
Czasem to po prostu podążanie za zachciankami i pragnienie wyróżniania się spośród 

innych obszarów zabudowanych. Kapryśna natura miasta życzy sobie mieć coś, czego nie 

mają inne grody, mieściny czy nawet metropolie. Można domagać się krokodyla, ale to już 

było, a zresztą krokodyl to tylko kłopot. Można jednak zażądać każdej innej osobliwości, która 

zalśni jak rzadka perła w drogocennej kolii. Można chcieć ją sprowadzić zza siedmiu gór i 

siedmiu mokradeł. Czyżby właśnie w ten sposób natura Katowic zaspokoiła swe kaprysy i 

teraz może szczycić się bynajmniej nie miejskim liczydłem górskim, czy zgoła nie 

metropolitalną borówką bagienną? Jest i kolia: rezerwat przyrody chroniący przyrodnicze 

perły, jak misterna jubilerska oprawa. 
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Katowice 

 

Zgodnie z obiegową opinią Katowice to miasto silnie przekształcone przez przemysł i 

górnictwo, w którym brak naturalnych obszarów. Na szczęście ten stereotyp nie ma pokrycia 

w rzeczywistości. Pod względem lesistości Katowice zajmują czwarte miejsce w Polsce 

wśród miast na prawach powiatu i pierwsze w województwie. Co istotniejsze, katowickie lasy 

tworzą w większości zwarty kompleks, co jest ważne dla zamieszkujących je ptaków (Fot. 1) 

i ssaków (Fot. 2), których bogactwo nie ogranicza się tylko do dzików niepokojących 

mieszkańców południowych dzielnic miasta. 

Katowickie lasy mają charakter głównie gospodarczy, a skład gatunkowy drzewostanów 

w znacznej mierze jest zależny od działalności człowieka. Nie znaczy to jednak, że w obrębie 

miasta brak jest obszarów o charakterze zbliżonym do naturalnego. Świadczy o tym fakt, że 

na terenach leśnych Katowic zlokalizowanych jest kilka obszarów chronionych, w tym aż 

dwa rezerwaty przyrody (z zaledwie kilkudziesięciu w województwie śląskim).  

 

 



Rezerwat przyrody „Ochojec” 

Wśród przyrodników lasy Katowic słyną z tego, że na ich obszarze występuje kilka 

górskich gatunków roślin. Najbardziej znanym z nich jest liczydło górskie (Fot. 3), które to 

właśnie w Katowicach posiada jedno z najliczniejszych stanowisk w Polsce poza górami. 

Zostało ono odkryte w latach 70. przez Jerzego B. Parusela, dzisiejszego dyrektora Centrum 

Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Obecnie stanowisko jest chronione w rezerwacie 

florystycznym „Ochojec”, o powierzchni niespełna 27 ha. Nazwę zawdzięcza pobliskiej 

dzielnicy, znanej ze względu na położone w jej obrębie Górnośląskie Centrum Medyczne, 

znajdujące się zresztą w odległości kilkuset metrów od granic rezerwatu. Liczydło rośnie w 

płatach lasu łęgowego. Rezerwat i jego otoczenie (Fot. 4) są siedliskiem innych ciekawych 

gatunków roślin, uznawanych za rzadkie w regionie. Należą do nich między innymi bobrek 

trójlistkowy, tojeść bukietowa czy siedmiopalecznik błotny. Łącznie w rezerwacie „Ochojec” 

stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków roślin naczyniowych.  

Rośliny górskie występują w Katowicach nie tylko w „Ochojcu”. Istnieje cała grupa 

gatunków górskich, które można spotkać w lasach tego miasta, a fenomen ten był kilkukrotnie 

obiektem badań naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Wśród najciekawszych przykładów 

należy wymienić między innymi kokoryczkę okółkową czy goryczkę trojeściową, o której 

„górskości” świadczy to, że jej wizerunek umieszczono w logo Karkonoskiego Parku 

Narodowego. Niekiedy posiadają one liczne stanowiska, jak choćby wyjątkowo dekoracyjna 

ciemiężyca zielona (Fot. 5), występująca masowo w pobliżu dzielnicy Giszowiec.  

 

Rezerwat przyrody „Las Murckowski” 

Został utworzony już w 1953 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię ponad 100 ha i 

stanowi najcenniejszy przyrodniczo obszar w Katowicach. Nie wynika to jednak z faktu 

jakiegoś szczególnie dużego bogactwa florystycznego, a z tego, że większość powierzchni 

rezerwatu zajmują fitocenozy kwaśnej buczyny, które naturalnie należą do ubogich pod 

względem różnorodności gatunkowej (Fot. 6). Dominuje w nich buk pospolity, a runo ma 

charakter mszysto-trawiasty. W rezerwacie można spotkać duże ilości martwego drewna, 

które jest ważnym siedliskiem dla owadów i grzybów (Fot. 7). Wiek chronionych 

drzewostanów w większości przekracza 100 lat, a jego najstarsze fragmenty mają ponad 180 

lat, przy czym pojedyncze buki są jeszcze starsze. Monumentalne buczyny rezerwatu (Fot. 8) 

przywodzą na myśl dolnoreglowe, beskidzkie lasy, zwłaszcza, że jest on położony na stokach 

najwyższego punktu Katowic – Wzgórza Wandy – o wysokości 357 m n.p.m.  

 



Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy” 

Ostępy leśne Katowic są poprzecinane gęstą siecią drobnych potoków, niekiedy 

posiadających naturalne koryta i meandrujących (Fot. 9). Niektóre z nich dają początek 

całkiem sporym rzekom, jak choćby Kłodnica, która jest jedną z najdłuższych rzek 

Konurbacji Górnośląskiej. Jej obszar źródliskowy sąsiaduje z Katowickim Parkiem Leśnym i 

jest chroniony jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy” o powierzchni 

ponad 100 ha. Większość jego obszaru ma charakter wtórnego lasu mieszanego, silnie 

przekształconego przez gospodarkę leśną, stanowiącego jednak jedną z najważniejszych ostoi 

dużych ssaków w mieście (Fot. 10). Wzdłuż potoków zachowały się interesujące fragmenty 

lasów łęgowych, w których często zdarzają się wiekowe egzemplarze olchy czarnej. Wśród 

najciekawszych gatunków, które można spotkać w tamtejszych lasach, na szczególną uwagę 

zasługują rośliny objęte ochroną częściową: zimowit jesienny, ciemiężyca zielona, czosnek 

niedźwiedzi, wawrzynek wilczełyko oraz kruszczyk szerokolistny.  

Co ciekawe, przez Katowice przebiega dział wodny między zlewniami Wisły i Odry. 

Omawiany zespół przyrodniczo-krajobrazowy został powołany właśnie między innymi dla 

ochrony zasobów hydrologicznych wododziału. 

 

Użytek ekologiczny „Płone Bagno” 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w mieście, którego przyroda przez dziesiątki lat 

borykała się z negatywnym wpływem przemysłu i górnictwa, zachował się ekosystem 

mokradłowy, należący do najbardziej wrażliwych układów przyrodniczych. Jest nim 

niewielkie torfowisko o nazwie „Płone Bagno”, chronione jako użytek ekologiczny. Ma ono 

charakter torfowiska wysokiego, czyli takiego, które jest zasilane wyłącznie przez wody 

opadowe. Ze względu na specyficzne uwarunkowania siedliskowe, w jego obrębie występują 

rośliny, których próżno szukać w innych częściach Katowic. Są one też skrajnie rzadkie w 

skali całej aglomeracji i objęte ochroną prawną. Należą do nich między innymi: bagno 

zwyczajne, modrzewnica zwyczajna czy rosiczka okrągłolistna, a także wiele chronionych 

gatunków mszaków. 

Cenne jest nie tylko samo torfowisko, ale także otaczające je zbiorowiska leśne, których 

różnorodność jest uwarunkowana dużym zróżnicowaniem siedliskowym. Najciekawsze z nich 

to bór bagienny, w którym także można spotkać liczne gatunki torfowiskowe. Wyróżnia się 

rozluźnionym drzewostanem z sosną zwyczajną i brzozą omszoną oraz dużym zabagnieniem. 

Jedną z interesujących roślin, która licznie występuje w płatach tego zbiorowiska, jest 



borówka bagienna – najwyższy krajowy przedstawiciel borówek, której krzewy osiągają 

wysokość 1 metra.  

Niestety, Płone Bagno nadal jest silnie zagrożone. Obserwuje się zanikanie część 

rzadkich gatunków, a samo torfowisko z roku na rok zmniejsza swoją powierzchnię na 

korzyść boru bagiennego. Niekorzystne zmiany wynikają ze zmian stosunków wodnych.  

 

 

To tylko kilka z atrakcji, które zasługują na popularyzację i stanowią osobliwości 

przyrodnicze Katowic. Można się z nimi zapoznać dzięki gęstej sieci szlaków rowerowych i 

pieszych, a także doskonale rozwiniętej komunikacji miejskiej miasta, która zapewnia 

dogodny dojazd niemal do każdego z wymienionych obiektów. Sprawia to, że stają się one 

idealnymi miejscami na niedzielny spacer (Fot. 11). Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, 

katowickie lasy mają ogromny potencjał w dziedzinie promocji miasta, a przyroda miasta 

decyduje o jakości życia jego mieszkańców.  

 

 

 

Fot. 1. Jastrząb (fot. M. Wąsiński) 

 



 

Fot. 2. Jeż europejski (fot. M.Wąsiński) 

 



 

Fot.. 3. Liczydło górskie (fot. W.Zarzycki) 

 



 

Fot.. 4. Okolice rezerwatów Ochojec (fot. M. Wąsiński) 

 

 

Fot.. 5. Ciemiężyca zielona (fot. W.Zarzycki) 

 



 

Fot.. 6. Ubogie runo kwaśnej buczyny (fot. M. Wąsiński) 

 

 

Fot.. 7. Martwe drewno z soplówką bukową w rezerwacie Las Murckowski (fot. M. 

Wąsiński) 



 

Fot.. 8. Jesień w Lesie Murckowskim (fot. M. Wąsiński) 

 

 

Fot.. 9. Jeden z katowickich potoków (fot. M. Wąsiński) 

 



 

Fot.. 10. Jeleń europejski (fot. M. Wąsiński) 

 

 

 

Fot.. 11. W lesie murckowskim (fot. M. Wąsiński) 

 

 


