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Serdecznie zapraszam na spacer ścież-
ką edukacyjno-przyrodniczą „Dzika Pro-
menada”, zlokalizowaną w Zabytkowym  
Parku Pszczyńskim. W  trakcie spaceru 
możliwe jest zapoznanie się z  najciekaw-
szymi krajobrazowo i przyrodniczo atrak-
cjami parku, stanowiącego jednocześnie 
doskonałą przestrzeń do edukacji, rekre-
acji oraz turystyki, zarówno dla małych, jak 
i  dużych odkrywców. Z  rozmieszczonych 
na trasie tablic informacyjno-dydaktycz-
nych można dowiedzieć się o  złożoności 
świata przyrody oraz poznać interesujące 
ciekawostki z życia flory i fauny. Zapropo-
nowane dwie alternatywne trasy do wybo-
ru pozwolą odetchnąć od miejskiego zgieł-
ku i zatopić się w przyrodę, która w parku 
pszczyńskim jest na wyciągnięcie ręki.

Życzę powodzenia i  miłego wypoczynku 
w Pszczynie - Zielonej Perle Górnego Śląska!

Burmistrz Pszczyny 
Dariusz Skrobol
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Poznawanie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego na pieszo czy też rowerem 
to świetna przygoda. W trakcie wycieczki zdobędziecie dużą wiedzę o tym 
niesamowitym miejscu, występującej tutaj szacie roślinnej oraz o przedsta-
wicielach świata zwierzęcego, które możecie spotkać na trasie ścieżki. To, 
czego dowiecie się na temat tego niezwykłego miejsca, możecie po zakoń-
czeniu spaceru sprawdzić w szybki sposób za pomocą questingu - zagadko-
wego zwiedzania, które dla Was przygotowaliśmy.

GOTOWI? TO ZACZYNAMY!

QUESTING, czyli zagadki  
o Zabytkowym Parku Pszczyńskim
i jego bogactwie przyrodniczym

Gatunkami drzew, które można spotkać w Zabytkowym  

Parku Pszczyńskim, są: 

A) Sosna limba, dąb omszony, olsza zielona

B) Sosna wejmutka, dąb szypułkowy, olsza czarna

C) Sosna oścista, dąb ostrolistny, olsza czerwona

Pojawienie się żubrów na tych terenach jest niezwykle ciekawą historią. Rozpoczęły ją zaledwie cztery sztuki, które książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg von Pless sprowadził do Puszczy Pszczyńskiej z ostępów Puszczy Białowieskiej. Czy pamiętacie, w którym to było roku?A) 1989 r.
B) 1865 r.
C) 1410 r.
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Ciekawostki historyczne

• Zabytkowy Park Pszczyński na przestrzeni wieków 
zmieniał kompozycyjnie swój charakter. Jeszcze 250-
300 lat temu założenie parkowe przylegające bezpo-
średnio do pałacu książąt pszczyńskich posiadało styl 
ogrodów francuskich, jak to było wówczas modne 
wśród koronowanych głów europejskich. Swój angiel-
ski, naturalistyczny charakter, park uzyskał dopiero na 
przełomie XIX/XX wieku za sprawą książąt Hochberg 
von Pless. Takie otoczenie i  spójny styl parku zam-
kowego, który płynnie przechodzi w bardziej dziksze, 
zachodnie rejony i ostatecznie w tereny leśne - zacho-
wały się po dziś dzień.

• Wszystkie żubry rejestrowane są w  tzw. Księgach 
Rodowodowych Żubrów. Spisywane są osobniki ży-
jące w  hodowlach zamkniętych, półwolnych oraz 
ze stad wolnościowych. W Polsce wolne populacje występują m.in. w Pusz-
czy Białowieskiej, Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, w   zachodniej Pol-
sce oraz Lasach Janowskich czy Puszczy Rominckiej. Księga Rodowodowa 
Żubrów jest historycznie pierwszą tego typu ewidencją dzikiego gatunku 
na świecie. Początki prac przygotowawczych do pierwszego wydania się-
gają 1923 roku, czyli czasów restytucji gatunku, a  pierwszy zeszyt uka-
zał się w  roku 1932. Obecnie księga wydawana jest corocznie. Jej redakcja  
wraz z archiwum dokumentacyjnym mieści się w Białowieskim Parku Naro-
dowym.  

Gatunkami chronionymi, które możecie 
spotkać na trasach ścieżki edukacyjno - 

przyrodniczej „Dzika Promenada”  
w Zabytkowym Parku Pszczyńskim są:

A) zimorodek zwyczajny, bóbr europejski, wydra
B)  bażant, karczownik ziemnowodny, salwinia 

pływająca
C) mysz polna, myszołów, szablak krwisty
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Ścieżka edukacyjna - lekcja przyrody w terenie
Dla mieszkańców aglomeracji śląskiej (i  nie tylko) świat 
przyrody jest miejscem odpoczynku, refleksji i  potrzeby 
wynikającej z  naturalnej chęci przebywania wśród cudów 
natury. Doświadczenie tych wszystkich gwarantów świata 
flory i fauny wśród pięknego krajobrazu, można zaspokoić 
w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, który ze względu na war-
tości historyczne i naukowe oraz zachowaną autentyczność, 
a  także integralność z  jedną z  najcenniejszych rezydencji 
arystokratycznych w Polsce, został uznany za Pomnik Histo-
rii w 2021 roku. Cały kompleks parkowy składa się z trzech 
spójnych części kompozycyjnych. Parku zamkowego z jego 
główną atrakcją - Muzeum Zamkowym, od wieków siedzibą 
kolejnych rodów książąt pszczyńskich. Pośród zachowane-
go starodrzewia bukowego, dębowego i sosnowego wiją się 
alejki spacerowe. Mostki łukowe, stawy, wysepki oraz ma-
lownicze rozlewiska Pszczynki dopełniają romantycznego 
charakteru otoczenia w stylu angielskim. Pomiędzy nimi kryją się obiekty małej architektury, m.in. owalny 
pawilon herbaciany czy brama chińska. Prawdziwą atrakcją są również okazałe, kwitnące rododendrony oraz 
dekoracyjne krzewy azalii. Do  parku zamkowego od wschodu przylega park dworcowy z Zagrodą Wsi Psz-
czyńskiej, a od zachodu park „Zwierzyniec” z Pokazową Zagrodą Żubrów. To w tej części parku spotkać się 
można „oko w oko” z królem prastarych puszcz - żubrem oraz odbyć ciekawą wycieczkę po ścieżce edukacyj-
no - przyrodniczej „Dzika Promenada”.  Trasa ścieżki składa się z kilkunastu przystanków, na których można 
zapoznać się z bogactwem świata flory i fauny tego pięknego kompleksu parkowego, przechodzącego płynnie 
w las. Ścieżka dzieli się na dwie pętle: krótszą - „Tropem żubra” - o długości 3,7 kilometra i dłuższą - „Cyranka” 
- o długości 7,2 kilometra. Do przejścia pierwszej potrzeba około godziny. Pokonanie drugiej zajmie około  
2 - 3 godzin. Jest ona przeznaczona dla bardziej wymagających turystów. 
Przy obu trasach, w  odległości kilkuset metrów, ustawiono tablice informacyjne omawiające m.in. te-
matykę ekosystemu lasu, łąki oraz rzeki Pszczynki, a  także hodowlę żubrów czy spotykane po drodze 
różnorodne formy świata roślinnego i zwierzęcego. Niedaleko Pokazowej Zagrody Żubrów stoi altana dla 
turystów, idealne miejsce odpoczynku przed dalszą wędrówką. Można stąd podziwiać zbiorowisko roślin-
ne łąk cechujących się zmiennymi warunkami wilgotnościowymi. Przy odrobinie szczęścia wypatrzymy 
pojawiającego się przelotem orła bielika, a także żurawie, gęsi, ślepowrony, łabędzie oraz różne gatunki 
kaczek, a z ssaków dziki oraz sarny.

Obie pętle mają wspólnych pięć pierwszych przystanków. Po przejściu bramy wejściowej do parku zapo-
znać można się kolejno z:
• ekosystemem rzeki Pszczynki, która ciągnie się łącznie przez 45 kilometrów (cz. I); 
• historią pszczyńskich żubrów, która rozpoczęła się w 1865 roku;
• gospodarowaniem wodami poprzez system kanałów, jazów wraz z przepustami i stawów;
• historią gospodarki leśnej, hodowli lasu i czym w ogóle jest las.

Edukacyjna przygoda z przyrodą w Zabytkowym 
Parku Pszczyńskim
Trasa „Tropem żubra”/ Trasa „Cyranka”
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Po wyjściu z drzewostanu na leśny dukt, trasy rozdzie-
lają się. Podążając w  prawo dłuższym, czarnym szla-
kiem „Cyranka” dowiemy się o:
• formach ochrony przyrody w  Polsce i  zapoznamy się 

z historią i ekosystemem kanału Młynówki (cz. I);
• ekosystemem największego w  parku pszczyńskim 

stawu Cyranka oraz gospodarką łowiecką;
• przy zakole Młynówki (cz. II) przeczytamy o  wy-

kształconej tutaj florze;
• sposobach gospodarowania Polskiego Związku Węd-

karskiego i o świecie zwierzęcym stawu Łącka Grobla;
• gospodarce stawowej w  dawnych czasach i  obec-

nych oraz o historii nasypu ziemnego, tzw. Łąckiej 
Grobli;

• korytarzach ekologicznych i ich znaczeniu dla świa-
ta przyrody oraz o  ciekawostkach przyrodniczych 
związanych z Pszczynką (cz. II);

• pielęgnowaniu oraz użytkowaniu lasu;
• sukcesji ekologicznej przy środowisku wilgotnych 

łąk, szuwarów i zarośli wierzbowych.

Z  kolei, gdy po wyjściu na dukt leśny, gdzie trasy się 
rozdzielają, zdecydujemy się na krótszy wariant zielo-
nej trasy „Tropem żubra” zapoznamy się z:
• ekosystemem śródleśnej łąki oraz lasu (cz. I);
• światem dzięciołów zamieszkujących park pszczyń-

ski i środowiskiem przyrodniczym lasu (cz. II).

Obie ścieżki poprowadzono malowniczymi terenami 
leśnymi, wilgotnymi, śródleśnymi łąkami z  bujnie roz-
wijającą się szatą roślinną. Znajdujemy się w otoczeniu 
starodrzewia parku pszczyńskiego, pośród którego uni-
kalną lokalizację ma Pokazowa Zagroda Żubrów. Jest to jedyne takie miejsce w Europie, gdzie zaledwie 
kilkaset metrów od tętniącej życiem, gwarnej starówki miejskiej, można zobaczyć przedstawicieli daw-
nej plejstoceńskiej megafauny - żubry.  Ścieżki pozwalają na bezpośredni kontakt i obcowanie z dziką 
naturą praktycznie bezpośrednio w mieście - Zielonej Perle Górnego Śląska. Park „Zwierzyniec” poło-
żony jest na obszarze, na którym pierwotnie panowały niżowe nadrzeczne łęgi jesionowo - wiązowe 
oraz - w wyższych partiach terenu - lasy liściaste z przewagą lip szerokolistnej i wąskolistnej, grabów 
pospolitych i dębów szypułkowych oraz bezszypułkowych, a także uboższe siedliska borowe. Ta szata 
roślinna została jednak całkowicie zmieniona przez gospodarkę człowieka. Jednak mimo upływu cza-
su, zachowali się potężni świadkowie historii - ostańce dębów szypułkowych, sosen pospolitych oraz 
modrzewi europejskich czy wiązów szypułkowych, sięgający nawet końca XVIII wieku. Tereny parku 
zwierzynieckiego były także świadkami krwawych wydarzeń związanych z wojnami i powstaniami ślą-
skimi. Blisko Pokazowej Zagrody Żubrów znajduje się cmentarz wojenny Trzy Dęby - miejsce pochówku 
żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bitwie pod Ćwiklicami oraz powstańców śląskich, a nieco dalej 
w lesie - harcerzy rozstrzelanych we wrześniu 1939 roku przez Niemców. 
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Pszczynka to najdłuższa rzeka, jaka przepływa przez Zabytkowy Park Pszczyński, ale nie ogranicza się ona jedynie do jego terenu. Swój początek ma we wsi Szeroka niedaleko Jastrzębia-Zdroju i ciągnie się na długości 45 kilometrów, uchodząc do jednej z największych rzek w Polsce. Czy pamiętacie, z jaką rzeką łączy się Pszczynka?
A) Wartą
B) Wisłą
C) Odrą

45 kilometrów - tyle ma największa rzeka płynąca przez 
historyczną ziemię pszczyńską, w tym przez park pszczyń-
ski. Pszczynka swoje źródła ma we wsi Szeroka, niedaleko 
Jastrzębia - Zdroju. Jest ona jednym z największych dopły-
wów Wisły, do której uchodzi w Jedlinie i w sensie hydrogra-
ficznym znajduje się w górnej części jej dorzecza. Na całym 
swym biegu (w  większości obwałowanym) charakteryzuje 
się niewielkim spadkiem. Powierzchnię zlewni Pszczynki 
oszacowano na około 362 km2. Do Pszczynki mają ujęcie 
takie potoki, jak: Pawłówka, Studzionka, Kanał Branicki, 
Dokawa i  Korzyniec. Dolina rzeczna pokryta jest głównie 
naturalnymi użytkami łąkowo - pastwiskowymi oraz lasami 
i dwoma większymi kompleksami stawów rybnych w okolicy Woli i Krzyżowic. 
Na przestrzeni wieków na Pszczynce zachodziło wiele zmian - ludzie od zawsze w mniejszym bądź większym 
stopniu przekształcali biegi rzek i dolin, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do wody oraz zabezpieczyć się przed 
nagłymi wezbraniami powodziowymi wynikającymi z roztopów wiosennych lub nawalnych deszczy. Pierw-
sze prace hydrologiczne związane z  regulacją Pszczynki miały miejsce za panowania Jana Henryka XI Ho-
chberg von Pless i zostały przeprowadzone przez książęcego inżyniera - Krauza. Kolejne regulacje wykonano  
w 1939 roku na odcinku 3 km, od ujścia Korzyńca do ujścia Pszczynki do 
Wisły. Największe prace melioracyjne wykonano jednak na przełomie lat 
50. i 60. XX wieku, kiedy to gruntownie uregulowano koryto rzeki i od-
wodniono nadrzeczne użytki zielone.
Rzekę wykorzystano także (jako żywioł wodny) do stworzenia sieci ka-
nałów i rozlewisk w parku zamkowym, na których utworzono wyspy. 
Uzyskano w ten sposób możliwość rozpostarcia łukowato wygiętych 
mostów. Dzięki temu rozwiązaniu osiągnięto uzupełnienie monu-
mentalnej bryły pałacu poprzez refleksyjne odbicie w lustrze wody 
- tym samym zaaranżowano wzmocnienie postrzegania i podkreśle-
nie efektu wyjątkowości parku pszczyńskiego. Pszczynka jest bar-
dzo bogata w ryby i choć na przestrzeni lat występujące tu gatunki 
i  ich liczebność mogą się zmieniać, to obecnie można wyodręb-
nić około 24 gatunków: karpie, płocie i szczupaki, a także leszcze 
i okonie. Sąsiadujące z rzeką stawy hodowlane przyczyniają się 
do obecności w wolno płynącym nurcie gatunków ryb obcego 
pochodzenia, jak np. amur biały. Na przestrzeni lat stwierdzono 
także obecność siedmiu gatunków pijawek, w tym pijawki kaczej, 
odlepki ślimaczej i małej. Charakterystycznym zwierzęciem dla 
rzeki jest pospolita kaczka krzyżówka. Pszczynka jest przykła-
dem rzeki, którą wykorzystano do tzw. kreowania krajobrazu. 
Jej nurt w okolicach zamku płynie wolno, dzięki czemu stwo-
rzono system malowniczych stawów w parku zamkowym. 

Pszczynka - 45 kilometrów dzikiej rzeki nizinnej
Trasa „Tropem żubra”/Trasa „Cyranka”
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Książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg von Pless wyznawał 
utrwaloną w tradycji dewizę „najpierw hodować, potem polować”. 
Rozwijał swoje pasje poprzez podróże, zarówno europejskie, jak 
i egzotyczne. Podczas jednej z nich, w 1860 roku, upolował żubra 
nizinnego w  ostępach Puszczy Białowieskiej (osobnik ten został 
podarowany Uniwersytetowi Hanowerskiemu w  Dolnej Saksonii). 
Jan Henryk XI Hochberg von Pless poddał wówczas administracji 
carskiej pomysł, aby reintrodukować jelenia w lasach Puszczy Bia-

łowieskiej, gdzie już końcem XVIII wieku nie występował. Wiązało się to z silnym ochłodzeniem klimatu na 
przełomie XVII/XVIII wieku (tzw. mała epoka lodowcowa), ale też nadmiernymi polowaniami. Wynikiem pro-
pozycji złożonej carowi - Aleksandrowi II Nikołajewiczowi Romanow - było otrzymanie w 1865 roku, 4 osob-
ników żubra w zamian za przesłanie 20 sztuk jeleni europejskich z Lasów Pszczyńskich, słynących wówczas 
w całej Europie z wzorcowo prowadzonej gospodarki leśno - łowieckiej i uchodzących za „jeleni raj”. Szybki 
i zarazem komfortowy transport cennych skrzyń z żubrami z Puszczy Białowieskiej do Lasów Pszczyńskich 
nastąpił, dzięki gwałtownemu rozwojowi szlaków kolei żelaznej. Trafiły na stację towarową w Murckach 
(dzielnica Katowic) i na początku przebywały w Leśnictwie Wygorzele w Lasach Górnych „Oberforsten”, gdzie 
do dyspozycji miały blisko 600 - hektarowy zwierzyniec, czyli wytyczony do życia teren. Następnie, w roku 
1891, zostały przeniesione do Lasów Dolnych „Niederforsten”, gdzie miały do dyspozycji około 11 000 ha 
lasów położonych między Cielmicami a Międzyrzeczem w Nadleśnictwie Pszczyna. Gdzie dziś, na 742 hekta-
rach, mieści się rezerwat przyrody „Żubrowisko” prowadzony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe - Nadleśnictwo Kobiór. Celem zachowania bogatej puli genowej żubrów, administracja książąt 
pszczyńskich dokonywała transferów osobników pomiędzy carską Puszczą Białowieską oraz niemieckimi 
ogrodami zoologicznymi. Dzięki troskliwej opiece i ochronie oraz prowadzeniu stada w systemie tzw. ho-
dowli półwolnej (niekontrolowana reprodukcja i okresowe zimowe dokarmianie) stado powiększyło się do 
74 osobników w 1919 roku. W tym samym roku nastąpił jednak ciąg tragicznych wydarzeń historycznych. 
W Puszczy Białowieskiej ginie od kuli kłusowniczej ostatni dziko żyjący żubr nizinny w Europie, z kolei na Ślą-
sku dochodzi do wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Zawierucha powstańcza oraz I wojna światowa 
spowodowały, że liczba żubrów spadała do zaledwie trzech sztuk. Przetrwały 19-letnia krowa Planta, 6-letni 
byk Plebejer oraz 4-letni byk Platon. Pierwsze dwa miały ogromny wkład w przetrwanie tego gatunku, bo 
zostały założycielami pszczyńskiej linii, co w dalszym rezultacie pozwoliło odrodzić się pszczyńskiemu, jak 
i europejskiemu stadu. Udział procentowy genów żubrów pszczyńskich Planty oraz Plebejera w populacji 
gatunku w 2016 roku wynosił odpowiednio 30% oraz 53%. Ciekawym faktem historycznym jest to, że wnuk 
Planty oraz Plebejera - byk Plisch, odegrał niebagatelną rolę w odbudowie białowieskiego stada żubrów 
w procesie restytucji gatunku w XX wieku. Pozostawił po sobie 48 potomków - tym samym jest uważany 
za protoplastę prawie wszystkich żubrów przemierzających dzisiaj ostępy prastarej Puszczy Białowieskiej.
Z kolei hodowlę żubrów w Puszczy Pszczyńskiej rozpoczętą przez księcia pszczyńskiego należy uznać 
za pierwszą w świecie próbę restytucji/reintrodukcji gatunku w ekosystemie leśnym w czasach współ-
czesnych. Dokonano tego 110 lat po zabiciu ostatniego, dziko żyjącego żubra na ziemiach niemieckich 
w 1755 roku oraz 58 lat przed zrealizowaniem planu restytucji żubra do wielkich kompleksów leśnych, 
co zostało zapisane w statucie Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubrów z roku 1923. 

HODOWLA PSZCZYŃSKA JEST NAJSTARSZĄ HODOWLĄ ŻUBRÓW NA ŚWIECIE,
A ŻUBRY TU HODOWANE ODEGRAŁY I ODGRYWAJĄ NADAL NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ

W PROCESIE RESTYTUCJI I RATOWANIA GATUNKU PRZED ZAGŁADĄ.
CHROŃMY ŻUBRY PSZCZYŃSKIE!
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Pszczyńskie żubry - król prastarych ostępów 
leśnych Europy na Śląsku 
Trasa „Tropem żubra”/ Trasa „Cyranka”
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Pszczyńska linia żubrów ma bardzo bogatą historię. 

Z pierwszą i zarazem najstarszą hodowlą w Polsce 

i na świecie wiążę się tradycja, którą jest nazywanie 

osobników, które przychodzą na świat w Pokazowej 

Zagrodzie Żubrów - ich imiona zaczynają się zawsze 

od dwóch liter. Czy wiecie, co to za litery?

A) AZ
B) UK
C) PL

POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW - JEDYNE TAKIE MIEJSCE W EUROPIE, GDZIE KILKASET METRÓW OD 
GWARNEJ STARÓWKI MIEJSKIEJ SPOTKAĆ MOŻNA… ŻUBRY

Końcem lat 90 - tych XX wieku zostały zainicjowane działania związane z tworzeniem planów i przygoto-
wywaniem dokumentacji inżyniersko - projektowej na wykonanie prac zmierzających do budowy Pokazo-
wej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim. Wspólne działania gminy Pszczyna oraz Agencji 
Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, pozwoliły na rozpoczęcie w czerwcu 2007 roku prac. Znajdującą 
się w sieci Regionalnej Edukacji Ekologiczno - Przyrodniczej Województwa Śląskiego, Pokazową Zagrodę 
Żubrów otwarto 1 czerwca 2008 roku.
Wśród parkowego starodrzewia, na powierzchni blisko 10 ha, stworzono system wybiegów wraz z niezbędną in-
frastrukturą (paśniki, zagrodą kwarantannową oraz magazyno - paśniki i garaże). Na terenie obiektu znajduje się 
także budynek edukacyjno - ekspozycyjny, w którym prowadzone są warsztaty, lekcje przyrody oraz  prezento-
wane ekspozycje stałe wraz z wystawami czasowymi. Niewątpliwym atutem ośrodka jest przestronny pomost 
widokowy, umożliwiający bezpośrednie podglądanie żubrów. System wybiegów oraz przeprowadzone w ich po-
bliżu ścieżki pozwalają zaobserwować także innych mieszkańców zagrody: daniele, jelenie, sarny, bażanty, a przy 
odrobienie szczęścia lisa rudego. Atrakcją dla zwiedzających są swobodnie przechadzające się pawie oraz gęsi, 
kozy, owce, barany, króliki i osioł. Bystre oko obserwatora i miłośnika przyrody dostrzec może zimorodka czatują-
cego na swe ofiary nad stawem oraz licznie występujące dzikie ptactwo, m.in. sikorki, kowaliki, raniuszki, dzięcioły, 
gile, dzwońce i pełzacze i inne.  Systematycznie poszerzana jest kolekcja dendrologiczno - botaniczna związana 
z tworzeniem miniogrodu botanicznego na terenie zagrody i prowadzeniem zajęć dydaktycznych o tej tematyce.
Pierwszymi mieszkańcami Pokazowej Zagrody Żubrów były dwa osobniki - Plista i Plawiant, przywiezione 
z  rezerwatu faunistycznego „Żubrowisko” w Lasach Pszczyńskich. W kolejnych latach liczebność stada 
oscyluje w okolicach sześciu sztuk. liczebność stada oscyluje w okolicach sześciu sztuk. Wszystkie osobni-
ki rodzące się w tym miejscu to przedstawiciele linii/sublinii pszczyńskiej, stąd też po narodzinach żubra 
organizowany jest konkurs na jego imię. Kultywując historyczną zasadę ciągłości w nazewnictwie, brane 
są pod uwagę tylko propozycje zaczynające się od liter „Pl”, co jest związane z historyczną, niemiecką 
nazwą Pszczyny - Pless. 
 
ŻUBR EUROPEJSKI
Żubr - nierozerwalnie związany z  ziemią 
pszczyńską od 1865 roku - to najwięk-
szy ssak lądowy naszego kontynentu. 
Osiąga 134 - 210 cm w  kłębie i  wagę 
niecałej tony. Żubry jako naturalne sie-
dlisko wybierają lasy mieszane z wilgotnymi 
i  bagnistymi łąkami. Żywią się głównie ziołami 
i  trawami, które stanowią 67% ich pokarmu. 
W ich menu znaleźć można blisko 370 gatunków 
roślin, chętnie zjadają liście, pędy i korę drzew. 
W  ciągu doby dorosły osobnik jest w  stanie 
zjeść od 40 kg do 60 kg pożywienia.
Charakterystyka żubrów:  
• rozwój fizyczny żubrów kończy się u krów 

w wieku 5 lat, a u samców w wieku 7 lat;
• dojrzałość płciową samice osiągają w wieku 

3 - 5 lat, samce w wieku 2 - 5 lat;
• ruja w populacjach wolnych przypada na okres od sierpnia do października. Ciąża trwa 254 - 279 dni, 
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przeciętnie 264 - 267 dni;

• młode rodzą się od kwietnia do grudnia, najczęściej od końca maja do lipca. Samica rodzi zwykle 
jedno, wyjątkowo i bardzo rzadko trafiają się ciąże bliźniacze;

• żubry żyją około 25 - 30 lat, w wolnych populacjach byki żyją do 20 lat, a krowy do 25 lat;
• potrafią biec z prędkością 40 km/h oraz pokonać przeszkodę o wysokości niespełna 2 m.

Występujące w Polsce żubry reprezentowane są przez podgatunek żubra nizinnego, w obrębie którego 
wyróżniono dwie linie genetyczne: nizinną i nizinno - kaukaską. W tej pierwszej mieści się linia pszczyń-
ska, która została zapoczątkowana w 1865 r. przez księcia Jana Henryka XI Hochberg von Pless. Historycz-
na linia pszczyńska ma swoją kontynuację w Pokazowej Zagrodzie Żubrów. Obecnie żubry żyją w Europie 
w populacjach wolnościowych oraz w  licznych hodowlach zamkniętych (rezerwatach, ogrodach zoolo-
gicznych, zagrodach pokazowych). Mimo pomyślnego rozwoju tego gatunku, nadal należy bacznie zwra-
cać uwagę na jego liczebność i poddawać stosownej opiece oraz chronić przed ryzykiem zmniejszenia 

populacji. W  2020 roku decyzją Międzynarodo-
wej Unii Ochrony Przyrody, żubr zmienił status 
w  Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych 
IUCN z  gatunku narażonego na wyginięcie 
(kategoria VU) na gatunek bliski zagrożeniu 
(kategoria NT). Jest to niewątpliwy sukces 
w  ochronie gatunku. Nadal wymagana jest 
jednak dalsza poprawa współistnienia żub-
rów we współczesnym zindustrializowanym 
świecie, możliwa jedynie w  ramach dobrej 
współpracy wielu partnerów i wypracowania 
najkorzystniejszych rozwiązań, przy pełnej 
społecznej akceptacji dla jego ochrony.

Pierwsze cztery żubry, na ziemię pszczyńską trafiły 

z wykorzystaniem, najszybszego wówczas środka 

transportu. Podpowiemy, że była to II połowa XIX 

wieku. Kolejna zagadka brzmi zatem: jaki środek 

transportu wykorzystano dla tak cennej przesyłki? 

A) Wóz konny
B) Samolot
C) Pociąg

Kanał Ulgi - odpowiednie gospodarowanie wodą
Trasa „Tropem żubra”/ Trasa „Cyranka”

Ludzie niemal od początku swojej historii wykorzystywali rzeki. Początkowo traktowano je jako świet-
ne trasy komunikacji. Z czasem zaczęto wykorzystywać cieki wodne tworząc kanały nawadniające pola 
uprawne, regulowano poziom wód poprzez system rowów oraz tworzono konstrukcje wałów przeciw-
działających niszczącej fali wezbrań powodziowych czy wód roztopowych, osuszano istniejące i  zakła-
dano nowe stawy, np. systemy spiętych stawów paciorkowych.  Krajobraz parku pszczyńskiego rów-
nież podlegał tego typu przeobrażeniom. Wodę, pełniącą bardzo ważną rolę w założeniu krajobrazowo 
- parkowym, rozprowadzono za pomocą kanałów, z których  jeden możemy właśnie obserwować w tym 
miejscu. Kanał Ulgi przeprowadzono przez park zwierzyniecki, który przechodząc pod ulicą Żorską zasila 
najbardziej na zachód wysunięty staw parku zamkowego, tzw. Łabędziok. By ten sztuczny system funk-
cjonował prawidłowo, potrzebne są dodatkowe urządzenia w postaci przepustów i  jazów (piętrzących 
wodę i pomagających utrzymać pożądany jej poziom, zarówno w kanałach, jak i stawach), a także mo-
stów umożliwiających poruszanie się po poprzecinanym kanałami obszarze.  Kanały takie jak ten z bie-
giem czasu nabierały coraz bardziej naturalnego charakteru, stwarzając dogodne warunki do zasiedlenia 
przez ptactwo wodno - błotne. Sztucznie stworzone siedlisko kanału upodobały sobie kaczki krzyżówki, 
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 5Las gospodarczy - las, gospodarka leśna, hodowla lasu

Trasa „Tropem żubra”/ Trasa „Cyranka”

„Nie było nas był Las; nie będzie nas, będzie Las.
Takie było oyców naszych zdanie (…)”

Sylwan: Dziennik nauk leśnych i Myśliwych - 1820 rok
Warszawa w drukarni N. Glucksberga,

Xsięgarza i Typografa Królewskiego Uniwersytetu*

łabędzie nieme oraz czaple siwe. W nadbrzeżnych gęstych zaroślach krzewów spotkać można niezwykle 
ruchliwego i małego ptaszka - strzyżyka woleoczko z charakterystycznym, bardzo często zadartym ku gó-
rze, szerokim ogonkiem. Wolno płynąca woda jest środowiskiem życia licznych ślimaków wodnych, w tym 
błotniarki stawowej, zatoczka rogowego i mulika uchowatego. Przewieszające się nad lustrem wody gałę-
zie nadbrzeżnych drzew i krzewów stanowią miejsce czatowania istnego klejnotu ornitologicznego parku 
pszczyńskiego - zimorodka zwyczajnego.

Robinia akacjowa
Drzewo zawdzięczające swoją nazwę od Jeana Robina, fran-
cuskiego botanika, który sprowadził ten gatunek do Europy. 
Ojczyzną jest Ameryka Północna. W Polsce znana od XVIII wie-
ku. Zwyczajowo nazywana jest „akacją”, ze względu na podo-
bieństwo do akacji rosnących głównie w Afryce, jednak drzewa 
te nie są ze sobą spokrewnione. Robinia należy do gatunków 
posiadających ciekawą zdolność, ogranicza bowiem rozwój ro-
dzimych roślin poprzez tworzenie zwartych kęp i wydzielanie 
do gleby związków allelopatycznych - toksycznych dla innych 
gatunków roślin. Zmienia tym samym skład chemiczny gleby, 
przez co ogranicza rozwój roślin przystosowanych do wzrostu 
na glebach o niewielkiej zawartości azotu.

*najstarsze leśne czasopismo naukowe wydawane obecnie na świecie, ukazujące się z małymi przerwami od 1820 roku. Jest pozycją wydaw-
niczą z szerokiego zakresu nauk leśnych, jednocześnie od 1882 roku organem naukowym Polskiego Towarzystwa Leśnego (PTL).

Las jest to zespół organizmów roślinnych ze znacznym ilościowym udziałem drzew rosnących w zwarciu, 
światem fauny oraz elementami przyrody nieożywionej (lokalny klimat, woda, gleba), pomiędzy którymi 
występują wzajemne wpływy i współzależności. O lesie można mówić tylko wówczas, gdy obszar zajęty 
przez drzewa jest na tyle wystarczająco duży, że pod sklepieniem koron panują zupełnie odmienne wa-
runki ekologiczne w stosunku do warunków znajdujących się obok. Las gospodarczy jest to forma lasu 
ukształtowana w wyniku planowej produkcji surowca drzewnego najwyższej jakości z zachowaniem nie-
zmiennego bogactwa siedliska. Prowadzenie gospodarowania lasami podlega racjonalnemu zarządzaniu 
zasobami i rozumnym ukierunkowywaniu naturalnych sił przyrody. Dawne księstwo pszczyńskie obejmo-
wało obszary leśne pierwotnej Puszczy Pszczyńskiej, wchodzącej w skład nizinno - wyżynnego kompleksu 
Puszczy Śląskiej, obejmującej pierwotnie blisko 400 tys. hektarów ziem. Obszar ten charakteryzował się 
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 5 bogactwem siedlisk, w tym tak cennych pod względem fitosocjologicznym, jak grądy, dąbrowy, buczy-
ny, a w dolinach rzecznych łęgi, olsy oraz siedliska borowe na wyniesieniach terenu. 
Początki planowej gospodarki leśnej (łącznie z wymiarowaniem i mapowaniem) w Lasach Pszczyń-
skich przypadają na okres przełomu XVII/XVIII wieku. Już w połowie XVIII wieku zapadła decyzja o za-
kazie wycinki lasów pod pretekstem poszukiwania złóż bogactw naturalnych na tych terenach. Koń-
cem XVIII wieku, oprócz wykorzystania naturalnego odnowienia lasów, rozpoczęto prowadzenie ich 
uzupełnień oraz powierzchniowych, sztucznych odnowień poprzez siew i sadzenie. Z biegiem lat na-
stępowała także systematyczna reorganizacja i udoskonalanie administracji leśnej. W XIX i XX wieku
w  książęcym majątku leśnym utworzono sieć spójnych architektonicznie leśniczówek, przysiółków 
oraz osad - siągarni z odpowiednim zapleczem (piekaroki, piwnice, studnie, stodoły, stajnie, szopy, 
drewutnie).  Najważniejszym celem książęcej gospodarki leśnej, szczególnie za czasów panowania 
Jana Henryka XI Hochberg von Pless, było utrzymanie, kształtowanie, odtwarzanie oraz wzbogacanie 
środowiska leśnego. Dukty leśne, pełniące rolę linii podziału powierzchniowego, obsadzano przy-
drożnymi zadrzewieniami. Tym samym w Lasach Pszczyńskich oraz parku zwierzynieckim spotkać 
można aleje z kasztanowcami białymi, dębami: szypułkowym, błotnym i czerwonym oraz sosnami 
pospolitymi.  W wyniku prowadzenia prac leśnych możemy dostrzec pośród najbliższego drzewosta-
nu potężne sosny wejmutki oraz dęby czerwone. Oba gatunki są obcego pochodzenia w  naszych 
rodzimych lasach, są to tzw. gatunki introdukowane. Ich ojczyzną jest Ameryka Północna, a zostały 
sprowadzone ze względu na łatwość obróbki drewna - sosna wejmutka oraz jako gatunek ochronny 
i pielęgnacyjny - dąb czerwony, który jednak po latach okazał się gatunkiem inwazyjnym w naszym 
kraju. Szczególnie w okresie jesiennym widoczne są przebarwiające się pojedyncze okazy modrzewia 
europejskiego. Wiosną zwraca uwagę kwitnąca na biało kokoryczka wielokwiatowa - roślina związa-
na z żyznym siedliskiem grądowym oraz kokorycz pusta o liliowo - różowych kwiatach. W miejscach 

cienistych dostrzec można kon-
walię majową. Wśród większych 
prześwitów w  drzewostanie runo 
pokrywa gęsty dywan turzycy 
drżączkowatej. Według lokalnych 
przekazów, w dawnych czasach jej 
źdźbła były wykorzystywane jako 
wypełnienie sienników i… końskich 
siodeł. Zauważyć można ponadto 
w  runie mniejsze płaty przedsta-
wiciela rodziny wiechlinowatych - 
trzcinnika piaskowego. W warstwie 
krzewów wybija się silnie ekspan-
sywna czeremcha amerykańska, 
także sprowadzona z Ameryki Pół-
nocnej w  celu poprawy wartości 

glebowych ubogich biocenoz leśnych. Ciekawym organizmem jest rulik nadrzewny. Śluzowiec ten, 
to organizm cudzożywny, posiadający zdolność poruszania się za pomocą nibynóżek w sposób ści-
śle skoordynowany.  Bardzo ważnym zadaniem w leśnictwie jest hodowla lasu. To dyscyplina nauk 
leśnych obejmującą m.in. tematykę powstawania i rozwoju drzewostanów. Dziedzina ta opracowuje 
zasady oraz technikę odnowienia lasu, podstawy pielęgnowania wraz z jego ochroną, kształtowaniem 
budowy i struktury lasu. Hodowla lasu łączy w sobie tematykę opartą na naukach przyrodniczych, jak 
meteorologia wraz z klimatologią, gleboznawstwo, botanikę, fitocenologię z fizjologią roślin, które 
razem stwarzają bazę wiedzy o danym siedlisku leśnym i o życiu drzewostanów. 
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Drzewo to pochodzi się z północnowschodniej Kanady 
oraz  USA, a do Polski trafiło w 1789 roku. W okolicach 
Pszczyny odnotowano okaz o obwodzie 355 cm i wyso-
kości 32 metrów, choć przeciętna dla tego gatunku to 30 
m. Charakteryzuje się pniem w młodości z cienką korą, 
następnie ciemniejącą i mocno popękaną. Posiada luź-
ną i wysoko osadzoną koronę, pędy cienkie i giętkie. Po-
dobnie jak bardzo cienkie są jej igły, drobno piłkowane, 
osiągają długość do 10 cm, po pięć igieł na krótkopędzie. 
Szyszki wydłużone i  zagięte do 20 cm długości, obficie 
pokryte żywicą. Gatunek dość odporny na mrozy, jak 
i zanieczyszczenie powietrza.   

Turzyca drżączkowata
Jest to gatunek, który utrudnia lub uniemożliwia rozwój 
innym roślinom - bujnie rozrasta się w rozległe łany i po-
siada delikatne, wąskie i długie liście. Przez swoją obec-
ność wpływa niekorzystnie na runo leśne - staje się ono 
ubogie. Jest to jedna z form degeneracji siedlisk leśnych, 
zwana cespityzacją.
         

Kokoryczka wielokwiatowa
Ta roślina swoją nazwę wzięła od licznie zgromadzonych 
w gronach po 2 - 6 sztuk (niekiedy nawet 10) niewielkich 
biało - zielonych kwiatów. Przekształcają się one w sino-
czarne trujące jagody. Kwiaty te pojawiają się od maja 
do czerwca w  kątach liści, które wyrastają na łodydze 
skrętolegle, wyglądając, jakby rosły naprzeciwko siebie.

1 5



Tereny parku pszczyńskiego to nie tylko wielogatunkowe drzewostany czy liczne cieki wodne, stawy. 
Wśród całej palety siedlisk przyrodniczych znaleźć można tutaj także łąki. Ich pochodzenie jest zarówno 
naturalne (np. przy zalewowej dolinie Pszczynki), jak i sztuczne - będące wynikiem działalności człowie-
ka. Przykład taki stanowi jeden z dwóch przystanków krótszej trasy „Tropem żubra”. Ten fragment parku 
był w przeszłości wykorzystywany rolniczo i prawdopodobnie łąka dawała dość wysokie plony, jednak 
o niezbyt wysokich wartościach odżywczych. Charakterystyczne dla tego siedliska było duże uwilgot-
nienie, stąd też konieczny był system melioracyjny, który zapewniał w tym miejscu optymalny rozwój 
roślinności. Obecnie łąka nie jest koszona, a system melioracyjny nie jest utrzymywany w odpowiednim 
stanie technicznym. Stąd też pojawił się bujny wzrost runi (ponad 1,2 m), pokazały się takie gatunki, jak: 
manna mielec, mozga trzcinowata, sitowie leśne i pokrzywa zwyczajna, których występowanie świadczy 
o wciąż dużej wilgotności gleby. Pozostawienie dalszego rozwoju łąki w rękach natury zapewne przynie-
sie powrót w to miejsce lasu, który rósł tutaj zanim człowiek przekształcił łąkę do celów rolnych.
Idąc dalej trasą przechodzimy do siedliska leśnego o charakterze bardzo zbliżonym do lasu naturalnego, 
charakteryzującego się wielopiętrowością budowy. W górnym piętrze dominują dęby szypułkowe z lipą 
drobnolistną i olszą czarną oraz pojedyncze wiązy szypułkowe. Warstwę podrostu i podszytu tworzą: 
dęby szypułkowe z lipą drobnolistną i olszą czarną, wiązy szypułkowe, grab pospolity, klon zwyczajny, 
leszczyna pospolita, trzemielina zwyczajna. W warstwie runa widoczne są turzyca drżączkowata, której 
towarzyszy gajowiec żółty i skrzyp leśny oraz siewki dębów szypułkowych, grabów pospolitych i lip.

Kolejny i  zarazem ostatni przystanek krótszej trasy „Tro-
pem żubra” ukazuje bardziej naturalny fragment parku 
zwierzynieckiego - wielopiętrowy, potężny starodrzew. 
Górne piętra to przede wszystkim dąb szypułkowy i  lipa 
drobnolistna z dość licznie występującym tutaj wiązem szy-
pułkowym oraz olszą czarną w obniżeniach terenu. Obser-
wowany drzewostan przedstawia fragment lasu, jaki mógł 
być w przeszłości wizytówką doliny Pszczynki. Choć i on nie 
pozostał nietknięty - w  tym miejscu powinny występować 
łęgi jesionowo - wiązowe, o czym świadczą liczne, stare wią-
zy szypułkowe wymagające gleby żyznej oraz bardziej wil-
gotnych siedlisk. Cechą charakterystyczną dla tego gatunku 
jest wykształcanie tzw. napływów korzeniowych (wypukło-
ści w dolnej części pnia, powstałej w wyniku nadziemnego 
wzrostu systemu korzeniowego). Prawdopodobniej jest to 
wynikiem prowadzenia melioracji wodnych. Przy odrobinie 
szczęścia można spotkać tutaj sarny.

Śródleśna łąka - nieodłączny składnik  
środowiska leśnego
Trasa „Tropem żubra”

Leśna promenada - charakterystyczne nasadzenia 
alejowe w dawnym Księstwie Pszczyńskim
Trasa „Tropem żubra”

PR
ZY

ST
A

N
EK

 6
PR

ZY
ST

A
N

EK
 7

1 6



PR
ZY

ST
A

N
EK

 7
PR

ZY
ST

A
N

EK
 6Dąb nad Młynówką - dawna działalność  

człowieka i świadek historii
Trasa „Cyranka”
W tym miejscu ścieżki, czyli na pierwszym osobnym przystanku dłuższej trasy „Cyranka”, natrafiamy 
na niewielką rzekę Młynówkę, która powstała w XV w. Utworzona została sztucznie jako kanał służący 
do zasilania pobliskich młynów wodnych - w Wiśle Wielkiej, Łące i Pszczynie. Odgrywała ona także 
dużą rolę obronną w układzie średniowiecznego miasta, bowiem otaczała razem z wałami miasto 
i zamek. Choć nie pełni już swojej dawnej funkcji, to niewiele zmieniła się od tamtego czasu. Można 
dostrzec, że zachodzą w otoczeniu Młynówki naturalne procesy przyrodnicze. Na brzegach i w wolno 
płynącym nurcie do życia przystosowały się takie rośliny, jak szczaw lancetowaty, rzęsa hakowata, 
rzęsa drobna, pióropusznik strusi czy pięknie prezentująca się jesienią trzmielina  zwyczajna. Okolica 
sprzyja także zwierzętom i swoje schronienie znajdują tutaj ważki, np. szablak krwisty. Przy odrobi-
nie cierpliwości i szczęścia nad lustrem wody dostrzec można zimorodka zwyczajnego, który znalazł 
w parku zwierzynieckim doskonałe warunki do rozrodu i często czatuje na krzewach i gałęziach drzew 
przewieszających się nad kanałem, wypatrując w wodzie niewielkich ryb, będących pokarmem tego 
najpiękniejszego polskiego ptaka.
Ciekawostką dendrologiczną, którą możemy tu zaobserwować, jest świadek historii - pozostawiony 
pień okazałego dębu szypułkowego, który w czasach swojej świetności posiadał obwód w pierśnicy 
(czyli na wys. 1,3 m) wynoszący 582 cm. Niestety, w roku 2018, w wyniku letniej wichury, została wy-
łamana część potężnej korony, krótko później, po uderzeniu pioruna, ten piękny okaz uległ spaleniu. 
Dzięki akcji gaśniczej udało się zachować tzw. świadek, który jako swoisty przykład drzew - weteranów, 
stanowi rezerwuar bioróżnorodności w  środowisku. Obecnie jest „mikrosiedliskiem” dla grzybów, 
mchów, porostów, owadów i ptaków. Z punktu widzenia ochrony przyrody, okazy takie, jak drzewa 
starzejące się, martwe i próchniejące - stanowią bezcenny komponent środowiska przyrodniczego.

Dzięcioły parku „Zwierzyniec”
To kolejni charakterystyczni mieszkańcy parku zwierzynieckiego. Można obserwować aż cztery ich 
gatunki: dzięcioła czarnego (największy europejski dzięcioł), dzięcioła zielonego, zielonosiwego i du-
żego, którego najłatwiej spotkać. Dzięcioły odbierane są jako pozytywni mieszkańcy lasów, gdyż 
żywią się owadami atakującymi drzewa. Stąd też ptaki te uważane są za, tzw. „lekarzy lasu”. Ma 
to jednak także swoją drugą stronę - dzięcioły, aby dostać się do wnętrza drzewa, rozkuwają pnie 
i konary, stwarzając dogodne warunki infekcji dla patogenów grzybowych, pospolicie nazywanych 
hubami. Ptaki te potrafią także nakłuwać pnie drzew, aby spijać ich soki. Ciekawostką przyrodniczą 
jest to, że głównym pokarmem dzięcioła zielonego są mrówki. Dzięcioły pełnią także bardzo ważną 
rolę w środowisku jako… naturalni deweloperzy. W niezamieszkałych dziuplach, które zostały przez 
nie wykute, zamieszkują inne gatunki dziuplaków: szpaki, sikory, kowaliki, sowy, a także mniejsze 
ssaki, jak wiewiórki, nietoperze czy kuny.

Poziomkówka indyjska
Kolejny obcy dla Polski gatunek rośliny, która została sprowadzona do naszego kraju w XX wieku z Azji 
Wschodniej jako roślina ozdobna. Dorasta do 30 cm wysokości i charakteryzuje się tęgim, krótkim kłączem 
i długimi, bo metrowymi rozłogami. Jej liście podobne są do liści truskawki i są obustronnie owłosione. 
Posiada pojedyncze, 2,5 - centymetrowe kwiaty, pojawiające się od wiosny do początku lata. Płatki ma 
żółte i zaokrąglone na brzegach. Jej owoce przypominają owoce poziomek - są jednak suche i niesmaczne.
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Na Park Pszczyński składają się rozległe łąki, olbrzymie drzewa, 
a także liczne kanały wodne oraz stawy – te mniejsze i większe. 
Jednak jeden staw wyraźnie wyróżnia się swoją wielkością. Czy 
potraficie wskazać jego prawidłową nazwę?A) Staw Cyranka B) Staw Żubra 

C) Łącka Grobla

Szablak krwisty
Jedna z najczęściej spotykanych ważek w naszym kraju lubi zarów-
no wody stojące, jak i płynące. W odróżnieniu go od pozostałych 
szablaków pomaga fakt, że ten gatunek ma jednolicie czarne od-
nóża. Kolor żółty towarzyszy natomiast samicą tego gatunku - są 
one właśnie żółte, ale miejscami szarzeją lub czerwienieją. Samce 
z kolei są, jak nazwa wskazuje, krwistoczerwone.

Szczaw lancetowaty
Charakterystyczne dla tego gatunku są lancetowate i sięgające 80 cm wysokości liście. Najlepiej czuje 
się na wilgotnych glebach, często zasiedlając szuwary i brzegi rzek. Szczaw ten jest rośliną barwier-
ską, czyli wykorzystywany jest jako naturalny barwnik, np. z korzenia można uzyskać naturalny żółty 
barwnik. Ma także zastosowanie w ziołolecznictwie.

Pomniki przyrody i ochrona przyrody w Polsce
Według definicji, pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Pomnikiem przyrody może zostać ustanowione więc nie tylko 
drzewo, ale też np. wychodnia skalna, wodospad czy stanowisko rzadkich gatunków roślin. Wiek oraz 
rozmiar roślin nie są jedynymi wyznacznikami pomników przyrody. Pod uwagę są brane także ich 
ciekawe kształty, znaczenie dla lokalnej społeczności czy także wydarzenia historyczne z nimi związa-
ne. Poza pomnikami przyrody w Polsce mamy również inne formy ochrony środowiska naturalnego:
• parki narodowe,
• rezerwaty przyrody,
• parki krajobrazowe,
• obszary chronionego krajobrazu,
• obszary Natura 2000,
• stanowiska dokumentacyjne,
• użytki ekologiczne,
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Warto zaznaczyć, że w przypadku drzewa mającego status pomnika przyrody, jego śmierć nie musi 
być przesłanką do zniesienia jego statusu. Drzewa będące pomnikami przyrody podlegają ochronie 
także po śmierci, aż do samoistnego, całkowitego rozpadu. Decydujący wpływ na to ma fakt dużego 
znaczenia martwych drzew dla różnorodności biologicznej.
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Sztucznie utworzony staw przez człowieka powstał z  inicjatywy koła łowieckiego „Cyranka” w 1994 
roku. Akwen ten jest przykładem stawu mającego pochodzenie antropogeniczne, co oznacza, że po-
wstał w  wyniku działalności człowieka. Na Górnym Śląsku można znaleźć wiele takich przykładów 
i  krajobraz ze sztucznymi zbiornikami wodnymi określany jest mianem „Śląskiego Pojezierza An-
tropogenicznego”. Ten największy w parku pszczyńskim staw o powierzchni około 20 hektarów jest 
ważnym przystankiem o  znaczeniu europejskim na trasach migracyjnych ptaków (na co ma także 
pozytywny wpływ pobliskie sąsiedztwo dwóch większych zbiorników wodnych, tj. Jeziora Goczałko-
wickiego oraz Zbiornika Łąka). Tak duży zbiornik wodny stanowi siedlisko dla licznych bezkręgowców, 
ptaków wodnych, płazów i gadów, a także ssaków, jest także miejscem wodopoju dla licznych zwierząt 
zamieszkujących park zwierzyniecki. Staw posiada bogaty pas roślinności przybrzeżnej, wśród której 
zobaczyć można jeżówkę gałęzistą, sit rozpierzchły czy kwitnącą na biało przytulię błotną. W szuwa-
rach trzciny pospolitej znajduje schronienie, jak i miejsce lęgowe, ptactwo wodno-błotne: kaczki krzy-
żówki, łyski, perkozy, łabędzie nieme czy cyranka i rybitwa czarna. Duża liczba ptaków prowadzi skryty 
tryb życia, ukrywając się w trzcinach, przez co ich obecność można potwierdzić jedynie po głosie - jak 
w przypadku trzciniaków i trzcinniczków. Wśród pozostałych gatunków ptaków, które możemy tutaj 
spotkać, wymienić należy czaplę siwą, czaplę białą, żurawia, kormorana czy gęsi.

Kaczka krzyżówka
Jest to najpopularniejsza z kaczek, charakteryzująca się przystosowaniem do 
niemal każdych warunków środowiskowych - żywi się zarówno roślinami, jak 
i owadami. Gody krzyżówek trwają od jesieni do wiosny i wówczas kaczory 
przyjmują efektowne upierzenie, z kolei samice pozostają niemal całe brązo-
we, co ma uchronić je przed drapieżnikami w czasie wysiadywania jaj. Pod-
czas pierzenia się, kaczki wymieniają garnitur piór i wówczas czasowo tracą 
zdolność latania, prowadząc skryty tryb życia.

Czapla siwa
Rozmiarami zbliżona do bociana białego, jest jednym z największych ptaków 
spotykanych na naszych terenach. Charakteryzuje się długą szyją, którą gwał-
townie wyciąga w  trakcie polowania na małe ryby, płazy, gady, owady czy 
drobne ssaki.  Podczas lotu nie prostuje szyi jak bocian, ale zachowuje swój 
esowaty kształt - cecha łatwo dostrzegalna i znacznie ułatwiająca rozpozna-
wanie. Gniazduje w koloniach zwanych czaplińcami. Czaplę siwą często moż-
na spotkać w parze z kormoranami.

Staw Cyranka - największy staw kompleksu  
parku pszczyńskiego
Trasa „Cyranka”

Dawniej nad brzegiem Młynówki rósł olbrzymi dąb szypułkowy, który w swym obwodzie miał 582 cm. Niestety został uszkodzony przez wichurę i uległ spaleniu od uderzenia pioruna. Dziś można oglądać celowo zachowane jego fragmenty jako tzw. świadek historii lub drzewo - weteran. Czy potraficie wyjaśnić, co oznacza to określenie? Jakie wartości przyrodnicze przedstawia takie drzewo? 1 9
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Sztucznie utworzone kanały, pozostawione później przez człowieka, zwracają się ku swojemu naturalne-
mu kształtowi. Pogłębianie kanałów, jakim początkowo była Młynówka, nadało tej rzece bardziej natu-
ralny charakter i powstałe zakola mogą przypominać meandry dzikich rzek. Poprzez charakterystyczną, 
miejscową nieregularność linii brzegowej, nurt przy wyższym poziomie wody powoduje z jednej strony 
erozję brzegów, gdy tymczasem po przeciwległej stronie akumulowany zostaje materiał, powodując 
tym samym wypłycanie dna. Poprzez erozję, transport i akumulację materiału rzecznego, Młynówka 
posiada zdolności rzeźbotwórcze w najbliższym swym otoczeniu. Następuje także tzw. biologiczna obu-
dowa cieku, będąca elementem przyrodniczej złożoności parku pszczyńskiego.
Dzięki naturalnemu charakterowi cieku wodnego, bez znacznej ingerencji człowieka, mogły wytworzyć 
się tutaj typowe ziołorośla nadrzeczne z łanowo występującym lepiężnikiem różowym, kosaćcem żół-
tym, pióropusznikiem strusim, strzałką wodną, przytulią czepną, bluszczykiem kurdybankiem i chmie-
lem zwyczajnym, oplatającym pobliskie krzewy i drzewa niczym równikowe liany.
W toni wodnej pojawia się rzęśl hakowata, występująca w czystych, chłodnych i płynących ciekach wod-
nych. Tworzy tutaj zwarte, podwodne kępy wykorzystywane jako schronienie przez mniejsze ryby i na-
rybek, który z kolei jest wypatrywany z nadbrzeżnych drzew i krzewów przez zimorodka. Od maja do 
lipca możemy także usłyszeć kukanie przelatującej gżegżółki, czyli kukułki zwyczajnej, która wypatruje 
komu i gdzie podrzucić do gniazda swoje jaja - jest to przykład pasożytnictwa lęgowego. Zaraz po wyklu-
ciu się, kukułcze pisklę rozpychając się, wypycha wszystkie jaja lub już wyklute potomstwo gospodarza 
z gniazda - naturalny instynkt przypisany temu gatunkowi. Cel jest jeden - maksymalnie skupić na sobie 
uwagę przybranych rodziców w trakcie karmienia oraz wychowywania.
Ciekawym elementem okolicznego krajobrazu są także kępy olchy czarnej, typowego gatunku drzew 
dla dolin rzecznych. Jest ona jednym z głównych gatunków budujących drzewostany łęgów olszowo - 
jesionowych. Jej korę wykorzystywano niegdyś do farbowania tkanin na czarno. Okresowo zalewane, 
położone nieco dalej od rzeki, leśne rozlewiska zostały przejęte przez szuwary, z dominującą pałką sze-
rokolistną. Roślina ta wykorzystywana jest jako surowiec plecionkarski, jako dodatek we florystyce i do 
fitoremediacji, a jako roślina ozdobna w architekturze krajobrazu. Czasem nad brzegami można także 
dostrzec ślady bytności jednego z najbardziej zwinnych zwierząt w parku pszczyńskim i zarazem… lubią-
cego zabawy, szczególnie ślizganie się po tafli lodu czy zjazd z ośnieżonej skarpy wału - wydry. Świadczą 
o tym zarówno ślady żerowania (łuski rybie), jak i tropy na śniegu czy błocie. A przy odrobinie szczęścia 
można także usłyszeć piskliwe nawoływania między osobnikami. Wydra jest szczególnie wrażliwa na 
zanieczyszczenie środowiska w jakim żyje. Występowaniu gatunku nie sprzyja fragmentacja środowisk. 
Podlega ochronie.

Lepiężnik różowy
Gatunek ten upodobał sobie nadrzeczne olsy i łęgi, czasem można spotkać 
go także w bezpośrednim pobliżu koryt rzecznych i strumieni, szczególnie 
w terenach górskich. Nazwa lepiężnika pochodzi od jego różowo zabarwio-
nych kwiatostanów, które widać jednak dopiero na wiosnę przed rozwojem 
liści. Charakteryzuje się potężnymi blaszkami liściowymi, sięgającymi blisko 
50 cm szerokości. Jest wskaźnikiem dobrze natlenionych wód.

Zakole Młynówki - kanał ulegający renaturyzacji  
na prawach Matki Natury
Trasa „Cyranka”
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Staw Łącka Grobla to drugi co do wielkości staw parku zwierzynieckiego, w sąsiedztwie którego 
można natrafić także na liczne śródleśne rozlewiska i naturalne oczka wodne. Taki obszar sprzyja 
pojawianiu się charakterystycznych roślin, takich jak: psianka słodkogórz, jaskier jadowity, salwinia 
pływająca czy łanowo występująca trzcina pospolita. Co ciekawe, ta mozaika siedlisk w terenie jest 
atrakcyjna także dla zaskrońca zwyczajnego. Staw Łącka Grobla wraz ze swoimi wyspami i szuwa-
rami stanowi bardzo dobre schronienie dla okolicznego ptactwa, które w tych sprzyjających warun-
kach jest mniej narażone na ataki drapieżników mogących niszczyć ich lęgi. Swoje lęgi na tym tere-
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Rzęśl hakowata
Gatunek, który preferuje wody stojące lub wolno płynące. 
Swoje niepozorne kwiaty chowa pod wodą. Dojrzewające 
owoce latem są rozsiewane przez wodę - hydrochoria. Po-
siada wiotką łodygę, osiągającą do 80 cm długości oraz de-
likatne liście.

Zimorodek
Jeden z  najpiękniejszych przedstawicieli awifauny w  naszej 
krajowej przyrodzie. Znany ze swojego lazurowo - poma-
rańczowego ubarwienia. Doskonale widocznego w  okresie 
zimowym lub też gdy szybko przelatuje nad ciekami wod-
nymi, odzywając się wówczas charakterystycznym fletowym 
gwizdem. Jest ptakiem wykazującym mocny terytorializm. 
Żywi się małymi rybami, skorupiakami, owadami, a  nawet 
żabami, które może znaleźć w akwenach. Swoich ofiar wy-
patruje przysiadując na pobliskich gałęziach, wtedy nurkuje 
w toń. Obecność zimorodka świadczy o dobrych warunkach 
siedliskowych, sprzyjających jego bytności w parku pszczyń-
skim. Warto także wiedzieć, że jest taksonem objętym ścisłą 
ochroną gatunkową. Ciekawostką jest pochodzenie nazwy 

tego ptaka. Jedna z teorii zakłada, że dawniej był zwany „ziemiorodkiem”, gdyż zamieszkuje wygrzebane 
w skarpach nory. Drugie tłumaczenie odnosi się do zimy, kiedy barwne jak klejnoty ptaki, nie mogły 
uchodzić uwadze ludzi i wówczas kojarzono ich zaskakujące pojawianie się z tym, że właśnie wtedy się 
rozmnażają - „w zimie rodny”. W rzeczywistości okres lęgowy trwa od kwietnia do lipca i para może wy-
prowadzić dwa lub czasem trzy lęgi w sezonie. W języku niemieckim zimorodek to „eisvogel”, czyli ptak 
lodowy, z kolei w języku angielskim jest nazywany „kingfisher”, co oznacza króla rybaków.

Staw Łącka Grobla - drugi co do wielkości  
staw Dzikiej Promenady
Trasa „Cyranka”
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 9 nie wyprowadzają pospolite kaczki krzyżówki oraz łabędzie nieme. Oba gatunki należą systematycznie 
do rzędu blaszkodziobych, co oznacza, że ich dzioby mają charakter sita i odcedzają z wody drobne 
bezkręgowce i rośliny. Charakterystycznymi mieszkańcami stawów parkowych są ważki. Spotkać moż-
na tutaj przedstawicieli takich gatunków, jak: husarz władca, świteziankę dziewicę, pałątkę pospolitą, 
szablaka krwistego czy pióronoga zwykłego. Tymi drapieżnymi owadami zajmuje się dziedzina zwana 
odonatologią. A ewolucyjnie jest to grupa najstarszych współcześnie żyjących owadów. Ich rodowód 
sięga… 325 mln lat, do ery paleozoiku, kiedy to żyły ważki o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 75 cm. 
Kolejną ciekawostką jest fakt, że ważki, jako jedne z nielicznych  (prócz egzotycznych kolibrów) potrafią 
wykonać tzw. zawis w powietrzu - czyli utrzymują się w powietrzu w bezruchu względem ziemi.

Wędkowanie na Łąckiej Grobli i gospodarka rybacka
Staw Łącka Grobla znajduje się pod opieką Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) i funkcjonuje 
jako łowisko specjalne. PZW dba o zachowanie zasobów ryb i ich biologiczną równowagę poprzez 
poławianie lub zarybianie stawu. Co ciekawe, niektóre gatunki utrzymują się głównie dzięki zary-
bianiu, a zasady połowu regulują specjalne przepisy - np. niektóre ryby są objęte okresami i wy-
miarami ochronnymi, co oznacza, że nie można ich łowić w pewnym okresie roku lub okazów zbyt 
małych. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie dla osób posiadających kartę wędkarską. Zdobyć ją 
można po zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów o rybactwie śródlądowym. Należy mieć także 
zezwolenie gospodarza danego łowiska.

Salwinia pływająca
Gatunek paproci ściśle chroniony w Polsce, występujący w eutroficz-
nych, naturalnych i  antropogenicznych zbiornikach wodnych. Jedyny 
przedstawiciel paproci wodnych w kraju. Posiada pędy o długości do 20 
cm, unoszące się na wodzie oraz dwa rodzaje liści: płaskie i eliptyczne 
- nawodne oraz pocięty na 3 - 8 nitkowate odcinki przypominające ko-
rzenie - liść podwodny. Zagrożeniem dla tego gatunku jest zanieczysz-
czenie wód, wysychanie zbiorników, a  także regulacja rzek związana 
z niszczeniem ich starorzeczy.

Zaskroniec zwyczajny
Zaskroniec zwyczajny bardzo lubi przebywać na obszarach podmokłych, bagnistych, w pobliżu akwe-
nów wodnych, gdyż bardzo dobrze pływa oraz nurkuje. To właśnie w tym środowisku czuje się najle-
piej, żerując na swoje ofiary, najczęściej żaby i drobne ryby. Nie pogardzi drobnymi ssakami. Można go 
spotkać od marca do października, poza tym okresem zimuje w norach gryzoni. Powoduje to, że jest 
gatunkiem bardzo pospolitym w całym kompleksie parku pszczyńskiego. Zaskroniec swoją nazwę wziął 
od żółtych plam, umiejscowionych za skroniami. Odróżnia go to od żmii, podobnie jak brak na grzbiecie 
zygzakowatego wzoru. Zaskrońce są całkowicie niegroźne i nieagresywne, wręcz unikają ludzi.

Lecicha pospolita
Gatunek tej ważki preferuje wody stojące. Można ją spotkać od 
maja do sierpnia, najczęściej patrolującą brzegi akwenów w celu 
odstraszenia intruzów. Rozpiętość skrzydeł tego owada waha się 
w granicach 8 centymetrów. W związku z tym, że lecicha jest ważką 
o sporych rozmiarach, nie waha się zaatakować większych motyli, 
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a co najciekawsze, nawet koników polnych. Cechą, którą warto zapamiętać, by rozpoznać ten gatu-
nek, to zielonkawe oczy - zarówno u samca, jak i samicy. Ważki te są mocno terytorialne. Oznacza 
to, że patrolują teren w okresie rozrodczym, który uważają za swój, na przestrzeni nawet kilkuset 
metrów kwadratowych.

Łabędź niemy
Gatunek, który jeszcze w latach 70 - tych XX wieku należał 
do rzadkości, gdyż w całym kraju gniazdowało zaledwie kil-
kadziesiąt par. Jego nazwa nie do końca zgadza się z  jego 
biologią - potrafią wydawać wiele rodzajów chrząknięć, za-
chrypniętych gwizdów czy parsknięć, zwłaszcza w komuni-
kacji międzyosobniczej oraz syczenie na intruza. Ciekawym 
zjawiskiem jest start i lądowanie tak okazałego gabarytowo 
ptaka - potrzebuje dużo miejsca, dużą taflę, np. stawu, aby 

nabrać rozpędu, by móc się wzbić w powietrze lub bezpiecznie osiąść na tafli stawu. Jest jednym 
z najcięższych ptaków. Łabędzie swój pokarm znajdują głównie pod wodą, dlatego często można 
je zobaczyć, gdy przód ciała mają zanurzony z uniesionym ponad wodę kuprem. Do zdobywania 
pokarmu wykorzystują swoją długą szyję, głównym składnikiem diety jest pokarm roślinny, ale nie 
pogardzą także larwami i owadami wodnymi, ślimakami czy małżami, które także zasiedlają stawy 
parkowe. Pary, które dobierają się już jesienią, z reguły dochowują sobie wierności do śmierci.

Kolejny punkt na trasie to usypana przełomem XVI/
XVII wieku ziemna grobla, która jest pozostałością 
po sztucznie utworzonym Stawie Łąckim, znajdu-
jącym się po zachodniej stronie nasypu. Dzisiaj na 
niej podziwiać można piękne nasadzenia alejowe 
drzew przydrożnych, ponieważ grobla pełni rolę 
drogi łączącej dawne folwarki wiejskie, dziś sołec-
twa: Porębę i Łąkę. Dzięki prowadzonej gospodarce 
stawowej z hodowlą ryb, okoliczni mieszkańcy czer-
pali zyski, co stało się jedną z głównych gałęzi ów-
czesnej gospodarki regionu. A ryby tutaj hodowane 
zaopatrywały rynki małopolskie - głównie krakowski. 
Tym samym tereny z gospodarką stawową charak-
teryzują się urozmaiconym krajobrazem o dużych 
walorach estetycznych. Stanowią przykład krajobra-
zu kulturowego, w którym przeplatają się elementy 
będące efektem działalności człowieka z elementa-
mi o charakterze naturalnym. Drzewostan alei przy-
drożnej na Grobli Łąckiej tworzą dęby szypułkowe, 
lipy drobnolistne, buki zwyczajne oraz kasztanowce 
białe w wieku ponad 150 lat. Przyrodnicza wartość drzew wzrasta wraz z ich wiekiem. Potęż-
nym drzewom tworzącym aleję, bardzo często towarzyszy warstwa krzewów z bzu czarne-

Łącka Grobla - piękna aleja przydrożna
Trasa „Cyranka”
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go, trzemieliny pospolitej oraz dzikich krzewów, jak głogi, które 
są przebogatą domieszką pomocniczą biocenotycznie tej części 
parku pszczyńskiego. Czyli należy do gatunków, które dostarczają 
karmy dla ssaków, ptaków i innych oraz przez swą obecność w 
drzewostanie umożliwiają istnienie i rozwój pożytecznych owa-
dów (jak np. jarząb pospolity, kalina koralowa, wierzba iwa czy 
jabłoń dzika, które też można spotkać w kompleksie parku psz-
czyńskiego).
Na tym obszarze spotkamy elementy łęgu olszowo - jesiono-
wego, czyli spośród drzew olszę czarną, a w warstwie krzewów 
czeremchę zwyczajną, bez czarny, kalinę koralową i  trzmielinę 
zwyczajną. W obrębie runa leśnego dominuje pokrzywa zwyczaj-
na, ale występują także m.in.  jasnota plamista, kuklik pospolity, 
tojeść rozesłana, psianka słodkogórz (pnąca się po pniach drzew 
i krzewów oraz łodygach roślin), karbieniec pospolity, kostrzewa 
odległokłosa. Wśród mszaków wyróżnia się płożymeżyk falisty. W odległości około 1 km na za-
chód znajduje się 290 - hektarowy Zbiornik Łąka, powstały na rzece Pszczynce w 1988 roku. Ten 
sztucznie utworzony zbiornik to obecnie niezwykle cenne siedlisko ptaków - stwierdzono tam 
łącznie 175 gatunków, z czego ponad 100 odbywa tam lęgi. Z kolei w odległości nieco ponad 3 km 
na południe, utworzono w 1955 roku jeden z największych zbiorników zaporowych w Polsce - Je-
zioro Goczałkowickie, które ze względu na potężny obszar zalewowy wynoszący 3 200 ha, zwany 
jest „Śląskim morzem”. Niewątpliwym walorem przyrodniczym, związanym zarówno z samym 
zbiornikiem zaporowym, jak i z towarzyszącymi mu mniejszymi stawami, tworzącymi kompleks 
hodowlany, są siedliska przyrodnicze z niezwykle bogatą awifauną, czyli fauną ptaków. Dotych-
czas na samym Zbiorniku Goczałkowickim zaobserwowano aż 258 gatunków ptaków, z czego 
113 lęgowych. Stanowi to około 50% krajowej fauny ptaków, przez co teren ten jest bardzo atrak-
cyjny dla ornitologów i miłośników przyrody.

W połączeniu całości krajobrazu hydrologicznego tego regionu wraz z mozaikowa-
tością siedlisk przyrodniczych - tereny te cechuje bogata sieć zależności i współist-
nienia różnorodności biologicznych.

Chrońmy to bogactwo!
Olsza czarna
Charakterystyczny dla olsów i łęgów gatunek z rodziny 
brzozowatych, dorasta do wysokości 25 m. Należy do gru-
py drzew krótkowiecznych - żyje kilkadziesiąt lat, ale za to 
rośnie bardzo szybko. Posiada korę o barwie od ciemno-
szarej do czarnej, rozłożystą koronę, zielone liście o tępym 
wierzchołku i błyszczące z wierzchu. Charakterystyczne 
dla kwiatów tego gatunku jest drewnienie po dojrzeniu, 
co przypomina szyszkę. Po ich nasiona w formie pokarmu 

często sięgają ptaki, zwłaszcza zimujące w Polsce czyże. Ze 
względu na swoje małe wymagania siedliskowe, była i jest stosowana w okręgach przemysłowych, 
takich jak Śląsk do rekultywacji biologicznej wysypisk, hałd. Co ciekawe, na drobnych korzeniach olszy 
występują symbiotyczne bakterie brodawkowate, wiążące wolny azot z powietrza atmosferycznego.
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Dzisiejszy kształt bulwarów nadrzecznych w parku zwierzynieckim został nadany w 2005 roku, 
kiedy to odnowiono wał oraz zwieńczono go kamiennym murkiem oporowym, aby zapobiec 
zalewaniu parku przez wezbraną rzekę. Wzdłuż niego biegnie malownicza trasa spacerowa. Ka-
mienny murek ma w swojej konstrukcji bardzo istotne dla świata fauny nieduże, pochyłe wy-
stępy. Umożliwiają one mniejszym zwierzętom przejście tej architektonicznej przeszkody. Jest 
to bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania drobnych ssaków, gadów 
i płazów oraz przyrodniczo korzystne. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia wędrówkę 
pomiędzy siedliskami, które są przez nie wykorzystywane na żer, spoczynek czy rozród. Najważ-
niejszą i podstawową zasadą przy tego typu realizacjach w terenie jest reguła, aby nie przerywać 
ciągłości pomiędzy siedliskami przyrodniczymi.
Podobne znaczenie, co przejścia w murku, mają w ekosystemie także śródleśne miedze, aleje 
przydrożne, zagajniki śródpolne czy doliny rzeczne - takie miejsca traktowane są jako korytarze 
ekologiczne. Umożliwiają one migrację zwierząt, zapewniają przepływ genów i trwałość popula-
cji zagrożonych gatunków, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności.
Obecnie dolina Pszczynki pełni dla ryb rolę korytarza regionalnego, ale dobrze znany w przy-
rodzie jest przykład ryb dwuśrodowiskowych, które swoje tarło odbywają w górnych odcin-
kach rzek, a na co dzień zamieszkujących ich dolne partie. Sama Pszczynka w parku pszczyń-
skim nieco spowalnia swój nurt, co sprzyja powstaniu zbiorowiska potocznie zwanych „lilii 
wodnych”, a faktycznie przedstawiciela rodziny grzybieniowatych - grążela żółtego. Z kolei na 
brzegu częstym bywalcem jest trzmielina zwyczajna, która na jesieni prezentuje swoje inten-
sywnie, różowo - pomarańczowe owoce. Można też dostrzec na brzegach rzeki rośliny obcego 
pochodzenia - niecierpka drobnokwiatowego, jak i okazałego niecierpka gruczołowatego.
Porastające wały rzeki drzewa są z kolei źródłem pokarmu naszego największego krajowego 
gryzonia - bobra europejskiego.

Grążel żółty
Charakterystyczny dla tego gatunku jest duży liść, 
unoszący się na powierzchni wody osadzony na 
ogonku liściowym mogącym dochodzić nawet do 
4 m długości. Kwitnie od maja do września, kwia-
ty są duże o silnym, słodkim zapachu i zapylane 
są przez… muchówki. Z  kolei kłącze schowane 
jest w  dennym mule rzecznym. Roślina ta pre-
feruje akweny stojące lub wody wolno płynące, 
więc znalazła tutaj doskonałe warunki siedlisko-
we. Warto wiedzieć, że grążel żółty, mimo piękne-
go wyglądu, jest rośliną trującą - zawiera bowiem 
alkaloid działający porażająco na korę mózgową.

Bulwary Pszczynki - korytarz ekologiczny  
wzbogacający różnorodność biologiczną parku 
pszczyńskiego
Trasa „Cyranka”
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Zręby leśne - pielęgnowanie i użytkowanie lasu
Trasa „Cyranka”

Bóbr europejski
Jest to największy ziemnowodny gryzoń Eurazji, który do-
żywa do 30 lat. Osiąga długość do 110 cm oraz wagę do 
30 kg. Cechą gatunkową jest jego zmienność w umasz-
czeniu, od jasnej, brązowej po ciemnobrązową, a nawet 
czarną. Futro bobrze jest bardzo gęste - na jednym cen-
tymetrze kwadratowym skóry wyrasta od 12 do 23 tys. 
włosów. Taka gęstość okrywy włosowej wymaga troskli-
wej opieki, na którą zwierzęta przeznaczają sporo czasu. 
W  trakcie suszenia oraz rozczesywania futra rozprowa-
dzana jest wydzielina z gruczołów przyodbytowych (tzw. 
kastoreum lub strój bobrowy), nadająca sierści pełnej 
wodoodporności. Bóbr jest silnie terytorialnym zwierzę-
ciem, które prowadzi nocny tryb życia. Jest świetnie przy-
stosowany do życia w środowisku ziemnowodnym i jest 
doskonałym inżynierem, przekształcając biotopy dla wła-

snych potrzeb. Z tych pozytywnych zmian w środowisku, 
polegających na zwiększeniu retencji wodnej, korzystają także inne gatunki zwierząt, jak ptactwo 
wodno - błotne, płazy, gady oraz ssaki.

Lasy gospodarcze kształtowane są w oparciu o systematycznie wykonywane zabiegi hodowlane 
od chwili odnowienia aż do użytkowania rębnego. Zakres zadań spełnianych przez cięcia pie-
lęgnacyjne w drzewostanie ma na celu uregulowanie zagęszczenia drzew wraz z regulacją ich 
składu gatunkowego, popieranie najbardziej wartościowych gatunków w drzewostanie oraz po-
lepszenie stanu sanitarnego i jednocześnie biologicznej odporności lasu.
Pierwszym zabiegiem pielęgnacyjnym jaki jest wykonywany w lasach gospodarczych są czyszcze-
nia. Wykonuje się je w pierwszych fazach rozwojowych drzewostanu, jakimi są uprawy i młodnik.
Trzebieże to rodzaj cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie, mających za zadanie usuwanie z nie-
go niepożądanych, a popieranie w rozwoju osobników o najlepszej jakości. Kiedy drzewostan 
osiągnie okres dojrzałości, wówczas proces wydzielania się drzew (naturalny proces obumie-
rania) osiąga poziom większy niż przyrostu. Leśnicy w tym okresie stosują zabiegi gospodarcze 
zwane cięciami rębnymi. W zależności od gatunku drzewa i jego wymagań oraz warunków sie-
dliskowych stosowane są rębnie zupełne dla gatunków światłożądnych i  mało wrażliwych na 
przymrozki, jak sosna, modrzew. Dąb, jesion czy świerk wymagają nieznacznego ocienienia i sto-
sowane są dla nich rębnie częściowe, gniazdowe. Dla gatunków cienioznośnych, jak buk oraz 
jodła, wykorzystywane są rębnie stopniowe. Ostatnim rodzajem jest rębnia przerębowa wyko-
rzystywana w przypadku drzewostanów jodłowych oraz drzewostanach mieszanych gatunków 
cienioznośnych o budowie wielopiętrowej, np. w przypadku buka, jodły czy świerka.
Użytkowanie lasu, oprócz najważniejszego produktu jaki pozyskujemy, czyli drewna, obejmuje 
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Do tej pory poznaliście już mnóstwo roślin, które znajdują się na terenie parku oraz poznaliście bardzo dużo zwierząt, zarówno tych mniejszych jak i większych, żyjących na co dzień na tych terenach. Potraficie wymienić po pięć gatunków roślin i zwierząt, jakie można spotkań na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego?

także płody leśne, jak owoce leśne, grzyby, zbiór roślin na potrzeby farmaceutyczne, eksplo-
atację kopalin czy wreszcie w okresie zimowym pozyskiwanie choinek wraz z stroiszem.
Użytkujemy las także jako miejsce sprzyjające ochronie zdrowia, rekreacji i wypoczynku, tury-
styki, rozwoju kultury. Mało oczywiste jest także znaczenie obronne obszarów leśnych.
Wymienione powyżej wielorakie aspekty, składają się na wielofunkcyjność lasów.

Dąb czerwony
Pochodzący z  Ameryki Północnej, obcy dla naszych lasów gatunek, został sprowadzony do 
Polski w 1806 roku. Charakteryzuje się czerwonymi na jesieni, dużymi i posiadającymi ostro 
zakończone klapy liśćmi. Dąb ten ma masywny i gruby pień, korę popielatą i gładką do około 
40 roku życia, później staje się ona płytko spękana. Posiada także czerwonobrązowe żołędzie 
o szerokojajowatym kształcie. Przykład gatunku, który poprzez naturalne odnawianie się, jest 
silnie ekspansywny i wypiera rodzime gatunki krajowej dendroflory.
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Spoglądając w kierunku południowym, ku otwartym zbiorowiskom szuwarowych zarośli oraz 
półnaturalnych łąk, dostrzegamy pojawiające się łozowiska wierzby szarej oraz pojedyncze 
olsze czarne na tle drzewostanów parku pszczyńskiego. Ta mozaikowatość sąsiadujących 
ze sobą siedlisk stanowi tzw. strefę ekotonową, czyli strefę przejściową pomiędzy dwoma 
ekosystemami: leśnym i otwartej przestrzeni. Charakteryzuje się ona większym bogactwem 
występujących tu gatunków, ze względu na przemieszczanie się zwierząt pomiędzy tymi dwo-
ma środowiskami. W związku z czym można tu spotkać bażanta, sarnę, dzika, kunę, czaplę 
siwą, zimorodka, myszołowa, puszczyka, a wiosną oraz jesienią odpoczywające na przelotach 
żurawie oraz gęsi. W zagajnikach olszy czarnej zauważyć można, choć prędzej ją usłyszymy 
- wilgę. Wieczorową porą oraz w nocy nad otwartą połacią łąk polują na owady nietoperze 
(których wydawane dźwięki o  wysokich częstotliwościach mogą być słyszalne przez osoby 
o doskonałym słuchu). Gęstwiny roślin trawiastych upodobały sobie gryzonie, w tym mysz 
polna, na które poluje tuta m.in. bocian biały. Pobliże skarp rowów i kanałów oraz łozowiska 
wykorzystywane są jako miejsce zakładania gniazd z trzcin i traw karczownik ziemnowodny.
W przeszłości łąki te były koszone oraz poziom wody był na nich regulowany o czym świadczą 
zachowane pozostałości rowów i kanałów, które są także naniesione na starych mapach. Po 
zaprzestaniu uprawy, teren ten został przejęty przez siły Natury i pojawiły się takie gatunki 
roślin, jak: pokrzywa zwyczajna, ostrożeń błotny oraz wierzba szara i olsza czarna - ostatnie 
dwa gatunki zapewne w niedalekim czasie jeszcze bardziej rozrosną się na tym terenie. Bez 
ingerencji człowieka, obszar ten powróci do swojego dawnego, naturalnego kształtu z krze-
wami i drzewami w roli głównej, czyli ulegnie sukcesji wtórnej.

Wśród szuwarów trawiastych dominuje szuwar manny mielec, mniejsze płaty zajmuje zbio-
rowisko ze śmiałkiem darniowym oraz szuwar mozgi trzcinowatej i trzciny pospolitej. Wśród 
pozostałych należy wymienić szuwar pałki szerokolistnej, sitowia leśnego, situ rozpierzchłego 
i turzycy zaostrzonej, a także ziołorośla tojeści pospolitej.

Wilgotne łąki i szuwary - zbiorowisko  
półnaturalnych łąk wykazujących sukcesję  
ekologiczną
Trasa „Cyranka”
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Zbliżamy się już do końca ścieżki edukacyjno - przyrodniczej „Dzika 
Promenada”, gdzie na kilkunastu przystankach poznać można 
olbrzymi teren tzw. „Zielonych Płuc Górnego Śląska”, a także 
rośliny i zwierzęta tutaj występujące. Trasę można pokonać na dwa 
sposoby - krótszą lub dłuższą ścieżką. Każda z nich ma różną liczbę 
przystanków. Jako doświadczeni turyści, którzy przeszli ją całą, czy 
potraficie wymienić pięć przystankówz trasy „Tropem żubra” lub z trasy „Cyranka”?

Bażant
Ptak ten upodobał sobie otwarte tereny, jak łąki i pola, a sprowadzony został do naszego kraju 
z Azji w XVI wieku - wsiedlenie tego gatunku do środowiska geograficznie obcego (introdukcja) 
po raz pierwszy miało miejsce na Śląsku. Bażant od początku był wykorzystywany do polowań 
i właśnie sprowadzony został jako zwierzyna łowna i do dzisiaj ma taki charakter. Na przestrzeni 
lat wielu możnowładców posiadało swoje bażantarnie i taka też istniała na ziemi pszczyńskiej - 
właścicielami byli pszczyńscy książęta Anhalt Cöethen-Pless oraz ich następcy, rodzina Hochberg 
von Pless. U tego gatunku występuje wyraźny dymorfizm płciowy, koguty są w większości ubar-
wione w miedzianoczerwone odcienie, dodatkowo opalizujące, natomiast kury są brązowoszare, 
co ma pomóc w kamuflaży w trakcie wysiadywania oraz lęgów. Nocują zazwyczaj na drzewach 
lub w gęstej roślinności.
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Znak marki Śląskie musi być stosowany zgodnie z wzorami wskazanymi na stronie 
internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020: 
www.rpo.slaskie.pl. Tam też znajdują się znaki i ich zestawienia do pobrania. 

 

KARTA WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

inny znak

inny znak

 
 
 
 
 
 

Stosowanie znaków FE, UE oraz marki Śląskie w RPO WSL 2014-2020 
 
 

Poziomy układ znaków: 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pionowy układ znaków: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 

 

 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Znak marki Śląskie musi być stosowany zgodnie z wzorami wskazanymi na stronie 
internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020: 
www.rpo.slaskie.pl. Tam też znajdują się znaki i ich zestawienia do pobrania. 

 

KARTA WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

inny znak

inny znak

Stosowanie znaków FE, UE i barw RP oraz marki Śląskie w RPO WSL 2014-2020

Poziomy układ znaków:

Pionowy układ znaków:

inny znak

inny znak

inny znak

Opracowanie: Jerzy B. Parusel, Krzysztof Sokół, Michał Makowski
Redakcja: Jacek Gałuszka, Michał Makowski, Jacek Patyk

Zdjęcia: Mieczysław Hławiczka, Michał Makowski, 
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej

Opracowanie graficzne: Justyna Pilińska

Wydawca: Urząd Miejski w Pszczynie 

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna

tel. 32 449 39 00; fax 32 449 39 55
www.pszczyna.pl

Biuro informacji Turystycznej 
ul. Rynek 19; 43-200 Pszczyna 

tel. 32 212 99 99; fax 32 212 99 99 
www.pszczyna.info.pl

Pokazowa Zagroda Żubrów 
ul. Żorska 5, 43-200 Pszczyna

tel. 32 447 05 03
www.zubry.pszczyna.pl

Materiały edukacyjne powstały w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego 
w Pszczynie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, poddziałanie: 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT

początek ścieżki


