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Miasto
bioróżnorodności

D ąbrowa Górnicza jest największym 
pod względem terytorialnym miastem 
w województwie śląskim. Sama nazwa 

oddaje jej wyjątkowy charakter – wyraz  
„dąbrowa” nawiązuje do pierwotnego zbioro-
wiska leśnego, w którym dominowały dęby.

Paradoksalnie pomimo przekształceń, jakie 
dokonały się w środowisku naturalnym  
za sprawą gospodarki eksploatacyjnej i indu-
strializacji terenów znajdujących się w obec-
nych granicach miasta, przyroda zdołała nie 
tylko się odrodzić, lecz także stworzyć nowe 
i wyjątkowe ekosystemy, które przyjęły unika-
towy w skali całego kraju kształt. Ta reakty-
wacja środowiska naturalnego na niektórych 
terenach przybrała bardzo ciekawą formę.  

W Dąbrowie występuje kilka ekosystemów – 
od pustynnego aż po słodkowodny.  
We wszystkich żyją przedstawiciele rzadko 

występujących w Polsce gatunków fauny  
i flory. Ta bioróżnorodność sprawia, że nasze 
miasto jest niezwykle ciekawym miejscem 
dla każdego, kto interesuje się naturą.  
Jako przykłady bioróżnorodności dąbrow-
skiej przyrody można podać Pustynię  
Błędowską i cztery jeziora Pogoria.

Teren, na którym znajduje się Pustynia  
Błędowska, pierwotnie był zalesiony.  
Jednak w wyniku trwającej od średniowiecza 
wycinki lasów z biegiem czasu został  
on całkowicie wykarczowany. Pozyskane 
drewno służyło do produkcji rud ołowiu 
i srebra. Ponadto na tym obszarze wypasano 
bydło, czego efektem jest odsłonięcie 
luźnych piasków. Oba te procesy doprowa-
dziły do powstania największego w Europie 
Środkowej zespołu wydm śródlądowych.  
Ze względu na to, że można tam zaobser-
wować burze piaskowe i miraże, teren ten 

jest nazywany pustynią. Jego unikatowość 
sprawiła, że został objęty ochroną jako 
obszar Natura 2000. Pojezierze Dąbrowskie, 
w skład którego wchodzą cztery jeziora,  
to najlepszy przykład tego, jak eksploatacja 
terenu może się przyczynić do powstania 
nowego i różnorodnego ekosystemu.  
Obszar pozostały po eksploatacji piasku  
został zalany wodą, w wyniku czego z biegiem 
lat powstało zupełnie nowe środowisko natu-
ralne.  Stało się ono miejscem występowania 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Oprócz dwóch opisanych powyżej terenów 
Dąbrowa Górnicza może się poszczycić rów-
nież innymi, nie mniej ciekawymi miejscami, 
których walorów przyrodniczych nie sposób 
przecenić. Do takich ciekawostek można 

zaliczyć 20 znajdujących się w mieście 
pomników przyrody – 14 z nich to drzewa 
różnych gatunków.

W prezentacji bogactwa i różnorodności 
dąbrowskiej przyrody nie można pominąć 
parku Zielona, który powstał w okresie 
międzywojennym i zajął powierzchnię  
67 ha. Fakt utworzenia parku na terenie,  
na którym pierwotnie występował las 
liściasty, sprawił, że stał się on miejscem 
unikatowym. W Zielonej wciąż można  
spotkać rzadkie i chronione gatunki roślin  
i zwierząt. To tutaj można podziwiać 
m.in. lilię złotogłów, śnieżyczkę przebiśnieg 
czy przylaszczkę pospolitą. Podczas spaceru 
można usłyszeć m.in. drozda śpiewaka, 
kowalika czy ziębę.

Dąbrowa Górnicza jest miastem położonym 
na bardzo bogatych terenach przyrodniczych. 
Niech ten krótki przewodnik stanie się inspi-
racją do wyruszenia w te ciekawe miejsca.  
Na pewno zachwycą one swych gości  
i wzbudzą dalsze zainteresowanie bioróżno-
rodnością tutejszego środowiska naturalnego.
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Pogoria
w pigułce

K ompleks przyrodniczy Pogoria leży w zachodniej części Dąbrowy Górniczej i swoim 
obszarem obejmuje trzy użytki ekologiczne – Młaki nad Pogorią I, Pogoria II  
i Uroczysko Zielona – oraz cenne przyrodniczo Łąki Krwiściągowe. W jego skład 

wchodzą też sztuczne zbiorniki wodne, które powstały w wyrobiskach po eksploatacji piasku 
(Pogoria I, II, III), oraz przylegające do nich bory i lasy mieszane, łąki, parki, łęgi, olsy, 
bagniska i torfowiska. Akweny mają duże znaczenie rekreacyjne i przyrodnicze, bo woda, 
która je wypełnia, jest wyjątkowo czysta. Na sąsiadujących terenach zachowało się 
lub powstało wiele unikatowych obiektów przyrodniczych.

K ompleks obejmuje 
powstały po zalaniu 
odkrywkowej kopalni 

piasku zbiornik Kuźnica 
Warężyńska i tereny do niego 
przyległe. Zbiornik o powierzchni  
560 ha pełni obecnie funkcję 
przeciwpowodziową i retencyjną. 
Na niezalanych fragmentach 
kopalni zachodzą interesujące 
procesy regeneracji roślinności. 
Wzdłuż wschodniego brzegu 
zbiornika ukształtowały się strefy 
wysięków i strumieni czystej 
wody, często o węglanowym 
charakterze. Występują tam 
unikatowe gatunki roślin,  
takich jak lipiennik Loesela  
lub tłustosz pospolity dwubarwny. 
Sam zbiornik, wraz z wyspami,  
jest idealnym miejscem dla 
licznych gatunków ptaków.  
W ramach kompleksu wydzielono 
trzy obszary o dużym znaczeniu 
przyrodniczym: „Lipienniki pod 
Ujejscem” (objęte ochroną 
w ramach programu Natura 
2000), „Tłustosze nad Kuźnicą 
Warężyńską” oraz „Rozlewiska  
i wyspy na Kuźnicy Warężyńskiej”.
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Kuźnica Warężyńska – 
triumfalny powrót 

przyrody

1   Pogoria III
2   Pogoria II
 3   Pogoria I
4   Kuźnica Warężyńska

Użytek ekologiczny 
„Uroczysko Zielona”

Łąki Krwiściągowe – 
teren przyrodniczo cenny

Użytek ekologiczny
„Młaki nad Pogorią I”

Użytek ekologiczny
„Pogoria II”

Użytki ekologiczne

Legenda

Tereny przyrodniczo cenne

Obszar Natura 2000
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plac zabaw

Legenda

skatepark

Legenda Regulamin parku

w Zielonej

Plan parku Zielona

Uroczo

We wschodniej części parku 
Zielona leży jego najcenniejsza 
pod względem przyrodniczym 

część – Uroczysko Zielona. Po zagospo-
darowaniu naturalnego lasu liściastego 
na potrzeby rekreacyjne w 1932 r. tylko 
tu zachowały się niemal pierwotne formy 
roślinne. W uroczysku trafimy na trzy typy 
lasów – grąd świeży, grąd niski i łęg – oraz 

na zmiennowilgotną łąkę trzęślicową. 
W koronach tutejszych drzew gnieździ się 
kilkanaście chronionych gatunków ptaków, 
natomiast ziemię porasta 12 objętych 
ochroną gatunków roślin – 6 ścisłą 
i 6 częściową. Użytek ekologiczny stanowi 
teren o powierzchni 17,5 ha i obejmuje 
również staw, który jest domem i miejscem 
lęgów występujących tu płazów.
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Legenda

Ścieżka rowerowa

Pomost widokowyFontanna

Użytek ekologiczny  
„Uroczysko Zielona”

Krąg taneczny
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Lilia złotogłów (Lilium martagon)

Niespotykana zieleń

Najbardziej charakterystyczną rośliną 
Uroczyska Zielona jest czosnek niedźwiedzi 
(Allium ursinum), który w kwietniu masowo 
kwitnie w runie leśnym grądu niskiego. 
Pozostałe cenne dla tego użytku gatunki flory 
to m.in.: kruszczyk szerokolistny (Epipactis 
helleborine), lilia złotogłów (Lilium marta-
gon), tojad dzióbaty (Aconitum variegatum), 
śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), 
osoka aloesowata (Stratiotes aloides) 
i bluszcz pospolity (Hedera helix) – wszystkie 
zostały wpisane na „Czerwoną listę roślin 
naczyniowych Górnego Śląska”.

Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum)

OBSZAR CHRONIONY

Forma ochrony: użytek 
ekologiczny
Data utworzenia: 2008 r. 
(uchwała Rady Miejskiej)
Powierzchnia: 17,5 ha
Położenie: wschodnia 
część parku Zielona
Walory przyrodnicze: prawie 
naturalne lasy grądowe 
z bogatym runem

czosnek niedźwiedzi
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Park wysokich lotów

Wśród ptaków żyjących na terenie uroczyska 
należy wymienić: kosa (Turdus merula), 
drozda śpiewaka (Turdus philomelos), 
jastrzębia (Accipiter gentilis), dzięcioła 
dużego (Dendrocopos major), rudzika 
(Erithacus rubecula), kowalika (Sitta euro-
paea), ziębę (Fringilla coelebs) oraz sikorę 
bogatkę (Parus major) i sikorę modrą 
(Parus caerules). Staw zamieszkują z kolei 
kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos), 
a w jego brzegach nory kopią piżmaki 
(Ondatra zibethicus).

Uroczysko Zielona
stało się użytkiem ekologicznym wraz 
z przyjęciem uchwały Rady Miejskiej 
(nr XXXI/538/08). Na jego terenie utworzono 
ścieżkę dydaktyczną obejmującą pięć 
przystanków: grąd świeży, grąd niski, łęg, 
staw oraz lilia złotogłów.

Kos (Turdus merula)

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)

Piżmak (Ondatra zibethicus)

Rudzik (Erithacus rubecula)
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Pogorii IINaturalny czar

Pogoria II to użytek ekologiczny, który 
swoim zasięgiem obejmuje sztuczny 
zbiornik wodny o tej samej nazwie 

oraz przylegające do niego tereny roślinne, 
m.in.: szuwary, murawy, lasy łęgowe, 
zarośla, a także zespoły bagienne i wodne. 
Jezioro to powstało na skutek zalania 
głębokich wyrobisk piasku podsadzkowego 

wodami podziemnymi – podobnie jak  
sąsiadujące z nim akweny o numerach 
I i III. Różnica polega na tym, że jedynie 
tutaj bardzo szybko zregenerowały się 
układy biocenotyczne, które są zbliżone 
do naturalnych. W efekcie teren Pogorii II 
zamieszkuje dziś wiele rzadkich zwierząt.
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Legenda

1   Pogoria III
2   Pogoria II
 3   Pogoria I

Pomost widokowy

Plan Pogorii II

Użytek ekologiczny  
„Pogoria II”
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Ptasia ostoja

Spośród 84 gatunków kręgowców aż 
52 znajdują się pod ochroną całkowitą,  
8 pod łowiecką, 10 pod rybacką,  
a 2 pod okresową. Szczególnie cenne 
dla tego użytku są siedliska ptaków,  
na które trudno trafić nie tylko na terenie 
województwa śląskiego, lecz także całego 
kraju. Jednym z nich jest bączek (Ixobrychus 
minutus), najmniejszy rodzimy przedstawiciel 
czaplowatych – długość jego ciała rzadko 
przekracza 35 cm – figurujący w „Polskiej 
czerwonej księdze zwierząt”, czyli w spisie 
okazów fauny, które są najbardziej zagro-
żone wyginięciem. Inne ciekawe gatunki 
występującego tu ptactwa to: remizy  
(Remiz pendulinus), zimorodki (Alcedo  
atthis), brodźce piskliwe (Actitis hypoleucos), 
trzciniaki (Acrocephalus arundinaceus) 
czy łozówki (Acrocephalus palustris).  
Dawniej do ulubionych miejsc lęgowych 
mew oraz rybitw należały zachodnie krańce 
jeziora, ponieważ ten obszar porastały 
turzyce. Obecnie rośliny te nie są już jednak 
widoczne w krajobrazie Pogorii II.

Zimorodek (Alcedo atthis)

OBSZAR CHRONIONY

Forma ochrony: 
użytek ekologiczny
Data utworzenia: 2002 r.
Powierzchnia: 40 ha,  
w tym zbiornik wodny 25 ha
Położenie: pomiędzy 
zbiornikami Pogoria I i Pogoria III, 
w pobliżu dzielnicy Piekło
Cel ochrony: zachowanie 
wzajemnie ze sobą 
powiązanych roślin i zwierząt, 
dzięki czemu w tym ekosystemie 
utrzymuje się równowaga, 
użytek stanowi ponadto cenną 
ostoję ptaków wodno-błotnych

Trzciniak

Łozówka
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Flora, jakiej nie znacie

Obszar użytku zamieszkuje też wiele ryb 
i płazów. Te zwierzęta jako miejsce lęgów 
szczególnie upodobały sobie płytką, zarośniętą 
zatokę w południowo-wschodniej części 
zbiornika. Teren Pogorii II porasta również 
kilka roślin chronionych – wśród gatunków 
pływających dominuje grążel żółty (Nuphar 
lutea), ale można tu spotkać także grzybienie 
białe (Nymphaea alba), czyli pospolite lilie 
wodne, a także przedstawicieli storczyko-
watych – kruszczyka błotnego (Epipactis 
palustris), rdzawoczerwonego (Epipactis 
atrorubens) oraz szerokolistnego (Epipactis 
helleborine). Jedyny objęty ochroną krzew 
to kruszyna pospolita (Frangula alnus). 
Ciekawym gatunkiem grzyba jest natomiast 
mądziak malinowy (Mutinus ravenelii).

Grzybienie białe (Nymphaea alba)

Grążel żółty (Nuphar lutea)

Flora i fauna
Rośliny chronione:  
grążel żółty, grzybienie białe, 
kruszczyk błotny, kruszczyk 
rdzawoczerwony, kruszczyk  
szerokolistny, kruszyna pospolita

Grzyby: mądziak malinowy

Rzadkie ptaki: bączek, brodziec 
piskliwy, zimorodek, remiz,  
trzciniak, łozówka
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 Dąbrowie    
    Górniczej

Obszary cenne przyrodniczo

w

NATURA 2000

Lipienniki w Dąbrowie Górniczej

Pustynia Błędowska 

Łąki Dąbrowskie

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Pustynia Błędowska

Młaki nad Pogorią

Pogoria II

Uroczysko Zielona

Bagna w Antoniowie

Źródliska w Zakawiu

PARKI KRAJOBRAZOWE

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

ZESPOŁY PRZYRODNICZO- 
-KRAJOBRAZOWE

Wzgórze Gołonoskie

OBSZARY CHRONIONEGO  
KRAJOBRAZU

Otulina Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki

POMNIKI PRZYRODY

Dąb szypułkowy  
(Błędów, ul. Pustynna)

Grupa dwóch lip drobnolistnych, 
z drzewem dwupiennym  
(ul. Jagodowa)

Grupa dwóch lip drobnolistnych 
(ul. Turystyczna)

Brzoza brodawkowata 
(niedaleko ul. Pogoria)

Grupa dwóch buków pospolitych 
(Lasy Trzebiesławickie,  
niedaleko ul. Podbuczyny)

Dąb szypułkowy  
z licznymi odnowieniami  
(skwer na rogu ul. Legionów  
Polskich i ul. Górniczej)

Bożodrzew gruczołkowaty  
(ul. Hallerczyków)

Grupa dwóch drzew –  
buk pospolity i lipa drobnolistna 
(teren kościoła przy ul. Krynicznej)

Wiąz szypułkowy  
(ul. 11 Listopada)

Grupa dwóch drzew – jesion wyniosły 
i kasztanowiec  
(ul. Gwardii Ludowej)

Wierzba biała  
(ul. Piecucha)

Dąb szypułkowy  
(nad jeziorem Kuźnica Warężyńska,  
ul. Unruga)

Jesion wyniosły  
(ul. Łaskowa)

Sosna pospolita  
(Las Bienia, niedaleko zbiornika Łosień)

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Srocza Góra

Pustynia Błędowska

Opracowanie i skład:

Fotografie: archiwum Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, 
Marcin Wróblewski, Andrzej Kryze, Wikipedia Commons, 
Shutterstock

Wszystkie informacje opracowane na podstawie 
„Przewodnika przyrodniczego po Dąbrowie Górniczej” 
autorstwa Floriana Celińskiego, Andrzeja Czyloka,  
Anny Kubajak. (Wydawnictwo „Kubajak”, wydanie  
z 2014 r.). Strony: 22, 36-39, 76-93.

Pogoria I
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