ora
nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum
nawrot polny Lithospermum arvense
okrężnica błotna Hottonia palustris
oleśnik górski Libanotis pyrenaica
olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia
oman wierzbolistny Inula salicina
omieg górski  Doronicum austriacum
orlik pospolity Aquilegia vulgaris
osoka aloesowata Stratiotes aloides

Wykaz nazw polsko-łacińskich roślin, 
grzybów i zwierząt użytych w książce

ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare
ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum
ostróżeczka polna Consolida regalis
ostrzew spłaszczony Blysmus compressus
pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum
pałka wysmukła Typha laxmannii
pełnik europejski Trollius europaeus
pierwiosnek wyniosły Primula elatior
pierwiosnka lekarska Primula veris
pięciornik piaskowy Potentilla arenaria
pływacz drobny  Utricularia minor
pływacz zachodni  Utricularia australis
podkolan biały Platanthera bifolia
pomocnik baldaszkowy  Chimaphila umbellata
ponikło błotne Eleocharis palustris
ponikło skąpokwiatowe  Eleocharis quinquefl ora 
porzeczka czarna Ribes nigrum
posłonek rozesłany pospolity Helianthemum nummularium
 ssp. obscurum
posłonek rozesłany Helianthemum nummularium
potocznik wąskolistny  Berula erecta 
przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia
przetacznik kłosowy Veronica spicata
przygiełka biała Rhynchospora alba
przylaszczka pospolita Hepatica nobilis
przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum
przytulia bagienna Galium uliginosum
przytulia północna Galium boreale
przytulia Schultesa Galium schultesii
przytulia właściwa Galium verum
rdestnica nawodna  Potamogeton nodosus 
rdestnica ostrolistna  Potamogeton acutifolius 
rdestnica połyskująca Potamogeton lucens
rogatek sztywny Cerathophyllum demersum
rojownik (rojnik) pospolity Jovibarba sobolifera
rosiczka długolistna  Drosera anglica
rosiczka okrągłolistna  Drosera rotundifolia
rosiczka pośrednia  Drosera intermedia
róża alpejska Rosa pendulina
rukiew wodna Nasturtium offi cinale
rutewka mniejsza Thalictrum minus
rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum
siedmiopalecznik błotny  Comarum palustre 
sierpik barwierski Serratula tinctoria
sit alpejski  Juncus alpino-articulatus 
sitniczka szczecinowata  Isolepis setacea
skrzyp pstry  Equisetum variegatum
skrzyp zimowy Equisetum hyemale
storzan bezlistny Epipogium aphyllum 
strzałka wodna Sagittaria sagittifolia
szałwia łąkowa Salvia pratensis
śniadek baldaszkowaty  Ornithogalum umbellatum
śniadek jednolistny Ornithogalum collinum
śnieżyczka przebiśnieg  Galanthus nivalis 

świbka błotna Triglochin palustre
świerząbek orzęsiony  Chaerophyllum hirsutum
tłustosz pospolity dwubarwny Pinguicula vulgaris 
 ssp. bicolor
tojad dzióbaty Aconitum variegatum
trzęślica modra  Molinia caerulea
turzyca drobna Carex demissa 
turzyca pospolita Carex nigra
turzyca prosowata  Carex panicea
turzyca wrzosowiskowa Carex ericetorum
wawrzynek wilczełyko  Daphne mezereum
wełnianka wąskolistna  Eriophorum angustifolium
wiąz szypułkowy Ulmus laevis
wiązówka błotna Filipendula ulmaria
wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris
widłaczek torfowy  Lycopodiella inundata
widłak goździsty  Lycopodium clavatum
widłak wroniec Huperzia selago
wierzba biała Salix alba
wierzba rokita Salix repens 
 ssp. rosmarinifolia
wierzba uszata Salix aurita
wilczomlecz pstry Euphorbia epithymoides
wilżyna ciernista Ononis spinoza
włosienicznik krążkolistny  Batrachium circinatum 
włosienicznik wodny  Batrachium aquatile
września pobrzeżna Myricaria germanica
wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum
wywłócznik okółkowy Myriophyllum verticillatum
zaraza  Orobanche sp.
zawilec gajowy  Anemone nemorosa
zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris
zawilec żółty Anemone ranunculoides
zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides
zerwa kłosowa Phyteuma spicatum
zimowit jesienny Colchicum autumnale 
żłobik koralowy Corallorhiza trifi da
żurawina błotna Oxycoccus palustris
żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera
żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos

GRZYBY
smardz stożkowaty Morchella conica
mądziak malinowy Mutinus ravenelii

ZWIERZĘTA
BEZKRĘGOWCE
kiełż zdrojowy  Gammarus pulex
wypławek kątogłowy  Dugesia gonocephala 
źródlarka karpacka  Bythinella austriaca
   motyle
czerwończyk dukacik Lycaena virgaurea
czerwończyk zamgleniec Lycanea alciphron
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czerwończyk Lycaena phlaes
dostojka ino Brenthis ino
kraśnik sześcioplamek Zygaena fi lipendulae
modraszek ikar Polymmatus icarus
modraszek nausitous  Maculinea nausithous
przeplatka atalia Mellicta athalia
przeplatka diamina Melitaea diamina
polowiec szachownica Menalargia galathea
rusałka ceik Polygonum c-album
rusałka kratnik Araschnia levaina
strzępotek ruczajnik Coenonympha pamphilus
   ważki
lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
szablak krwisty Sympetrum sanguineum

KRĘGOWCE
   minogi
minóg strumieniowy Lampetra planeri
 ryby  
pstrąg potokowy Salmo trutta fario
strzebla potokowa Phoxinus phoxinus
   płazy
grzebiuszka ziemna  Pelobates fuscus 
kumak nizinny Bombina bombina
ropucha paskówka Bufo calamita
ropucha szara  Bufo bufo
ropucha zielona  Bufo viridis
rzekotka drzewna Hyla arborea
traszka górska Triturus alpestris
traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris
żaba jeziorkowa  Rana lessonae 
żaba moczarowa Rana arvalis
żaba trawna Rana temporaria
żaba wodna Rana esculenta
   gady
jaszczurka zwinka Lacerta agilis
jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
żmija zygzakowata Vipera berus
   ptaki
bączek Ixobrychus minutus 
bąk Botaurus stellaris 
błotniak stawowy Circus aeruginosus 
bocian biały Ciconia ciconia 
bogatka Parus major  
brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
brzęczka Locustella luscinioides
czajka Vanellus vanellus 
derkacz Crex crex
drozd śpiewak Turdus philomelos
dudek Upupa epops 
dzięcioł duży Dendrocopos major 
dzięcioł zielonosiwy Picus canus
dziwonia Carpodacus erythrinus

dzwoniec Carduelis chloris 
gąsiorek (dzierzba gąsiorek) Lanius collurio 
gil Pyrrhula pyrrhula
głowienka* Aythya ferina
jarzębatka Sylvia nisoria
jastrząb Accipiter gentilis
kląskawka Saxicola torquata
kormoran mały Phalacrocorax pygmaeus
kowalik Sitta europaea
krętogłów Jynx torquilla
kropiatka Porzana porzana
kruk Corvus corax
kszyk (bekas kszyk) Gallinago gallinago
kulczyk Serinus serinus
krzyżówka (kaczka krzyżówka)* Anas platyrhynchos
lerka Lullula arborea
łabędź niemy Cygnus olor
łozówka Acrocephalus palustris
łyska* Fulica atra
makolągwa Carduelis cannabina  
mewa czarnogłowa Larus melanocephalus   
ortolan Emberiza hortulana
pełzacz leśny Certhia familiaris
pierwiosnek Phylloscopus collybita
pliszka żółta Motacilla fl ava
podróżniczek Luscinia svecica
pokląskwa Saxicola rubetra
potrzos Emberiza schoeniclus
przepiórka Coturnix coturnix
pustułka Falco tinnunculus
puszczyk Strix aluco
remiz Remiz pendulinus  
rudzik Erithacus rubecula
rybitwa białoczelna Sterna albifrons  
rybitwa rzeczna Sterna hirundo
skowronek Alauda arvensis
strzyżyk Troglodytes troglodytes  
szczygieł Carduelis carduelis  
świergotek łąkowy Anthus pratensis  
trzciniak Acrocephalus arundinaceus
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus  
trznadel Emberiza citrinella
wilga Oriolus oriolus
zaganiacz Hippolais icterina
zięba Fringilla coelebs
zimorodek Alcedo atthis
żuraw Grus grus
   ssaki
jeż europejski Erinaceus europaeus
dzik* Sus scrofa
sarna* Capreolus capreolus

* ochrona łowiecka



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027004E0061006A006D006E00690065006A0073007A007900200072006F007A006D00690061007200200070006C0069006B0075005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002000700072007A0065007A006E00610063007A006F006E00790063006800200064006F002000770079015B0077006900650074006C0061006E006900610020006E006100200065006B00720061006E00690065002C0020007700790073007901420061006E0069006100200070006F0063007A0074010500200065006C0065006B00740072006F006E00690063007A006E01050020006F00720061007A00200064006C006100200069006E007400650072006E006500740075002E002000200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


