
II. 3.10. FAUNA 
 
BEZKRĘGOWCE 
 

Bioróżnorodność bezkręgowców na obszarze województwa śląskiego  jest dotychczas 
mniej rozpoznanym elementem środowiska kiedy chcemy ocenić całą tą grupę zwierząt 
liczącą w Polsce, według Wykazu Zwierząt Polski  (t.V, 1997), 29 186 gatunków. Dotychczas 
odnotowano na obszarze województwa obecność ponad 6 000 gatunków zwierząt  
bezkręgowych. Jest to około 22% w stosunku do liczby wszystkich bezkręgowców znanych  
z Polski. Na pewno nie jest to liczba ostateczna, obejmująca wszystkie bezkręgowce wys-
tępujące w województwie śląskim. Oceny bioróżnorodności można dokonać szacując liczbę 
gatunków na podstawie dobrze rozpoznanych grup. Można przyjąć, że w województwie 
występuje 50 - 80 % fauny Polski, t.j. od 14 500 tys. do 23 500 tys. gatunków. 

 
W badaniach prowadzonych w ostatnich 10 latach potwierdzono w województwie: 

216 gatunków wrotków, 38 gatunków ślimaków słodkowodnych, 22 gatunki małży, 14 gatun-
ków pijawek, 49 gatunków wioślarek, 478 gatunków pająków, 232 gatunki roztoczy, 54 ga-
tunki ważek, 1304 gatunki pluskwiaków, 3400 gatunków chrząszczy, 67 gatunków błonkówek 
społecznych, 112 gatunków motyli dziennych. 

 
Dla pozostałych grup zwierząt bezkręgowych nie ma, w chwili obecnej, uaktualnionych 

i opublikowanych  danych.  
 
Tabela II.3.10/1 Zestawienie liczb odnotowanych dotychczas gatunków bezkręgowców  

z grup systematycznych lepiej poznanych na obszarze województwa 
h z bazy CDPGŚ). śląskiego (wg danyc        

 

Grupa bezkręgowców 

 
Liczba gatunków stwierdzonych 
w województwie do roku 2002 

 
Liczba notowań 
potwierdzonych 

 
% fauny  
Polski 

 
 
Wrotki 
 

 
216 

 
216 

 
39,7 

 
Ślimaki słodkowodne 
 

 
38 

 
38 

 
48,1 

 
Małże 
 

 
23 

 
22 

 
57,5/55,0 

 

Pijawki 

 

 

14 

 

14 

 

48,1 

 

Wioślarki 

 

 

49 

 

49 

 

52,7 

 
Pająki 
 

 
478 

 
478 

 
54,4 

 
Roztocza* 
 

 
232 

 
232 

 
45,7 

 
Ważki 
 

 
64 

 
54 

 
86,5/73,0 
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Pluskwiaki różnoskrzydłe 
 

 
404 

 
404 

 
42,4 

 
Pluskwiaki równoskrzydłe 
 

 
900 

 
900 

 
57,8 

 
Chrząszcze 
 

 
3894 

 
3400 

 
66,1/57,7 

 

Błonkówki społeczne 
(pszczoła miodna, trzmiele, 
trzmielce, mrówki, osy) 
 

 
97 

 

67 

 

73,5/44,7 
 

 

Motyle dzienne 

 

 

124 

 

112 

 

77,0/70,0 

 
* - tylko Oribatida - Mechowce 
 
 
KRĘGOWCE 

 
Ichtiofauna 
 

 Województwo śląskie można podzielić na trzy części o różnym typie krajobrazu 
naturalnego. Ogólnie mogą być one scharakteryzowane jako obszary przeważającego 
krajobrazu górskiego (Karpaty Zachodnie), wyżynnego (Wyżyna Małopolska) i nizinnego 
(Północne Podkarpacie i Nizina Śląska). Rzeźba powierzchni województwa śląskiego jest na 
tyle stara, że naturalne środowiska wodne stanowiły tu kiedyś wyłącznie wody płynące, a sie-
dliska charakterystyczne dla wód stojących występowały tylko w starorzeczach. Wszystkie 
inne istniejące tu obecnie wody stojące (stawy, zbiorniki zaporowe) są sztuczne. 

 
Ekologiczne właściwości rzek (spadki koryt, substrat dna, wielkości przepływów) w is-

totny sposób zależą od ukształtowania powierzchni ich zlewni. Warunki siedliskowe wód 
stojących zależą od morfologii ich basenów (powierzchnia, głębokość), a w przypadku 
zbiorników antropogenicznych również od sposobu ich gospodarczego wykorzystania (tempo 
wymiany wody, wahania poziomu). Dość zróżnicowane warunki panujące w środowiskach 
wodnych województwa śląskiego sprawiają, że zasiedlające je gatunki ryb i minogów znaj-
dują w poszczególnych obszarach krajobrazowych odmienne warunki do życia i tworzą 
zespoły wyraźnie różniące się składem. 

 
W skład rodzimej ichtiofauny województwa śląskiego wchodzą 42 gatunki ryb i mino-

gów z 13 rodzin. Procesy towarzyszące antropogenicznym przemianom środowisk wodnych, 
takie jak modyfikacja struktury siedlisk, fragmentacja zasięgów i nadmierna eksploatacja 
spowodowały zniknięcie z wód województwa 3 gatunków i 1 rodziny (jesiotr zachodni/ 
/ostronosy ∗, głowacica, łosoś; rodzina jesiotrowatych). Aktualnie w granicach województwa 
występują: 1 przedstawiciel krągłoustych oraz 34 rodzime gatunki ryb. Na skutek świado-
mych introdukcji i przypadkowych zawleczeń pojawiło się tu 10 gatunków i 4 nie występujące 
wcześniej rodziny. 

Niezależnie od podziału geograficznego, obszar województwa śląskiego składa się  
z części należących do trzech dorzeczy (Wisła, Odra i Dunaj) wchodzących w skład dwóch 
                                                 
∗ Wg najnowszych danych gatunkiem jesiotra, który wyginął w zlewni Bałtyku był jesiotr ostronosy (Acipenser 
oxirynhus), a nie zachodni (A. sturio) jak dotąd powszechnie uważano.  
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zlewisk (Morze Bałtyckie i Morze Czarne). Na fragmenty dorzeczy Wisły i Odry składają się 
dorzecza ich górnych biegów oraz dorzecza dużych dopływów (Pilica i Warta) uchodzących 
do ich środkowych biegów. Województwo może być więc podzielone na pięć obszarów 
hydrograficznych, które były niegdyś izolowane w stopniu wystarczającym dla wykluczenia 
istotnych kontaktów pomiędzy populacjami gatunków tworzącymi lokalne ichtiofauny  
(Ryc. II. 3.10/1). Uzasadnia to rozpatrywanie wymienionych dorzeczy jako oddzielnych 
regionów ichtiogeograficznych. 
 
 
DORZECZE WISŁY 
 

Środowiska wodne są determinowane przez kompleks czynników abiotycznych i bio-
tycznych, oraz ich zmienność czasową i przestrzenną. Wśród czynników abiotycznych 
decydujące znaczenie mają fizykochemiczne parametry wody, natomiast relacje biotyczne 
(zależności w układzie drapieżnik–ofiara oraz  interakcje konkurencyjne) są uwarunkowane 
głównie przez strukturę biocenoz. Zmienność przestrzenna czynników siedliskowych 
zaznacza się zarówno wzdłuż biegu cieków oraz w przekrojach poprzecznych koryt 
rzecznych i zbiorników wód stojących. Każde środowisko wodne podlega zmianom sezo-
nowym zamykającym się w cyklu rocznym. Wiadomo również, że istotne znaczenie mają nie 
tylko zmiany przestrzenne i długookresowe trendy, ale również ich zaburzenia wyrażające 
się w mozaikowym układzie mikrosiedlisk i w następstwie zjawisk hydrologicznych. Roz-
poznanie stanu każdego środowiska wodnego będącego przedmiotem planowania przes-
trzennego musi opierać się na aktualnym rozpoznaniu wyżej wymienionych czynników i oce-
nie zakresu ich zmian. Taka dokumentacja jest konieczna do właściwej oceny funkcjo-
nowania rozpatrywanego środowiska wodnego i przewidywania ewentualnych zagrożeń. 

 
Generalnie, w dorzeczu Górnej Wisły w granicach województwa śląskiego wszystkie 

wymienione wyżej elementy i procesy charakteryzuje stosunkowo duży zakres zmienności. 
Fizykochemiczne parametry wody zmieniają się od wartości typowych dla wód oligotro-
ficznych i wolnych od zanieczyszczeń (np. przyźródłowe odcinki potoków górskich) do war-
tości świadczących o przeżyźnieniu i zanieczyszczeniu w stopniu wykraczającym poza obo-
wiązujące normy jakości (np. niektóre zbiorniki zaporowe i rzeki odbierające ścieki komu-
nalne i przemysłowe). Występują tu różne typy wód płynących: od potoków zbyt małych by 
mogły tworzyć siedliska odpowiednie dla ichtiofauny, aż do średniej wielkości rzek nizinnych 
(np. Wisła opuszczająca województwo śląskie ze średnim przepływem 43 m3/s). Wody 
stojące również wykazują duże zróżnicowanie: od niewielkich zbiorników naturalnych (np. 
zanikające starorzecza) do zaznaczających się w krajobrazie dużych kompleksów stawów 
rybnych i zbiorników zaporowych, z których największy (Zbiornik Goczałkowice) przekracza 
30 km2 powierzchni. 

W tym szerokim zakresie typów środowisk wodnych znajduje dla siebie dogodne wa-
runki do życia bardzo wiele różnych gatunków mikroorganizmów, roślin i zwierząt, które 
tworzą między sobą złożone sieci rozmaitych powiązań, w których uczestniczą również 
populacje ryb i minogów. Podanie pobieżnej charakterystyki tych biocenoz niewiele wnosi,  
a przygotowanie użytecznego dla potrzeb planowania przestrzennego opisu nie może być 
prawidłowo wykonane bez analizy danych monitoringowych lub wyników doraźnej 
dokumentacji stanu rozpatrywanego środowiska. Wobec powszechności antropopresji wpły-
wającej w istotny sposób na stan środowisk wodnych województwa należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na znaczenie kompletności i aktualności zbiorów danych wykorzystywanych 
przy planowaniu przestrzennym. 
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Praktycznie cały obszar dorzecza Górnej Wisły jest już silnie przekształcony, a pro-
cesy te wciąż postępują. W tej sytuacji nie powinno dziwić, że dokonywane przez niektórych 
autorów porównania składu ichtiofauny wybranych rzek wykazują duże różnice już na 
przestrzeni kilku lat. Jeżeli przyjąć 10 lat za okres, w którym realna jest pełna dezaktualizacja 
wcześniejszych danych, to należy podkreślić, że właściwie brak pewnych podstaw dla oceny 
bieżącego stanu ichtiofauny dorzecza Górnej Wisły w województwie śląskim. Stosunkowo 
nowe prace szczegółowe są bardzo nieliczne i dotyczą niewielkich wycinków omawianego 
obszaru, a opracowania ogólne oparto na starszych źródłach. Dokumentacja składu fauny 
ryb i minogów dezaktualizuje się tym szybciej, im intensywniejsza jest antropopresja wywie-
rana na rozpatrywane środowisko. Oczywista jest pilna potrzeba odświeżenia istniejącej 
dokumentacji.  

 
Zastrzegając powyższe, można przyjąć, że w skład ichtiofauny Górnej Wisły w woje-

wództwie śląskim mogą aktualnie wchodzić 44 gatunki, z których 7 to ryby introdukowane. 
Obecność 4 gatunków (minóg rzeczny, muławka bałkańska, troć jeziorowa i bass wielko-
gębowy) jest wątpliwa. Uwzględniono głowacicę, w przypadku której były podejmowane 
próby introdukcji poza zasięgiem naturalnego występowania. Dwa gatunki – jesiotr ostronosy 
(zachodni) i łosoś – które niegdyś były tu obecne, niewątpliwie wymarły już na omawianym 
obszarze. Mimo charakteryzującej województwo śląskie relatywnie dużej antropopresji, uzy-
skany obraz ichtiofauny nie odbiega znacznie od innych regionów Polski o podobnych wa-
runkach fizjograficznych. 

 
Na szczególną uwagę zasługują występujące tu gatunki chronione i zagrożone: mi-

nóg strumieniowy, brzana, różanka, certa, świnka, słonecznica, strzebla potokowa, jaź, pie-
kielnica, koza, piskorz, śliz, miętus, głowacz białopłetwy i głowacz pręgopłetwy. Może okazać 
się, że potrzebne będą specjalne starania, aby nie dopuścić do ich zniknięcia z ichtiofauny 
dorzecza Górnej Wisły. 

 
Należy podkreślić to, że wobec dużego zróżnicowania typów środowisk wodnych 

województwa śląskiego te same gatunki wchodzą tutaj w skład różnych zespołów, w których 
uczestniczą w różnych relacjach biotycznych. Wobec tego nie można opierać się na 
ogólnych zasadach opracowanych dla poszczególnych gatunków, tylko należy rozpatrywać 
odrębnie każdy przypadek będący przedmiotem konkretnego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Takie podejście może wymagać dodatkowych działań, ale na pewno 
przyczyni się do zachowania wciąż dużej różnorodność zespołów ryb i minogów zasied-
lających wody dorzecza Górnej Wisły w granicach województwa.  
 
DORZECZE PILICY 
 

Najbardziej aktualne dane na temat rybostanu Pilicy pochodzą z 1994 roku, kiedy to 
badaniom poddano odcinek między wsią Pilica a wsią Grodzisko, w dół od Koniecpola. 
Zarejestrowano 16 gatunków ryb, w tym gatunki rzadkie i zagrożone – śliz, strzebla poto-
kowa i głowacz białopłetwy. Gatunkami niechronionymi, związanymi obligatoryjnie ze środo-
wiskiem rzecznym (tzw. gatunki reofilne), których niska liczebność i stałość występowania 
czyni je zagrożonymi lub narażonymi na wyginięcie, są tutaj: jelec, jaź i miętus. Gatunkami 
osiągającymi największe liczebności są: płoć, okoń i kiełb; natomiast gatunki zasiedlające 
największe długości badanego odcinka to: pstrąg potokowy, szczupak, okoń i płoć. Okoń  
i płoć jako dominanty w źródłowym odcinku Pilicy są sygnałem niekorzystnych zmian 
zachodzących w zespołach ryb. Niska liczebność leszcza, karpia oraz obcego naszej ichtio-
faunie – karasia srebrzystego jest naturalnym zjawiskiem. Obecność pstrąga potokowego 
jest wynikiem ciągłego zarybiania tym gatunkiem po roku 1980. 

 
Lewobrzeżne dopływy Pilicy płynące w granicach województwa śląskiego to Krztynia 

oraz wpadające do niej – Żebrówka i Białka. Bezpośrednio do Pilicy wpływa kolejna rzeka  
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o nazwie Białka (Koniecpol), a w granicach województwa znajduje się ujściowy odcinek 
prawobrzeżnej Uniejówki. Rybostan tych dopływów również zbadano w roku 1994.   

 
Krztynię na całej długości zasiedla pstrąg potokowy. Obecne tu 2 gatunki chronione –

głowacz białopłetwy i śliz – można zakwalifikować do grupy gatunków narażonych na wy-
marcie (stanowią główny pokarm wymiarowych pstrągów).  

 
Żebrówkę zasiedlają 3 gatunki chronione: strzebla potokowa, głowacz białopłetwy  

i śliz. Tylko ten ostatni w środkowym biegu tworzy bogate ilościowo populacje, ponieważ rze-
ka zanieczyszczana jest tutaj przywożoną cysternami gnojowicą. Ogranicza to liczebność  
i obecność pstrąga. Jelec stał się gatunkiem zagrożonym w wyniku uwalnianych okresowo 
ścieków.  

Największą różnorodność gatunkową stwierdzono w Białce (dopływ Krztyni). Dwa ga-
tunki chronione – minóg strumieniowy i śliz – formują tu bogate ilościowo populacje, nato-
miast trzeci – koza, była odnotowana w zaledwie jednym osobniku. Pstrąg potokowy tworzy 
ubogie ilościowo populacje, a znaczne ilości ciernika wskazują na niezbyt czystą wodę. Tylko 
w tym dopływie napotkano w systemie Pilicy na węgorza. Bogate populacje płoci i okonia 
wskazują, że jest to już dopływ nizinny. Rozeznanie ichtiofauny nie jest tu jednak pełne. 

 
Białka wpadająca do Pilicy w Koniecpolu jest ostatnim dopływem Pilicy płynącym na 

całej długości przez teren województwa śląskiego. Pstrąg potokowy jest tu gatunkiem rzad-
kim; głowacz białopłetwy jest liczniejszy, natomiast śliz jest bliski zagrożenia wymarciem. Na 
uwagę zasługuje obecność w tej części zlewni Pilicy minoga ukraińskiego.  

 
W ujściowym odcinku prawobrzeżnej Uniejówki, która w dolnym biegu płynie przez 

tereny województwa śląskiego, stwierdzono bogate ilościowo populacje 2 gatunków chronio-
nych – strzebli potokowej i śliza.  
 
DORZECZE ODRY (Z WYŁĄCZENIEM WARTY I JEJ DOPŁYWÓW) 
 

Dorzecze Odry na obszarze województwa śląskiego obejmuje fragment górnego 
odcinka rzeki głównej w mezoregionie Kotliny Raciborskiej i całość bądź fragmenty zlewni jej 
dopływów prawobrzeżnych (Olza, Ruda, Bierawka, Kłodnica, Mała Panew) oraz górne 
dorzecze Warty, a także ujściowy odcinek lewobrzeżnej Psiny (Cyny). Pod względem zooge-
ograficznym omawiany obszar należy do prowincji atlantycko-bałtyckiej charakteryzującej się 
wysokim stopniem ujednolicenia różnorodności gatunkowej ichtiofauny w zlewniach rzek od 
Pregoły do Niziny Niemieckiej.  

 
Ze względu na uwarunkowania geomorfologiczne cieki dorzecza górnej Odry różnią 

się między sobą parametrami hydrologicznymi, co w głównej mierze determinuje różnice  
w naturalnym składzie gatunkowym ryb. Tradycyjnie zespoły ryb opisywane są jako tzw. 
krainy rybne zastępujące się wzdłuż podłużnego profilu rzeki. Strefa źródłowa nazywana jest 
krainą pstrąga, kolejne to: krainy lipienia, brzany i leszcza (nazwy pochodzą od gatunku 
przewodniego uważanego za najbardziej typowy). Zespół zasiedlający Odrę na odcinku po-
łożonym w województwie śląskim pod względem parametrów fizycznych odpowiada krainie 
brzany; w dopływach wyróżnić można wszystkie cztery strefy. Wyjątek stanowi podgórska 
Olza, w której brakuje strefy leszcza.  

 
Aktualny stan ichtiofauny omawianego obszaru to całkowita lub częściowa jej 

degradacja. Większość najważniejszych rzek tego regionu (Ruda, Bierawka, Psina) jest 
bezrybna na znacznych odcinkach, a niesione przez nie wody mają wyraźne oznaki zatrucia 
chemicznego. Zespoły ryb zasiedlające poszczególne cieki stanowią bardzo wąski wycinek 
potencjalnego zróżnicowania gatunkowego jakiego należałoby się spodziewać w rzekach  
o takich parametrach fizycznych. Zdominowane są one przez najbardziej odporne na zmiany 
antropogeniczne: śliza, kiełbia, okonia i płoć. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest też niska 
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liczebność ryb i, w większości przypadków, dominacja osobników o małych rozmiarach ciała 
(do 10 cm). Niebezpiecznie wysoki jest też udział niepożądanych gatunków introduko-
wanych, których niekorzystny wpływ na rodzime zespoły ichtiofauny został wielokrotnie wy-
kazany. Nieliczne fragmenty cieków, w których odnotowano bogatszą jakościowo i ilościowo 
ichtiofaunę (zwykle w mniejszych dopływach) stanowią refugia dawnej ichtiofauny tego ob-
szaru i wymagają pieczołowitej ochrony.  

 
ODRA. Wykaz ryb i minogów zamieszkujących Odrę w Kotlinie Raciborskiej nie został, 

jak dotąd, opracowany. Wiadomo jednak, że występuje w niej większość gatunków stano-
wiących trzon ichtiofauny prowincji atlantycko-bałtyckiej – typowych dla krainy brzany. Gatu-
nek przewodni dla tej strefy rzecznej, jak i towarzyszące mu świnka i lipień są tu jednak 
nieobecne lub bardzo rzadkie. Główną część ichtiofauny tworzą pospolite ryby karpiowate, 
obecne niemal w całym biegu Odry: płoć, jelec, kleń, jaź, wzdręga, słonecznica, ukleja, krąp, 
leszcz, rozpiór, lin, kiełb, karaś oraz przedstawiciele innych grup systematycznych: szczu-
pak, okoń, jazgarz, śliz, ciernik. Należy oczekiwać, że akcesorycznymi gatunkami mogą być 
tu również: pstrąg potokowy, miętus, sandacz, boleń, koza i sum.  

 
ZLEWNIA OLZY. Olza jest rzeką o największym średnim spadku podłużnym z prawo-

brzeżnych dopływów Odry. Decyduje to o podgórskim charakterze rzeki na całej długości. Na 
obszarze Polski znajdują się trzy jej odcinki graniczne oraz prawobrzeżne dopływy. Ichtio-
fauna tego dorzecza jest różnorodna gatunkowo, a miejscami także bogata ilościowo (rzeki: 
Szotkówka, Piotrówka, Pielgrzymówka). Zespół gatunkowy ichtiofauny zasiedlający Olzę jest 
zbliżony do naturalnego, ale liczebność ryb jest niska. Brakuje w nim lipienia, świnki i piekiel-
nicy, które były obserwowane po czeskiej stronie rzeki w latach 50. XX wieku. Brzana, która 
powinna być gatunkiem przewodnim na granicznych odcinkach Olzy jest tutaj rzadkością. 
Obecność pstrąga potokowego (również reprezentowanego nielicznie) w dużej mierze jest 
skutkiem zarybiania przez związki wędkarskie w Czechach i Polsce.  

 
Większość dopływów charakteryzuje się znaczną obfitością kilku pospolitych ga-

tunków ryb – zwłaszcza karpiowatych i okonia. Wysoka liczebność tych gatunków jak i obe-
cność ryb charakterystycznych dla wód typowo nizinnych (karaś, karp, lin) związana jest  
z licznymi stawami hodowlanymi położonymi w pobliżu wód otwartych. Gatunki hodowlane 
jak karp, lin i karaś przenikają do rzek, natomiast ryby „dzikie” mogą wykorzystywać część 
zaniedbanych stawów rybnych jako dodatkowe siedliska.  

 
ZLEWNIA RUDEJ. Rzeka Ruda oraz jej dopływy od swych źródeł do ujść położone są  

w granicach województwa śląskiego. Ciek główny w części źródliskowej, jak i ujściowej jest 
bezrybny zapewne ze względu na silne zanieczyszczenie chemiczne (w wodzie tej rzeki 
wyraźnie wyczuwalne są ścieki). Jedyne ryby jakie odnotowano w Rudej występowały tuż 
powyżej i tuż poniżej zbiornika zaporowego „Rybnik”. Ichtiofauna obu tych odcinków 
pozostaje pod wyraźnym wpływem zbiornika – występują tam gatunki należące do ichtio-
fauny tego akwenu: płoć (dominant ilościowy), leszcz, krąp, sandacz, lin, karaś srebrzysty.  
Z podgrzanych przez turbiny elektrowni wód zbiornika przenika do Rudej nawet tak egzo-
tyczny i ciepłolubny gatunek jak wsiedlona tam eksperymentalnie tilapia nilowa. Ichtiofauna 
Zbiornika Rybnik, która wytworzyła się w nim na skutek wyparcia gatunków reofilnych 
(prądolubnych) przez limnofilne (preferujące wody stające) oraz celowych zarybień poza 
wymienionymi powyżej gatunkami składa się też ze szczupaka, suma, karpia, tołpygi białej, 
amura i prawdopodobnie węgorza wsiedlonego tu w 1996 roku.  

 
 Szczególnie wartościowym ciekiem ze względu na walory ichtiofaunistyczne jest 
największy dopływ dorzecza – Sumina, w której na całej długości stwierdzano obecność 
kozy. W środkowym biegu cieku towarzyszył jej minóg strumieniowy. Ten ostatni gatunek 
stwierdzono też w prawobrzeżnym dopływie Rudej przepływającym przez Biały Dwór. 
Stanowisko to wydaje się jednak izolowane z racji niekorzystnych warunków w cieku 
głównym.  
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ZLEWNIA BIERAWKI. Bierawka jak i jej prawy dopływ – Łącza tylko w swych górnych  
i środkowych biegach należą do województwa śląskiego. Rzeka główna na całej swej dłu-
gości jest pozbawiona ryb, natomiast ichtiofaunę Łączy stanowi zespół złożony z 6 gatun-
ków. Podobnie jak w przypadku prawego dopływu Rudej stanowisko to jest izolowane od re-
szty systemu rzecznego przez zatrutą na całej długości Bierawkę.  

 
ZLEWNIA KŁODNICY. Rzeka ta nie stanowiła jak dotąd obiektu badań ichtio-

faunistycznych i rozmieszczenie zasiedlających ją zespołów ryb jest nieznane.  
 
ZLEWNIA MAŁEJ PANWI. Górne dorzecze Małej Panwi zlokalizowane jest w woje-

wództwie śląskim. Zespół ryb odcinka rzeki głównej od źródeł do granic administracyjnych 
województwa jest złożony z 8 gatunków. Zdecydowanie dominuje tu liczebnie śliz przy 
współdominacji okonia. W trzech górnych dopływach prawobrzeżnych stwierdzono bardzo 
ubogą ichtiofaunę zdominowaną przez śliza lub okonia reprezentowanego przez osobniki  
o bardzo małych rozmiarach ciała (do 10 cm długości). Bogatszy rybostan stwierdzono  
w Leśnicy, gdzie przy dominującym okoniu stwierdzono też minoga strumieniowego, miętusa 
i piskorza. Ostatni z wymienionych gatunków został też odnotowany w największym lewym 
dopływie tej części Małej Panwi – Stole. Wysoką wartość przyrodniczą przedstawia dolny 
odcinek Ligunsji gdzie stwierdzono występowanie bardzo licznej populacji różanki.  

 
ZLEWNIA PSINY (CYNY). Tylko niewielki, ujściowy fragment Psiny położony jest w wo-

jewództwie śląskim. Podobnie jak na długości całego cieku nie odnotowano w nim wystę-
powania żadnych ryb. 

  
Znaczenie Odry i całego jej dorzecza jako korytarza ekologicznego pozwalającego 

zachować różnorodność biologiczną zbliżoną do naturalnej ma wymiar nie tylko regionalny, 
ale i międzynarodowy (Jankowski i Świerkosz 1995). Korytarz ekologiczny pozwala na prze-
pływ informacji genetycznej między populacji danego gatunku. Proces ten jest warunkiem 
powstrzymania wymierania izolowanych populacji ryb (i innych organizmów) w wysoce 
pofragmentowanym środowisku ich życia na terenie województwa śląskiego. W celu 
uratowania izolowanych populacji ryb w dopływach Bierawki czy Rudej niezbędnym jest 
udostępnienie wymienionych rzek jako szlaków migracji dla ryb, co nie nastąpi bez znacznej 
poprawy jakości niesionych przez nie wód. Odra w mezoregionie Kotliny Raciborskiej 
częściowo spełnia rolę korytarza ekologicznego z uwagi na stosunkowo wysoki stopień krę-
tości niektórych odcinków rzeki, miejscami występujące starorzecza i mokradła (zwłaszcza 
między ujściem Rudej a Bierawką). Brak przewodnich gatunków ryb dla strefy brzany 
świadczy jednak o znacznym zubożeniu naturalnego zespołu ichtiofauny i tylko ograniczoną 
rolę korytarza. Funkcję korytarza ekologicznego w pewnym zakresie spełnia rzeka Olza, 
której ichtiofauna jest znacznie bogatsza niż pozostałych dopływów Odry w województwie 
śląskim.  

 
DORZECZE WARTY 
 

Stan ichtiofauny Warty scharakteryzowano na 3 odcinkach: (A) będącym pod bardzo 
silną presją człowieka odcinku od źródeł do Częstochowy (0-80 km biegu rzeki), (B) znacznie 
mniej zdegradowanym odcinku od Mstowa do miejsca, w którym Warta ostatecznie 
opuszcza granice województwa śląskiego (81-182 km) oraz (C) odcinku poniżej wojewódz-
twa śląskiego od Działoszyna do Sieradza, leżącym na terenie Załęczańskiego Parku Kraj-
obrazowego i Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (182-283 km). Odcinka 
B nie dzielono na fragmenty płynące w granicach województwa śląskiego i poza nimi z uwagi 
na integralny charakter rzeki i fakt, że dla ryb granice administracyjne nie mają znaczenia. 
Uwzględnienie położonego poza granicami województwa śląskiego odcinka C ma na celu 
ukazanie jego szczególnych walorów przyrodniczych oraz ogromnego znaczenie ochrony 
odcinka B dla ochrony odcinka C.  
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Na odcinku A łącznie odnotowano obecność jedynie 11 gatunków. Jak na odcinek  
o długości 80 km jest to bardzo mała liczba. Dominantem jest tutaj płoć. Okoń, śliz  
i kiełb stanowią połowę stwierdzonych tam ryb w mniej więcej równych proporcjach. Płoć  
i okoń (gatunki eurytopowe) są ostatnio uznawane za charakterystyczne dla cieków zdegra-
dowanych. Mogą one eliminować na drodze konkurencji gatunki reofilne. Interpretacja sto-
sunkowo wysokiego udziału śliza i kiełbia nie jest jednoznaczna. Z jednej strony jako gatunki 
reofilne są gatunkami pożądanymi i zwykle takim kryterium należy się kierować przy 
analizowaniu składu ichtiofauny średnich i dużych rzek. Niepokojące są jednak liczne 
doniesienia o małych zdegradowanych ciekach, w których odnotowano wysoki udział tych 
dwóch gatunków. Dlatego też fakt, że wymienione cztery gatunki stanowią na odcinku A, 
gdzie Warta jest niewielkim ciekiem, ponad 85% nie może być satysfakcjonujący. Za taką 
interpretacją przemawia również to, że na odcinku A spośród innych gatunków reofilnych 
odnotowano jedynie obecność niewielkiej liczby pstrągów potokowych, pochodzących 
zapewne z zarybień, oraz jelców. Taki stan rzeczy wynika oczywiście z wysokiego stopnia 
uprzemysłowienia i zurbanizowania zlewni Warty, co jest bezpośrednią przyczyną po-
gorszenia jakości wody. Na to ostatnie zjawisko wpływ ma również fakt, że stosunkowo duże 
ilości ścieków odprowadzane są do rzeki o tak małym przepływie, mającej ograniczone 
możliwości samooczyszczania. Nie bez znaczenia jest prowadząca do zubożenia siedlisk 
regulacja koryta, w skrajnych przypadkach na terenie Zawiercia, Myszkowa i Częstochowy 
zmieniająca Wartę w wybetonowany kanał. Kryjówki dla ryb – najczęściej korzenie drzew – 
występują tu tylko miejscami. Dodatkowo, na odcinku tym (w pobliżu miejscowości Poraj) od 
1978 roku istnieje zbiornik zaporowy o pojemności 22 mln m3, odcinający źródłowy fragment 
Warty od reszty dorzecza. Również ten czynnik należy brać pod uwagę wyjaśniając fakt, że 
w źródłowym fragmencie Warty stwierdzano maksymalnie do trzech gatunków (wyjątkowo 
5), przeważnie reprezentowanych przez pojedyncze osobniki.  

 
Odcinek B ma znacznie bogatszą ichtiofaunę niż odcinek A; łącznie stwierdzono tu 19 

gatunków. Pojawiło się 5 nowych gatunków z kategorii krytycznie zagrożonych, zagrożonych 
i narażonych: węgorz, miętus, ukleja, piskorz i minóg ukraiński oraz utrzymał się występujący 
również na odcinku A – jelec. Po raz pierwszy odnotowano obecność reofilnego klenia. Choć 
bogactwo gatunkowe i liczebność są stosunkowo wysokie, to niepokój budzi struktura tego 
zespołu ryb. Łączny udział czterech pierwszych gatunków (płoci, okonia, kiełbia i śliza) nie 
uległ zmianie, ale widać bardzo silne zmniejszenie udziałów 3 ostatnich gatunków na korzyść 
płoci, która stanowi ponad 70% łowionych ryb. Tak silna dominacja jednego gatunku pozwala 
stwierdzić, że panujące tu warunki siedliskowe są dalekie od naturalnych. Głównym 
problemem wydaje się zanieczyszczenie wody. Warta prowadzi na tym odcinku wody poza-
klasowe, do czego przyczyniają się nie tylko ścieki z Częstochowy, ale również z mniejszych 
miejscowości nadwarciańskich oraz Radomka wnosząca duży ładunek zanieczyszczeń  
z Radomska. 

 
Odcinek C, z najsłabiej zurbanizowaną, zalesioną zlewnią, jest odcinkiem naj-

cenniejszym nie tylko w górnej, ale w całej Warcie. Występuje tu, podobnie jak na odcinku B, 
łącznie 19 gatunków. Spośród 7 stwierdzonych tu gatunków z kategorii krytycznie zagro-
żonych, zagrożonych i narażonych, dwa nowe to piekielnica i brzana. Również struktura 
zespołu ryb na odcinku C wygląda znacznie lepiej niż na odcinku B. Płoć i okoń, dwa gatunki 
charakterystyczne dla cieków zdegradowanych stanowią łącznie 65%, natomiast reofile: 
kiełb, kleń i jelec stanowią około 20% liczebności całkowitej. 

 
W dopływach górnej Warty stwierdzono łącznie 17 gatunków, co jest wynikiem dość 

dobrym jeśli uwzględnić niewielkie rozmiary tych cieków. Wśród nich, 5 to gatunki zagro-
żone: węgorz, miętus, jelec, piskorz i minóg strumieniowy. Niestety, silne zdominowanie 
zespołów ryb przez płoć, okonia, kiełbia i śliza, w większości przypadków przekraczające 
90% powoduje, że ostateczna ocena stanu ichtiofauny daleka jest od pozytywnej. Dopływy te 
bowiem swoim rybostanem przypominają najsilniej zanieczyszczone i uregulowane cieki 
dużych aglomeracji. Skrajnym przypadkiem jest Radomka, w której z uwagi na duży ładunek 
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zanieczyszczeń ryb w ogóle nie stwierdzono. Częściowo przyczyną ubóstwa rybostanów  
w dopływach może być zła kondycja ichtiofauny w samej Warcie, ponieważ w małych 
ciekach, szczególnie po srogiej zimie lub suszy letniej, różnorodność biologiczna zespołów 
ryb zależy od możliwości rekolonizacji z rzeki głównej, bardziej odpornej na skutki wymie-
nionych zjawisk. 
 
DORZECZE LISWARTY 
 

Liswarta jest największym lewobrzeżnym dopływem górnej Warty. Rzeka ta niesie 
stosunkowo czyste wody; jest częściowo uregulowana z licznymi podpiętrzeniami wody 
przez jazy i młyny wodne. Miejscami sieć rzeczna zachowuje naturalny charakter, koryto 
dzieli się na kilka ramion (na odcinku Bodzanowice - Starokrzepice, czy Krzepice - Rębielice 
Szlacheckie) lub rozlewa się szeroko płynąc zmeliorowaną doliną. W  początkowym biegu 
rzeka płynie przez obszary zalesione, dalej przez pola i łąki, a w końcowym biegu podmokłą 
doliną z licznymi starorzeczami.  

 
Najpełniejsze i najbardziej aktualne dane na temat ichtiofauny dorzecza Liswarty 

pochodzą z lat 1996-98. W trakcie trzyletniego cyklu badawczego w dorzeczu Liswarty 
stwierdzono występowanie 24 gatunków ryb i jednego gatunku minoga. Żyjące tam zgru-
powania ryb pod względem liczebności były zdominowane przez gatunki fito-litofilne, które 
stanowiły 42,5% ogólnej liczby złowionych ryb; były to przede wszystkim okoń (51,5%), płoć 
(14,4%) i jazgarz (10,8%). Znaczny udział w całości ichtiofauny miały również psammofile: 
kiełb i śliz (26,9%), które łowiono na prawie wszystkich stanowiskach, a w niewielkich i płyt-
kich strumieniach stanowiły charakterystyczny rybostan, dominując liczebnie.  

 
W zlewisku Liswarty wiele jest miejsc, które zachowały naturalny charakter koryta 

rzecznego, a środowisko odznacza się dużym bogactwem siedlisk. Zapewnia to warunki 
życia dla wielu gatunków ryb, w tym zagrożonych wyginięciem. Najcenniejsze z nich to: 
minóg strumieniowy, piskorz, miętus, brzana, węgorz i jaź. Na uwagę zasługują również jelec 
i kleń, które w wielu dorzeczach zaliczane są do gatunków lokalnie zagrożonych, co spo-
wodowane jest obserwowanym spadkiem liczebności oraz stałości występowania tych ryb. 

 
LISWARTA. Ichtiofauna reprezentowana była przez 19 gatunków ryb i jeden gatunek 

minoga. Najwyższy udział w ogólnej liczbie ryb miała słonecznica (40,5%), co spowodowane 
było jej masowym pojawieniem się w Boronowie, gdzie trafiła z okolicznych stawów w nas-
tępstwie wezbrania wód w lipcu 1997 roku. Należy więc uznać, że gatunkami rzeczywiście 
dominującymi w Liswarcie były śliz (15%) i kiełb (12,4%). W górnym odcinku rzeki od-
notowano 4 gatunki. Z biegiem rzeki wzrastał udział fitolitofili, z których najwięcej było okonia 
i płoci; licznie występował również szczupak. Zdecydowanie najbogatszy rybostan obser-
wowano w Szyszkowie, gdzie stwierdzono 13 gatunków ryb oraz minoga strumieniowego.    

 
MŁYNÓWKA. Na prawie całej długości jest uregulowana i płynie przez zmeliorowane 

łąki. Cieki tworzące zlewnię Młynówki zasilają w wodę liczne stawy hodowlane. To sąsiedz-
two wpływa na skład gatunkowy zespołów ryb żyjących w rzece, gdyż wśród stwierdzonych 
tam 14 gatunków ryb liczne były gatunki limnofilne (lin, karaś srebrzysty i słonecznica). Pod 
względem liczebności dominował jazgarz (44,3%), co również jest rezultatem bliskości sta-
wów hodowlanych. 

 
ŁOMNICA. Ciek jest uregulowany o brzegach umocnionych faszyną. Ichtiofauna tej 

rzeki składa się z jedenastu gatunków, z których liczebnie dominują: płoć, śliz i okoń. W jej 
największym dopływie – Prądzie stwierdzono zaledwie 3 gatunki ryb. Przed ujściem do Łom-
nicy na strumieniu tym utworzono zalew rekreacyjno-sportowy. 

 
PASKÓWKA. Rzeka płynie podmokłą doliną, gdzie włączona jest w sieć melioracyjną 

Liswarty. Odnotowano tu dziewięć gatunków ryb, spośród których najliczniejsza była płoć, 
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oraz minoga strumieniowego. W miejscowości Zamłynie wody tego cieku zasilają zalew re-
kreacyjny, tu też stwierdzono największą liczbę gatunków. 

 
GÓRNIANKA. Koryto jest częściowo uregulowane, a brzegi umocnione faszyną. Stwier-

dzono tu występowanie 13 gatunków ryb i minoga strumieniowego. Najwyższy udział w ogól-
nej liczbie złowionych tu ryb miał śliz i kiełb. 

 
OLSZYNA. Ichtiofauna tego niewielkiego cieku o długości 10 km reprezentowana była 

przez osiem gatunków ryb i minoga strumieniowego, m.in. złowiono tu węgorza, nie stwier-
dzonego nigdzie indziej w dorzeczu Liswarty. 

 
BIAŁA OKSZA. Ciek przeważnie o naturalnym biegu z wyraźnie zaznaczoną doliną 

rzeczną, miejscami dzieli się na kilka odnóg. Odnotowano tu 4 gatunki ryb. 
 
KOCINKA. Ciek powstaje z połączenia Czarnej Okszy i Białki. Na ichtiofaunę Czarnej 

Okszy składały się 4 gatunki. W największym dopływie Kocinki – Sękownicy – stwierdzono 
pstrąga tęczowego; licznie występował minóg strumieniowy.  

 
 Liswarta, która niesie stosunkowo czyste wody i miejscami zachowuje naturalny 
charakter, wydaje się pozytywnie oddziaływać na Wartę, w której na odcinku po ujściu 
Liswarty zaobserwowano prawie dwukrotny wzrost liczby gatunków ryb. Potwierdza to coraz 
częściej podkreślaną w badaniach ekologicznych zasadę, że związki między rzeką główną 
dorzecza a jej dopływami, są niebagatelnym czynnikiem w kształtowaniu zespołów 
organizmów. Dlatego zasadne jest, aby podejmując działania ochronne uwzględniać tego 
typu zależności i badania dużych rzek uzupełniać dodatkowymi informacjami o rybostanie ich 
najważniejszych dopływów. 
 

Dolina Liswarty została wytypowana w ramach Programu Ochrony Dolin Rzecznych 
jako jeden z obszarów wymagających ochrony przede wszystkim z uwagi na jego funkcję 
łącznikową między Parkiem Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą” a korytarzem 
ekologicznym górnej Warty (Gacka – Grześkiewicz i Cichocki 2001). Zaproponowano nada-
nie mu statusu Obszaru Chronionego Krajobrazu. Równocześnie jego walory przyrodnicze 
oceniono na przeciętne (kategoria B). Ocena ta wynika głównie z przyjęcia jako kryteriów 
klasyfikacji jedynie jakości zbiorowisk roślinnych i ostoi ptaków; nie uwzględniono ichtio-
logicznej charakterystyki tej rzeki.  

 
Herpetofauna 
 

Herpetofaunę w województwie śląskim reprezentują dwie gromady niższych krę-
gowców – płazy i gady. Dotychczas wykazano stąd wszystkie krajowe gatunki gadów i nie-
mal wszystkie gatunki płazów. Bogata rzeźba terenu województwa, zróżnicowana pionowo 
od 175 m n.p.m. (Kotlina Raciborska) do 1557 m n.p.m. na Pilsku (Beskid Żywiecki) sprawia, 
że występują tu nizinne, górskie i niżowo – górskie formy płazów i gadów.  

 
Stan szczegółowego zbadania tej grupy zwierząt w większości obszaru jest aktualnie 

niewystarczający. Na ogół rozpoznanie gatunków oraz ich sytuacji siedliskowej jest 
względnie dobre, jednak w dalszych projektach inwentaryzacji siedlisk płazów i gadów po-
trzebny jest większy stopień uszczegółowienia  w poszczególnych miejscowościach.  

 
PŁAZY. W granicach województwa śląskiego stwierdzono 17 krajowych gatunków 

płazów (spośród 18 odnotowanych w kraju), w tym jedną formę hybrydową – żabę wodną. 
Najprawdopodobniej nie występuje tu jedynie żaba zwinka, której nieliczne stanowiska znane 
są obecnie tylko z Polski południowo - wschodniej. W pracy Cempulik i in. (2002) znalazła 
się informacja o występowaniu tego gatunku koło Lublińca, ale wymaga ona naukowego 

 66



udowodnienia. Nie odnotowano również z terenu województwa południowej formy traszki 
grzebieniastej Triturus dobrogicus, której obecność potwierdzono w Karpatach Wschodnich. 
 

Wszystkie płazy występują tylko na Pogórzu Karpackim, dzięki nakładaniu się zasię-
gów pionowych gatunków nizinnych i górskich. W nizinno-wyżynnych krainach terenu wo-
jewództwa występuje po 13 gatunków; brakuje tam gatunków górskich – salamandry plamis-
tej, traszki karpackiej, traszki górskiej i kumaka górskiego. Zdarzające się przypadki stwier-
dzeń dwóch ostatnich gatunków poza obszarami górskimi (np. Tychy, Łaziska, Katowice, 
Sosnowiec) są prawdopodobnie efektem zawleczenia lub fali powodziowej. Wykazując jed-
nak silną eurytopowość, mogą one w pewnych sprzyjających okolicznościach tworzyć 
populacje rozrodcze poza górami. W odróżnieniu od nich, salamandra plamista i traszka 
karpacka poza obszarami górskimi i pogórskimi nie rozmnażają się, choć znane są poje-
dyncze ich stwierdzenia, także mające znamiona przypadkowości.  

 
 Płazy to typowe zwierzęta ekotonów, czyli stykających się z sobą co najmniej dwóch 
różnych ekosystemów; równie ważne są dla nich środowiska wodne, jak i lądowe. W okresie 
godów płazy muszą mieć swobodny dostęp do czystych zbiorników wodnych i potoków. 
Godowiska najczęściej wykorzystywane przez płazy to: oczka wodne na polach, łąkach, 
obrzeżach lasów i w ogrodach; oczka wodne i młaki na halach górskich i polanach; odcinki 
górskich strumieni o powolnym nurcie, z rozlewiskami; płytkie studzienki z odpływem, stawki 
źródlane; wiejskie stawki, małe wyrobiska gliny i żwiru, doły po wapnie; zalane wodą 
żwirownie, glinianki przy cegielniach, torfianki; rozlewiska jezior zaporowych z roślinnością 
„oczeterową”; stawy hodowlane nie wykorzystywane gospodarczo; rowy i stawy melioracyjne 
wzdłuż torów kolejowych i dróg; koleiny pojazdów i głębokie kałuże na gruntowych drogach; 
wypełnione wodą leje bombowe, okopy i transzeje; nieczynne baseny kąpielowe, zbiorniki 
przeciwpożarowe;  łąkowe rowy melioracyjne na obrzeżach torfowisk wysokich; starorzecza, 
młynówki, zakola rzek i potoków o powolnym nurcie. Dla większości gatunków wody płynące 
(ekosystemy lotyczne) nie nadają się na godowiska, chyba że nie są uregulowane i mają  
przybrzeżne płycizny oraz rozlewiska łąkowe. Na ogół w górach mało jest zbiorników wod-
nych, w których płazy mogłyby się rozwijać. Najcenniejszymi miejscami rozrodu w beskidz-
kiej części województwa śląskiego są drobne, płytkie oczka wodne, bajorka i młaki leżące na 
nasłonecznionych łączkach, niekiedy utrzymujące lustro wody dzięki zwierzynie („tarzawiska 
jeleni”). Większość płazów, z wyjątkiem żab zielonych, po metamorfozie opuszcza 
środowisko wodne i żyje na lądzie. Niektóre, jak salamandra plamista i traszki, nie oddalają 
się daleko od miejsc rozrodu; inne – rzekotka drzewna, żaba trawna – w poszukiwaniu 
żerowisk wędrują na odległość kilku kilometrów, by następnie powrócić do nich wiosną – na 
gody,  lub jesienią – na zimowisko (żaba trawna). Na lądzie płazy zajmują zacienione i wil-
gotne kryjówki, szczególnie na okres zimowania muszą być one solidne i swobodnie dos-
tępne. Brak lub mała ilość takich miejsc, podobnie jak brak wód w okresie godów,  limituje 
występowanie płazów w danej okolicy. Płazy, podobnie jak gady, wykazują tendencję do 
synantropizacji (synurbizacji), wykorzystując również sztuczne zbiorniki wodnych i kryjówki.  
 
 GADY. W województwie śląskim gady są reprezentowane przez 6 gatunków. 
Podawane w literaturze ostatnie krajowe obserwacje jaszczurki zielonej z terenu Beskidu 
Śląskiego (pojedyncze osobniki stwierdzono na przełomie lat 60. i 70. oraz w ostatnich 
latach w okolicach Ustronia na Śląsku Cieszyńskim) najprawdopodobniej nie dotyczą 
stanowisk naturalnych.  
 

Gady to kręgowce typowo lądowe. Niektóre jednak gatunki – jaszczurka żyworodna, 
padalec zwyczajny i żmija zygzakowata – przebywają blisko rzek, zbiorników wodnych  
i miejsc podmokłych. W środowisku wodnym najczęściej spotykany jest zaskroniec. 
Natomiast gniewosz plamisty i jaszczurka zwinka wykazują tendencję do zajmowania 
kserotermicznych biotopów. Gady są więc, podobnie jak płazy, typowymi zwierzętami 
ekotonów; wykazują również podobną skłonność do synantropizacji  (synurbizacji), bowiem 
często spotykane są w obiektach zbudowanych przez ludzi. 
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Tabela II.3.10/2 Siedliska w jakich żyją i rozmnażają się gady z wykazem gatunków 

najczęściej w nich spotykanych.  
Lp. Typ siedliska Gatunki  
1. Obrzeża nizinnych lasów, zagajników i młodników. La, Lv, Co, Vb
2. Obrzeża lasów reglowych, kosówki i hal. Lv, Vb 

3. Leśno – łąkowe strefy ekotonalne blisko stawków, rzek i zabagnień. Lv, Nx, Vb 
4. Obrzeża podtopionych torfowisk wysokich. Lv, Af, Vb 

5. Obrzeża leśnych zrębów, szkółek i młodników. La, Lv, Vb 
6. Groble i brzegi stawów hodowlanych, glinianek i żwirowni blisko lasu.  Lv, Af, Nx 
7. Zwały karpiny pokryte humusem leśnym i zarośnięte roślinami. Lv, Vb 
8. Kamieniste kępy w różnych stadiach sukcesji na polanach i pastwiskach.  La, Lv,Co,Vb 
9. Wysypiska trocin nad brzegami rzek i stawów blisko lasu i tartaku. Nx 
10. Łąki z gnijącym sianem, słomą, stertami starego obornika. Nx 
11. Ruiny budynków i szałasów pasterskich w pobliżu lasu. Lv, Co, Vb, 

2. Zbocza starych kamieniołomów z zaznaczająca się sukcesją. La, Lv,Vb 1 
Objaśnienia: La – jaszczurka zwinka, Lv – jaszczurka żyworodna, Af – padalec zwyczajny, Co – gniewosz 
plamisty, Nx – zaskroniec zwyczajny, Vb – żmija zygzakowata. 
 

Duża rozrodczość, zwłaszcza płazów, sprawia, że w korzystnych warunkach środowis-
kowych (dużo wodnych, czystych biotopów rozrodu oraz siedlisk lądowych) ich populacje 
występują w dużych zagęszczeniach i mają wówczas ogromną rangę ekologiczną. Płazy  
i gady są wydajnym pożywieniem niemal wszystkich drapieżców. Lokalnie biomasa wszys-
tkich gatunków płazów i gadów może być większa od biomasy ptaków i ssaków razem wzię-
tych. Równocześnie, same będąc drapieżnikami, regulują liczebność populacji bezkrę-gow-
ców, a przy ogromnej rozrodczości i w odpowiednim zagęszczeniu mogą pełnić rolę podobną 
do owadożernego ptactwa. Wskazanym sposobem walki z gradacjami owadzich szkodników 
upraw jest zatem dbałość o dobrą kondycję siedlisk herpetofauny.  

 
Najcenniejsze dla trwałości istnienia populacji płazów i gadów biotopy wodne i lądowe 

związane są z dużymi kompleksami leśnymi, w których występują wszystkie gatunki 
właściwe danej strefie bioklimatycznej. Ich zróżnicowane ekosystemy mają w wielu okolicach 
dobrze wykształcone strefy ekotonalne leśno-bagienno-łąkowo-wodne. Lesistość wojewódz-
twa śląskiego jest korzystnie wysoka (około 32%). Jeśli dodać do tego powierzchnię zbior-
ników wodnych, to łącznie ponad 50% województwa zajmują obszary przyrodniczo wartoś-
ciowe.  

 
Najciekawsza jest Puszcza Karpacka, stanowiąca część potężnego, górskiego biomu 

leśnego, liczącego około 1300 km długości i przebiegającego przez kilka państw. Wiodącą  
rolę w europejskich systemach przyrodniczych mają ogromne Lasy Rudzko-Raciborskie, 
Lasy Lublinieckie, Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie, lasy i skałki jurajskie, Lasy nad Górną Lis-
wartą oraz Lasy nad Dolną Liswartą. Urozmaicone różnorodnymi ekosystemami – oczkami 
wodnymi, stawami, suchymi i podmokłymi łąkami, wapiennymi skałkami o ciekawej rzeźbie – 
mają wysokie wartości krajobrazowe. Leżą one blisko względem siebie i aby umożliwić 
swobodną migrację zwierząt należałoby połączyć je w jedną całość stosując nasadzenia 
leśne. Uważa się na ogół, że wymienione kompleksy leśne stanowią znaczący element 
„zielonych płuc Europy”. Istotną rolę odgrywają również liczne mniejsze lasy będące 
pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej, porozdzielanej przez urbanizację i przemysł. Podo-
bnie i w tym przypadku, należy dążyć do zintegrowania ich w jeden ekologiczny system.     

 
Niezwykle cenne w skali Europy są dolinne obszary Wisły i Odry, z licznymi stawami 

hodowlanymi, rozlewiskami i mokradłami. Wiele z nich pamięta czasy średniowiecza, gdy 
powstawały gospodarstwa rybackie (np. Żabi Kraj w dolinie Wisły, stawy w dolinie Odry).  
Ze „sztucznego pojezierza śląskiego” pozostały tylko te, które oparły się ugorowaniu  
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w początkach XX wieku, z powodu braku czystej wody, którą zniszczył przemysł. Obszary te 
są wyjątkowo cennym siedliskiem dla herpetofauny. 

 
Ciekawe przyrodniczo bywają niewielkie cieki wodne, jak np. Sztoła, Kozi Bród, 

Żabnik, Centuria. Ciągle jednak wiele z nich ma wody pozaklasowe, choć można jeszcze 
spotkać, przeważnie w Beskidach, czyste rzeki, zwłaszcza naturalnie meandrujące potoki 
górskie z rozlewiskami – siedlisko salamandry plamistej, traszki karpackiej i górskiej. 
Większość rzek i strumieni w rejonach przemysłowych zanieczyszczona jest już w pobliżu 
źródeł. Konieczna jest zatem ich rewitalizacja. 

 
Na terenie województwa śląskiego istnieją liczne zbiorniki zaporowe, z którym naj-

większy to Zbiornik Goczałkowice. Jego cofka i przybrzeżne, zarastające roślinnością 
płycizny, do których mają ograniczony dostęp ryby drapieżne, są godowiskami kilku gatun-
ków płazów (żaby zielone i brunatne, ropuchy, rzekotka drzewna) i miejscem polowań zas-
krońca zwyczajnego. Nie są to jednak najkorzystniejsze biotopy rozrodu płazów ze względu 
na silne i częste wahania poziomu wód, powodujące wysychanie skrzeku oraz dostęp ryb 
drapieżnych. 

 
Działalność górnictwa, głównie węglowego, w niezamierzony sposób przyczyniła się do 

utworzenia zbiorników wodnych w zapadliskach i nieckach osiadania. Odmienny typ zbior-
ników antropogenicznych powstał w zalanych wyrobiskach piasku (Dzierżno Małe i Duże, 
Pogoria I, II, III, Chechło, Czechowice i in.) oraz glinu i żwiru (żwirownie w dolinie Odry). 
Powstał osobliwy  krajobraz „jeziorek miejsko - przemysłowych” („dzikich stawów”), niekiedy 
nazywanych  „Krainą 1000  stawów” (Świętochłowice, Gliwice, Chorzów, Bytom, Katowice, 
Ruda Śląska, Knurów, Jastrzębie). Ich powierzchnia jest różnej wielkości – od kilkudziesięciu 
do 10000 m2; łącznie z pozostałymi zbiornikami jest porównywalna z powierzchnią jezior 
pomorskich, czy mazurskich. Niektóre, jak np. „Żabie Doły”, uznano za użytki ekologiczne; 
wiele innych również zasługuje na ochronę. Obszar ten, zwłaszcza na południu, łączy się 
bezpośrednio lub za pośrednictwem pól, łąk, zagajników, ogrodów, nieużytków z Lasami 
Panewnicko-Mikołowsko-Murckowskimi lub innymi lasami. Są również stawy, np. w Chorzo-
wie, izolowane barierą urbanizacji od powierzchni leśnych. Można przyjąć, że zasiedlenie 
płazami (13 gatunków) i niektórymi gadami (2 gatunki; na obrzeżach miast, w lasach – 5 
gatunków) przemysłowych stawów i ich brzegów w obrębie miast nastąpiło wskutek migracji 
osiedleńczych i procesów sukcesyjnych z lasów. Ale w wielu zbiornikach nie mających z la-
sami kontaktu płazy również występują. Sukcesja do wód może bowiem nastąpić wskutek 
biernego przenoszenia jaj, osobników juwenilnych, a nawet dorosłych osobników przez ptac-
two wodno-błotne. Nie wykluczone są też zasiedlenia przy pomocy ludzi i różne przypad-
kowe zdarzenia. W niektórych najstarszych stawach płazy zapewne utrzymują się od dawna, 
kiedy środowisko miało jeszcze korzystniejszą przyrodniczo strukturę. Wodne środowiska 
przyczyniły się do tego, że w najbardziej zdegradowanej krainie, w obrębie miast prze-
mysłowych, płazy występują liczniej niż na obszarach o niezniszczonych ekosystemach. 
Wiele z tych zbiorników jest obecnie niszczonych (zasypywanie odpadami, rekultywacje  
w kierunku leśnym lub rolniczym i in.). 

 
         Wśród wymienionych typów wód powierzchniowych najbardziej wartościowymi dla 
płazów są te najmniejsze – od jednego do kilku metrów kwadratowych, nie zarybione, natu-
ralne, dzikie stawki i oczka wodne, misy źródlane i tereny podmokłe, czy też koleiny na 
gruntowych drogach. Niepotrzebne, nie nanoszone na mapy, gdyż są zbyt drobnymi ele-
mentami krajobrazu, podobnie jak zbiorniki przemysłowe są likwidowane w pierwszej kolej-
ności (melioracje, zasypywanie odpadami). Ich zanik jest też niekiedy wynikiem obniżania się 
poziomu wód gruntowych z powodu działalności górnictwa, bądź  instalowania samociśnie-
niowych wodociągów na misach źródlanych.  
 

Obszar centralnej części województwa śląskiego rozciągający się od Gliwic po Dą-
browę Górniczą i od Tarnowskich Gór po Mysłowice w wyniku powierzchniowej i wgłębnej 
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eksploatacji górniczej, a także innej działalności przemysłowej i urbanizacji jest jedynym  
w Polsce regionem, w którym zmiany w środowisku trwają od kilku wieków. W efekcie obszar 
ten charakteryzuje się szczególnie niekorzystnymi zmianami, a więc obecnością ekosyste-
mów antropogenicznych, które nie mają zdolności samoregulacyjnych lub procesy te odby-
wają się w sposób ograniczony. Kuriozalnym jest fakt, że na obszarach najbardziej w Polsce 
uprzemysłowionych i zurbanizowanych istnieją wodne układy przyrodnicze, wprawdzie 
antropogenicznej genezy, ale z fenomenalnie bogatymi i godnymi ocalenia elementami. Ga-
tunki w nich występujące należą do ginących w Europie i podlegają ochronie na mocy prawa 
krajowego oraz postanowień międzynarodowych konwencji i dyrektyw. 

 
Awifauna (ornitofauna) 
 

Najważniejsza charakterystyka awifauny pod kątem planowania przestrzennego do-
tyczy ptaków lęgowych. Na obszarze województwa śląskiego gniazduje obecnie 191 gatun-
ków ptaków, co stanowi 80% krajowej awifauny lęgowej. Niektóre gatunki gniazdują w nie-
wielkiej liczbie par, ale związane jest to głównie z położeniem na skraju zasięgu. Najis-
totniejsze pod względem planowania zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody 
jest zachowanie siedlisk ptaków najbardziej zagrożonych. Zapewnienie ochrony tym ga-
tunkom w miejscach ich występowania zapewni także ochronę innym gatunkom o bezpie-
cznym statusie. Uznano, że obecnie najbardziej miarodajne zestawienie gatunków zagrożo-
nych przedstawiono w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 2001). Zestawienie 
gatunków zagrożonych w skali Europy (Tucker & Heath 1994) ze względu na skalę 
wyjściową i często niepełne dane nie nadaje się do typowania gatunków zagrożonych w skali 
regionalnej. Najbardziej bliska w skali lista gatunków zagrożonych i wykazujących spadek 
liczebności na Śląsku (Dyrcz i in. 1991) jest już w dużej mierze nieaktualna, jak również 
Czerwona lista kręgowców Górnego Śląska (Czylok i in. 1996). 

 
Poniżej przedstawiono sytuację w województwie śląskim gatunków, które zostały 

zapisane w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 2001) wraz z podaniem ich 
kategorii zagrożenia. 

 
Bąk Botaurus stellaris (gatunek najmniejszej troski, LC). Gatunek związany z rozle-

głymi szuwarami nadbrzeżnymi. Obecny na wszystkich większych zbiornikach i stawach ho-
dowlanych. Łączna liczebność w województwie śląskim wynosi około 40 odzywających się 
samców. Zagrożenia: wypalanie i likwidacja rozległych szuwarów trzcinowych i pałkowych; 
zmiana dotychczasowej gospodarki stawowej; polowania pod koniec okresu lęgowego i tuż 
po (sierpień, wrzesień), kiedy dorosłe osobniki i młode ptaki przebywają jeszcze na stawach  
i przez to są narażone na płoszenie i pomyłkowe zastrzelenie. 

 
Bączek Ixobrychus minutus (gatunek narażony na wyginięcie, VU). Gatunek zwią-

zany z szuwarami nad zbiornikami wodnymi i zadrzewieniami nad ciekami. Ze względu na 
skryty tryb życia bardzo trudny w ocenie liczebności. Znane jest skupienie par na „Żabich 
Dołach" pomiędzy Bytomiem i Chorzowem. Liczebność w województwie śląskim można 
ocenić na 30-50 par. Zagrożenia: wypalanie i likwidacja rozległych szuwarów trzcinowych  
i pałkowych; zmiana dotychczasowej gospodarki stawowej. 

 
Ślepowron Nycticorax nycticorax (gatunek najmniejszej troski, LC). Dolina Górnej 

Wisły to jedyny stały rejon gniazdowania tego gatunku w Polsce. Obecnie jego liczebność 
wzrasta; w roku 2002 stwierdzono 513 gniazd, w tym 137 gniazd w Dolinie Górnej Wisły  
w granicach województwa śląskiego. Ślepowron związany jest głównie z zakrzaczonymi 
wyspami na stawach rybnych. Zagrożenia: zmiana dotychczasowej gospodarki stawowej; 
likwidacja wysp, wycinanie zakrzaczeń na wyspach; polowania pod koniec okresu lęgowego  
i tuż po (sierpień, wrzesień). 
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Czapla purpurowa Ardea purpurea (gatunek najmniejszej troski, LC). Gatunek, który 
gniazduje nieregularnie na Zbiorniku Goczałkowickim, a ostatnio (w roku 2001) na stawach  
w Woli. Maksymalnie stwierdzono 3 gniazda w roku 1996 na Zbiorniku Goczałkowickim. 
Zagrożenia: likwidacja rozległych szuwarów i zakrzaczeń nadbrzeżnych, wypalanie trzci-
nowisk; zmiana dotychczasowej gospodarki stawowej; polowania pod koniec okresu lęgowe-
go i tuż po (sierpień, wrzesień).  

 
Hełmiatka Netta rufina (gatunek najmniejszej troski, LC). Kaczka ta gniazduje 

regularnie na stawach Łężczak i Wielikąt w liczbie kilku par. Zagrożenia: wypalanie i likwi-
dacja rozległych szuwarów nadbrzeżnych,  zmiana dotychczasowej gospodarki stawowej, 
polowania pod koniec okresu lęgowego i tuż po (sierpień, wrzesień).  

 
Podgorzałka Aythya nyroca (gatunek silnie zagrożony, EN). Pod koniec XX wieku 

nastąpił silny spadek liczebności w całym areale jej występowania. Od połowy lat 90. XX 
wieku brak pewnych dowodów gniazdowania, a obserwacje ptaków w sezonie lęgowym 
notowane są jedynie na stawach Łężczak i Wielikąt. Jedynie tam pojedyncze pary mogą 
przystępować do lęgów i to nieregularnie. Gwałtowne ginięcie tej kaczki w całej Europie 
doprowadziło do tego, że i w województwie śląskim znajduje się ona na granicy wymarcia. 
Zagrożenia: wypalanie i likwidacja rozległych szuwarów nadbrzeżnych; zmiana dotychcza-
sowej gospodarki stawowej; polowania pod koniec okresu lęgowego i tuż po (sierpień, 
wrzesień). 

 
Bielik Haliaetus albicilla (gatunek najmniejszej troski, LC). Obecnie znane są w woje-

wództwie śląskim 4 miejsca gdzie stwierdzono gniazdowanie bielika. Gniazda te zajmowane 
są przez pary ptaków nieregularnie i nie w każdym roku wyprowadzane są młode z tych 
gniazd. Aby zachować te miejsca niezbędne jest objęcie ich ochroną strefową. Zagrożenia: 
nieprzestrzeganie zakazów narzuconych przez ochronę strefową; zmiana dotychczasowej 
gospodarki stawowej. 

 
Cietrzew Tetrao tetrix (gatunek silnie zagrożony, EN). Gatunek na granicy wymarcia 

w województwie śląskim. Obecnie pojedyncze tokujące koguty obserwowane są w Lasach 
Lublinieckich, w okolicy Krupskiego Młyna oraz w okolicy Koniecpola. Nieznany jest obecny 
status populacji w okolicach Zawiercia i Siewierza (w latach 90. występowało tam kilkanaście 
osobników cietrzewia). Zagrożenia: osuszanie terenów podmokłych, regulacja cieków 
wodnych; likwidacja polan leśnych, zalesianie halizn; nadmierna liczebność lisa w ostoi tego 
gatunku. 

 
Głuszec Tetrao urogallus (gatunek skrajnie zagrożony, CR). Występuje jedynie  

w Beskidzie Żywieckim i Śląskim, gdzie jego liczebność zmniejsza się. Obecny stan popu-
lacji w tych dwóch kompleksach leśnych szacowany jest na 60-80 osobników, choć z innych 
źródeł wynika, że jest nawet liczniejszy – około 150 osobników. Zagrożenia: gospodarka 
leśna niesprzyjająca temu gatunkowi (wycinanie i fragmentacja starodrzewi, likwidacja polan 
leśnych, niszczenie jagodowisk, odrutowanie upraw leśnych); nadmierny ruch turystyczny  
w miejscach jego bytowania; nadmierna liczebność lisa w ostoi tego gatunku. 

 
Zielonka Porzana parva (gatunek bliski zagrożenia, NT). Gatunek związany głównie  

z szuwarami nad zbiornikami wodnymi. Ze względu na skryty tryb życia bardzo trudny w oce-
nie liczebności. Liczebność w województwie śląskim można ocenić na około 10 par. Zagro-
żenia: wypalanie i likwidacja rozległych szuwarów nadbrzeżnych; zmiana dotychczasowej 
gospodarki stawowej. 

 
Kulik wielki Numenius arquata (gatunek narażony na wyginięcie, VU). Jedyne stałe 

miejsce gniazdowania tego gatunku znajduje się obecnie w okolicy Przyrowa na rozległych 
pastwiskach na podłożu torfowym. Populacja kulika wielkiego szacowana jest w tym rejonie 
na 7-10 par. Okazjonalnie gatunek ten gniazdował także w Dolinie Górnej Wisły na granicy  
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z województwem małopolskim. Zagrożenia: zmiana sposobu gospodarowania w ostoi tego 
gatunku; osuszenie fragmentów podmokłych, które warunkują obecność tego gatunku w je-
dynej ostoi w województwie śląskim. 

 
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus (gatunek najmniejszej troski, LC). Gatunek  

w ekspansji; po pierwszym lęgu w roku 1987 na Zbiorniku Łąka, stale zwiększający liczeb-
ność w województwie śląskim. Związany z płytkimi i zarośniętymi roślinnością wodami. 
Główne miejsca występowania to stawy Wola i Zbiornik Goczałkowicki, gdzie osiąga liczeb-
ność do 200 par lęgowych. Zagrożenia: zmiana dotychczasowej gospodarki stawowej; gwał-
towne zmiany poziomu wody w okresie lęgowym. 

 
Włochatka Aegolius funereus (gatunek najmniejszej troski, LC). Sowa ta związana 

jest ze starymi borami sosnowymi i świerkowymi, gdzie gniazduje w dziuplach wykutych 
przez dzięcioła czarnego. Obecnie znanych jest kilkanaście stanowisk tego gatunku roz-
mieszczony we wszystkich większych kompleksach lasów niżowych, z największym sku-
pieniem par w Lasach Lublinieckich. Nie jest znany status tej sowy w lasach górskich. 
Zagrożenia: wycinanie starodrzewi sosnowych i świerkowych. 

 
Podróżniczek Luscinia svecica (gatunek bliski zagrożenia, NT). Gatunek związany  

z szuwarami i zakrzaczeniami w pobliżu zbiorników wodnych. Obecnie stwierdzany jest 
regularnie na stawach Wielikąt, Łężczok oraz rzadziej na innych kompleksach stawów i nad 
zbiornikami zaporowymi. Można szacować, że w sumie gniazduje w województwie śląskim 
około 10 par podróżniczka. Zagrożenia: wypalanie i likwidacja rozległych szuwarów i za-
krzaczeń nadbrzeżnych; zmiana dotychczasowej gospodarki stawowej. 

 
Następujące gatunki zapisane w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 

2001) gniazdują nieregularnie, w pojedynczych parach i ostatnio nie notowano ich lęgów  
w województwie śląskim: rożeniec, kania czarna, kania ruda, sieweczka obrożna, rybitwa 
białoskrzydła, dzięcioł białogrzbiety, wąsatka. Kolejne gatunki: puchacz, sóweczka, puszczyk 
uralski i dzięcioł trójpalczasty mają nieustalony status w województwie. Prawdopodobnie 
pojedyncze pary gniazdują w lasach górskich Beskidów, na co wskazują nieliczne obser-
wacje. Nie zostało to jednak w pełni potwierdzone. 

 
Można również dokonać oceny znaczenia poszczególnych obszarów dla zimujących 

ptaków wodno-błotnych. Województwo śląskie jest ważnym miejscem zimowania ptaków  
w skali Polski. Najważniejszymi miejscami są niezamarzające zimą duże rzeki – Odra i Wisła 
oraz mniejsze rzeki i cieki: Brynica, Przemsza, Bytomka. Ważnymi zbiornikami dla ptaków 
zimujących jest również Zbiornik Dzierżno Duże i Zbiornik Rybnicki. Paradoksalnie 
znaczenie tych miejsc związane z tym, iż  nie zamarzają i są zasobne w pokarm, często wy-
nika z dużego zanieczyszczenia ich wód. Ptaki zimujące w województwie śląskim należą do 
gatunków niezagrożonych, licznie reprezentowanych w krajowej i europejskiej faunie 
lęgowej. Najliczniej zimujące gatunki ptaków wodno-błotnych, to: krzyżówka, łabędź niemy, 
łyska, mewa białogłowa. 

 
Istotne znaczenie ma także charakterystyka dotycząca ptaków migrujących przez 

obszar województwa śląskiego. Najważniejszymi miejscami, gdzie gromadzą się znaczne 
liczby ptaków wodno-błotnych są duże zbiorniki zaporowe. W miejscach tych ptaki mogą 
znaleźć miejsca do żerowania i spokojnego odpoczynku podczas wędrówki. W niektórych 
takich miejscach ptaki dokonują również wymiany piór i gromadzą się w dużych stadach. 
Najważniejsze miejsca, gdzie gromadzą się ptaki wodno-błotne to: Zbiornik Goczałkowicki, 
Stawy Łężczok, Stawy Wielikąt oraz Zbiornik Dzierżno Duże.  
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Teriofauna 
 
ZASOBY TERIOFAUNY 
 

Na terenie województwa śląskiego w ciągu ostatnich 100 lat stwierdzono 77 gatun-
ków ssaków (9 gatunków owadożernych, 21 gatunków nietoperzy, 2 gatunki zajęczaków, 24 
gatunki gryzoni, 14 gatunków drapieżnych i 7 gatunków kopytnych). Obecnie na terenie 
województwa występuje 75 gatunków ssaków. 

 
BIOTOPY I REGIONY WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA OCHRONY ZASOBÓW TERIOFAUNY ∗

 
1. Żyzne i mezofilne lasy o umiarkowanej wilgotności siedliska (grądy, buczyny i dą-

browy), zwłaszcza dojrzałe nasiennie starodrzewia: 
o biotop zasiedlony przez bogate zespoły drobnych ssaków naziemnych, z dominacją my-

szy leśnej, nornicy rudej, ryjówki aksamitnej (*) i niekiedy znacznym udziałem ryjówki 
malutkiej (*) oraz darniówki zwyczajnej. 

o biotop o najbogatszej faunie nadrzewnych gryzoni – wiewiórki (*) (!), oraz zagrożonych  
w skali Europy Środkowej popielicowatych Gliridae: popielicy (*) (!!), koszatki (*) (!!)  
i orzesznicy (*) (!). 

o biotop o bogatej faunie nietoperzy, w tym gatunków preferujących tego typu lasy jako 
kryjówki dzienne: nocka Bechsteina (*) (!!), mopka (*) (!!), borowiaczka (*) (!!) i borowca 
wielkiego (*) (!). 

o najważniejszy (obok zadrzewień parkowych) biotop jeża wschodniego (*) i jeża zachod-
niego (*) (!). 

 
UWAGI: 1) popielica jest dość ściśle związana ze starymi lasami bukowymi; rzadziej 
stwierdzana w innych lasach liściastych (np. dębowo-grabowych) lub mieszanych (zaledwie 
kilka ostoi – Beskidy, rezerwat „Łężczok”, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). 2) Wystę-
powanie koszatki w nizinnej części województwa wymaga potwierdzenia, gdyż podawane 
było z tego terenu w latach 30. XX w. (okolice Raciborza, Gliwic, Zabrza i Lasy Lublinieckie). 
Stałą ostoją koszatki mogą być prawdopodobnie lasy górskie. 3) Stanowiska jeża 
zachodniego (poza granicą zwartego zasięgu) znajdują się w okolicach Pyrzowic, Gliwic 
(leśnictwo Ostropa) i Czatkowic (Ziemia Chrzanowska). 
 

2. Siedliska wodno-błotne, bagienne i nadwodne w nizinnej i wyżynnej części woje-
wództwa (lasy łęgowe, olsy, szuwary turzycowe i trzcinowe, torfowiska, kompleksy stawów 
rybnych, zbiorniki retencyjne, rzeki i kanały): 
o jedyna lub najważniejsza ostoja gatunków wilgociolubnych, w tym ziemnowodnych: 

rzęsorka rzeczka (*) (!), bobra (*) (!!), nornika burego, nornika północnego (!), 
karczownika ziemnowodnego, piżmaka (●), norki amerykańskiej (●), wydry (*,**) (!!), 
tchórza zwyczajnego. 

o jedyne miejsce żerowania dwóch gatunków nietoperzy: nocka rudego (*) (!) i nocka 
łydkowłosego (*) (!!), ważne miejsce żerowania nietoperzy z rodzajów Nyctalus, 
Pipistrellus, Eptesicus i Vespertilio, wodopój dla wszystkich pozostałych gatunków 
nietoperzy oraz dużych ssaków. 

o ważne siedlisko gatunków preferujących wysoką roślinność zielną – np. badylarki (!). 

                                                 
∗ Waloryzację poszczególnych gatunków oznaczono następującymi symbolami: 
(*) – gatunek objęty ochroną gatunkową ścisłą, 
(**) – gatunek objęty ochroną gatunkową częściową, 
(●) – gatunek obcy geograficznie (introdukowany lub zawleczony do Europy), 
(!!) – gatunek szczególnej troski, priorytetowy w skali kraju (IUCN 2000 – wszystkie kategorie wyższe niż LR/nt, 

Polska czerwona księga zwierząt, Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, Załącznik II 
Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej), 

(!) – inny gatunek szczególnej troski (IUCN 2000 – LR/nt, Załącznik IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, 
Konwencje Berneńska i Bońska, CORINE, ECONET – PL (załącznik 10.1), gatunek rzadki w skali kraju lub 
regionu, zmniejszający liczebność lub reprezentujący interesujący element geograficzny). 
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UWAGI: 1) nornik północny preferuje szuwary wielkoturzycowe ze związku Magnocaricion  
o wyraźnej, kępowej strukturze roślinności. Występuje wyłącznie w północnej części 
województwa (dorzecze Warty i Pilicy, do linii Kobylno-Lisów-Blachownia-Zawiercie-Udórz). 
2) Szuwary turzycowe mogą być też preferowanym siedliskiem badylarki, natomiast łęgi  
i olsy – rzadkiej orzesznicy. 3) Omawiane miejsce żerowania nietoperzy dotyczy zbiorników  
i cieków posiadających otwarte (nie zarośnięte) lustro wody. 4) Bóbr w chwili obecnej nie jest 
jeszcze zbyt licznym gatunkiem na terenie województwa. W jego nizinnej części do stałych 
ostoi bobra należą: dolina Pilicy między Bugdałem a Koniecpolem, dolina Małej Panwi, 
nadleśnictwa: Kobiór, Rudy i Rybnik. W latach 1996-1999 przeprowadzono reintrodukcję 10 
rodzin bobrów w górskiej części województwa (Zbiornik Żywiecki, potoki Lubra i Łąski). 
 

3. Lasy łęgowe, w tym olszynki karpackie (Alnetum incanae) oraz inne siedliska 
wilgotne w dolinach cieków na terenach górskich (Beskidy): 
o jedyna w województwie ostoja rzęsorka mniejszego (*) (!!). 
o najważniejszy w województwie (obok innych lasów górskich) biotop ryjówki górskiej (*) (!) 

i prawdopodobnie smużki (*) (!). 
o ważny biotop gatunków wilgociolubnych występujących również nad wodami w części 

nizinnej: rzęsorka rzeczka (*) (!), nornika burego, wydry (*,**) (!!), tchórza zwyczajnego. 
 

4. Górne partie boru górnoreglowego, zarośla kosodrzewiny oraz inne zbiorowiska 
nieleśne (borówczyska, maliniska, ziołorośla) w szczytowych partiach masywu Pilska: 
o jedyna w województwie, jedna z trzech w Polsce i jedna z kilku na świecie ostoi darniówki 

tatrzańskiej (*) (!!). 
o ważny biotop ryjówki górskiej (*) (!) i smużki (*) (!). 
 

5. Wszystkie duże i zwarte kompleksy leśne, w tym obejmujące biotopy wymienione 
w punktach 1, 2, 3 i 4: 
o jedyne ostoje jelenia szlachetnego, żubra (*) (!!) i dużych drapieżników: niedźwiedzia 

brunatnego (*) (!!), wilka (*) (!!) i rysia (*) (!!). 
o biotopy o najbogatszej faunie drobnych i średnich drapieżników: borsuka (!), łasicy (*), 

gronostaja (*), kuny leśnej (*), lisa, jenota (●), a w przeszłości również żbika (*) (!!), 
częste miejsce żerowania (zaś w małych lasach śródpolnych również stały biotop) kuny 
domowej. 

o biotopy o bogatej faunie nietoperzy, w tym gatunków preferujących lasy przynajmniej  
w części cyklu życiowego: nocka Natterera (*) (!), nocka Brandta (*) (!), mroczka poz-
łocistego (*) (!!), karlika większego (*) (!), gacka brunatnego (*) (!). 

o najważniejsze biotopy dla dzika, daniela (●), jelenia sika (●) i leśnego ekotypu sarny. 
 
UWAGI: 1) W województwie śląskim niedźwiedzie brunatne występują na stałe jedynie w Ży-
wieckim Parku Krajobrazowym. Ich głównymi ostojami na tym obszarze są masywy Wielkiej 
Raczy, Rycerzowej i Muńcoła oraz Romanki, Rysianki, Lipowskiej i Pilska. Liczebność 
populacji w Żywieckim Parku Krajobrazowym szacowana jest na 4 osobniki osiadłe i 2-3 
przechodnie. Okresowo niedźwiedzie pojawiają się w Parku Krajobrazowym Beskidu Ślą-
skiego (głównie w masywach Baraniej Góry i Skrzycznego) oraz w Parku Krajobrazowym 
Beskidu Małego i w Beskidzie Makowskim. W latach 1986-1994 obserwowano 10 razy sa-
mice z młodymi. Miejscami gawrowania niedźwiedzi w zimie są stoki Wielkiej Raczy, Ro-
manki i Pilska. 2) Stała populacja wilków w województwie śląskim ograniczona jest do 
Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. W la-
tach 1996-2001 stwierdzono tu obecność 4 watah wilków, w tym 3 w Żywieckim PK i jednej 
w Beskidzie Śląskim. Migrujące osobniki pojawiają się niekiedy w Beskidzie Małym. 
Wszystkie watahy w Beskidzie Żywieckim miały część swoich terytoriów po stronie 
słowackiej i podlegały tam znacznej presji łowieckiej. Średnia liczebność populacji w latach 
badań wynosiła 18 osobników. 3) Stałe występowanie rysia ograniczone jest w wojewódz-
twie do Żywieckiego Parku Krajobrazowego (9 osobników) oraz Parku Krajobrazowego 
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Beskidu Śląskiego (1-2 osobniki). Pojedynczy, migrujący osobnik pojawił się także na granicy 
województwa śląskiego i świętokrzyskiego, w Nadleśnictwie Koniecpol. 4) Jedyne stado 
żubrów (29 osobników – stan na 2002 r.) hodowane jest w systemie zamkniętym na terenie 
rezerwatu „Żubrowisko” w Nadleśnictwie Kobiór. 5) Jedyna populacja jelenia sika (kilka-
naście osobników) występuje na terenie byłego Nadleśnictwa Kobiór. 6) Zasięg wymarłego 
na terenie województwa żbika ograniczony był do Beskidu Żywieckiego. 
 

6. Pola uprawne wraz z kompleksem miedz i zarośli śródpolnych, ugory, murawy kse-
rotermiczne i siedliska ruderalne: 
o biotopy zasiedlone przez zespoły drobnych ssaków z dominacją polnika, mysz polną 

(podstawowa baza pokarmowa ptaków drapieżnych i sów), lokalnie przy znacznym 
udziale myszy domowej i/lub myszy zaroślowej. 

o jedyne biotopy zębiełka białawego (*) i zębiełka karliczka (*), oraz cennych gatunków gry-
zoni reprezentujących południowe elementy zasięgowe: chomika europejskiego (*) (!!), 
myszy zielnej (!), a w przeszłości również susła moręgowanego (*) (!!). 

o kluczowe biotopy dla populacji zająca szaraka (!), królika dzikiego i polnego ekotypu 
sarny. 

 
UWAGI:  1) Mysz zaroślowa współtworzy wraz z polnikiem (i niekiedy badylarką) charak-
terystyczny zespół drobnych ssaków muraw i zarośli kserotermicznych. 2) Zębiełki preferują 
siedliska ruderalne i synantropijne, niekiedy również miedze śródpolne. Te ostatnie, jeśli 
zakrzewione, stanowią rezerwuar różnorodności gatunkowej ssaków w skrajnie zuniformi-
zowanym krajobrazie rolniczym, natomiast pasy zadrzewień śródpolnych – miejsca 
żerowania i szlaki migracji (wskazówki orientacyjne) dla nietoperzy o niewielkim (>15 m) 
zasięgu sygnałów echolokacyjnych (podkowce, nocki, karliki, gacki i mopek) 3) Siedliskiem 
chomika, myszy zielnej, królika dzikiego i (dawniej) susła moręgowanego są zwykle miedze 
niezakrzewione oraz otwarte murawy i ugory. Zasięg wymarłego w kraju susła moręgowa-
nego (do przełomu XIX i XX w.) ograniczony był do wschodniej części województwa (okolice 
Rybnika i Gliwic). 
 

7. Jaskinie (krasowe i tektoniczne) oraz ich antropogeniczne odpowiedniki – sztolnie  
i szyby opuszczonych kopalni, forty, piwnice: 
o jedyne miejsca hibernacji (zimowania) niektórych gatunków nietoperzy: podkowca 

małego (*) (!!), podkowca dużego (*) (!!), nocka dużego (*) (!!), nocka Bechsteina (*) (!!), 
nocka orzęsionego (*) (!!), nocka Natterera (*) (!), nocka wąsatka (*) (!), nocka Brandta 
(*) (!), nocka rudego (*) (!), nocka łydkowłosego (*) (!), gacka brunatnego (*) (!) i mopka 
(*) (!!). 

UWAGI: 1) zasięg podkowca małego i nocka orzęsionego na terenie województwa ogra-
niczony jest do Wyżyny Częstochowskiej, Beskidu Śląskiego, Kotliny Żywieckiej i Pogórza 
Śląskiego, natomiast podkowiec większy (najprawdopodobniej przypadkowy migrant) 
stwierdzony był tylko raz na Wyżynie Częstochowskiej. 2) wymienione powyżej gatunki 
nietoperzy wykorzystują intensywnie jaskinie i sztuczne podziemia również w tzw. okresach 
przejściowych (wiosna i jesień). 
 

8. Zabudowania – domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, kościoły itd.: 
o jedyne kryjówki letnie (w tym miejsca rozrodu) mroczka późnego (*) (!) i gacka szarego 

(*) (!). 
o najważniejsze kryjówki letnie (w tym miejsca rozrodu) podkowca małego (*) (!!), nocka 

dużego (*) (!!), nocka orzęsionego (*) (!!), nocka wąsatka (*) (!), nocka Brandta (*) (!), 
nocka łydkowłosego (*) (!!), mroczka posrebrzanego (*) (!), mroczka pozłocistego (*) (!), 
karlika malutkiego (*) (!) i karlika drobnego (*), lokalnie również gacka brunatnego (*) (!) i 
mopka (*) (!!). 

o najważniejszy biotop kuny domowej, szczura wędrownego, szczura śniadego i myszy 
domowej. 
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UWAGI: 1) zasięg podkowca małego i nocka orzęsionego na terenie województwa ogra-
niczony jest do Wyżyny Częstochowskiej, Beskidu Śląskiego, Kotliny Żywieckiej i Pogórza 
Śląskiego. 2) Poszczególne gatunki nietoperzy preferują różne typy budynków i ich części 
jako kryjówki letnie. Podkowiec mały i nocek duży wykorzystują wyłącznie obszerne strychy 
ze swobodnym wlotem (np. w kościołach czy zamkach), natomiast większość pozostałych 
nocków, mroczki i karliki – wąskie szczeliny i przestrzenie między warstwami dachu lub (np. 
mopek) przestrzenie między ścianą a otwartymi całe lato okiennicami. 3) wysokie (> 7 pięter) 
budynki w centrum niektórych dużych miast są, w okresie migracji i godów jak również 
hibernacji, masowo wykorzystywane przez mroczka posrebrzanego. 4) małe piwnice przy-
domowe na terenach wiejskich są lokalnie najważniejszym miejscem hibernacji gacka bru-
natnego i gacka szarego, natomiast szczeliny i inne przestrzenie w nadziemnych ścianach 
budynków – kluczowym miejscem hibernacji mroczka późnego, karlika malutkiego i karlika 
drobnego. 
 
KORYTARZE MIGRACYJNE DUŻYCH SSAKÓW 
 

Dla przetrwania dużych ssaków (zwłaszcza drapieżnych) niezbędna jest możliwość 
swobodnej migracji (i wymiany genów) między poszczególnymi kompleksami leśnymi, 
stanowiącymi ich ostoje. Wynika to z niewielkiej liczebności ich populacji, a co za tym idzie 
ograniczonej puli genowej i narażenia na intensyfikację chowu wsobnego (inbredu), 
zmniejszającego odporność populacji na czynniki środowiskowe. Na terenie województwa 
rozpoznano cały szereg korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację dużych 
drapieżników i (prawdopodobnie) kopytnych:  

1. Łączność Beskidu Śląskiego z Żywieckim utrzymywana jest poprzez obszar 
pomiędzy Istebną, Koniakowem a Kamesznicą. Korytarz pomiędzy Beskidem 
Żywieckim a Beskidem Małym poprzez Beskid Makowski, ciągle jeszcze 
funkcjonuje, pomimo coraz większego wylesienia Beskidu Makowskiego, 
istniejącą tu gęstą zabudowę i sieć dróg. Sam Beskid Mały już kilkadziesiąt lat 
temu został podzielony na dwie części w wyniku zbudowania ciągu zbiorników 
wodnych tworzących tzw. kaskady dolnej Soły. W efekcie prawdopodobnie 
marginalna jest wymiana pomiędzy zwierzętami w obu częściach tego Beskidu. 
Ze względu na rozwój Bielska-Białej w kierunku południowym poprzez rozbu-
dowę Mikuszowic i Wilkowic, nie funkcjonuje już połączenie pomiędzy 
Beskidem Śląskim i Małym. Dalej na południe rozszerzająca się, wylesiona  
i zabudowana Kotlina Żywiecka stanowi barierę trudną do przebycia dla 
migrujących dużych ssaków. 

2. Przez województwo śląskie przebiegają dwa główne korytarze migracyjne 
dużych ssaków o znaczeniu ponadregionalnym: (1) Korytarz Południowo-Cen-
tralny, biegnący od Roztocza poprzez Lasy Janowskie, Puszcze Święto-
krzyską, Przedborski Park Krajobrazowy, Lasy Lublinieckie, Bory Stobrawskie, 
Lasy Milickie, Dolinę Baryczy, Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy do Borów 
Dolnośląskich; (2) Korytarz Południowy, biegnący łukiem Karpat. Korytarze 
uzupełniające wspomagają proces wymiany osobników pomiędzy poszcze-
gólnymi kompleksami leśnymi. Najważniejszy korytarz uzupełniający w wo-
jewództwie śląskim biegnie od Lasów Lublinieckich, do Lasów Rudzkich  
i Pszczyńsko-Kobiórskich. 
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