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D³ugotrwa³a dzia³alnoœæ gospodarcza cz³owieka oraz du¿a koncentracja
przemys³u i aglomeracji miejskich w centralnej czêœci województwa
œl¹skiego (Górnoœl¹ski Okrêg Przemys³owy — GOP), nale¿¹cej do najwiê-
kszych w Polsce, spowodowa³y tu ogromne przekszta³cenia œrodowiska
przyrodniczego. Tereny, na których naturalna dla nich przyroda uniknê³a
zag³ady lub znacznych zmian, nale¿¹ do rzadkoœci. Swego rodzaju
ewenementem jest zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Buczyna”
w Chorzowie. Ten niewielki powierzchniowo teren (65,32 ha) usytuowany
w centrum GOP-u otoczony jest du¿ymi miastami (Katowice, Chorzów
i Ruda Œl¹ska) z licznymi, bardzo uci¹¿liwymi dla œrodowiska zak³adami
przemys³owymi i gêst¹ sieci¹ szlaków komunikacyjnych. Zaledwie kilkaset
metrów od ruchliwej autostrady oraz zabudowañ miejskich i przemys³o-
wych wci¹¿ trwa i funkcjonuje niczym przys³owiowy „zaginiony œwiat”
fragment œrodowiska przyrodniczego, którego cz³owiek nie tylko ¿e nie
zniszczy³ ca³kowicie, ale które w niewielkim stopniu zdo³a³ przeobraziæ.
Odznacza siê on bardzo cennymi walorami przyrodniczymi i rzadko
spotykan¹ w GOP-ie bioró¿norodnoœci¹. Jest to du¿e bogactwo flory
i fauny, w tym wielu gatunków chronionych oraz piêæ zbiorowisk leœnych,
z których trzy zespo³y s¹ dobrze zachowane i maj¹ charakter naturalny.

Teren ten doskonale nadaje siê do prowadzenia badañ naukowych z
zakresu botaniki, zoologii i ekologii, a zw³aszcza nad funkcjonowaniem
ekosystemu leœnego w warunkach silnej antropopresji. Poprzez nagroma-
dzenie na tak niedu¿ej powierzchni znacznej iloœci obiektów i zjawisk
przyrodniczych mo¿e on pe³niæ równie¿ w szerokim zakresie funkcjê
cennego poligonu edukacyjnego zarówno dla studentów pobliskich uczelni,
uczniów wszystkich typów szkó³, jak i dla ka¿dego mi³oœnika przyrody.

Celem proponowanej œcie¿ki dydaktycznej po zespole przyrodniczo-
-krajobrazowym Uroczysko Buczyna” jest pokazanie, zw³aszcza m³odzie¿y
szkolnej i studenckiej, szczególnie dobrze zachowanego fragmentu lasów,
jakie w przesz³oœci pokrywa³y obszary GOP-u. Zaledwie w kilkanaœcie
minut mo¿na przenieœæ siê z centrum du¿ych miast w zupe³nie inny œwiat.
Wêdruj¹c po tym terenie, mo¿na poznaæ dobrze zachowane zbiorowiska
leœne, o naturalnym charakterze i dorodnych drzewostanach z udzia³em
licznych drzew pomnikowych. Maj¹ one typow¹ dla nich strukturê i sk³ad
gatunkowy roœlin oraz zwierz¹t. Ponadto dla kontrastu œcie¿ka prowadzi
tak¿e przez fragmenty lasu silnie przekszta³cone i zdegenerowane przez
dzia³alnoœæ cz³owieka.

Oddaj¹c ten przewodnik do r¹k czytelnika, mamy nadziejê, ¿e zmieni on
dotychczasow¹ opiniê o dewastacji przyrody tej czêœci Górnego Œl¹ska,
mog¹c samemu naocznie przekonaæ siê, ¿e jeszcze tak tragicznie nie jest,
a niewielkie fragmenty dobrze zachowanego œrodowiska przyrodniczego
wci¹¿ tu istniej¹.

„

Wstêp



Zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Buczyna” ma bardzo
dogodne po³o¿enie dla wszystkich, którzy chc¹ go odwiedziæ. Mo¿na do
niego dostaæ siê zarówno pieszo, rowerem, jak i w jego pobli¿e samocho-
dem. Zaledwie w kilkanaœcie minut, do pó³ godziny maksymalnie, mo¿na
bezpoœrednio dojechaæ w jego pobli¿e autobusem miejskiej komunikacji
z centrów s¹siednich miast Katowic, Rudy Œl¹skiej i oczywiœcie
z najdalszych miejsc Chorzowa. Najbli¿ej po³o¿one przystanki autobu-
sowe znajduj¹ siê zaledwie nieca³y kilometr od granic uroczyska
i pocz¹tku œcie¿ki dydaktycznej. S¹ to przystanki dla autobusów
jad¹cych z Bytomia i z centrum Chorzowa do Rudy Œl¹skiej oraz z tych
miast w odwrotnych kierunkach, przy ulicy Stefana Batorego (nr 139,
144, 165, 632), przy ulicy Radoszowskiej (nr 48, 98) oraz przy ulicy
Oœwiêcimskiej (nr 120, 130, 139, 144, 177, 880), jad¹cych z Katowic do
Rudy Œl¹skiej i w odwrotnym kierunku. Do uroczyska i przez jego teren
wiedzie równie¿ zielony szlak turystyczny (Szlak 25-lecia PTTK) z
Siemianowic, przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku oraz w jego
pobli¿e ¿ó³ty szlak turystyczny im. A. Czarnynogi z Chorzowa Batorego.

I. Jak dotrzeæ do „Uroczyska Buczyna”?
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Fot. 1. Zielony szlak turystyczny, wiod¹cy przez „Uroczysko Buczyna”
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II. Charakterystyka geograficzna zespo³u
przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Buczyna”

Zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Buczyna” usytuowany
jest w województwie œl¹skim w granicach administracyjnych miasta
Chorzów, w jego po³udniowej czêœci. Od po³udnia i zachodu graniczy z
Rud¹ Œl¹sk¹, a od wschodu z Katowicami (ryc. 1). Wed³ug podzia³u fizy-
czno-geograficznego Polski teren ten znajduje siê w obrêbie Wy¿yn
Polskich, podprowincji Wy¿yny Œl¹sko-Krakowskiej, makroregionu
Wy¿yny Œl¹skiej, mezoregionu Wy¿yny Katowickiej. W ujêciu podzia³u
geobotanicznego Polski teren ten nale¿y do obszaru Europejskich Lasów
Liœciastych i Mieszanych, w prowincji Œrodkowoeuropejskiej, podprowin-
cji Œrodkowoeuropejskiej W³aœciwej, dzia³u Wy¿yn Po³udniowopolskich,
Krainy Górnoœl¹skiej.

1. Po³o¿enie

Zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Buczyna” zosta³ powo³a-
ny Uchwa³¹ (nr XLIX/663/01) Rady Miejskiej w Chorzowie, w dniu 27
grudnia 2001 roku.
Jego obszar, o powie-
rzchni 65,32 ha,
obejmuje oddzia³y
leœne 20. i 21. oraz
czêœæ oddzia³u 20.,
na pó³noc od nasypu
kolejowego z wy³¹-
czeniem pododdzia-
³u c. Granicê po³u-
d n i o w ¹ s t a n o w i
t o r o w i s k o P K P,
pó³nocn¹ i wscho-
dni¹ – linie oddzia³o-
we, a na zachodzie
przebiega wzd³u¿
linii oddzia³owej i
po granicy wydziele-
nia pododdzia³u c.

Omawiany teren
administracyjnie na-
le¿y do Nadleœni-
c t w a K a t o w i c e ,
Leœnictwa Panewnik
i jest zarejestrowany
w ewidencji gruntów
o b r ê b u H a j d u k i
Dolne jako dzia³ka
916/26. Ryc. 1. Po³o¿enie uroczyska
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2. Budowa geologiczna i rzeŸba terenu

3. Gleby

4. Hydrografia

Tereny „Uroczyska Buczyna” po³o¿one s¹ w obrêbie „Siod³a G³ównego”,
wyniesionej jednostki tektoniczno-strukturalnej Gónoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego, zbudowanej z utworów paleozoicznych, zalegaj¹cych na pod³o¿u
ska³ prekambryjskich. W utworach paleozoicznych bardzo istotn¹ rolê
z punktu gospodarki cz³owieka ma kompleks waryscyjski o mi¹¿szoœci
700—800 m, powsta³y w wyniku erozji ³añcucha górskiego, wypiêtrzonego
w orogenezie waryscyjskiej, a zw³aszcza utwory Karbonu Górnego, rozwi-
niêtego jako formacja produktywna, zasobna w warstwy wêglonoœne. Ich
mi¹¿szoœæ wynosi od 50 do 90 m. S¹ one eksploatowane, co poœrednio wp³y-
wa w istotny sposób na zmianê warunków siedliskowych uroczyska poprzez
zapadanie siê terenu. Bezpoœredni wp³yw na kszta³towanie siê warunków
siedliskowych maj¹ m³odsze osady czwartorzêdowe pokrywaj¹ce ska³y
karboñskie, naniesione w czasie zlodowacenia œrodkowopolskiego. S¹ to
g³ównie piaski i ¿wiry lodowcowe, wodnolodowcowe, gliny zwa³owe, mu³ki
zastoiskowe oraz piaszczysto-mu³kowe osady rzeczne. RzeŸba terenu
uroczyska, jak na lokaln¹ skalê, jest znacznie urozmaicona. Zaznacza siê
wyraŸne pofa³dowanie. Teren charakteryzuje siê spadkiem w kierunku
zachodnim, po³udniowo-zachodnim i po³udniowym. W jego granicach wystê-
puj¹ wyraŸnie zaznaczone, meandruj¹ce dolinki kilku cieków, w niektórych
miejscach g³êboko, do kilku metrów, wciête w pod³o¿e. Znaczn¹ powie-
rzchniê zajmuje zatopisko powsta³e na wskutek obni¿enia siê terenu pod
wp³ywem pozyskiwania wêgla przez kopalniê KWK „Œl¹sk”.

Gleby na terenie zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko
Buczyna” wytworzy³y siê z utworów zwietrzeliny piasku zwyk³ego lub
gliniastego, zalegaj¹cych na g³êbiej po³o¿onej glinie lekkiej (w wiêkszoœci),
piaszczystej i na znacznie mniejszej powierzchni — glinie ciê¿kiej. S¹ to
przewa¿nie gleby œredniog³êbokie, a w oddziale 22. tak¿e p³ytkie. Pod
wzglêdem genetycznym wystêpuj¹ tu cztery typy gleby — gleba brunatna,
kwaœna, opadowo-glejowa w³aœciwa, brunatna kwaœna bielicowana i czarna
ziemia murszasta.

Charakteryzowany teren po³o¿ony jest w obrêbie dorzecza Odry, w
zlewni rzeki K³odnicy, bêd¹cej jej prawobrze¿nym dop³ywem. Na terenie
uroczyska znajduje siê kilka bezimiennych cieków, wp³ywaj¹cych do
zbiornika wodnego — zatopiska (fot. 2) i nastêpnie, z przeciwnej strony
wyp³ywaj¹cych z niego. Zatopisko zajmuje znaczn¹ powierzchniê uroczyska
i powiêksza siê wraz z postêpuj¹cym zapadaniem terenu w wyniku szkód
górniczych.

11

Charakterystyka geograficzna zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Buczyna”
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5. Klimat

Teren zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Buczyna” po³o-
¿ony jest w Œl¹sko-Krakowskiej Krainie Klimatycznej. Wed³ug danych
IMGW w Katowicach œrednia roczna temperatura maksymalna dla
obszaru, w granicach którego znajduje siê omawiane uroczysko, wynosi
12—13 C, a œrednia roczna minimalna 3—4 C. Najcieplejszym miesi¹-
cem w roku jest tu lipiec (œrednia temperatura wynosi 14—16 C), a naj-
ch³odniejszym styczeñ (-2 do -4 C). Œrednia roczna suma opadów atmo-
sferycznych wynosi 700—800 mm. Najwy¿szy opad przypada na lipiec
(80—100 mm). Pokrywa œnie¿na zalega przeciêtnie w ci¹gu roku
50—70 dni. Pojawia siê na ogó³ miêdzy 19 a 29 listopada, a zanika
miêdzy 25 a 4 kwietnia. Najwiêksze znaczenie dla kszta³towania siê
klimatu tego obszaru maj¹ masy powietrza polarnomorskiego, które
nap³ywaj¹ z zachodu przez oko³o 60% dni w roku, oraz polarnokonty-
nentalnego z Europy Wschodniej i Azji, nap³ywaj¹ce przez oko³o 30% dni.
Okres wegetacyjny trwa tu oko³o 205 dni.

° °

°

°

Charakterystyka geograficzna zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Buczyna”

Fot. 2. Zatopisko powsta³e w wyniku eksploatacji wêgla kamiennego



6. Wp³yw dzia³alnoœci cz³owieka na œrodowisko przyrodnicze

„Uroczyska Buczyna”

Œrodowisko przyrodnicze omawianego terenu od dziesi¹tków lat po-
dlega³o (nadal proces ten trwa) ró¿norodnym, w wiêkszoœci bardzo
szkodliwym wp³ywom dzia³alnoœci cz³owieka. Do najwa¿niejszych z nich
niew¹tpliwie nale¿y przemys³, zw³aszcza górniczy i hutniczy, oraz s¹sie-
dztwo du¿ych aglomeracji miejskich i szlaki komunikacyjne (drogi,
szlaki kolejowe). Przyczyniaj¹ siê one bezpoœrednio i poœrednio do zmian
w warunkach siedliskowych oraz wp³ywaj¹ negatywnie na funkcjonowa-
nie przyrody. „Uroczysko Buczyna” znajduje siê bezpoœrednio nad pok³a-
dami wêgla kamiennego, eksploatowanymi przez Obszar Górniczy
Radoszowy KWK „Œl¹sk” i czêœciowo przez KWK „Katowice – Kleofas”.
Prace wydobywcze, prowadzone przez te kopalnie, trwaj¹ od po³owy lat
siedemdziesi¹tych XX w. i aktualnie dobiegaj¹ koñca. Dzia³alnoœæ górni-
cza spowodowa³a obni¿enie poziomu gruntu prawie o 10 m w czêœci
p³n.–zach. „Uroczyska Buczyna” oraz o 13—14 m w jego czêœci central-
nej. W roku 1996 w po³udniowo-wschodniej czêœci opisywanego terenu,
w pododdziale f oddzia³u 20., w rezultacie obni¿enia siê terenu powsta³a
bezodp³ywowa niecka. Nast¹pi³o jej okresowe podtopienie na powierz-
chni oko³o 1,5 ha, co spowodowa³o uszkodzenie drzewostanów. Teren
ten odwodniono jeszcze tego samego roku. Równie¿ istniej¹cy zbior-
nik — zatopisko w pododdziale c i czêœciowo b oddzia³u 21. powsta³ w
wyniku zapadania siê terenu spowodowanego dzia³alnoœci¹ eksploata-
cyjn¹ kopalñ. Ze wzglêdu na centralne po³o¿enie w GOP-ie, „Uroczysko
Buczyna” by³o, i wci¹¿ jest, pod wp³ywem du¿ych iloœci zanieczyszczeñ,
przenoszonych przez powietrze z bardzo wielu zak³adów przemys³owych
(o ró¿nym profilu produkcji) i z okolicznych miejscowoœci. S¹siaduje ono
z dwoma du¿ymi miastami: Katowicami i Rud¹ Œl¹sk¹, w których podo-
bnie – jak w Chorzowie – znajduj¹ siê liczne Ÿród³a emisji zanieczyszczeñ
powietrza (kopalnie, huty, elektrownie, kot³ownie miejskie i inne). Szcze-
gólnie uci¹¿liwe dla œrodowiska przyrodniczego omawianego terenu by³y,
a niektóre nadal s¹, znajduj¹ce siê w Chorzowie Zak³ady Chemiczne
„Hajduki”, Elektrownia „Chorzów” i Huta „Batory”. Po roku 1980 nieko-
rzystna pod tym wzglêdem sytuacja ulega poprawie. Pomimo wci¹¿ du¿ej
koncentracji przemys³u w tym regionie nastêpuje wyraŸnie postêpuj¹cy
spadek zapylenia i zanieczyszczenia substancjami gazowymi powietrza
w wyniku wprowadzania nowych technologii, a przede wszystkim zamy-
kania niektórych oddzia³ów lub zak³adów przemys³owych. Od roku 1990
nast¹pi³a znaczna poprawa jakoœci powietrza na tym obszarze, co
pozwala z optymizmem patrzeæ na prawid³ow¹ ochronê i egzystencjê
przyrody w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Uroczyska Buczyna”
w przysz³oœci.

Charakterystyka geograficzna zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Buczyna”
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III. Charakterystyka przyrodnicza terenu

Na terenie uroczyska, pomimo d³ugotrwa³ego (ponad 200-letniego),
intensywnego i bardzo szkodliwego oddzia³ywania gospodarki cz³owieka
wci¹¿ zachowa³y siê fragmenty lasu o charakterze naturalnym. Jest to
zjawisko unikalne w tym najbardziej uprzemys³owionym i zurbanizowa-
nym regionie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Teren ten pomimo
stosunkowo ma³ej powierzchni charakteryzuje siê bardzo du¿ym zró¿ni-
cowaniem warunków siedliskowych. Wystêpuj¹ tu siedliska suche, ma³o
zasobne w zwi¹zki pokarmowe, œrednio wilgotne, umiarkowanie ¿yzne
wilgotne i ¿yzne, a tak¿e bagienne i typowo wodne. Odzwierciedleniem
tego urozmaicenia siedliskowego, jak równie¿ rzeŸby terenu jest wystê-
powanie tu a¿ piêciu zbiorowisk leœnych, z których dwa s¹ bardzo dobrze
wykszta³cone i zachowane, oraz du¿e jak na tak niewielk¹ powierzchniê
bogactwo gatunkowe roœlin i zwierz¹t. Wiele z nich jest rzadkich i objê-
tych ochron¹. O du¿ej wartoœci przyrodniczej lasów uroczyska œwiadczy
równie¿ znaczny wiek, dorodnoœæ, dobra kondycja oraz okaza³oœæ drzewo-
stanów bukowych i czêœciowo olszowych. Bardzo wiele buków osi¹ga
rozmiary drzew pomnikowych. Oko³o 300 drzew ma powy¿ej 200 cm
obwodu w pierœnicy (na wysokoœci 130 cm), w tym a¿ 24 uzyska³o wymia-
ry kwalifikuj¹ce je jako pomniki przyrody (porównaj tab. 1 + ryc. 2).

Na omawianym terenie odnotowano 142 gatunki roœlin naczyniowych
(porównaj tab. 2), a istnieje realne prawdopodobieñstwo wystêpowania
jeszcze wielu innych, które przeoczono w trakcie dotychczasowych badañ.

O du¿ym stopniu naturalnoœci szaty roœlinnej „Uroczyska Buczyna”
œwiadczy nieznaczny udzia³ gatunków synantropijnych.

Niewielki jest
tak¿e udzia³ rodzimych gatunków nieleœnych. Te, które tu wystêpuj¹, s¹
g³ównie zwi¹zane z siedliskiem wodnym i bagiennym zatopiska oraz
obrze¿em lasu przy granicy z nasypem kolejowym. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje odnotowanie gatunków bêd¹cych pod œcis³¹ i czêœciow¹ ochro-
n¹. Do tych pierwszych nale¿y rze¿usznik Hallera, doœæ licznie rosn¹cy
na tym terenie storczyk, pokrzyk wilcza jagoda (fot. 3) odnotowana tylko
na jednym stanowisku, i z grzybów czêsto spotykany sromotnik
bezwstydny. Roœliny chronione czêœciowo s¹ tu reprezentowane przez
kruszynê pospolit¹ spotykan¹ wszêdzie, a szczególnie liczn¹ w miejscach
wilgotniejszych, zw³aszcza w fitocenozach ³êgu jesionowo-olszowego i
olsu porzeczkowego oraz kalinê koralow¹, rosn¹c¹ tu z du¿¹

1. Szata roœlinna

2. Flora

Z gatunków
obcego pochodzenia odnotowano jedynie 6 taksonów. S¹ to: konyza
kanadyjska, niecierpek drobnokwiatowy (w wielu miejscach roœnie maso-
wo), naw³oæ póŸna i pochodz¹ce ze œwiadomych pierwotnie nasadzeñ: d¹b
czerwony, czeremcha amerykañska i ligustr pospolity.

frekwencj¹.

14



Charakterystyka przyrodnicza terenu

Cennym elementem flory „Uroczyska Buczyna” s¹ gatunki rzadkie
zarówno w skali Górnego Œl¹ska, jak i kraju. Nale¿¹ do nich: czartawa
drobna (na omawianym terenie stwierdzono tylko jedno stanowisko),
gruszyczka mniejsza, gwiazdnica bagienna, narecznica grzebieniasta,
rdestnica p³ywaj¹ca, wi¹z szypu³kowy, zachy³ka oszczepowata, cienistka
trójk¹tna i p³ywacz, bardzo interesuj¹ca roœlina miêso¿erna. Do

3. Roœlinnoœæ

Omawiany teren prawie w ca³oœci porasta roœlinnoœæ leœna. Wyj¹tek
stanowi jedynie niewielka powierzchnia otwartej toni wodnej zatopiska
i potoków. W efekcie znacznego urozmaicenia rzeŸby terenu i zró¿nicowa-
nia siedlisk mo¿na wyodrêbniæ tu a¿ piêæ zbiorowisk leœnych, z których
trzy s¹ dobrze wykszta³cone i mo¿na je jednoznacznie zaklasyfikowaæ do
zespo³u. Ich rozmieszczenie oraz udzia³ powierzchniowy prezentuje mapa
roœlinnoœci rzeczywistej (ryc. 2)

Charakterystyka wystêpuj¹cych w uroczysku zbiorowisk przedstawia siê
nastêpuj¹co:
a. O l s p o r z e c z k o w y

Zbiorowisko olsu porzeczkowego zajmuje na terenie zespo³u przyrodni-
czo-krajobrazowego „Uroczysko Buczyna” niezbyt du¿¹ powierzchniê.
Jego fitocenozy stwierdzono tylko w pododdziale c oddzia³u 21. Porastaj¹
tu silnie zabagnione obni¿enie, obecnie w wiêkszoœci podtopione. Wraz
z przyleg³ymi terenami, poroœniêtymi przez zdegenerowane zbiorowiska
boru mieszanego i gr¹du, uleg³o ono znacznemu zapadniêciu w wyniku

Sol.-Górn. (1975) 1987Ribeso nigri-Alnetum
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gatunków wystêpuj¹-
cych w Chorzowie je-
dynie na tym terenie
lub sporadycznie w in-
nych miejscach nale¿¹:
gajowiec ¿ó³ty, trzcin-
nik leœny, trzcinnik
ow³osiony, rze¿usznik
Hallera, turzyca pal-
czasta, turzyca d³ugo-
k³osa, œledziennica
skrêtolistna, czarta-
wa pospolita, koko-
ryczka wielokwiato-
wa, starzec jajowaty
i je¿og³ówka ga³êzista.
Sk³ad flory uroczyska
prezentuje tabela nr 2.

Fot. 3. Pokrzyk wilcza jagoda, gatunek chroniony,
bardzo rzadki w uroczysku i na Œl¹sku
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dzia³alnoœci górnictwa. Spowodowa³o to ca³kowite
uroczyska i doprowadzi³o w znacznej mierze do obumarcia drzew rosn¹-
cych w miejscach najni¿ej po³o¿onych, zaœ w partiach obrze¿y mniej pod-
topionych do os³abienia ich kondycji. Opisywany zespó³ przedstawia
postaæ w du¿ym stopniu zdegenerowan¹. Spowodowane to zosta³o silnym
i d³ugotrwa³ym podtopieniem. Zwarcie warstwy drzew uleg³o rozluŸnie-
niu na wiêkszoœci jego powierzchni na skutek obumarcia wielu drzew
i wynosi obecnie 40—60%. Drzewostan w wiêkszoœci tworz¹ okaza³e,
stare, niektóre nawet ponad 120-letnie olsze czarne. W czêœci centralnej
obni¿enia prawie wszystkie s¹ martwe. Bardzo s³abo wykszta³cony jest
podszyt (warstwa krzewów). Jego zwarcie wynosi na ogó³ 5%. Dominuje
w nim kruszyna pospolita. Poza ni¹ sporadycznie roœnie jarz¹b pospolity
(jarzêbina) oraz podrost brzozy brodawkowatej i olszy czarnej.
Dobrze rozwiniête jest runo, w którym wyraŸnie zaznacza

zatopienie tej czêœci

Ryc. 2. Mapa roœlinnoœci rzeczywistej



17

Fot. 4. Ols porzeczkowy z typowo wykszta³con¹ struktur¹
dolinowo-kêpkow¹

Charakterystyka przyrodnicza terenu

Ryc. 3. Schemat struktury pionowej olsu porzeczkowego

siê struktura dolinkowo-kêpkowa, typowa dla tego zespo³u
(ryc. 3 i fot. 4). W dolinkach stagnuje woda. Sk³ad flory-
styczny tej warstwy nie jest zbyt bogaty w porównaniu
z fitocenozami typowymi. Niewielki udzia³ maj¹ gatunki
charakterystyczne dla zwi¹zku rzêdu i klasy oraz wyró¿-
niaj¹ce dla zespo³u. Odnotowano tu z nich jedynie turzycê
d³ugok³osow¹, turzycê rzadkok³os¹, nerecznicê grzebienia-
st¹, kostrzewê olbrzymi¹, karbieñca pospolitego i wierzbê
szar¹ (³ozê). Z gatunków towarzysz¹cych, w omawianym
zbiorowisku najczêœciej i najliczniej wystêpuje sit rozpie-
rzch³y, tojeœæ pospolita, sitowie leœne, a w niektórych jego
p³atach tak¿e wietlica samicza, manna jadalna, œmia³ek
darniowy, mozga trzcinowata i je¿og³ówka ga³êzista.
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b. K o n t y n e n t a l n y b ó r m i e s z a n y
(W. Mat. 1981) J. Mat. 1988
Bór mieszany zajmuje ³¹cznie stosunkowo du¿¹ powierzchniê na oma-

wianym terenie. Najwiêksze powierzchnie znajduj¹ siê w oddziale 20.
(pododdzia³ b, a) i w oddziale 22., natomiast w oddziale 21. jego p³aty
s¹ niewielkie i nieliczne, wystêpuj¹ w pododdzia³ach b, f, g, h
w mozaice z silnie zdegenerowanymi fitocenozami gr¹du. Granice
pomiêdzy obydwoma zbiorowiskami s¹ w terenie bardzo trudne do
wyodrêbnienia ze wzglêdu na ich du¿e podobieñstwo pod wzglêdem
struktury i sk³adu florystycznego. Jest to efektem aktualnego ich stanu
wykszta³cenia i stopnia degeneracji. Identyfikacja p³atów boru mieszane-
go w omawianym przypadku jest mo¿liwa na podstawie wystêpowania
gatunków borowych, g³ównie borówki czarnej i brusznicy oraz wiêkszego
udzia³u œmia³ka pogiêtego, orlicy pospolitej, kosmatki ow³osionej, a tak¿e
analizy warunków siedliskowych, zw³aszcza ¿yznoœci pod³o¿a (typ gleby),
która w tym zespole jest mniejsza. P³aty boru mieszanego na omawia-
nym terenie zajmuj¹ przewa¿nie miejsca bardziej wyniesione i suche
oraz najubo¿sze pod wzglêdem edaficznym spoœród stwierdzonych tu
zbiorowisk. Nie mo¿na jednak wykluczyæ mo¿liwoœci, ¿e w przesz³oœci
siedliska te zajmowa³a kwaœna buczyna ni¿owa lub uboga postaæ gr¹du,
a obecny sk³ad florystyczny charakteryzowanego zespo³u

Querco roboris-Pinetum

ukszta³towa³
siê w wyniku ró¿norakich dzia³añ gospodarczych cz³owieka.

Fot. 5. Zdegenerowana postaæ kontynentalnego boru mieszanego,
z masowym udzia³em orlicy pospolitej



19

Charakterystyka przyrodnicza terenu

Ryc. 4. Schemat struktury pionowej kontynentalnego boru mieszanego

Na terenie „Uroczyska Buczyna” w p³atach boru mieszanego warstwa
drzew jest dobrze wykszta³cona. Jej zwarcie wynosi przeciêtnie oko³o
80%. Drzewostan jest m³ody. Jego wiek w poszczególnych miejscach
wynosi 30—50 lat. Dominuje w nim brzoza brodawkowata (fot. 5).
W niektórych p³atach znaczny udzia³ ma równie¿ sosna zwyczajna. Poza
tymi gatunkami du¿o mniej licznie wystêpuj¹ jeszcze: topola osika, d¹b
szypu³kowy i d¹b czerwony. Podszyt jest ró¿nie wykszta³cony w poszcze-
gólnych miejscach, a jego zwarcie mo¿e wynosiæ 5—40%. Buduje go
g³ównie kruszyna pospolita i podrost dêbu szypu³kowego. Ponadto
sporadycznie roœnie w nim jarz¹b pospolity i d¹b czerwony. Bardzo
dobrze rozwiniête jest runo, którego pokrycie w wielu miejscach osi¹ga
90%. Licznie rosn¹ w nim borówka czarna, œmia³ek pogiêty i malina
w³aœciwa, a w niektórych p³atach orlica pospolita, tworz¹c dodatkowo
drug¹, wy¿sz¹ warstwê runa (ryc. 4). Z gatunków borowych sporadycznie
roœnie jeszcze borówka brusznica. Nieznaczny jest udzia³ w tej warstwie
gatunków typowych dla lasów liœciastych. S¹ to tylko kostrzewa olbrzy-
mia, kruszczyk szerokolistny i trêdownik bulwiasty. Z bardzo ma³¹ frek-
wencj¹ i nielicznie rosn¹ tu gatunki zwi¹zane z lasami mieszanymi, jak
np. jastrzêbiec Lachenala, jastrzêbiec g³adki i trzcinnik leœny oraz
towarzysz¹ce — poziewnik szorstki, dziurawiec czteroboczny, sa³atnik
leœny, trzcinnik piaskowy, szczawik zajêczy i konwalijka dwulistna.
Warstwa mszysta w tym zbiorowisku rozwija siê na ogó³ s³abo lub jest jej
brak. Nie odgrywa ona wiêkszej roli w strukturze i funkcjonowaniu tego
zespo³u.
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c. G r ¹ d s u b k o n t y n e n t a l n y Tracz. 1962
Gr¹d subkontynentalny jest wspó³dominuj¹cym zespo³em roœlinnym na

charakteryzowanym terenie. Najwiêksze jego powierzchnie znajduj¹ siê
w oddziale 21. (pododdzia³ d, h). W mniejszych fragmentach wystêpuje
ponadto w oddziale 20. (pododdzia³ a), oddziale 21. (g, f, h) i oddziale 22.
(a, f, i, j, r). Zbiorowisko to nale¿y do najbardziej zdegenerowanych
w uroczysku. Prezentuje postaæ kad³ubow¹ (w bardzo niewielkim zakresie
podobn¹ do typowej). Jedynie na podstawie wnikliwej analizy kombinacji
gatunków i warunków siedliskowych mo¿na jego p³aty uznaæ za zbiorowi-
sko gr¹du. Aktualny stan zachowania i wykszta³cenia tego zbiorowiska
jest efektem negatywnego oddzia³ywania d³ugotrwa³ych dzia³añ gospodar-
czych. W sk³adzie florystycznym fitocenoz opisywanego zespo³u brak jest
gatunków charakterystycznych i wyró¿niaj¹cych dla zespo³u i zwi¹zku,
a udzia³ taksonów z klasy i rzêdu jest
nieznaczny. Drzewostan we wszystkich p³atach ma du¿e zwarcie, rzêdu
70—80%. Ich wiek wynosi na ogó³ 30—40 lat. Starsze drzewa wystêpuj¹
bardzo rzadko. Jest to zaledwie kilka okazów dêbów o obwodzie ponad
200 cm. Gatunkiem dominuj¹cym w tej warstwie jest d¹b szypu³kowy,
który w niektórych miejscach jest wy³¹cznie jej sk³adnikiem. Ogólnie
du¿y udzia³ ma tak¿e w niej brzoza brodawkowata. Ponadto sporadycznie
wystêpuj¹: buk pospolity, sosna zwyczajna, modrzew europejski i topola
osika. Podszyt jest na ogó³ s³abo wykszta³cony. Uzyskuje w poszczegól-
nych p³atach zwarcie 5—10%. Najliczniej i najczêœciej roœnie w nim
kruszyna pospolita, z niewielkim udzia³em towarzyszy jej czeremcha ame-
rykañska, brzoza brodawkowata, brzoza omszona, jarz¹b pospolity, klon
jawor, grab pospolity i lipa drobnolistna. Bardzo dobrze i bujnie rozwiniête
jest runo, uzyskuj¹ce pokrycie 80—100%. Jest dosyæ bogate w gatunki.

Tilio-Carpinetum

Querco-Fagetea Fagetalia silvaticae

Ryc. 5. Schemat struktury pionowej gr¹du subkontynentalnego
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Czêsto i z du¿ym pokryciem rosn¹ w nim: kostrzewa olbrzymia, œmia³ek
darniowy, tojeœæ pospolita, rze¿usznik Hallera oraz borówka czarna,
której tak du¿y udzia³ œwiadczy o zaawansowanym procesie pinetyzacji
(borowaceniu zwi¹zanym z zakwaszeniem i degradacj¹ siedliska).
W niektórych p³atach bardzo du¿y udzia³ maj¹ tak¿e: k³osówka miêkka,
trzêœlica modra, skrzyp leœny oraz niecierpek drobnokwiatowy, który
w pewnych miejscach roœnie ³anowo. Z du¿¹ frekwencj¹, lecz nieznaczn¹
liczebnoœci¹ wystêpuj¹ niektóre gatunki typowe dla lasów liœciastych,
jak fio³ek leœny, turzyca leœna, kruszczyk szerokolistny czy trêdownik
bulwiasty. Warstwa mszysta w wiêkszoœci p³atów nie wykszta³ca siê,
a tam, gdzie wystêpuje, tworzy j¹ mech . Strukturê
pionow¹ gr¹du subkontynentalnego na tym terenie prezentuje ryc. 5.

d

Atrichum undulatum

. £ ê g j e s i o n o w o - o l s z o w y W. Mat. 1952
Fitocenozy charakteryzowanego zespo³u zajmuj¹ ³¹cznie niedu¿¹ po-

wierzchniê na terenie zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko
Buczyn”. Jego p³aty wystêpuj¹ g³ównie w obni¿eniach przylegaj¹cych do
olsu porzeczkowego przy zatopisku w oddziale 21., gdzie s¹ jego najwiê-
ksze powierzchnie oraz w¹skim pasem wzd³u¿ dolin niewielkich cieków
wodnych na ca³ym omawianym terenie, a zw³aszcza w oddzia³ach 21.

Fraxino-Alnetum

Fot. 6. Dobrze wykszta³cony fragment
³êgu jesionowo-olszowego

i 22. Zajmuj¹ one siedliska
bardzo ¿yzne, silnie wilgotne,
lecz niezatopione stagnuj¹c¹
wod¹. Woda w pod³o¿u jest
ruchoma, wystêpuje jej sp³yw
poziomy. Struktura pionowa i
sk³ad florystyczny s¹ typowe
dla tego zespo³u. Stwierdzono
w nim wystêpowanie zarówno
gatunku charakterystycznego
dla niego, jak i wiêkszoœæ
wyró¿niaj¹cych oraz charakte-
rystyczne dla zwi¹zku.
Zbiorowisko to, pomimo nie-
du¿ej powierzchni, nale¿y do
najlepiej wykszta³conych i
zachowanych oraz najcenniej-
szych przyrodniczo na oma-
wianym terenie. Drzewostan
jest wykszta³cony klasycznie.
Uzyskuje zwarcie 80—90%.
Jest ró¿nowiekowy. Tworzy go
wy³¹cznie olsza czarna.
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Najstarsze drzewa osi¹gaj¹ ponad sto lat (nawet 140) i okaza³e rozmiary
ponad 200 cm obwodu. S¹ one jednak nieliczne, lecz wci¹¿ maj¹ dobr¹
kondycjê zdrowotn¹. Podszyt w poszczególnych p³atach uzyskuje zwarcie
10—20%. Najczêœciej i najliczniej wystêpuje w tej warstwie kruszyna
pospolita (gatunek wyró¿niaj¹cy) i bez czarny. Ponadto ze znacznie
mniejszym udzia³em rosn¹: podrost olszy czarnej i dêbu szypu³kowego,
jarz¹b pospolity i kalina koralowa. Runo w fitocenozach omawianego
zespo³u jest bardzo bujnie rozwiniête. Jego pokrycie wynosi w wiêkszoœci
90—100%. Jest bogate florystycznie. Na ogó³ w poszczególnych p³atach
wystêpuje powy¿ej 20 gatunków. Mo¿na w nim wyró¿niæ 3 podwarstwy:
C1, C2 i C3 (ryc. 6). Najwy¿sz¹ C1 tworz¹: tojeœæ pospolita, pokrzywa
zwyczajna, wietlica samicza, starzec jajowaty, œmia³ek darniowy, trêdo-
wnik bulwiasty, niecierpek pospolity i kostrzewa olbrzymia; œrodkow¹
C2: œwierz¹bek orzêsiony, turzyca d³ugok³osa, skrzyp leœny, rdest
ostrogorzki, czyœciec leœny, turzyca leœna, gajowiec ¿ó³ty, czworolist
pospolity, nerecznica krótkoostna, karbieniec pospolity; a najni¿sz¹ C3:
œledziennica skrêtolistna, szczawik zajêczy, jaskier rozes³any, czartawa
drobna, gwiazdnica bagienna, zawilec gajowy i turzyca rzadkok³osa.
W warstwie zielnej, najczêœciej, i z najwiêkszym stopniem pokrycia,
wystêpuj¹: kostrzewa olbrzymia, turzyca rzadkok³osa, tojeœæ pospolita,
gajowiec ¿ó³ty, szczawik zajêczy i malina w³aœciwa. Bardzo licznie
w niektórych miejscach roœnie tak¿e skrzyp leœny i œwierz¹bek orzêsiony.
Warstwa mszysta jest w wiêkszoœci p³atów s³abo wykszta³cona lub jej
brak. Tworz¹ j¹ g³ównie mchy: i .Atrichum udulatum Plagiomnium afine
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Ryc. 6. Schemat struktury pionowej ³êgu jesionowo-olszowego
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e. K w a œ n a b u c z y n a n i ¿ o w a
W. Mat. et A. Mat. 1973

Zespó³ kwaœnej buczyny ni¿owej jest najbardziej typowo wykszta³co-
nym, najlepiej zachowanym i w zwi¹zku z tym najcenniejszym
przyrodniczo zbiorowiskiem w uroczysku. Pod wzglêdem walorów
przyrodniczych nie ustêpuje najcenniejszym fitocenozom tego zespo³u,
wystêpuj¹cym w województwie œl¹skim, jak np. objêtych ochron¹ w
rezerwatach: „Segiet” w Bytomiu, „Murcki” w Katowicach czy komple-
ksie leœnym w Reptach Starych, tak¿e proponowanym do ochrony.
£¹czna powierzchnia kwaœnej buczyny ni¿owej nale¿y, obok gr¹du
subkontynentalnego i boru

Luzulo pilosae-Fagetum

mieszanego, do najwiêkszych na tym terenie.
Jej du¿e zwarte p³aty znajduj¹ siê g³ównie w oddzia³ach 21. (pododdzia³
a) i 20. (pododdzia³ c), ponadto w mniejszych fragmentach wystêpuje
jeszcze w pododdzia³ach b i d oddzia³u 21. oraz w pododdziale a oddzia-
³u 20. W przeciwieñstwie do gr¹du i boru mieszanego opisywane zbioro-
wisko ma w pe³ni naturalny charakter. Struktura pionowa (ryc.7) i sk³ad
florystyczny w fitocenozach tego zespo³u s¹ typowe. Drzewostan jest
ró¿nowiekowy. We wszystkich p³atach dominuj¹ drzewa stare osi¹ga-
j¹ce wiek 120 lat, a w niektórych partiach nawet ponad 150 lat. W
wiêkszoœci s¹ one bardzo okaza³e i uzyskuj¹ w pierœnicy ponad 200 cm,
a w niektórych przypadkach nawet 300 cm obwodu (tab. 1) i wysokoœci

Fot. 7. Bukowy starodrzew o œwicie
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Fot. 8. Buczyna w fazie naturalnego starzenia
— rzadki widok w naszych lasach

powy¿ej 30 m. Poza nielicznymi wyj¹tkami s¹, pomimo pokaŸnego wieku,
w dobrej kondycji zdrowotnej. O du¿ym stopniu naturalnoœci tego
zbiorowiska œwiadczy dobre odnawianie siê buka. Wystêpuje on zarówno
w warstwie krzewów, której jest g³ównym (choæ nielicznym) sk³adnikiem,
jak i w runie, gdzie jego siewki wystêpuj¹ czêsto, a po latach obfitego
owocowania buka, nawet masowo. Warstwa drzew we wszystkich
p³atach jest dobrze wykszta³cona. Jej zwarcie wynosi 70—90%, mimo ¿e
drzewa rosn¹ w du¿ym rozrzedzeniu. Jest to efektem silnego rozbudo-
wania ich koron. S¹ one bardzo roz³o¿yste i nisko uga³êzione, powoduj¹c
prawie ca³kowite ocienienie pod³o¿a. Drzewostan buduje g³ównie buk
pospolity. W niektórych p³atach, z ró¿nym, lecz niezbyt du¿ym udzia³em,
wystêpuj¹ w domieszce brzoza brodawkowata i d¹b szypu³kowy. Podszyt
o zwarciu w poszczególnych p³atach 5—20% tworz¹ podrosty drzew —
buka pospolitego, klonu jaworu, sporadycznie lipy drobnolistnej i grabu
pospolitego oraz krzewy — bez czarny i czeremcha amerykañska. Typo-
wo dla tego zespo³u jest wykszta³cone runo, zarówno pod wzglêdem
pokrycia (stopieñ ocienienia przez roœliny zielne pod³o¿a), jak i sk³adu
florystycznego. W wiêkszoœci p³atów osi¹ga ono 40—60%.
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W niektórych miejscach runo mo¿e mieæ pokrycie du¿o mniejsze lub
rozwija siê œladowo, a pod³o¿e zaœciela jedynie gruba warstwa s³abo
roz³o¿onej œció³ki z liœci buka. Wysok¹ frekwencjê i du¿y udzia³ iloœcio-
wy w tej warstwie ma borówka czarna, œmia³ek pogiêty, kosmatka
ow³osiona, wiechlina gajowa i wietlica samicza. Z innych gatunków
nieco czêœciej wystêpuje jeszcze konwalijka dwulistna, szczawik zajêczy,
rze¿usznik Hallera, nerecznica samcza, kruszczyk szerokolistny, fio³ek
leœny i gruszynka jednostronna. Warstwa mszysta rozwiniêta jest s³abo
i stwierdzono j¹ w niewielu p³atach. Uzyskuje tam pokrycie 5—20%.
Tworz¹ j¹ g³ównie: , i

.
Cennym walorem przyrodniczym w fitocenozach kwaœnej buczyny

ni¿owej na omawianym terenie s¹ pozostawione, powalone k³ody i po³a-
mane konary, a tak¿e stoj¹ce martwe pnie. Jest to naturalny aspekt
fizjonomii starszych drzewostanów, z ograniczon¹ ingerencj¹ cz³owieka.
Zwiêksza to w du¿ym stopniu bioró¿norodnoœæ lasu, dostarczaj¹c siedlisk
i bazy pokarmowej dla wielu organizmów, zw³aszcza grzybów, œluzowców,
owadów oraz ptaków.

Mnium hornum Dicranella hetromalla Atrichum
udulatum

Ryc. 7. Schemat struktury pionowej kwaœnej buczyny ni¿owej
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4. Grzyby

Charakterystycznym elementem lasu naturalnego, zw³aszcza w okresie
letnio-jesiennym, jest niezwykle bogata mykoflora. Szczególnie zauwa-
¿alne s¹ grzyby kapeluszowe, pojawiaj¹ce siê czasami w du¿ych iloœciach.
Wiêkszoœæ gatunków ma postaæ mikroskopijnych, nitkowatych strzêpek,
przerastaj¹cych pok³ady leœnej œció³ki, roœlinne tkanki, a nawet pad³e
zwierzêta. Jako organizmy cudzo¿ywne pobieraj¹ z nich substancje orga-
niczne, rozk³adaj¹c je na proste zwi¹zki chemiczne. W pewnych okresach
grzybnia wytwarza owocniki, które rozsiewaj¹ zarodniki. Z racji swych
kszta³tów i barw stanowi¹ prawdziw¹ ozdobê lasu. Grzyby pe³ni¹ ogro-
mn¹ rolê w przyrodzie. Jedne gatunki wchodz¹ w symbiotyczne zwi¹zki
z roœlinami, czêsto warunkuj¹c ich ¿ycie (np. storczyki), inne — tzw.
saprofity, ¿ywi¹ siê wszelkimi martwymi tkankami, skutecznie oczysz-
czaj¹c Ziemiê z obumar³ych szcz¹tków, jeszcze inne — paso¿ytnicze, s¹
elementem tzw. walki o przetrwanie. Opisywane uroczysko, podobnie jak
wiêkszoœæ œl¹skich lasów, jest jednak doœæ ubogie pod tym wzglêdem.
Najbardziej widoczne s¹ grzyby paso¿ytnicze, atakuj¹ce chore i stare

Fot. 9. Wroœniak — pospolity grzyb,
rozk³adaj¹cy martwe drewno

drzewa. Na bukach bêd¹
to wielkie kopyto-kszta³-
tne huby pospolite

i mniejsze,
gromadnie rosn¹ce, poma-
rañczowe ³uskwiaki z³ota-
we .
Na brzozach wyrasta po-
rek brzozowy

i pniarek obrze-
¿ony .
Na pniu starego dêbu, w
miejscu gdzie od³ama³a
siê przyciê¿kawa ga³¹Ÿ,
wyros³y efektowne, da-
chówkowato u ³o¿one
„talerze” ¿agwi ³uskowa-
tej .
U podstawy spróchnia-
³ych pni wielu gatunków
drzew pojawia siê w
du¿ych kêpach opieñka
nietrwa³a

, szkodl iwy
paso¿yt i jednoczeœnie
smaczny grzyb jadalny,

Fomes
fomentarius

Pholiota aurivella

Piptoporus
betulinus

Fomitopsis pinicola

Polyporus squamosus

Armillariella
tabescens
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lub st³oczone w jedn¹ masê pomarañczowe kêpy maœlanki .
Wiêkszoœæ wystaj¹cych z gleby pniaków, pozosta³ych po œciêtych przez
cz³owieka drzewach, zosta³a zaatakowana przez wroœniaki .,
maj¹ce wachlarzowate, zdobne koncentrycznymi strefami owocniki i
powszechnie znane, zbite w efektowne, brunatne p¹czki — purchawki
gruszkowate . Na martwych ga³¹zkach bzu czarne-
go mo¿na znaleŸæ bardzo ciekawego, imituj¹cego brunatne ludzkie ucho
uszaka bzowego , bêd¹cego cenion¹ przypraw¹
chiñskiej kuchni. Wielkoowocnikowe grzyby naziemne s¹ tu znacznie
rzadsze, reprezentowane miêdzy innymi przez go³¹bki ., ko-
Ÿlarze czerwone, powszechnie znane, truj¹ce muchomory . i
rzadziej podgrzybki . Pewn¹ osobliwoœæ stanowi sromotnik
bezwstydny , którego mo¿na ³atwo znaleŸæ, kieruj¹c
siê silnym zapachem padliny, jaki wydaje zlepiona œluzem warstwa
hymenalna. Grzyb w ten sposób zwabia muchy i wykorzystuje je do roz-
siewania zarodników (zoochoria). Jednym z najpospolitszych grzybów
jest tutaj ³uszczak zmienny , rosn¹cy groma-
dnie na opad³ym drewnie. Ma on charakterystyczny higrofaniczny kape-
lusz, zmieniaj¹cy barwê pod wp³ywem nasi¹kania wod¹. Nie ka¿dego
roku grzyby owocuj¹ — jest to uzale¿nione od pogody oraz od d³ugich,
czasem wieloletnich cykli ich rozwoju.

Hypholoma sp

Trametes sp

Lycoperdon pyriforme

Hirneola auriculajudae

Russula sp
Amanita sp

Xerocomus sp
Phallus impudicus

Kuehneromyces mutabilis

. Fauna

Œrodowisko lasu naturalnego obfituje w wiele ekologicznych nisz,
zamieszka³ych przez ró¿norodne gatunki zwierz¹t, zarówno te rozpow-
szechnione (eurytopowe), jak i formy w¹sko wyspecjalizowane (stenoto-
powe). Szczególn¹ wartoœæ posiadaj¹ tzw. ksylofagi, czyli zwierzêta
¿eruj¹ce na martwym drewnie, oraz dziuplaki zamieszkuj¹ce dziuple,
zazwyczaj wykute przez dziêcio³y w starych drzewach lub powsta³e
wskutek mrozowych spêkañ i od³amów. W dominuj¹cych powierzchniowo
lasach gospodarczych w Polsce martwe pnie i opad³e ga³êzie s¹ zazwy-
czaj skrupulatnie usuwane, wiêc trudno siê dziwiæ, ¿e powy¿sze ekofor-
my zwierz¹t, a tak¿e wiele gatunków saprofitycznych grzybów, s¹ rzadkie
i zagro¿one wyginiêciem. Na terenie GOP dodatkowym czynnikiem ogra-
niczaj¹cym jest tak¿e po³o¿enie opisywanego kompleksu leœnego w
centrum urbanistyczno-przemys³owej aglomeracji oraz jego stosunkowo
niedu¿a powierzchnia.

Fauna uroczyska dotychczas z pewnoœci¹ nie zosta³a w pe³ni poznana
i w tej dziedzinie nale¿y siê spodziewaæ jeszcze sporo interesuj¹cych
doniesieñ, zw³aszcza ¿e wiêkszoœæ zwierz¹t ma mo¿liwoœæ aktywnego
przemieszczania siê. Dlatego celowe jest w trakcie przyrodniczych space-
rów utrwalanie swoich obserwacji za pomoc¹ o³ówka, magnetofonu czy
aparatu fotograficznego.

5
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Zdecydowana wiêkszoœæ zwierz¹t bezkrêgowych skutecznie ukrywa siê
w glebie i w grubej warstwie œció³ki. ¯yj¹ tu niezliczone iloœci mikrosko-
pijnych pierwotniaków i nicieni, a tak¿e nieco wiêkszych roztoczy,
skoczogonków, wijów i d¿d¿ownic. Pe³ni¹ one bardzo wa¿n¹ rolê przy
rozk³adzie martwej materii organicznej, zapewniaj¹c jej nieprzerwan¹
cyrkulacjê w ekosystemie. Znaczne zaciemnienie dna lasu (zaledwie 1 do
2% œwiat³a pe³nego dociera do dna) sprawia, ¿e wewn¹trz panuje pó³-
mrok i du¿a wilgotnoœæ. Sprzyja to wystêpowaniu wielu form higrofil-
nych, jak np. stonogi czy l¹dowe œlimaki. Spotkaæ tu mo¿na tzw. œlimaki
nagie z rodziny pomrowiowatych i œlinikowych: œlinika wielkiego

, pomrowa czarniawego i pomrowiki
. Formy oskorupione, nale¿¹ce do rodziny winniczkowatych, reprezen-

tuje œlimak zaroœlowy .
Gromada owadów posiada niezliczon¹ liczbê gatunków, ale w przypad-

ku naszego lasu tylko niewielka ich czêœæ jest mo¿liwa do obserwacji.
Nale¿¹ do nich wa¿ki, muchówki, b³onkówki, chrz¹szcze i motyle. Wa¿ki
s¹ przedstawicielem starego, archaicznego rzêdu , którego pocz¹-
tki ewolucji siêgaj¹ karbonu. ¯y³y wiêc w czasach, kiedy Œl¹sk porasta³y
wêglotwórcze lasy utworzone przez roœliny zarodnikowe. Jak na ironiê,
ich wystêpowanie w „Uroczysku Buczyna” jest zwi¹zane ze wspó³czesny-
mi szkodami górniczymi, w wyniku których powsta³o zabagnione
zatopisko. Na jego dnie ¿yj¹ larwy wa¿ek, zaœ formy doros³e (imago)
patroluj¹ okolice, przemieszczaj¹c siê b³yskawicznie charakterystycznym
„helikopterowym” lotem. Mo¿na tu zaobserwowaæ miêdzy innymi takie
gatunki, jak ¿agnica , szablak i
wa¿ka p³askobrzucha . Do tej samej grupy nale¿¹ deli-
katne, niebiesko ubarwione pa³¹tki .

Muchówki , zwane inaczej dwuskrzyd³ymi, s¹ najliczniej wystê-
puj¹cymi owadami; nale¿¹ do nich powszechnie znane, uci¹¿liwe muchy
i komary. Ale ³udz¹co podobn¹ budowê ma tak¿e szereg gatunków
leœnych. Larwy „komaropodobnych” pozmroków ., kozió³ek
(komarnica .), ochotek . i komarów w³aœciwych

¿yj¹ w glebie i w wodzie, skutecznie przyczyniaj¹c siê do roz-
k³adu obumar³ych roœlin. Zaœ owady doros³e, wystêpuj¹c w ogromnych
rojach, stanowi¹ pokarm dla wielu zwierz¹t, podobnie jak muchy. Te
ostatnie maj¹ tu swoich przedstawicieli pod postaci¹ wielu gatunków,
takich jak b¹ki (b¹k ., œlepak .), ³owiki .,
bzygi ( — gnojka , mszycówka ),
muchy w³aœciwe i r¹czyce ( plujka .).
Mimo zewnêtrznego podobieñstwa zajmuj¹ one bardzo ró¿norodne nisze
ekologiczne; larwy od¿ywiaj¹ siê mu³em, zgni³ymi czêœciami roœlin, grzy-
bami, padlin¹, s¹ tak¿e paso¿ytnicze i drapie¿ne.

Arion
rufus Limax cinereoniger Deroceras
sp

Arianta arbustorum

Odonata

Aeshna cyanea Sympetrum vulgatum
Libellula depressa

Lestes barbara
Diptera

Petaurista sp
Tipula sp Tendipes sp

Culicidae

Tabanus sp Chrysops sp Asilus sp
Syrphidae Eristalis tenax Syrphus ribessi

Muscidae Tachinidae Calliphora sp
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Podobne do muchówek b³onkówki ró¿ni¹ siê g³ównie
posiadaniem dwóch par skrzyde³ oraz czêsto jadowitego ¿¹d³a. Do tej
grupy nale¿¹ po¿yteczne pszczo³owate ( trzmiel .,
pszczo³a .), osowate ( szerszeñ ) i mrówki

Hymenoptera

Apidae — Bombus sp
Apis sp Vespidae Vespa crabro

Fot. 10. Paj¹k bagnik z upolowan¹ b³onkówk¹

Fot. 11. Biegacz zielonoz³oty, chroniony przedstawiciel
chrz¹szczy, rzadko spotykany w uroczysku

Formicidae, a wiêc
owady spo³eczne, ¿y-
j¹ce w du¿ych i bardzo
du¿ych, zorganizowa-
nych grupach. Na
przyk³adzie mrówek
mo¿na ³atwo siê prze-
konaæ, ¿e ich znacze-
nie dla ¿ycia lasu jest
ogromne. Wœród b³on-
kówek wys t êpu j¹
formy roœlino¿erne
(galasówka), drewno-
¿erne (trzpiennik),
paso¿ytnicze (zg³êbiec)
i drapie¿ne (osa).

Rz¹d têgopokrywych obfituje w ró¿norodne gatunki
chrz¹szczy, z których naj³atwiej mo¿na zaobserwowaæ formy naziemne:
drapie¿ne biegacze i koprofagiczne ¿uki .
W œció³ce, pod kawa³kami opad³ej kory i ga³êzi stwierdzono wystêpowa-
nie biegacza gajowego , skórzastego ,
fioletowego , zielonoz³otego (fot. 11) i wrêgate-
go oraz szykonia . Pospolite ¿uki leœne

oczyszczaj¹ las ze zwierzêcych odchodów.

Coleoptera

Carabidae Scarabaeidae

Carabus nemoralis C. coriaceus
C. violaceus C. auronitens

C. cancellatus Pterostichus sp
Geotrupes silvaticus

Podobnymi czyœcicie-
lami s¹ nekrofagi, któ-
rych larwy od¿ywiaj¹ siê
padlin¹. Nale¿¹ do nich
kusaki (
cezarek

) i omarlice
( — grabarz

,
œcierwiec

, poœcierwka
.).

Do najbardziej efekto-
wnych owadów, daj¹-
cych siê przy tym ³atwo

Staphylinidae —
Staphylinus

caesareus
Silphidae

Nicrophorus vespillo
Oeceoptoma

thoracica
Thanatophilus sp
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obserwowaæ, nale¿¹ motyle (³uskoskrzyd³e ) z tzw. grupy
dziennych, nazwanych tak dla odró¿nienia od motyli nocnych, czyli ciem.
S¹ to zwierzêta otwartych przestrzeni, lubi¹ce s³oñce i ciep³o, tote¿ w

Lepidoptera

Fot. 13. Per³owce, nieczêsto obserwowane
w uroczysku

Fot. 12. Rusa³ka ceik, jeden z ³adniejszych motyli,
spotykany na leœnych polankach

g³êbi mrocznych lasów
mo¿na spotkaæ tylko
niewiele gatunków.
Nale¿y tu latolistek
cytrynek

, rusa³ka ceik
i

a d m i r a ³
. W miejscach

œwietlistych, na polan-
kach i duktach, mo¿na
podziwiaæ kolorowe ru-
sa³ki: pawika

, pokrzywnika
i kratnika

Gonopteryx
rhami
Polygonia c-album

Va n e s s a
atalanta

Inachis
io Aglais
urticae

oraz mniejsze,
niebiesko ubarwione modraszki.
Prawdziwym rarytasem s¹ rzad-
kie, ustawowo chronione mienia-
ki, z których wystêpuje w uro-
czysku pok³onnik osinowiec

i mieniak stru-
¿nik

Teren ten zamieszkuj¹ tak¿e
ró¿norodne gatunki zwierz¹t krê-
gowych. P³azy s¹ reprezentowa-
ne przez ¿aby i ropuchy, które
w zabagnionym rozlewisku maj¹
doskona³e warunki rozwoju.
Wszêdzie mo¿na napotkaæ pospo-
lite tak¿e na l¹dzie ¿aby trawne
i ropuchy szare. Natomiast z
wod¹ s¹ œciœle zwi¹zane tzw.
¿aby zielone, z których ¿aba
wodna tworzy tu ogromn¹ kolo-
niê. W skali Œl¹ska jest to zjawi-
sko wyj¹tkowe. Ciep³olubne
gady, nawet na terenach mniej

Araschnia levana

Limenitis populi
Apatura ilia.
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odkszta³conych, unika-
j¹ mrocznego wnêtrza
lasów bukowych, tote¿
pró¿no ich wypatrywaæ
w uroczysku. Z tej
grupy zaobserwowano
jedynie padalca, bezno-
g¹ jaszczurkê, zazwy-
czaj ukryt¹ w œció³ce.

Bardzo bogata, jak
na warunki Œl¹ska,
jest fauna ptaków. Do-
tychczas odnotowano
z tego terenu 58 gatun-

Fot. 14. Padalec, jedyny przedstawiciel gadów
zaobserwowany w uroczysku

ków, w wiêkszoœci leœnych, w tym 40 lêgowych, 3 zalatuj¹ce i 15 przelo-
tnych. Nale¿¹ do nich pospolite, spotykane tak¿e w parkach i na
skwerach gatunki: ziêba, kos, drozd œpiewak, rudzik, kapturka i sójka.
S¹ to te¿ gatunki naj³atwiejsze do obserwacji. Do ptaków typowo leœnych,
rozpowszechnionych, ale mniej znanych, nale¿¹: pierwiosnek, piecuszek,
œwistunka, strzy¿yk, gajówka, œwiergotek drzewny, pe³zacz ogrodów
i grubodziób. Polanki i brzegi lasu stanowi¹ ekotonaln¹ strefê dwóch
siedlisk, zajêt¹ przez takie gatunki, jak cierniówka, trznadel, dzwoniec,
zaganiacz i szczygie³. Na podkreœlenie zas³uguje du¿a liczba tzw. dziupla-
ków, najœciœlej zwi¹zanych z lasami naturalnymi. Dziêcio³y reprezentuje
pospolity dziêcio³ du¿y, ale tak¿e znacznie rzadsze: dziêcio³ czarny, zie-
lonosiwy, œredni i dziêcio³ek. Opuszczone przez nie dziuple s¹ miejscem
gniazdowania sikor (bogatka, czarnog³ówka, modraszka i sosnówka),
kowalika, szpaka i pleszki Z tej grupy zaobserwowano tak¿e a¿ trzy ga-
tunki mucho³ówek: szar¹, ¿a³obn¹ i najrzadsz¹ — bia³oszyj¹. Najwiêksze

.

Fot. 15. Mysz leœna, pospolity mieszkaniec lasu

dziuple, te po dziêciole
czarnym, zajmuje pusz-
czyk i go³¹b siniak, ga-
tunki nieczêste, zwi¹za-
ne ze starymi lasami liœ-
ciastymi. Do ptaków lê-
gowych uroczyska nale-
¿y tak¿e kuku³ka, wilga,
grzywacz i efektowne,
ci¹gle jeszcze rzadkie
drapie¿niki — myszo³ów
i jastrz¹b. Oprócz wy¿ej
wymienionych, mo¿na
tak¿e zaobserwowaæ
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Fot. 16. Mysz zaroœlowa, równie¿ czêsty mieszkaniec
uroczyska

Fot. 17. Sarna, najmniejszy i najpospolitszy
przedstawiciel jeleniowatych

ptaki zalatuj¹ce i przelotne. Do pierwszych nale¿¹ kaczki (krzy¿ówka
i cyraneczka) i czaple siwe, regularnie odwiedzaj¹ce rozlewisko, a tak¿e
okaza³e kruki, patroluj¹ce ca³y teren. W porze jesienno-zimowej dodatko-
wo mo¿na zobaczyæ goœci z dalekiej Pó³nocy — jemio³uszki, czy¿e i gile.

Uroczysko, wraz z s¹siaduj¹cymi lasami gospodarczymi, jest zamie-
szka³e przez kilka gatunków ssaków. Najliczniejsze s¹ gryzonie — mysz
leœna (fot. 15) i mysz
zaroœlowa (fot. 16) oraz
nornica ruda. W koro-
nach drzew ¿yje wie-
wiórka, powszechnie
znana, lecz coraz rzad-
sza. Owado¿erne s¹ re-
prezentowane przez
ryjówkê aksamitn¹ i
je¿a wschodniego. Wie-
czorem mo¿na zaob-
serwowaæ poluj¹ce nie-
toperze. Z grupy ssa-
ków drapie¿nych ¿yj¹
tu kuny, ³asice i lisy. W
lesie stosunkowo ³atwo
mo¿na zaobserwowaæ
œlady bytnoœci tzw.
zwierzyny ³ownej :
buchtowiska i miejsca b³otnych k¹pieli

dzika oraz odciœniê-
te w b³ocie lub œnie-
gu tropy zajêcy, sa-
ren, a nawet jeleni.
Jest to fakt godny
podkreœlenia, gdy¿
trudno jest uwie-
rzyæ, ¿e tak du¿e
zwierzê ta mog¹
swobodnie ¿yæ w
bezpoœrednim s¹sie-
dztwie ruchliwej
autostrady du¿ych
miast i zak³adów
przemys³owych.


