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I. WSTĘP
Prezentowana książka przyrodnicza poświęcona jest walorom przyrodniczym
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn". Przede wszystkim jednak zawie
ra propozycję i opis ścieżki dydaktycznej poprowadzonej w części chronionego obszaru
(z ominięciem najcenniejszych i jednocześnie najwrażliwszych na bezpośrednią penet
rację miejsc).
Wstępne rozdziały poświęcono krótkiej charakterystyce fizjograficznej i przyrodniczej
obszaru, wskazano ponadto na zmiany, jakie wywołała w środowisku przyrodniczym
działalność człowieka.
W dalszych częściach zamieszczono propozycje tras wycieczek i szczegółowy opis
ścieżki dydaktycznej.
Podano także propozycje tematów lekcji (geografii, biologii, plastyki) możliwych
do zrealizowania w trakcie wycieczek. W części końcowej znajduje się słowniczek
ważniejszych terminów (terminy wyjaśnione w słowniczku zaznaczono w tekście
tłustym drukiem)

II. MIEJSCE WYCIECZKI:
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
„DOBRA-WILKOSZYN"
Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje kompleks leśny wraz z towarzyszącymi
mu łąkami, położony w północno-wschodniej części miasta Jaworzna pomiędzy
śródmieściem (od strony zachodniej) a Ciężkowicami (na wschodzie) oraz Wilkoszynem (na południu) i Dobrą (na północy). Kompleks ten administrowany jest przez
Nadleśnictwo Chrzanów, Obręb Jaworzno-Szczakowa, Leśnictwo Szczakowa.
Obszar Chroniony powołano uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie dnia 29
kwietnia 1993 roku z troską o występujące tu gatunki roślin chronionych oraz źródła
wody siarczanej.
Duży kompleks leśny porasta dno wielkiego obniżenia, zwanego Niecką Wilkoszyńską. Równinna, najniżej położona część Niecki znajduje się na wysokości
280 m n.p.m.
Niecka otoczona jest dwoma równoległymi pasmami wzniesień: Garbem Ciężkowickim, na którego zboczach położone są zabudowania Ciężkowic, i Garbem Jaworz
nickim. Najwyższym wzgórzem w obrębie Garbu Ciężkowickiego, a jednocześnie
najwyżej położonym punktem w granicach Jaworzna, jest Góra Przygoń wznosząca się
354,7 m n.p.m. Najwyższymi wzniesieniami w obrębie Garbu Jaworznickiego są:
wznoszące się na wysokość 345,6 m n.p.m. Wzgórze Grodzisko i Sodowa Góra (327 m
n.p.m.). Równinną Nieckę Wilkoszyńską wypełniają piaszczyste osady polodowcowe,
w których meandruje malowniczy potok Łużnik. Łużnik jest lewobrzeżnym dopływem
Koziego Brodu. Obydwie rzeki prowadzą swe wody do płynącej północną granicą
miasta Białej Przemszy.
Dogodny widok na kompleks leśny roztacza się ze wzgórz położonych w Garbie
Jaworznickim: z Sodowej Góry i wzgórz, na których zlokalizowane jest śródmieście.
Szata roślinna kompleksu leśnego odznacza się różnorodnością, wynikającą
z warunków geologiczno-morfologicznych, glebowych, położenia w dolinie rzecznej,
a także oddziaływania różnych form antropopresji (gospodarka leśna, rolna, działal
ność górnicza, turystyka).
Roślinność reprezentują zbiorowiska leśne, łąkowe, nadwodne i wodne.

Dominują tu bory i lasy mieszane. Na obrzeżach kompleksu (głównie od strony
południowej), a także w jego wnętrzu występują fragmenty łąk wilgotnych. Na
piaszczystych wyniesieniach terenu, w kontakcie ze zbiorowiskami borowymi, rozwijają
się płaty muraw psammof ilnych (piaszczyskowych). Roślinność wodna i nadwodna
towarzyszy potokowi Łużnik, brzegom rowów melioracyjnych, przecinających kom
pleks leśny, i ukrytym w jego wnętrzu niewielkim oczkom wodnym. Interesująca flora
i fauna związana jest także z antropogenicznymi zalewiskami pogórniczymi, powstałymi
tu w drugiej połowie lat 80.
Do najcenniejszych zasobów obszaru należą fragmenty lasu z zachowanym
naturalnym runem grądowym, wilgotne łąki stroczykowo-mieczykowe i zbiorowiska
wodne i nadwodne.
Obszar pełni ważną funkcję przyrodniczą jako ostoja wielu rzadkich gatunków
roślin i zwierząt. W jego granicach występują 23 gatunki roślin objętych ochroną
prawną i 8 gatunków regionalnie rzadkich. Chronionych przedstawicieli fauny re
prezentuje około 50 gatunków. Do rzadkich i ciekawych zwierząt należy zaliczyć: śliza,
z płazów: ropuchę szarą, zieloną, rzekotkę drzewną i traszkę grzebieniastą, z gadów:
zaskrońca, jaszczurkę żyworódkę, padalca i żmiję zygzakowatą. Bogata awifauna
obfituje w ptaki śpiewające, wiele gatunków leśnych, a także ptaki drapieżne: jastrzębie,
myszołowy, pustułki.

Zmiany w krajobrazie okolic kompleksu leśnego
„Dobra-Wilkoszyn" w y w o ł a n e działalnością człowieka
Krajobraz wschodniej części Jaworzna, gdzie położony jest Obszar Chronionego
Krajobrazu, zachował wiele cech naturalności. Na dużych powierzchniach występują tu
lasy, zbiorowiska roślinności wodnej, nadwodnej i bagiennej.
Jednak prowadzona w tym rejonie, już od XIII wieku, intensywna działalność
gospodarcza — rolnicza i przemysłowa — przyczyniła się do zmian w krajobrazie i szacie
roślinnej. Znaczne powierzchnie terenu zostały odlesione i zamienione w grunty
użytkowane rolniczo. Część terenów zabudowano, przeznaczono pod drogi, linie
wysokiego napięcia i inne techniczne obiekty związane z człowiekiem.
Najwyraźniejsze piętno pozostawia w przyrodzie okolic Jaworzna działalność
górnicza. W rejonie miasta występują następujące surowce mineralne: węgiel kamien
ny, rudy cynku i ołowiu, wapienie, dolomity i piaski.

Na terenie całego miasta można odnaleźć ślady prowadzonej tu działalności
górniczej: warpie, czyli miejsca dawnej odkrywkowej eksploatacji rud cynku, ołowiu
i srebra, kamieniołomy wapieni i dolomitów, piaskownie.
W rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn", na północnym
zboczu Sodowej Góry, znajduje się nieczynny już kamieniołom wapieni środkowego
triasu. Od północy do kompleksu leśnego przylega, aktualnie eksploatowane, złoże
dolomitów Gródek w Pieczyskach.
Jednym z efektów działalności górniczej są różnego typu deformacje powierzchni
terenu i związane z nimi zmiany warunków hydrologicznych. W granicach wojewódz
twa katowickiego na dużych powierzchniach obserwuje się osiadanie, a następnie
zapadanie terenu. Powstają wówczas charakterystyczne zapadliska, które w sytuacji,
gdy blisko powierzchni zalegają utwory nieprzepuszczalne, gromadzące wodę ze
spływu powierzchniowego i podziemnego, zamieniają się w sztuczne zbiorniki wodne,
tzw. zalewiska (zatopiska).
Zatopiska powstające na terenach zabudowanych i rolniczych powodują z reguły
znaczne szkody materialne, zalewając osiedla mieszkaniowe, obiekty przemysłowe
i komunikacyjne. Zbiorniki te nie podnoszą też walorów krajobrazowych miasta ze
względu na stan sanitarny wód oraz ich otoczenie.
Zawodnienia, powstające na terenach leśnych, prowadzą niejednokrotnie do
ogromnych strat w gospodarce leśnej, powodując utratę zdolności produkcyjnej gleby i,
w wielu przypadkach, kompletne zniszczenie drzewostanów.
Właśnie takie zalewisko powstało w zachodniej części kompleksu leśnego „Dob
ra-Wilkoszyn" w 1978 roku. Rosnący tu wcześniej las został zniszczony, a na jego
miejscu powstał sztuczny zbiornik wodny. Stopniowo nieatrakcyjny i uciążliwy teren
zaczął zmieniać swój charakter. Pozostawiony samemu sobie zbiornik wodny uległ
spontanicznemu unaturalnieniu („dziczeniu"), stając się po kilku latach miejscem
bytowania i ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym rzadkich i chronionych.
Zalewisko w kompleksie „Dobra-Wilkoszyn" jest przykładem terenu, który zniszczony
przez człowieka, został przywrócony przyrodzie dzięki jej niezwykłej sile regeneracyjnej.
Generalnie nie należy dopuszczać do powstawania tego rodzaju szkód, które, jeśli
obejmują większe powierzchnie i gromadzą wody zasolone lub zanieczyszczone,
prowadzą do ubożenia walorów przyrodniczych. Jednak w miejscach, gdzie zalewiska
pogórnicze powstały, szczególnie na terenach nie skażonych (np. leśnych), i zajmują
niewielką powierzchnię (maks. 1 ha) powinny być rekultywowane w kierunku
wodnym, przyczyniając się do uatrakcyjnienia i wzbogacenia lokalnych walorów
przyrodniczo-krajobrazowych.
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III. TRASY WYCIECZEK
Trasy proponowanych wycieczek prowadzą istniejącymi drogami polnymi, ścież
kami leśnymi i liniami oddziałowymi, dając możliwość wyboru najdogodniejszego
wariantu.
Ich przebieg zaznaczono na załączonej mapie (str. 33).

1. Ś R Ó D M I E Ś C I E - S O D O W A GÓRA
-ZALEWISKO POGÓRNICZE-WILKOSZYN
Trasa dogodna dla zrealizowania wycieczki fizjograficznej (lekcja geografii)
i przyrodniczej (lekcja biologii, wiedzy o środowisku). Prowadzi ze śródmieścia (ul.
Pawia) poprzez otwarte tereny rolnicze na Górę Sodową. (Punkt ten można także
osiągnąć od strony Szczakowej — ul. Powstańców Warszawy — idąc za znakami szlaku
koloru zielonego.) Drogą polną dochodzimy do niewielkiej remizy leśnej, na której terenie
znajduje się powierzchniowy pomnik przyrody. Stąd, drogą prowadzącą wśród pól
(zielony szlak), dochodzimy do zachodniego krańca kompleksu leśnego Dobra-Wilkoszyn.
Idąc w kierunku południowym, drogą wzdłuż brzegu lasu, docieramy nad zalewisko
pogórnicze.
Ze zboczy Sodowej Góry roztacza się rozległy widok w kierunku wschodnim na
Nieckę Wilkoszyńską i porastający jej dno kompleks leśny „Dobra-Wilkoszyn". Przy
sprzyjających warunkach pogodowych widoczna jest także krawędź kamieniołomu
dolomitów w Szczakowej i fragment Kopalni Piasku „Szczakowa". Na południowym
wschodzie widoczne są kominy i chłodnie Elektrociepłowni „Siersza", na horyzoncie
zachodnim widoczna jest Elektrociepłownia „Jaworzno", a na południu tereny zabudo
wane śródmieścia.
Schodząc nieco z trasy wycieczki warto dotrzeć nad brzeg nieczynnego kamienio
łomu, zlokalizowanego w północnym skłonie Sodowej Góry. Dno i ściany kamienio
łomu, w wyniku spontanicznej sukcesji, opanowała roślinność murawowa i łąkowa.
Jego trudno dostępne ściany są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt.
Przejście trasy nr 1 należy zaplanować w drugiej polowie kwietnia. Będziemy mieli
wówczas możliwość podziwiania jednej z najpiękniejszych roślin przedwiośnia i wczes
nej wiosny, a mianowicie sasanki otwartej Pulsatilla pałens. Sasanki rzucają się

w oczy nie tylko dzięki pełnym uroku kwiatom, lecz także zwracają uwagę całym
pokrojem, delikatnością liści i owłosienia, czy też równie jak kwiaty pięknymi owocostanami. (Pawłowska, 1951). Fioletowe kwiaty sasanki są duże, wzniesione, o okwiecie
złożonym z 6 listków, górą dość obficie owłosionych. Równie atrakcyjnie prezentuje się
ta rzadka roślina w czasie owocowania (maj-czerwiec). Owoce — niełupki zakończone
wydłużoną i odstająco owłosioną szyjką słupka (tzw. biczyk) — zebrane są w głów
kowate, puszyste owocostany. Sasanka otwarta jest rozpowszechniona w Polsce
północnej i środkowej. Stanowisko na Sodowej Górze należy do najdalej wysuniętych
na południe. Na terenie województwa katowickiego istnieją zaledwie 3 stanowiska tego
gatunku.
Rośliny występujące na łatwo dostępnych miejscach są szczególnie narażone na
bezpośrednie oddziaływanie człowieka. Położenie stanowiska sasanki w pobliżu
centrum miasta, na trasie szlaku turystycznego, stwarza poważne zagrożenie dla jej
przetrwania. Do najważniejszych zagrożeń należą: zrywanie i wykopywanie roślin,
wydeptywanie, wywożenie i składowanie śmieci w zagłębieniach terenu, także w tzw.
warpiach, będących śladem o znaczeniu historycznym po dawnym kopalnictwie rud
cynku, srebra i ołowiu.
Poza sasanką na wzgórzu rośnie także kwitnąca wiosną, częściowo chroniona
pierwiosnka (pierwiosnek) lekarska Primula veris. Latem otwiera swe koszyczkowate, przytulone do ziemi, kwiatostany dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis,
roślina znajdująca się pod ścisłą ochroną.
Walory przyrodnicze ujętego w planie wycieczki zalewiska pogórniczego opisano
przy trasie nr 3.

Propozycja zajęć możliwych do zrealizowania na trasie wycieczki:
Geografia:

- Poznajemy lokalne środowisko geograficzne
- Formy morfologiczne terenu
- Co to jest mapa? Jak korzystać z mapy w terenie? Sporządza
my szkic terenu
- Typy krajobrazów i sposoby użytkowania gruntów
- W jaki sposób człowiek zmienia, przekształca, środowisko
przyrodnicze?
Szukamy przykładów w najbliższej okolicy.

Biologia:

- Zróżnicowanie szaty roślinnej (roślinność leśna, łąkowa,
murawowa, wodna, nadwodna, synantropijna)
Ochrona przyrody w moim mieście (odwiedzamy powierzch
niowy pomnik przyrody „Sasanka" i Obszar Chronionego
Krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn"; jakie znamy inne formy
ochrony przyrody w Polsce?)

Plastyka:

- Trasa wycieczki nadaje się także do zaplanowania zajęć
plastyki w plenerze (malujemy pejzaż rysujemy detale: drze
wo, wybrane rośliny).

2. WILKOSZYN - ZALEWISKO POGÓRNICZE
- (ŹRÓDŁA SIARCZANE) - DOBRA
Wycieczkę rozpoczynamy w Wilkoszynie, dokąd możemy dojechać autobusem
miejskim.
Ulicą Botaniczną docieramy do zalewiska pogórniczego.
Do źródeł wody siarczanej, położonych wewnątrz kompleksu leśnego, doprowadzą
nas znaki szlaku żółtego, a następnie czarnego. Dalej wycofujemy się na brzeg lasu, skąd
droga polna, a potem ul. Podlesie skieruje nas do Dobrej.
Trasa ta jest jednocześnie propozycją zajęć poświęconych środowisku wodnemu.
Szczegółowy opis zalewiska i terenów sąsiadujących zamieszczono przy trasie nr 3.

3. WILKOSZYN - KOMPLEKS LEŚNY SZLAKIEM ŻÓŁTYM
-ZALEWISKO P O G Ó R N I C Z E - W I L K O S Z Y N
(trasa ta została opisana szczegółowo jako trasa ścieżki dydaktycznej)
Trasę ścieżki rozpoczynamy w Wilkoszynie. Skrajem drogi, prowadzącej ze
śródmieścia do Ciężkowic dochodzimy do drogi leśnej wprowadzającej nas na teren
kompleksu leśnego. Droga ta przecina 179. oddział leśny. Dochodzimy do jej przecięcia
z linią oddziałową. Podążamy nadal w kierunku północnym, ścieżką leśną, za znakami
żółtego szlaku. Ścieżka skręca na zachód, po czym, po połączeniu z linią oddziałową,

ponownie prowadzi w kierunku północnym (pomiędzy oddziałami 178 i 177). Przy
kolejnym przecięciu linii oddziałowych trasa naszej ścieżki skręca na zachód, biegnąc
początkowo wzdłuż rowu melioracyjnego, wprowadza nas na niewielkie wyniesienie
terenu, a następnie przecinając linię wysokiego napięcia dochodzi do granicy lasu.
Z lewej strony widoczne jest zalewisko pogórnicze, które, aby wrócić do Wilkoszyna,
należy obejść.
Możemy także wybrać się nad drugie zalewisko, ukryte głębiej w lesie, korzystając
ze ścieżki prowadzącej od linii oddziałowej pomiędzy oddziałami 178 i 179 (por. rys.).

IV. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
W KOMPLEKSIE LEŚNYM DOBRA-WILKOSZYN
1. ODCINEK 1: LAS
Szata roślinna i flora
Ekosystemem, przez który prowadzi pierwszy odcinek ścieżki, jest zbiorowisko
leśne o charakterze boru i lasu mieszanego. W strukturze lasu z łatwością możemy
wyróżnić warstwy budujące zbiorowisko: warstwę drzew, warstwę krzewów (podszyt),
warstwę runa i mszystą.
W warstwie drzew początkowo dominuje sosna pospolita Pinus sylvestris,
która jest tu nasadzana w efekcie prowadzonej gospodarki leśnej. Sosna jest pospolitym
na niżu składnikiem borów. Jest drzewem zimozielonym, osiągającym wysokość 30
metrów, o pędach wyraźnie zróżnicowanych (dlugopędy i krótkopędy). Najbardziej
charakterystyczną cechą sosen (ok. 100 gatunków na kuli ziemskiej, w Polsce ok. 30,
w tym 4 gatunki rodzime) są igły wyrastające na krótkopędach.
Tuz przy drodze leśnej rośnie kilka sosen Banksa Pinus banksiana. Jest to obcy
w naszej florze gatunek introdukowany, pochodzący z Ameryki Północnej.
Obydwa gatunki sosen charakteryzują się 2 igłami wyrastającymi z krótkopędów,
z tym, że u sosny Banksa są one krótsze. W „zaniedbanym" wyglądzie zewnętrznym

(pokroju) sosny Banksa rzucają się w oczy cienkie, nieregularnie ułożone konary,
powyginane w różne strony, z dolnymi gałęziami zasychającymi i zwisającymi.
Charakterystyczne są także szyszki tej sosny: małe, krzywe, garbate, wyrastające
w okółkach po 2 lub więcej, przez wiele lat zamknięte.
W tej części lasu w drzewostanie dostrzec można także pojedyncze egzemplarze
dorodnych kilkudziesięcioletnich świerków pospolitych Picea abies. Wyróżniają się
one stożkowatymi koronami, krótkimi igłami osadzonymi na trzonkach (brak zróż
nicowania na długo- i krótkopędy) i dużymi zwisającymi szyszkami.
Wędrując dalej trasą ścieżki napotkamy na jeszcze jednego przedstawiciela
gromady nagozalążkowych: modrzew europejski Larix europaea. Miękkie, opadające
jesienią igły tego dekoracyjnego drzewa wyrastają skrętolegie wzdłuż dlugopędów
i w pęczkach na krótkopędach. Szyszki są niewielkie, owalne, skierowane ku górze.
W Polsce modrzew rośnie naturalnie w górach, tutaj został, podobnie jak sosna, nasadzony.
Ze względu na żyzność i znaczną wilgotność podłoża bardzo bujnie jest
tu wykształcony podrost. Tworzą go krzewy kruszyny pospolitej Frangula alnus,
czeremchy ptasiej Padus avium, która dorasta czasem do niższej warstwy drzew,
derenia Cornus sanguinea, szakłaka Rhamnus catbartica i jarzębiny Sorbus aucuparia. Często spotkać można suchodrzew czarny Lonicera nigra i kalinę koralową
Viburnum opulus. Większość z rosnących tu krzewów efektownie kwitnie i owocuje dając
pożywienie wielu ptakom leśnym.
Licznie na terenie całego kompleksu występuje także, znajdujący się po ścisłą
ochroną, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. Jest to krzew nie przekraczają
cy na ogół 1 m wysokości, o gałązkach ulistnionych tylko w szczytowych częściach.
Wonne, różowe kwiaty pojawiają się jeszcze w marcu, przed rozwojem liści. Owoce
wawrzynka to soczyste, czerwone jagody, osadzone na gałązkach poniżej liści. Tej
pięknej rośliny nie należy zbierać także dlatego, że jest trująca. Owoce, liście i pędy
zawierają silnie trujące składniki: glikozyd dafninę i żywiczną substancję — mezereinę.
Bujne i różnorodne jest także runo, efektowne w różnych porach roku. Ze
względu na zmieniające się sezonowo składniki warstwy zielnej możemy podziwiać tu
tzw. aspekt wiosenny i letni.
W aspekcie wiosennym masowo zakwitają wczesnowiosenne rośliny tworząc na
dnie lasu barwne plamy: białe zawilce gajowe Anemone nemorosa, niebieskie
przylaszczki Hepatica nobilis. Późną wiosną ich miejsce zajmują: gajowiec żółty
Galeobdolon luteum, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, fiołek
leśny Viola sylvestris.

W głębi kompleksu, wzdłuż ścieżki prowadzącej między oddziałami 178 i 179,
warstwę drzew tworzą głównie: lipa drobnolistna lilia cordata i brzoza
brodawkowata Betula pendula z domieszką graba Carpinus betulus, dębu szypułkowatego Ouercus robur i buka Fagus sylvatica.
W warstwie krzewów pospolicie występuje leszczyna Corylus avellana oraz
dąb czerwony Ouercus rubra. Drzewo to jest, podobnie jak wspomniana już sosna
Banksa, czy rosnąca także na terenie kompleksu trójigielna sosna smołowa Pinus
rigida, gatunkiem obcego pochodzenia wprowadzonym przez człowieka. Liście tego
gatunku dębu, w odróżnieniu od rodzimych, mają ostre klapy, a jesienią przebarwiają się
na intensywny czerwony kolor.
W runie znaleźć można wiele roślin typowych dla żyznych lasów liściastych:
podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, jarzmiankę większą Astrantia
major, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, szczyr trwały Mercurialis
perennis, czworolist Paris quadrifolia.
Ważnym składnikiem runa leśnego są trawy i paprocie. Do najczęściej występujących tu
traw należą: perłówka zwisła Melica nutans, kłosownica leśna Brachypodium sylvaticum, prosownica rozpierzchła Milium effusum, a z paproci nerecznica Dryopteris.
Ta część lasu obfituje także w rośliny chronione. Tuż przy ścieżce spostrzec
można przedstawiciela rodziny storczykowatych: listerę jajowatą Listera ovata.
Niepozorne, zielonawe kwiaty tej rośliny zebrane są w długie grono. Wyraźne
i charakterystyczne są dwa duże owalne liście obejmujące w dolnej części łodygę. Aby
odnaleźć inne rośliny, trzeba zejść ze ścieżki do lasu. Wówczas zauważyć można płożące
się po ziemi pędy bluszczu pospolitego Hedera belix o zimozielonych liściach,
połyskujące, „kopytkowate" liście kopytnika pospolitego Asarum europaeum. Duże
kępy tworzy pachnąca konwalia majowa Convallaria majalis. Prawdziwą ozdobą lasu
jest lilia złotogłów Lilium martagon, okazała bylina cebulowa o niezwykle dekoracyj
nych kwiatach. Na skutek masowego zrywania, a także niszczenia jej naturalnych siedlisk,
na wielu stanowiskach całkowicie zniknęła.
W runie obok roślin kwiatowych rosną także rośliny reprezentujące inne gromady
świata roślin: wymienione już paprocie, skrzypy (najczęściej spotykany jest tu skrzyp
leśny Equisetum sylvatica, przypominający wyglądem małą choinkę o delikatnych
gałązkach) oraz tworzące warstwę mszystą mchy i, rzadziej, torfowce.
Odmienny charakter ma otoczenie rowów melioracyjnych i obniżeń terenu.
W miejscach takich drzewostan tworzy głównie olsza czarna Alnus glutinosa,

a w runie pojawia się wiele roślin higrofilnych. Wczesną wiosną kwitnie knieć
błotna (pospolity kaczyniec) Caltha palustris i rzeżucha gorzka Cardamine amara
o białych kwiatach. Później pojawiają się bladoróżowe kwiatostany kozłka całolistnego Valeriana simplicifolia i sitowia leśnego Scirpus sylvaticus. W miejscach
silnie uwilgotnionych rośnie także ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum, oka
zała roślina wieloletnia (do 1,5 m wysokości), o szerokoeliptycznych liściach i
żóltawozielonych kwiatach zebranych w gęste, wiechowate kwiatostany. Ciemię
życa jest rośliną górską, na niżu rzadziej spotykaną. Znajduje się pod częściową
ochroną.
Wyżej położone tereny, na piaszczystym podłożu, zajmują piaty zbiorowisk
borowych. W drzewostanie przeważa sosna, brzoza, często pojawia się dąb szypulkowy. Runo borowe ma zupełnie odmienny skład gatunkowy. Tworzą je borówki:
czarna Vacciniummyrtillus i brusznica V. vitis-idaea, poziomka Fragaria vesca, biało
kwitnący siódmaczek Trientalis europaea i trawy: śmiałek pogięty Deschampsia
flexuosa, a w miejscach silniej uwilgotnionych kępowa trzęślica modra Molinia
coerulea i tworzący łany trzcinnik owłosiony Calamagrostis villosa.

Fauna
Odnajdywane w opisanych wyżej zbiorowiskach leśnych gatunki zwierząt bez
kręgowych i kręgowców reprezentują, w większości przypadków, formy zasiedlające
biotopy o takim właśnie charakterze. Oczywiście, ze względu na otaczające kompleks
leśny otwarte oraz niedalekie sąsiedztwo siedzib ludzkich, możemy także obserwować
gatunki pojawiające się tutaj przypadkowo lub takie, które wykazują dużą tolerancję
siedliskową.
Ze względu na znaczne zacienienie opisywanego odcinka, powodowane stosun
kowo dużym zwarciem drzew i gęstą warstwą podrostu, w większości przypadków
spotykamy tutaj zwierzęta cieniolubne. Przy dużej wilgotności podłoża (po deszczu)
można się natknąć na przedstawicieli ślimaków nagich. Zwierzęta te, w przeciwień
stwie do znanych wszystkim ślimaków oskorupionych, mają zredukowaną, ukrytą pod
powierzchnią ciała, muszlę. Spotykanymi gatunkami są pomrów oraz ślinik Arion
rufus. Z kolei grupę ślimaków oskorupionych reprezentują ślimak zaroślowy
Arianta arbustrorum oraz, niezbyt często pojawiający się, ślimak winniczek Helix

pomatia. Ostatni z wymienionych gatunków jest największym naszym ślimakiem. Od
października do maja ślimak ten zapada w sen zimowy, a jego skorupa jest w tym czasie
zamknięta wapiennym wieczkiem. Pokarmem winniczka są fragmenty roślin.
Pomiędzy gałęziami młodych drzew zakładają swoje sieci łowne pająki. Należą
one do licznej grupy przedstawicieli podtypu szczękoczulkowców Chelicerata. Wszyst
kie zwierzęta reprezentujące tę jednostkę systematyczną charakteryzują się podziałem
ciała na dwa podstawowe odcinki: przedni, zwany prosomą, i tylny — opistosomą.
W przeciwieństwie do owadów nie mają one czulków oraz nie występują u nich typowe
dla pozostałych stawonogów przydatki gębowe w postaci żuwaczek i szczęk. Poza
bardzo nielicznymi wyjątkami, zwierzęta te pobierają pokarm płynny i półpłynny (w tym
celu wykształcają z gardzieli i żołądka tzw. pompę ssącą). Z pobieraniem pokarmu,
a raczej z jego zdobywaniem, związana jest przekształcona pierwsza i druga para odnóży
— szczękoczulki i nogoglaszczki. Cechą charakterystyczną większości przedstawicieli
pająków jest zdolność do wytwarzania pajęczyny, będącej wydzieliną tzw. gruczołów
przędnych umieszczonych na opistosomie. Pajęczyna spełnia szereg ważnych funkcji.
Stanowi sieć łowną umożliwiającą zdobywanie pokarmu (drobnych owadów), służy
do transportu, tworzenia kokonów osłaniających jaja, jest wyściólką norek mieszkal
nych, itp. Jednak nie wszystkie pająki budują sieci łowne. Niektóre, jak np. skakuny,
polują aktywnie na zdobycz i nie budują sieci.
W lesie, pod zwalonymi pniami, korą obumarłych drzew lub w ściółce występują
liczni przedstawiciele gromady wijów (Myriapoda). Należą do nich Lithobius,
Glomeris, Julus, Geophilus i inne. Pierwszy z wymienionych, wij drewniak Lithobius
forficatus jest typowym przedstawicielem drapieżnej grupy pareczników (Chilopoda). Jego rudej lub brązowej barwy ciało jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Składa
się ono z głowy i korpusu. Pierwsza para odnóży tułowiowych przekształcona jest
w charakterystyczne szczękonóza, na których końcu znajduje się ujście gruczołu
jadowego. Pozostałe z wymienionych rodzaje grupują formy roślinożerne, odżywiające
się resztkami organicznymi (zbutwiałe części roślin, itp.).
Spotkać tutaj można przedstawicieli gromady skrytoszczękich — skoczogonki
Collembola, z których uwagę zwraca Tetradontophora bielanensis. Ten duży, ciemno
granatowy bezkręgowiec występuje, szczególnie w dżdżyste dni, na grzybach czy
butwiejących pniakach.
Motyle to chyba najbardziej popularne owady, głównie ze względu na ubarwienie
i kształt. Główną ich cechą są duże, pokryte łuskami (pyłkiem) skrzydła oraz narządy
gębowe typu ssącego, w postaci długiej, w spoczynku zwiniętej rurki. Jest to jedna

z najliczniejszych grup owadów. Motyle przechodzą rozwój zupełny, tzn. postać dorosła
poprzedzona jest stadium larwy (gąsienicy) i poczwarki. Ciało gąsienicy składa się
z głowy, 3 segmentów tułowia zaopatrzonych w odnóża i, zazwyczaj, 11 segmentów
odwloką. Aparat gębowy jest typu gryzącego. W tym stadium owad rośnie oraz gromadzi
substancje zapasowe wykorzystywane w czasie przeobrażenia. Po pewnym czasie gąsienica
przekształca się w poczwarkę. Teraz następuje całkowita przebudowa ciała i ukształ
towanie owada dorosłego. W większości przypadków poczwarka jest typu zamkniętego.
Obserwowane w trakcie wycieczki motyle należą do tzw. motyli dziennych. Na
skraju ścieżki leśnej, tam, gdzie teren jest bardziej prześwietlony oraz na poboczach
drogi, spotkać można w maju zorzynka rzeżuchowca Anthocharis cardamines,
którego poznać można po pomarańczowych zakończeniach skrzydeł I pary (kolor ten
charakteryzuje samce). Gąsienice tego gatunku żerują na roślinach krzyżowych.
Pospolitym i częstym motylem jest także listkowiec cytrynek Gonopteryx rhamni.
Owad dorosły ma barwę cytrynowożółtą (samiec) lub zielonkawobialą (samica), a na
każdym skrzydle występuje pomarańczowa plamka. Pojawia się on wczesną wiosną
i występuje aż do jesieni. Zimuje w postaci dorosłej. Jego gąsienice żerują na kruszynie
lub brzozie. Motyle te reprezentują rodzinę bielinków (Pierridae).
Od wczesnej wiosny występuje tutaj rusałka pokrzywnik Aglais urticae. Motyl
ten zimuje jako imago. Gąsienice początkowo żerują w dużych skupiskach, następnie
pojedynczo. Ich rośliną żywicielską jest pokrzywa. Zimują postacie dorosłe, które
obserwujemy wczesną wiosną. Pospolitym motylem jest także rusałka pawik Nymphalis io. Nazwę zawdzięcza on występowaniu kolorowych plam na wewnętrznych
powierzchniach skrzydeł, przypominających barwny deseń ogona pawia. Rozpiętość
skrzydeł dochodzi do 6 cm. Owad dorosły pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze
(po przezimowaniu) w kwietniu, drugie w sierpniu (pokolenie zimujące).
Na tym odcinku ścieżki częsty jest także kratnik Araschnia levana, motyl reprezen
tujący, podobnie jak dwa poprzednie, rodzinę rusalkowatych (Nyphalidae). Od kwietnia do
czerwca spotyka się osobniki pierwszego pokolenia, latem i jesienią drugiego. Pokolenie
wiosenne jest jaśniej ubarwione od letniego. Kratniki zimują w postaci poczwarki.
Innym, często obserwowanym tutaj motylem jest przeplatka Melitea athalia.
Motyl ten jest pospolity na leśnych drogach, na skraju lasów i polanach. Wewnętrzna
strona skrzydeł charakteryzuje się kraciastym rysunkiem, czarnym na rudym tle. Pojawia
się od polowy maja do sierpnia.
Na drodze leśnej, wzdłuż której prowadzi ścieżka, napotkać można przedstawiciela
rodziny oczenic (Satyridae) — przestrojnika trawnika Aphantopus hyperantus.

Jest to ciemnobrunatny motyl, z nielicznymi jaśniejszymi plamkami. Jest bardzo
pospolity, co gwarantuje możliwość jego obserwowania. Pojawia się w polowie maja
i występuje do października. Zimuje w stadium gąsienicy.
Idąc wzdłuż drogi obserwować również możemy przedstawicieli innych owadów.
Uwagę zwracają trzmiele Bombus należące do rodziny pszczolowatych. Można je
rozpoznać po krępej i silnej budowie oraz gęstym owłosieniu ciała. Gniazda tych nieco
do pszczół podobnych owadów zamieszkuje mata liczba osobników. Są one wykorzys
tywane jedynie przez jeden sezon wegetacyjny. Jednym z najczęściej spotykanych,
a zarazem największych, jest trzmiel ziemny Bombus terestris. Osiąga on ok. 3 cm
długości. Przedplecze tego owada jest żółte, a przez środek biało zakończonego
odwloką biegnie, również żółtej barwy, pas. Trzmiele są szczególnie ważne jako zapylacze
niektórych gatunków roślin, których kwiaty mają głęboko osadzone nektarniki. Ponadto
są one w mniejszym stopniu niż pszczoły uzależnione od warunków pogodowych.
W Polsce występuje prawie 30 gatunków, z których wszystkie są chronione.
Licznie występującymi tu przedstawicielami błonkówek (Hymenoptera) są osy
(rodzaj Vespa). Owady z rodziny osowatych poznać można po rozdzielających się
w czasie spoczynku skrzydłach pierwszej i drugiej pary oraz składaniu pierwszej ich pary
wzdłuż ciała (cecha ta odróżnia te owady od pozostałych żądlówek). Inną charakterys
tyczną cechą jest połączenie tułowia i odwłoka bardzo cienkim stylikiem, umoż
liwiającym operowanie żądłem w prawie dowolnym kierunku. Ich żądło po ukłuciu nie
zostaje w ciele ofiary (w przeciwieństwie do pszczół). Dorosłe osy odżywiają się
wyciekającymi sokami drzew, spadzią, nektarem lub miąższem owoców.
Najliczniejszą rodziną owadów są chrząszcze. Jej przedstawicieli można często
obserwować na leśnym odcinku opisywanej trasy. Reprezentują one różne rodziny. Na
liściach olchy zeruje hurmak olchowiec Agelastica alni z rodziny stonkowatych
Chrysomelidae. Jest to jednobarwny, niebieski lub ciemnofioletowy chrząszcz, o po
krywach pokrytych gęstymi kropkami, mierzący około 6-7 mm długości. Jest on tak
pospolity i masowy (z czym związana jest i jego nazwa), że często staje się gatunkiem
szkodliwym (z punktu widzenia potrzeb gospodarczych).
Równie często występują tutaj reprezentanci rodziny biedronkowatych Coccinelidae. Chrząszcze te obserwować można w różnych siedliskach. Występują zarów
no w miejscach nasłonecznionych, jak i zacienionych. Ciało ich jest silnie wypukłe,
barwy czarnej, żółtej lub czerwonej z różnymi deseniami. Większość gatunków to formy
pożyteczne, gdyż tępią szkodniki roślin (głównie mszyce). Najbardziej znana jest
biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata, którą można poznać po

2 białawych plamach czołowych, czarnym przedpleczu z białymi kątami i czerwonymi
pokrywami z 7 czarnymi plamkami.
Na liściach rosnących wzdłuż trasy drzew i roślin zielnych zauważyć można owady
reprezentujące chrząszcze z rodziny omomiłkowatych Cantharidae. Są one stosun
kowo drobne (do 15 mm długości) i charakteryzują się miękkimi pokrywami. Omomilki
są drapieżnikami, lecz niekiedy mogą wygryzać dziury w liściach lub ogryzać korę
młodych pędów. Formy dorosłe pojawiają się w maju.
Pod zeschłymi liśćmi i kawałkami gałęzi odnaleźć tutaj można przedstawicieli
chrząszczy z rodziny biegaczowatych — biegacza fioletowego Carabus violaceus,
czy szykonia Pterostichus sp. Jego wielkość dochodzi do 2,5 cm, a rozpoznać go
można po charakterystycznym, fioletowym połysku prawie czarnych pokryw. Należy
zaznaczyć, iż rodzaj biegacz Carabus podlega ochronie gatunkowej.
Wśród roślin porastających pobocza ścieżki (szczególnie na bardziej przeświet
lonym odcinku pod linią wysokiego napięcia) często obserwować można, podobne do
os, owady z rodziny bzygowatych Syrphidae. Owady należące do tej rodziny są
najczęściej jaskrawo ubarwione, szybko latają i mogą zawisać w powietrzu nieruchomo.
Dorosłe formy często przysiadają na kwiatach. Jednym z pospolitych gatunków jest
Syrphus ribesi. Reprezentują one rząd muchówek Diptera.
Do rzędu tego należą również liczne gatunki komarów. Larwy tych owadów
rozwijają się w wodzie — zbiornikach wodnych, w stagnujących kałużach, wolno
płynących ciekach. Na terenie lasu, przez który prowadzi szlak, spotykamy je bardzo
często i w znacznych ilościach. Warto zwrócić uwagę, jakie przystosowania po
zwalające na życie w środowisku wodnym wykształciły larwy.
Wśród owadów odnajdywanych na omawianym terenie znajdują się również
przedstawiciele pluskwiaków różnoskrzydłych Heteroptera. Charakteryzują się one
przekształceniem pierwszej pary skrzydeł w tzw. pólpokrywy oraz aparatem gębowym
przekształconym w klujkę. Śluzy ona do pobierania pokarmu płynnego, którym dla
jednych gatunków jest krew lub limfa kręgowców, albo drobnych zwierząt bez
kręgowych, dla innych zaś soki roślinne. Przykładem tej grupy owadów może być
zieleniak Pa/omenaprasina. Ma on szerokie, spłaszczone ciało o zielonym zabarwieniu.
Żywi się sokiem roślin. Larwy zieleniaka, podobnie jak wszystkich przedstawicieli różno
skrzydłych, przypominają wyglądem postać dorosłą, nie mają jednak wykształ
conych skrzydeł. Owady te przechodzą bowiem rozwój niezupełny, bez stadium poczwarki
(jak ma to miejsce np. u motyli). Pluskwiaki te mają gruczoły zapachowe, których wydzielina
ma za zadanie odstraszać potencjalnych napastników.

Płazy na omawianym odcinku reprezentują: żaba trawna Rana temporaria oraz
ropucha szara Bufo bufo. Gatunki te objęte są ochroną prawną. Żaba trawna
występuje głównie w lasach liściastych, lecz również na łąkach, w sadach czy parkach.
Gody rozpoczyna bardzo wcześnie, bo już w marcu — najwcześniej ze wszystkich
polskich płazów bezogonowych. Dorosłe osobniki zimują na dnie zbiorników i cieków
wodnych. Ropucha zasadniczo prowadzi nocny tryb życia, W dzień spotyka się głównie
osobniki młode, które są aktywne całą dobę. Plaży te polują na prawie wszystkie,
możliwe do złapania, bezkręgowce. Niekiedy zjadają nawet młode gryzonie, jaszczurki
czy małe żabki. Na ich grzbiecie znajdują się duże gruczoły jadowe wydzielające, w razie
podrażnienia, trującą substancję zawierającą bufotalinę i bufoteninę. Poza okresem
godowym zwierzęta te unikają wody. Ropucha szara preferuje raczej zacienione leśne
biotopy i występuje w zaroślach i zadrzewieniach. Należy podkreślić, ze wszystkie
krajowe ropuchy są pod ochroną prawną.
Przemierzając trasę ścieżki warto zatrzymać się w celu obserwacji drobnych
ptaków, które szczególnie licznie występują tutaj w miesiącach wiosennych i wczesnoletnich. Obserwacje ptaków lepiej przeprowadzać w małych grupach i za pomocą
lornetki. Najczęściej możemy spotkać sikory bogatki Parus major oraz sikory modre
P. caeruleus wyszukujące owady wśród liści i pod korą. Nieco trudniejsze do obserwacji
są ruchliwe pełzacze biegające po pniach drzew i wybierające spod kory owady.
W Polsce występują dwa gatunki tych ptaków: pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla i pełzacz leśny C. familiaris. Są one bardzo do siebie podobne i odróżnienie ich dla
niespecjalisty w warunkach terenowych jest trudne.
Jednym z pospolitszych i będącym w ekspansji dużym ssakiem lasów wojewódz
twa katowickiego jest dzik Sus scrofa. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność, a co za
tym idzie, zajmuje coraz to nowe obszary. Spotykany jest we wszystkich kompleksach
leśnych województwa, a także coraz częściej w pobliżu osiedli. Zimą nawet zapuszcza
się na tereny dużych miast. Dziki zamieszkują najczęściej lasy liściaste i mieszane,
obfitujące w śródleśne oczka wodne i tereny błotniste, w których zwierzęta te chętnie się
kąpią. Ich podstawowym pokarmem są żołędzie, orzechy bukowe (bukiew), kłącza,
poczwarki i larwy owadów, a także drobne kręgowce. Nie gardzą również padliną.
W przypadku masowego pojawienia się gryzoni stanowią one pokaźny udział w żywie
niu dzików. W poszukiwaniu gniazd gryzoni, poczwarek, pędraków czy kłączy zwierzęta
te potrafią ryć (buchtować) glebę na znaczną głębokość i na bardzo dużym obszarze.

Takie żerowisko dzika jest bardzo charakterystyczne i łatwo rozpoznawalne. Nosi nazwę
buchtowiska. Na odcinku ścieżki prowadzącym do zapadliska stosunkowo często
(głównie w okresie jesiennym) można obserwować ślady ich żerowania. Poza tym
spotkać tu można płochliwe sarny i zające.
Różnorodność życia w lesie wynika z bogactwa dostępnych źródeł pokarmu.
Żyjące w lesie organizmy powiązane są „łańcuchami" zależności (tzw. łańcuchami
pokarmowymi). Kosztem roślin (tzw. producentów, budujących, dzięki zdolności
fotosyntezy, wysokoenergetyczne związki pokarmowe) żyje wiele gatunków zwierząt,
głównie owadów. Owoce drzew i krzewów leśnych stanowią pokarm dla licznych
ptaków. Owady, będące w tym skomplikowanym układzie zależności grupą tzw.
konsumentów I rzędu, są pokarmem dla ptaków, płazów, gadów i drobnych ssaków.
Leśne drapieżniki (jastrząb, lis) polują na gryzonie, małe ptaki, owady tworząc
grupę konsumentów II rzędu. Nie można też pominąć ważnej grupy organizmów
żywiących się martwą materią organiczną: szczątkami roślin, odchodami zwierząt. Są to
tzw. reducenci przywracający substancje pokarmowe do obiegu materii. Należą do tej
grupy żyjące w ściółce dżdżownice, skoczogonki, grzyby i bakterie.

Propozycje zajęć do przeprowadzenia w lesie:
Biologia:

- Zróżnicowanie świata roślinnego (mchy, paprocie, skrzypy,
rośliny nagozalążkowe i okrytozalążkowe)
- Cechy budowy morfologicznej roślin (zróżnicowanie liści,
budowa kwiatów, t)'py kwiatostanów, typy owoców)
- Rozpoznajemy drzewa i krzewy leśne (nauka korzystania
z kluczy do oznaczania roślin)
- Budowa lasu i jego znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka
- Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Tworzymy lokalną listę
chronionych roślin i zwierząt.

Prowadząc zajęcia na omówionym odcinku ścieżki można zaproponować kilka
zagadnień, którym warto poświęcić więcej uwagi.
Pierwszym z nich może być zebranie materiału hodowlanego do pracowni szkolnej.
Pod zwalonymi pniami drzew licznie występują przedstawiciele wijów, które łatwo

mogą być hodowane w terrariach. Również ślimak zaroślowy jest łatwym obiektem
hodowlanym.
Podczas obserwacji uszkodzeń roślin powodowanych przez larwy owadów lub ich
postacie dorosłe można poddać analizie typy tych uszkodzeń. Można ponadto
porównać zmiany pojawiające się w budowie aparatów gębowych różnych grup,
a także zastanowić się nad różnicami w budowie przydatków gębowych postaci
dorosłej i larwalnej w obrębie tego samego gatunku.
Zebrane do słoika w czasie zajęć terenowych owady będą stanowiły doskonały
materiał do analiz morfologicznych w ramach ogólnego zadania: cechy charakterystycz
ne różnych rzędów owadów.
Po odbyciu wycieczki terenowej można również zaproponować charakterystykę
poszczególnych grup taksonomicznych: pająków, ślimaków, owadów, płazów, ptaków,
ssaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy przystosowawcze do przebywa
nia w różnych typach siedlisk.
Plastyka, zajęcia techniczne: — Zbiór materiału do zajęć (liście drzew jesienią,
owoce, szyszki), w oparciu o który układamy bukiety (martwa natura), komponujemy
obrazy z wysuszonych liści, itp.

2. ODCINEK 2: ZBIORNIK WODNY
Szata roślinna i flora
Zbiornik wodny na skraju kompleksu leśnego jest pochodzenia antropogenicz
nego. Powstał tu w efekcie działalności człowieka. Pod obszarem miasta prowadzona
jest eksploatacja górnicza, która spowodowała zapadnięcie się terenu na powierzchni.
W zapadlisku zgromadziła się woda pochodząca ze spływu powierzchniowego i pod
ziemnego, zamieniając ten fragment lasu w zalewisko pogórnicze. Drzewa zalane wodą
obumarły. Jeszcze dziś nad powierzchnią wody sterczą ich kikuty.
Jednak przyroda z duża silą wkracza ponownie na odebrane jej przez człowieka
obszary. Gdyby nie zachowane pojedynczo martwe drzewa, stojące w wodzie,
zalewisko niczym nie różniłoby się od śródleśnego stawku. W krótkim czasie zostałoby
zasiedlone przez rośliny wodne i nadwodne oraz zwierzęta związane z biotopami

wodnymi. Brzegi zbiornika porastają dziś piaty szuwaru mannowego (tworzonego
przez wysoką trawę: mannę jadalną Glyceria fluitans i mannę mielec G. aquatica),
pałkowego (z pałką szerokolistną Typha latifolia) oraz niski szuwar z panującą
jeżogłówką gałęzistą Sparganium ramosum. Strome brzegi zbiornika porasta zespół
ponikła błotnego Eleocharis palustris oraz kępy trzciny pospolitej Phragmites
australis i turzyc Carex. W szuwarach częstymi roślinami są przedstawiciele sit Juncus,
rosnących w wodzie żabieniec babka-wodna Alisma plantago-aquatica, kosaciec
żółty Iris pseudoacorus o dużych żółtych kwiatach, a także byliny dwuliścienne:
krwawnica pospolita Lythrum salicaria, jaskier płomiennik Ranunculus flamulla,
niezapominajka błotna Myosotis palustris, przytulią błotna Galium palustre,
karbieniec pospolity Lycopus europaeus. Z ciekawszych gatunków należy wymienić
przetacznik błotny Veronica scutellata uważany za gatunek rzadki na terenie
województwa katowickiego.
W zbiorniku doszło także do wykształcenia pospolitych zbiorowisk roślinności
wodnej. Są to: zbiorowisko z panującą rdestnicą pływającą Potamogeton natans,
zarośla moczarki kanadyjskiej Elodea canadensis, rośliny zawleczonej do Europy po
odkryciu Ameryki, ekspansywnej i szeroko rozprzestrzenionej (tzw. antropofit). Jedną
z najmniejszych roślin kwiatowych jest rzęsa Lemna. Pływające listki tej rośliny tworzą
często zwarte „dywany", „kożuchy" na powierzchni wody, a drobne, wyrastające na
spodniej stronie liści korzonki luźno zwisają. Rzęsa jest jednocześnie przykładem rośliny
najszybciej zasiedlającej zbiorniki wodne, gdzie dostaje się przenoszona na piórach
ptaków wodnych.
Do najciekawszych roślin wodnych, które pojawiły się w zbiorniku, należy
okrężnica bagienna Hottonia palustris i pływacz pospolity Utricularia vulgaris.
Okrężnica jest przedstawicielem rodziny pierwiosnkowatych o liściach zanurzonych
w wodzie i bialoróżowych kwiatach wyniesionych ponad jej powierzchnię w groniastych kwiatostanach. Plywacz jest jedną z nielicznych w Polsce roślin mięsożernych,
która oprócz asymilowania zielonymi liśćmi ma specjalne urządzenia do chwytania
drobnych zwierząt wodnych. Są to małe zielone pęcherzyki-pułapki zawieszone na
liściach. Mają one niewielki otwór otwierający się klapką tylko do wnętrza. Wessane
wraz z wodą zwierzątka zostają uwięzione w pęcherzyku i strawione.
W miejscach stale podmokłych, na obrzeżach zbiorników wodnych, wykształcają
się niewielkie piaty roślinności bagiennej i torfowiskowej z torfowcami Shpagnum
i wełnianką wąskolistną Eriophorum angustifolium oraz wilgotne, kwietne łąki.
Stałymi składnikami ląk są: barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium i marchew

zwyczajna Daucus carota — przedstawiciele rodziny baldaszkowatych o drobnych,
białych kwiatach zebranych w efektowne baldaszkowate kwiatostany, krwawnik
pospolity Achillea millefolium — znana roślina lecznicza, koniczyna biała Trifolium
repens i złocień właściwy Leucanthemum vulgare. Rzucają się w oczy postrzępione
kwiaty firletki poszarpanej Lychnis flos-cuculi, kolbowate, różowe kwiatostany
rdestu wężownika Polygonum bistorta, niebieskie „dzwonki" dzwonka rozpierz
chłego Campanula patula. Łąki to przede wszystkim królestwo traw. Spotkać tu
można wiele gatunków tej bardzo licznej rodziny: życicę trwałą Lolium perenne,
tymotkę łąkową Pbleum pratense, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis,
wiechlinę łąkową Poa pratensis i kupkówkę pospolitą Dactylis glomerata.
W miejscach silnie podmokłych rosną duże kępowe trawy: śmiałek darniowy
Descbampsia caespitosa i trzęślica modra Molinia coerulea. Na koszonych, podsiewanych łąkach częsty jest rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius.
Szczególnie malowniczo wyglądają łąki w czerwcu, kiedy owocuje welnianka
i kwitną kukułki, czyli storczyki szerokolistne Dactylorhiza majalis. Owocostany
welnianki wyglądają jak klaczki białej wełny zawieszone na pędach. Kontrastują z nimi
czerwone kwiaty storczyków.
Wewnątrz lasu ukryte są niewielkie polany, które w czerwcu zamieniają się
w niezwykle kolorowe kobierce. W tych niewielkich już piatach ląk rosną bardzo rzadkie
na terenie miasta i województwa katowickiego rośliny (będące jednocześnie pod
ochroną): kosaćce syberyjskie Iris sibirica, mieczyki dachówkowate Gladiolus
imbricatus, goryczki wąskolistne Gentiana pneumonanthe i kilka gatunków stor
czyków.
Wyżej położone, piaszczyste pagórki i nasłonecznione nachylenia terenu na skraju
lasu pokrywają aromatyczne i kolorowe murawy piaszczyskowe. Głównymi gatunkami
budującymi te zbiorowiska są kseromorficzne trawy: kostrzewa owcza Festuca
ovina i szczotlicha siwa Corynephorus canescens. Obficie występuje jastrzębiec
kosmaczek Hieracium pilosella, którego żółte kwiaty zebrane są w kwiatostany typu
koszyczka, goździk kropkowany Diantbus deltoides i przytulią właściwa Galium
verum. Główkowate kwiatostany tworzą różowo kwitnący zawciąg pospolity Armeria elongata i jasieniec piaskowy Jasione montana o kwiatach barwy niebieskiej.
W zbiorowiskach tych można znaleźć także rośliny muraw ciepłolubnych, rozwijających
się najczęściej na podłożu wapiennym. Są to między innymi: przelot pospolity
Antbyllis vulneraria, posłonek Helianthemum ovatum, głowienka wielkokwiatowa
Prunella grandiflora, driakiew żółta Scabiosa ochroleuca, pięciornik piaskowy

Potentilla arenaria, Murawy ubarwiają także inne rośliny, intensywnie pachnące:
goździk kartuzek Dianthus cartusianorum, macierzanka Thymuspulegioides i wil
czomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, który rozprzestrzenia swe nasiona w drodze
myrmekochorii.

Fauna
Zapadlisko, podobnie jak jego bezpośrednie otoczenie, jest bardzo interesujące pod
względem zoologicznym. Jest dogodnym obiektem do realizowania różnorakich zajęć,
zarówno o charakterze faunistyczno-przeglądowym, jak i problemowym.
Sam akwen zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, na których przykładzie można
omawiać wyższe jednostki taksonomiczne przez nie reprezentowane.
Jednymi z najłatwiej zauważanych na powierzchni zbiornika czy w jego partiach
brzegowych są ślimaki Gastropoda reprezentujące typ mięczaków (Molusca).
Mięczaki charakteryzują się nie segmentowanym ciałem, okrytym najczęściej
jedno- lub dwuczęściową muszlą. Ciało ich składa się zasadniczo z trzech elementów, tj.
silnie umięśnionej nogi, pełniącej funkcję lokomotoryczną, worka trzewiowego miesz
czącego większość narządów wewnętrznych oraz nie zawsze dobrze wyodrębnionej
głowy (u małży Bivalvia głowa zanikła zupełnie). Na granicy karku pokrywa worka
trzewiowego tworzy zgrubiały fałd skórny, tzw. płaszcz, którego gruczoły wytwarzają
muszlę. Pod płaszczem znajduje się zagłębienie, zwane jamą płaszczową, do której
uchodzą narządy wydalnicze i płciowe, a także mieszczą się tutaj narządy oddechowe
w postaci skrzeli lub silnie ukrwionej ściany jamy płaszczowej.
Najczęściej spotykanymi przedstawicielami mięczaków w omawianym akwenie są,
jak już wspomniano, ślimaki oraz niewielkie gatunki małży Bivalvia z rodzajów
gruszyczka Shaerium i groszkówka Pisidium. Z reguły trudno je zauważyć, są
bowiem najczęściej zagrzebane, a ich niepozorne muszle słabo zauważalne.
Ślimaki reprezentowane są w większości przez formy płucodyszne Pulmonata,
takie jak zatoczek rogowy Planorbarius corneus o dużej ciemnobrązowej, prawie
okrągłej muszli, która osiąga nawet 4 cm szerokości. Znacznie mniejszy jest zatoczek
pospolity Planorbis planorbis oraz zatoczek ostrokrawędzisty Anisus vortex
osiągające niewiele ponad 1 cm szerokości. Błotniarki Lymnea należą do często

spotykanych ślimaków. Największa i zarazem najczęściej tu spotykana jest błotniarka
stawowa Lymnea stagnalis, ale występują tu także błotniarka otułka Lymnea
glutinosa i błotniarka uszata Lymnea articularia. Należy również wspomnieć o przed
stawicielach podrodzaju Galba, z których najczęściej spotykanymi gatunkami są:
błotniarka moczarowa Lymnea (Galba) truncatula oraz błotniarka pospolita
Lymnea (G.) palustris. Podrodzaj Galba odznacza się grubościenną i silnie wydłużoną
muszlą. Jego przedstawiciele są najczęstszymi żywicielami pośrednimi przywr Trematoda. U najbardziej znanej przywry wątrobowej (motylicy), pasożytującej w prze
wodach żółciowych wątroby zwierząt hodowlanych (owce, krowy), dzikich (króliki,
zające, sarny, jelenie, dziki) oraz u człowieka cykl rozwojowy jest stosunkowo prosty
i odbywa się z udziałem tylko jednego żywiciela pośredniego.
Z jaj motylicy, dostających się wraz z kalem do środowiska wodnego, wykluwają
się orzęsione larwy, zwane miracidium. Miracidium aktywnie wyszukuje ślimaka
(najczęściej przedstawiciela podrodzaju Galba, ale nie tylko), a następnie wnika do jego
ciała. W ciele ślimaka larwa traci rzęski i przekształca się w kolejną larwę, zwaną
sporocystą, u której ulegają uwstecznieniu wszystkie narządy, prócz wydalniczych.
Pozostają również skupienia komórek rozrodczych, z których rozwijają się następnie
larwy, tzw. redie, odznaczające się już nieco wyższą organizacją ciała. Z komórek
rozrodczych redii rozwijają się cerkarie; następne pokolenie larw odznaczające się już
organizacją ciała przypominającą stadia dorosłe. Cerkarie, posiadające narząd ruchu
— ogon — opuszczają ciało ślimaka i osadzają się na roślinach rosnących blisko linii
brzegowej. Tutaj cerkarie otaczają się silną osłonką i przekształcają w tzw. metacerkarie, które oczekują na żywiciela ostatecznego, którym, jak już wspomniano, mogą być
różne zwierzęta roślinożerne oraz człowiek. Po opadnięciu wody żerujący przy zbiorniku
roślinożercy wraz z rośliną połykają otorbione na nich metacerkarie, które z kolei po
rozpuszczeniu otoczki umiejscawiają się w odpowiednich narządach wewnętrznych.
Ślimaki przodoskrzelne występują w zbiorniku rzadko, zaliczyć do nich można
np. Bitthynia. Obydwie podgromady, tzn. płucodyszne Pulmonata i przodoskrzelne
Prosobranchia, można bez większego trudu odróżnić. Wszystkie ślimaki przodoskrzelne
posiadają przyrośnięte do tylnego brzegu płaszcza wieczko rogowe, które zamyka otwór
muszli. U plucodysznych żyjących w środowisku wodnym takiego wieczka nie ma.
Oczywiście rozróżnienie tego typu jest możliwe jedynie w przypadku żywych ślimaków,
bowiem puste muszle zarówno jednych, jak i drugich wieczka nie posiadają.
Ślimaki płucodyszne są zazwyczaj obojnakami, natomiast przodoskrzelne są
rozdzielnoplciowe. Jaja ślimaków zabezpieczone galaretowatą osłonką składane są na

roślinach wodnych bądź zatopionych w wodzie przedmiotach. Rozwój następuje bez
stadium larwalnego tak bardzo charakterystycznego u gatunków żyjących w morzach.
Pożywieniem ślimaków są rośliny, detrytus, ale także padle zwierzęta. Pokarm
pobierany jest za pomocą tarki (radula), swoistego narządu znanego tylko u ślimaków.
Tarka umieszczona na języku składa sięz wielu rzędów chitynowych ząbków, za których
pomocą ślimak zeskrobuje glony, tkanki roślinne i zwierzęce.
Na roślinach rosnących przy brzegach zbiornika i w jego bezpośredniej bliskości
spotykamy innego przedstawiciela ślimaków, a mianowicie bursztynkę Succinea.
Ślimaki z tego rodzaju zamieszkują wilgotne siedliska nad brzegami wód. Charak
teryzują się delikatną, półprzezroczystą muszlą, w której nie mogą się całkowicie
schować. Bursztynki są żywicielami pośrednimi innego gatunku przywry, a mianowicie
przywry ptasiej Leucochloridium macrostomum. Rozgałęzienia jednego ze stadiów
larwalnych (sporocysty) wnikają do czulka ślimaka, rozciągając go i deformując, tak iż
przypomina on ciało gąsienicy motyla. Tak zdeformowany czułek wabi ptaki, głównie
kosy i drozdy, które zjadając ślimaki zarażają się przywrą.
Penetrując przybrzeżne wody zbiornika z całą pewnością dostrzeżemy także innych
jego mieszkańców, których cykl rozwojowy jest częściowo lub całkowicie związany ze
środowiskiem wodnym.
W płytkich zatoczkach możemy spotkać przedstawiciela pluskwiaków różnoskrzydłych — płoszczycę szarą Nepa cinerea. Ten drapieżny, powolny pluskwiak
czatuje przy dnie zbiornika na larwy owadów, skorupiaki, a nawet malutkie ryby, które
łapie za pomocą odnóży pierwszej pary przekształconych w narządy chwytne. Jak
wszystkie pluskwiaki, ploszczyca ma narządy gębowe typu kłująco-ssącego i wy
sysa ciało ofiary. Ploszczycy nie sposób pomylić z żadnym innym gatunkiem, posia
da bowiem bardzo silnie spłaszczone ciało, o półpokrywach koloru brązowego,
a odwłok zakończony jest charakterystyczną długą rurką, za której pomocą owad ten
oddycha.
Innymi przedstawicielami pluskwiaków różnoskrzydlych Heteroptera, które może
my tu obserwować, są pływające po powierzchni wody nartniki Gerridae. Specyficzna
budowa odnóży pokrytych różnego typu szczecinkami umożliwia nartnikom poruszanie
się po blonce powierzchniowej wody. Za pomocą odnóży rejestrują one również
drgania wody informujące o zbliżaniu się partnera czy o położeniu ofiary. Nartniki polują
bowiem najczęściej na niewielkie, opadłe na powierzchnię wody owady.
Środowisko wodne to także miejsce przebywania chrząszczy z rodziny plywakowatych Dytiscidae, z których najbardziej znany jest pływak żółtobrzeżek Dytiscus

marginalis. Ten duży, ok. 3,5 cm, ciemnooliwkowo ubarwiony chrząszcz ma charak
terystyczne żółte pasy na brzegach pokryw. Odnóża są spłaszczone, przekształcone
w narządy pływne. Zapas powietrza przetrzymują żółtobrzeżki pod pokrywami skrzydeł,
a od czasu do czasu podpływają, odwłokiem do góry, ku powierzchni wody, aby
odnowić zapas powietrza. Owady, podobnie jak pajęczaki, wtórnie przeszły do życia
w środowisku wodnym i nie potrafią oddychać tlenem rozpuszczonym w wodzie.
Jedynie larwy niektórych gatunków owadów wykształciły narządy pozwalające na
całkowite uniezależnienie od powietrza atmosferycznego.
U pływaka żóltobrzeżka wyraźnie zaznaczony jest dymorfizm płciowy. Pokrywy
samic charakteryzują się wyraźnymi podłużnymi bruzdami, natomiast pokrywy samców
są gładkie. Samce mają natomiast przekształconą stopę, która tworzy lejkowatą przyssaw
kę wydzielającą lepką wydzielinę. Tak przekształcona stopa służy samcom do przy
trzymywania samicy podczas kopulacji.
Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy pływaka żóltobrzeżka są drapieżne i bardzo
żarłoczne. Polują na larwy owadów, ale także na narybek oraz larwy płazów.
Innymi drapieżnikami spotykanymi w wodzie są larwy ważek. O ile chrząszcze
z rodziny pływakowatych i ich larwy zamieszkują to samo środowisko, to w przypadku
ważek z wodą związane są jedynie larwy.
W wodzie naszego zapadliska spotykamy larwy ważek zarówno z podrzędu
różnoskrzydlych Anisoptera, jak i równoskrzydlych Zygoptera. Pierwszą grupę stano
wią duże ważki o skrzydłach w stanie spoczynku rozpostartych na boki, dobrze i zwinnie
latające nawet na długie dystanse, których masywne larwy posiadają tzw. skrzela
rektalne. Należą tu m.in. szablak Sympetrum, ważka Libellula czy żagnica Aeschna.
Ważki równoskrzydle to delikatne owady, o skrzydłach składanych dachów
kowato, latające wolno nad brzegami wód. Ich larwy posiadają na końcu odwloką
płatowate wyrostki, tzw. skrzelotchawki. Należą tu np. świtezianki Caleopteryx,
łątki Coenagrion czy pałątki Lestes.
Larwy obydwu podrzędów mają charakterystyczny aparat gębowy wykształcony
w postaci tzw. maski. Aparat ten charakteryzuje się bardzo silnie wyciągniętą wargą
dolną, przekształconą w narząd chwytny służący do chwytania zdobyczy. 0 ile
pokarmem ważek równoskrzydlych są drobne larwy owadów, skorupiaki, a także wrotki
i nicienie, to ważki różnoskrzydle polują na duże owady, a nierzadko także na ryby czy
larwy płazów. Występuje też u nich kanibalizm.
W zbiorniku występują również ryby. Dostrzec tu można słonecznice Leucaspius
delineatus, drobne srebrzyste rybki pływające pod powierzchnią, karasie zwyczajne

Carassius carassius i srebrzyste Carassius auratus gibelio. Godna odnotowania jest
obecność w zbiorniku znajdującego się pod ochroną prawną, śliza Neomacbileus
barbatulus. Występuje on zazwyczaj w górnych odcinkach rzek oraz w zbiornikach
oligotroficznych. W omawianym akwenie gatunek ten się rozmnaża i wszystko wskazuje
na to, iż znalazł tu odpowiednie warunki. Śliz należy do rodziny piskorzowatych
Cobittidae i, jak wszyscy jej przedstawiciele, prowadzi przydenny tryb życia często
zagrzebując się w piachu. U omawianego gatunku występuje tzw. oddychanie jelitowe,
chociaż nie odgrywa ono u niego tak istotnej roli, jak u piskorza Misgurnus fossilis.
Omawiając rybostan zbiornika winniśmy zająć się interesującym sposobem roz
mnażania występującym u wspomnianego karasia srebrzystego. W naszych wodach
żyją prawie wyłącznie samice omawianego gatunku i rozród ich następuje równolegle
z rozrodem innych ryb karpiowatych, najczęściej z karasiem zwyczajnym i karpiem.
Plemniki tych gatunków dotykają jedynie osłonki ikry karasia srebrzystego, stymulując
w ten sposób rozwój komórki jajowej. Komórka jajowa jest więc komórką partenogenetyczną, bowiem plemnik nie wnika do jej wnętrza (lub wnika, ale nie
dochodzi do połączenia jąder). Potomstwo składa się tylko z samic dziedziczących
wyłącznie materiał genetyczny matki. Tego rodzaju partenogenezę ze stymulacją
nazywamy gynogenezą. Gynogeneza znana jest także u niektórych gatunków
popularnej rybki akwariowej z rodzaju pięknica Mollienesia.
Na obrzeżach akwenu w cieple słoneczne dni uwagę przyciągają gatunki żab
zielonych, a mianowicie żaba wodna Rana esculenta i żaba jeziorkowa Rana
lessonae. Są to plaży o aktywności dziennej, bardzo żarłoczne, polujące na owady,
pajęczaki, a nawet na niektóre młode kręgowce, nierzadko również na przedstawicieli
swego gatunku. Żaby „zielone" (terminem tym określamy grupę żab o zielonkawym
zabarwieniu, do której należy oprócz wymienionych również żaba śmieszka Rana
ridibunda) cale swoje życie spędzają w pobliżu wody. Pozostałe gatunki płazów
krajowych (z wyjątkiem kumaków) po odbyciu godów opuszczają zbiorniki wodne
i przebywają w różnego typu siedliskach lądowych. Żaby składają skrzek w kłębach,
a wylęgłe kijanki odżywiają się glonami, detrytusem oraz drobnymi organizmami
zwierzęcymi, a także padliną.
W omawianym zbiorniku odbywają również gody inne gatunki płazów, a mianowicie
rzekotka drzewna Hyla arborea, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis,
żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arnlis oraz traszka zwyczajna
Triturus vulgaris. Rzekotka jest najbardziej ciepłolubnym z naszych płazów i odbywa
gody najczęściej w maju. Skrzek ma kolor żółty i składany jest na roślinach w niewielkich

pakietach w płytkich nagrzanych zatoczkach. Ciepłolubnym gatunkiem jest również
ropucha zielona, której gody odbywają się w maju. Ropucha szara z kolei pojawia się
w wodzie bardzo wcześnie, bowiem często juz pod koniec marca. Skrzek wszystkich
ropuch składany jest w postaci sznurów osiągających długość nawet 4 metrów.
Na tafli zbiornika możemy obserwować także ptaki związane ze środowiskiem
wodnym. Najczęściej spotkać tu można łyski Fulica atra, czarno ubarwione ptaki
z charakterystyczną białą płytką czołową. Należą one do chruścieli Ralidae i, wbrew
zewnętrznemu podobieństwu, niesą spokrewnione z kaczkami. W szuwarach gniazduje
inny przedstawiciel tego rzędu, mianowicie, będąca pod ochroną, kokoszka wodna
Gallinula chloropus, o charakterystycznej czerwonej płytce czołowej.
Innymi ptakami spotykanymi na wodach zbiornika są: perkozki Podicepsruficolis,
krzyżówki Anas platyrhynchos i śmieszki Larus ridibundus.
W lasach otaczających zbiorniki wodne częste są kowaliki, pełzacze, rudziki,
drozdy i kosy. Spotkać można również muchołówki. Wszystkie wymienione ptaki są
prawnie chronione.
W pobliżu zbiornika znajdują się niewielkie, nasłonecznione, piaszczyste wyniesie
nia terenu będące miejscem występowania jaszczurki zwinki Lacerta agilis. Podobnie
jak wszystkie inne gatunki gadów występujące w Polsce, zwinka jest zwierzęciem
podlegającym ochronie prawnej. W okresie wiosennym i wczesnoletnim samce tego
gatunku przybierają przepiękne, zielonkawe ubarwienie godowe i toczą między sobą
zacięte walki o samice. Jaszczurki zwinki żyją w norach lub pomiędzy stosami kamieni,
zwykle w niewielkich koloniach. Polują głównie na owady, w większości szarańczaki,
ale pożerają również młode jaszczurki, także swojego gatunku.
Schwytane odrzucają ogon, który wijąc się odwraca uwagę napastnika. Zjawisko
to określamy mianem autotomii. Utracony ogon ulega regeneracji, lecz nigdy nie
osiąga swej pierwotnej długości.
Proponowane tematy zajęć nad zbiornikiem wodnym
Biologia:

- Warunki życia w zbiorniku wodnym: przystosowania roślin
i zwierząt do życia w wodzie
- Znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka
- Zbieramy pomoce dydaktyczne w terenie (odłowy drobnych
roślin, [glony] i zwierząt wodnych do obserwacji mikro
skopowych; zakładamy zielnik: jak zbierać, konserwować
i opisywać materiały zielnikowe?).

Zakładamy akwarium słodkowodne dla zwierząt bezkręgowych.
Do tego celu nadaje się każde szklane naczynie przekraczające pojemność 51. Dno
naczynia przykrywamy warstewką przepłukanego żwiru, do którego możemy wsadzić
pospolite rośliny wodne, takie jak: moczarkę kanadyjską, wywlócznik czy też rogatek.
Wielkość akwarium dobieramy w zależności od gatunków zwierząt, które zamierza
my hodować.
Bardzo łatwo można hodować ślimaki płucodyszne: błotniarki i zatoczki. Należy
pamiętać, aby nie przesadzać z gęstością obsady, bowiem zbyt dużo osobników
w krótkim czasie zniszczy całkowicie roślinność. Ślimaki płucodyszne łatwo rozmnażają
się w niewoli i nie są wybredne w pobieraniu pokarmu. Karmimy je liśćmi sałaty, kapusty
czy innych warzyw. Nie gardzą one również kawałkami mięsa czy pieczywa. W przypad
ku tych ostatnich należy uważać, aby nie podać zbyt dużo pokarmu, bowiem jego
nadmiar wpływa niekorzystnie na odczyn wody, a także sprzyja rozwojowi drobnou
strojów powodujących jej zmętnienie. Należy przyjąć ogólną zasadę, iż lepiej jest dać
zbyt mało pożywienia niż zbyt dużo.
W akwarium możemy też hodować larwy i dorosłe chrząszcze z rodziny pływakowatych. Podajemy im larwy komarów lub ochotek, niewielkie dżdżownice. Zadowalają
się one praktycznie każdym rodzajem żywego pokarmu, który ma odpowiednią dla nich
wielkość. W niewoli szybko także przyzwyczajają się do surowego mięsa.
Larwy ważek potrzebują raczej żywego pokarmu, chociaż przy odrobinie cierpliwości
również można przyzwyczaić je do mięsa. W przypadku ważek dobrze jest pozostawić
w akwarium wystający na powierzchnię patyk, na który larwy wychodzą bezpośrednio
przed przeobrażeniem. Przeobrażenie następuje zwykle w godzinach rannych, ale
imago jeszcze przez kilka godzin po opuszczeniu osłonki jest niezdolne do lotu. Oczywiście
możemy hodować ślimaki i larwy owadów w jednym akwarium (zwłaszcza odpowiednio
dużym i zarośniętym), ale chrząszcze i ważki lepiej trzymać osobno.

Pamiętaj!
Wędrując ścieżkami Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn" spotkasz z pew
nością wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Nie zrywaj roślin i nie niszcz ich stanowisk. Niechaj pozostaną ozdobą Twojego miasta i cieszą
jego mieszkańców, a także gości pięknymi kształtami i barwami swych kwiatów. Nia płosz zwierząt
leśnych, nie zakłócaj specyficznych odgłosów życia lasu. Pamiętaj, że las to dom dla roślin i zwierząt,
bez których życia człowieka nie byłoby możliwe.

5. SŁOWNICZEK TERMINÓW
antropopresja — całokształt bezpośrednich i pośrednich oddziaływań człowieka, w y w o ł u j ą 
cych zmiany w szacie roślinnej
antropofity — rośliny synantropijne, gatunki obce naturalnej florze określonego terenu,
zawleczone przypadkowo lub ś w i a d o m i e przez człowieka, najczęściej w postaci nasion lub o w o c ó w
nieraz z odległych okolic
bory — zbiorowiska leśne z przewagą szpilkowych g a t u n k ó w drzewiastych (w Polsce
występują górskie i n i ż o w e bory świerkowe, sosnowe i j o d ł o w e oraz bory mieszane z domieszką
drzew liściastych, g ł ó w n i e d ę b u )
autotomia — zdolność automatycznego odrzucania przez zwierzęta niektórych części ciała
(najczęściej ogona i o d n ó ż y ) w celu odwrócenia uwagi napastnika
cerkarie — wolno żyjące, poruszające się za pomocą ogonka, stadium rozwojowe niektórych
przywr. Cerkarie rozwijają się w sporocyście lub redii.
detrytus — szczątki pochodzenia organicznego zalegające na dnie zbiorników
dymorfizm

płciowy

—

wystąpienie

wyraźnych

zewnętrznych

różnic

morfologicz

nych u samic i s a m c ó w tego samego gatunku. Zaznacza się najwyraźniej w okresie godowym.
ekosystem — (biogeocenoza) dynamiczno-funkcjonalny układ ekologiczny złożony z nieoży
wionych (abiotycznych) e l e m e n t ó w środowiska, czyli siedliska, i odpowiadających mu e l e m e n t ó w
ż y w y c h , czyli biocenozy. Układ ten zajmuje p e w n ą przestrzeń, w której zachodzi stalą wymiana
materii, a także przepływ energii
gynogeneza — sposób rozmnażania partenogenetycznego, w którym męska komórka jajowa
innego gatunku działa stymulująco na rozwój komórki jajowej, chociaż nie dochodzi do połączenia
jąder k o m ó r k o w y c h gamet. W wyniku gynogenezy powstaje kolejne pokolenie samic.
higrofilne r o ś l i n y (zbiorowiska) — organizmy lub zbiorowiska lądowe o dużych wymaga
niach w stosunku do wilgotności podłoża, występujące na siedliskach wilgotnych i mokrych
(przeciwstaw. — kserotermiczne rośliny — występujące na siedliskach ciepłych i suchych)
introdukcja — ś w i a d o m e lub nieświadome wprowadzenie gatunku na teren, na którym dotąd
nie w y s t ę p o w a ł
kanibalizm — pożeranie o s o b n i k ó w tego samego gatunku
kseromorfizm — cechy budowy p o w o d u j ą c e przystosowanie do suchego środowiska
lasy mieszane — las tworzony przez gatunki liściaste, np. d ą b , buk, brzoza (będące
w przewadze), i iglaste, np. jodła, sosna, świerk
miracidium — pierwsze stadium rozwojowe przywr digenetycznych rozwijające się z jaja
metacerkarie — stadium inwazyjne niektórych przywr powstające z cerkarii
murawy psammof ilne (piaszczyskowe) — ubogie zbiorowiska trawiaste wykształcające się
na podłożu piaszczystym o k w a ś n y m odczynie i niekorzystnych warunkach w i l g o t n o ś c i o w y c h ,
o dużym stopniu nasłonecznienia

myrmekochoria — jedna z odmian zoochorii (rozsiewanie diaspor przez zwierzęta) polegają
ca na celowym przenoszeniu nasion przez mrówki ze w z g l ę d u na elajosomy (zawierające tłuszcz
i białko wyrostki na nasionach, które są zjadane przez m r ó w k i ) . Elajosomy występują także na
nasionach glistnika, kokoryczy.
obojnaki — zwierzęta wytwarzające, najczęściej na zmianę, zarówno męskie, jak i żeńskie
komórki rozrodcze
obszar chronionego krajobrazu — obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o róż
nych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych systemów powinno zapewnić stan ich
względnej r ó w n o w a g i . Obszar chronionego krajobrazu uwzględnia się w planach zagospodarowa
nia przestrzennego (Art. 26. 1 i 2 Dz.U. Nr 114 z 1991 r.)
oddychanie jelitowe — uzupełniający sposób oddychania występujący u ryb z rodziny
piskorzowatych polegający na połykaniu powietrza i przepuszczaniu go przez przewód pokarmowy,
którego ostatni, silnie ukrwiony odcinek ma zdolność pobierania tlenu.
pareczniki — podgromada s t a w o n o g ó w należąca do gromady w i j ó w
partenogeneza — zdolność rozwoju zarodka z nie zapłodnionej komórki jajowej (bez udziału
samca)
pokrywy — pierwsza para skrzydeł u chrząszczy przekształcona w mocno schitynizowane
płytki ochraniające ciało owada
pomnik przyrody — pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej
lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajob
razowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je od innych t w o r ó w ,
w szczególności sędziwe drzewa i krzewy g a t u n k ó w rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie (Art. 28 Dz.U. Nr 114 z 1991 r.)
p ó ł p o k r y w y — pierwsza para skrzydeł p l u s k w i a k ó w różnoskrzydlych składająca się ze
zgrubiałej części skórzanej oraz nie zchitynizowanej delikatnej membrany
redie — jedno ze stadiów rozwojowych przywr
skrzela rektalne — narządy oddechowe larw ważek różnoskrzydlych wykształcone w jelicie
tylnym
skrzelotchawki — narządy larwalne o w a d ó w służące do oddychania w wodzie
s p a d ź —- słodki płyn będący wydaliną mszyc lub c z e r w c ó w
sporocysta — przekształcona larwa (miracidium) bytująca w ciele mięczaka
sukcesja — kolejne następstwa zespołów roślinnych i zwierzęcych (biocenoz) na danym
obszarze w wyniku zmian zachodzących w siedlisku (s. pierwotna, w t ó r n a )
synantropijna r o ś l i n n o ś ć — roślinność towarzysząca człowiekowi, wykształcająca się
g ł ó w n i e w miejscach, gdzie człowiek zniszczył uprzednio naturalną szatę roślinną
torfowce (Sphagnidae) — rośliny zarodnikowe z klasy m c h ó w o charakterystycznym
wyglądzie. Ich łodyżki są regularnie rozgałęzione, na szczycie skupione w główkę, pokryte bardzo
drobnymi liśćmi. Rośliny te dzięki specjalnej budowie liści i istnieniu tzw. komórek w o d o n o ś n y c h
mogą gromadzić znaczne ilości wody. Występują na miejscach bardzo wilgotnych, szczególnie na
torfowiskach wysokich
ż ą d ł o — narząd obronny niektórych b ł o n k ó w e k będący przekształconym pokladelkiem

6. SPIS TREŚCI

I. Wstęp

3

II. Miejsce wycieczki: obszar chronionego krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn"

4

Zmiany w krajobrazie okolic kompleksu leśnego „Dobra-Wilkoszyn"
wywołane działalnością człowieka
III. Trasy wycieczek

5
7

1. Śródmieście-Sodowa Góra — zalewisko pogórnicze — Wilkoszyn

7

2. Wilkoszyn — zalewisko pogórnicze — (źródła siarczane) — Dobra

9

3. Wilkoszyn — kompleks leśny szlakiem żóitym — zalewisko po
górnicze Wilkoszyn (trasa ta została opisana szczegółowo jako
trasa ścieżki dydaktycznej)
IV. Ścieżka dydaktyczna w kompleksie leśnym „Dobra-Wilkoszyn"
1. Odcinek 1: Las

9
10
10

Szata roślinna i flora

10

Fauna

13

Propozycje zajęć do przeprowadzenia w lesie

19

2. Odcinek 2: Zbiornik wodny

20

Szata roślinna i flora

20

Fauna

23

Proponowane tematy zajęć nad zbiornikiem wodnym

28

Pamiętaj!

29

V. Słowniczek terminów

30

Mapka - proponowane trasy ścieżek dydaktycznych

Fot. 4. Kosaciec syberyjski - rośnie na niewielkich polanach ukrytych wewnątrz lasu

35

Fot. 5. Groniaste kwiatostany czeremchy zwyczajnej - składnika warstwy krzewów

Fot. 6. Miodunka ćma - zakwita wczesną wiosną

36

Fot. 7. Latolistek cytrynek - jeden z najpospolitszych motyli

Fot. 8. Kistnowiec trawnik - motyl zacienionych b i o t o p ó w

37

Fot. 9.

Zalewisko p o g ó r n i c z e pozostawione samo sobie uległo unaturalnieniu s t a j ą c się

ostoją wielu g a t u n k ó w roślin i z w i e r z ą t

39

Książka, którą oddaje
mieszkańców miasta i regi
nej. miłośników
przyrody,
wycieczki dydaktycznej
p/j
leśnymi przez Obszar Chronionego
Krajobrazu
„Dobra -Wilkoszyn'' w Jaworznie.
Obszar ten należy do najcenniejszych
ze
względów przyrodniczych
i krajobrazowych
frag
mentów miasta. Bogactwo florystyczne i faunistycz
ne, wyjątkowe nagromadzenie
rzadkich i chro
nionych gatunków roślin i zwierząt wpłynęły na
decyzję objęcia lego terenu ochroną
prawną.
Poznanie jego walorów może być pretekstem
lekcji o środowisku poprowadzonej w bezpośred
nim kontakcie z przyrodą, powinno także przy
czynić się do kształtowania trwalej i pozytywnej
posiany
względem
otaczającego
nas
świata.
Tylko nasza gotowość do aktywnej ochrony
środowiska
przyrodniczego
może
zapewnić
trwanie jego walorów.

