
II. 3.9 FLORA I ROŚLINNOŚĆ 
FLORA  
Grzyby 

Stan zbadania grzybów województwa śląskiego jest niedostateczny. Najwięcej danych 
dotyczy grzybów wielkoowocnikowych, których stwierdzono co najmniej 430 gatunków.  

W województwie występuje 12 gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą. Pozostałe 
gatunki grzybów wielkoowocnikowych podlegają ochronie częściowej. Dużą rolę odgrywają 
grzyby w zasiedlaniu przez rośliny hałd pogórniczych i hutniczych, wyrobisk i nasypów. Na 
śląskich hałdach i nieużytkach spotykane są gatunki grzybów rzadkich w Polsce np. purchat-
nica korzeniasta. Do osobliwości przyrodniczych należą gatunki występujące w dużych 
miastach - w parkach miejskich, starych cmentarzach, ogrodach i starych alejach drzew. W 
takich siedliskach można spotkać naziemne gatunki chronione, m.in. sromotnika bezwstyd-
nego, mądziaka psiego, mądziaka malinowego oraz smardze, jak również grzyby nadrze-
wne, np. lakownicę żywicowatą, włóknouszka płaczącego oraz chronione: żagwicę listkowatą  
i jednego z największych grzybów świata – flagowca olbrzymiego. Rzadkie gatunki grzybów 
rosną na zadrzewionych starych groblach otaczających stawy rybne na Podbeskidziu i ziemi 
rybnicko-raciborskiej. Sąsiedztwo gór i równocześnie ciepły, wilgotny klimat, stwarzają 
dogodne warunki dla występowania gatunków ciepłolubnych i typowo górskich. Przykładem 
jest rezerwat Łeżczok koło Raciborza, gdzie odnaleziono rzadkie górskie grzyby jak pniarek 
różowy i smoluch żywiczny, a oprócz nich rosnące częściej w południowej Europie – 
borowika korzeniastego, borowika królewskiego, czyrenia gąbczastego i lakownicę 
żywicowatą. W niedużych fragmentach lasów w podgórskich obszarach województwa 
występują grzyby związane ze starymi drzewami, m.in. piestrak jadalny oraz chronione: 
szmaciak gałęzisty i szyszkowiec szyszkowaty. Wielką rzadkością w skali kraju jest pod-
grzybek pasożytniczy, rosnący dość licznie w lasach w pobliżu Mikołowa, Kobióra, Pszczyny 
i Wodzisławia.  

Na terenie województwa występuje również 6 gatunków grzybów pasożytujących na 
porostach.  
Glony 

Na terenie województwa śląskiego stwierdzono występowanie około 620 gatunków 
glonów. Dane dotyczące tej grupy roślin są niekompletne i zawierają  informacje o składzie 
gatunkowym niektórych zbiorników wodnych. Ze względu na słaby stan poznania można 
przypuszczać, że faktyczna liczba tych organizmów jest znacznie większa.  
Porosty 

Z obszaru województwa śląskiego znanych jest 720 gatunków porostów, co stanowi 
44,6% lichenoflory Polski. Z tej liczby wymarło 57 gatunków, a 61 taksonów jest na granicy 
wymarcia. Zaskakująco liczna jest też grupa gatunków – licząca 75 taksonów – które mają 
szeroką amplitudę odporności na warunki ekologiczne i w dość szybkim tempie opanowują 
wolne siedliska.   

Plechy porostów są związane z odpowiednim siedliskiem. Podłoże skalne naturalne w 
postaci wychodni skalnych, jak i sztucznie utworzone w formie murów zabudowań miesz-
kalnych, przemysłowych, komunalnych itp. jest siedliskiem dla porostów epilitycznych. Na 
skałach wapiennych osiedlają się porosty kalcyfilne, stanowią one 21,5% lichenoflory 
województwa. Na piaskowcach, zlepieńcach i łupkach bezwapiennych skupionych na połu-
dniu w obrębie Beskidów występują porosty acidofilne, które stanowią 23,5% lichenoflory 
województwa. Z tej grupy gatunków, niektóre osiedlają się na kamieniach w potokach lub 
źródłach, w miejscach okresowo zalewanych. Są to porosty hydrofityczne, jak np.: Verrucaria 
aquatilis, V. hydrella.  

Na glebie występują porosty epigeiczne (100 gatunków) co stanowi 13,8% lichenoflory. 
Kora drzew i krzewów zarówno w lasach, zaroślach, jak i rosnących pojedynczo na polach, 
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łąkach, brzegach potoków i rzek oraz koło zabudowań skupia florę porostów epifitycznych 
(25% gatunków). Na murszejącym drewnie stwierdzono 35 gatunków epiksylicznych, co 
stanowi 5,2% lichenoflory województwa. Na omawianym terenie występuje 5,5% gatunków 
porostów, które tworzą plechy na prawie wszystkich siedliskach, jak: podłoże skalne, gleba, 
murszejące drewno, kora drzew i krzewów.  

Do największych osobliwości flory porostów województwa należą gatunki rzadkie       w 
skali kraju. W Beskidzie Śląskim w dolinie potoku Bystra i Biała Wisełka ma jedyne w Polsce 
stanowisko Gyalidea fritzei var. rivularis. W obrębie Beskidu Śląskiego stwierdzono również 
rzadkie w Polsce porosty: Enterographa hutchinsiae, Opegrapha lithyrga var. vestita, 
Polysporina simplex var. hymenogonia.  

Z obszaru województwa zostały opisane także nowe taksony porostów, które obecnie 
zalicza się do wymarłych. Są to: Usnea longissima var. Fontis-Vistulae, Usnea silesiaca       i 
Usnea glauca, wykazane z Beskidu Śląskiego przez Motykę. Z obszaru Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej zostały także opisane przez Nowaka dwa nowe dla nauki gatunki 
brodawnicy – Verrucaria polonica i Verrucaria impura. 
Mszaki 

Na terenie województwa śląskiego stwierdzono występowanie 2 gatunków glewików 
(około 66% flory glewików w Polsce), około 140 gatunków wątrobowców (ok. 60% hepatiko-
flory Polski) oraz około 450 gatunków mchów (ok. 66% muskoflory Polski).  

Wśród mszaków wyróżnia się kilka grup ekologicznych związanych z odmiennymi 
typami siedlisk. Najbardziej zagrożoną grupą w województwie są mszaki epifityczne –  
porastające pnie i konary drzew. Są to bowiem rośliny bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie 
powietrza, zwłaszcza związkami siarki. Przedstawicielami tej grupy są m.in. wątrobowce – 
Porella baueri i Frullania tamarisci uznane za gatunki wymierające w Polsce. 

Mszaki epiksyliczne związane są z murszejącym drewnem. Rozwijają się na pniakach i 
martwych kłodach drzew. Ponieważ  w ramach prowadzonej gospodarki leśnej  usuwa się z 
lasu martwe drzewa, ubywa siedlisk dla tej grupy. Jest to szczególne zagrożenie dla mchów 
typowo epiksylicznych, które tylko sporadycznie wybierają inne typy siedliska. 

Szczególnie godną uwagi grupą są mszaki torfowisk, wśród których spotyka się relikty 
glacjalne t.j. gatunki szeroko rozpowszechnione w okresie zlodowaceń, które współcześnie 
występują na nielicznych stanowiskach na niżu. Specyficzne warunki panujące na torfo-
wiskach pozwoliły im przetrwać niekorzystne dla nich zmiany klimatyczne. Przykładem 
reliktów glacjalnych, które spotkać można w województwie są min. mchy Helodium blandowii 
i Scorpidium scorpioides. Obecnie gatunki te występują na nielicznych stanowiskach w 
województwie. Z powodu postępujących procesów osuszania i dewastacji torfowisk 
obserwuje się ich zanikanie na miejscach dotychczasowego występowania. Warto pod-
kreślić, iż znaczna grupa mszaków torfowisk znajduje się obecnie pod ochroną gatunkową. 

Wśród mszaków związanych z siedliskami wodnymi wyróżnia się mszaki wód 
płynących i zbiorników wodnych. Mszaki potokowe osiedlają się na kamieniach i kłodach 
zalegających w korytach cieków wodnych a także na różnych elementach zabudowy hydro-
technicznej. Z uwagi na znaczne zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz regulację 
cieków wodnych, z którą wiąże się zwykle usuwanie głazów i martwych drzew z ich koryt, 
gatunki tej grupy należą do rzadkich i zagrożonych. Większość z nich występuje na nie-
licznych i rozproszonych stanowiskach np. mchy Fontinalis antipyretica czy Hygroambly-
stegium fluviatile – narażone na wymarcie w skali regionu. Spośród mszaków związanych ze 
zbiornikami wodnymi na szczególną troskę zasługują gatunki rzadkie w skali kraju min.: 
Amblystegium saxatile i Sphagnum papillosum. 

Siedliskiem mszaków epilitycznych są naturalne wychodnie skalne, odsłonięcia w ka-
mieniołomach, głazy narzutowe a także mury. Spośród regionalnie rzadkich gatunków 
mchów na siedliskach nawapiennych spotkać można Homalothecium philippeanum, nato-
miast na piaskowcach Hedwigia ciliata. 
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Najliczniejszą grupę ekologiczną stanowią mszaki siedlisk naziemnych (epigeiczne), 
związane z różnymi ekosystemami. W zbiorowiskach roślinnych tworzą one najniższą 
warstwę roślin. Część gatunków wykazuje bardzo silne przywiązanie do konkretnych zbio-
rowisk i w niektórych przypadkach traktowane są jako ich gatunki charakterystyczne lub wy-
różniające. W takich przypadkach zagrożenie zbiorowisk i mszaków występujących w nich 
jest równorzędne. Dotyczy to min. grupy gatunków związanych z zanikającymi w skali 
regionu łąkami wilgotnymi  jak np. Fontinalis hypnoides (zagrożony wymarciem w Polsce).  

Brioflora naszego województwa składa się prawie wyłącznie z gatunków rodzimych. 
Zanotowano tu występowanie nielicznych „obcych przybyszów”. Są to gatunki pochodzące z 
półkuli południowej - wątrobowiec Riccia rhenana oraz mchy Campylopus introflexux i Ortho-
dontium lineare. 

Do osobliwości briologicznych naszego regionu należą gatunki bardzo rzadkie w skali 
kraju, a nawet Europy. Są to min. wątrobowce: Lophozia badensis, Porella baueri i Scapania 
scapanioides (jeden z najrzadszych wątrobowców Europy) oraz mchy: Anacamptodon 
splachnoides, Discelinum nudum, Octodiceras fontanum. 
Paprotniki 

Paprotniki rezprezentowane są na terenie województwa przez rośliny należące do 3 
klas: paprocie, skrzypy i widłaki.  

Najliczniejszą grupę paprotników stanowią paprocie – 51 gatunków. Spotykamy je     w 
różnych typach środowisk: borach sosnowych (np. orlica pospolita), lasach mieszanych    i 
liściastych (np. nerecznica samcza, wietlica samicza), podmokłych lasach łęgowych (np. 
zachylnik błotny, długosz królewski), górskich borach świerkowych (podrzeń żebrowiec, 
wietlica alpejska) na skałkach (zanokcica skalna, zanokcica murowa) a nawet w środowisku 
wodnym – na stawach i starorzeczach występuje rzadki gatunek paproci wodnej – salwinia 
pływająca. Ochronie gatunkowej  podlega 8 gatunków paproci: długosz królewski, języcznik 
zwyczajny, paprotka zwyczajna, pióropusznik strusi, podejźrzon marunowy, podejźrzon 
rutolistny, podrzeń żebrowiec i salwinia pływająca. Do wyjątkowo rzadkich gatunków 
występujących na nielicznych stanowiskach  w skali regionu należą: długosz królewski, 
języcznik zwyczajny oraz podejźrzony marunowy i rutolistny.  

Na terenie województwa spotkamy wszystkie 9 gatunków skrzypów, które występują w 
Polsce: skrzyp bagienny, błotny, gałęzisty, leśny, łąkowy, polny, pstry, zimowy oraz jedyny 
objęty ochroną gatunkową – skrzyp olbrzymi. Większość z nich to gatunki pospolicie 
występujące. Do rzadkich w skali województwa zalicza się skrzyp gałęzisty, skrzyp olbrzymi, 
skrzyp pstry oraz skrzyp zimowy. 

Klasa widłaków reprezentowana jest przez 7 gatunków: widlicz alpejski, widlicz spłasz-
czony, widlicz Isslera, widłaczek torfowy, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, wroniec wid-
lasty. Dwa gatunki widłakowatych- widlicz cyprysowy i widlicz Zeillera oraz widliczka szwaj-
carska, które niegdyś występowały na naszym terenie obecnie uważa się za wymarłe. 
Najrzadszym gatunkiem widłaka w naszym regionie jest widlicz Isslera – gatunek krytycznie 
zagrożony w Polsce i umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Wszystkie gatunki 
widłaków są w Polsce ściśle chronione.  
Rośliny nasienne 

 Specyficzne położenie województwa śląskiego w obrębie jednostek fizyczno-ge-
ograficznych o odmiennej historii, budowie geologicznej, rzeźbie i klimacie sprawia, że świat 
roślin jest tu bardzo bogaty i różnorodny. Odnotowano tu ponad 1900 gatunków roślin 
nasiennych (okryto- i nagonasiennych), w tym  137 objętych ochroną gatunkową w Polsce 
(112 – chronionych ściśle i 25 częściowo). Największą grupę stanowią gatunki rodzime 
rosnące w różnych typach zbiorowisk roślinnych typowych dla naszej strefy klimatycznej. 
Poza tym spotykamy tu znaczną liczbę roślin obcego pochodzenia. Część z nich dotarła na 
nasze ziemie w okresie polodowcowym wraz z rozwojem rolnictwa, np. niektóre pospolite 
chwasty, jak: chaber bławatek, fiołek polny, ostróżeczka polna. Inne przybyły po odkryciu 
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Ameryki i innych kontynentów wraz z rozwojem wymiany handlowej, np. moczarka kana-
dyjska, nawłoć późna, bieluń dziędzierzawa. Obie te grupy „obcych przybyszów” zadomowiły 
się już w naszej florze i na trwałe wpisały się w nasz krajobraz. Najmłodsza grupa 
„przybyszów” to tzw. efemerofity – zbiegłe z upraw rośliny ozdobne lub użytkowe bądź 
rośliny zawleczone przypadkowo podczas transportu innych towarów. Niektóre z nich oka-
zują się czasami bardzo ekspansywne. Wkraczają na siedliska naturalne i stanowią zagro-
żenie dla naszych gatunków rodzimych jako ich konkurenci. 

Największą osobliwością florystyczną województwa są stanowiska 2 endemitów Polski: 
warzuchy polskiej (Cochlearia polonica) na siedliskach zastępczych w obszarze 
źródliskowym Centurii w okolicy Zawiercia i Wiercicy w Złotym Potoku oraz przytulii kra-
kowskiej (Galium cracoviense) w okolicach Olsztyna koło Częstochowy. Endemity to gatunki, 
których występowanie w skali świata ograniczone jest do stosunkowo niewielkiego regionu. 
Warzucha polska i przytulia krakowska należą do tzw. neoendemitów, które wyodrębniły się 
jako gatunki, podgatunki lub odmiany dopiero w okresie polodowcowym i z uwagi na 
specyfikę zajmowanych siedlisk oraz biologię rozwoju nie zdołały się rozprzestrzenić na 
większy obszar. Występowanie obydwu tych roślin ograniczone jest do obszaru Polski, a 
obecnie wyłącznie do granic naszego województwa. Stanowią więc unikalny i niepowtarzalny 
element flory nie tylko naszego województwa, ale także kraju. Poza tym rosną na naszym 
terenie (głównie w Beskidach, ale czasami także na stanowiskach niżowych) endemity oraz 
subendemity zachodniokarpackie (np. urdzik karpacki, świerzbnica karpacka) oraz 
ogólnokarpackie (dzwonek piłkowany, lepiężnik wyłysiały, żywokost sercowaty, żywiec 
gruczołowaty). 

Przez region śląski przebiegają granice zasięgów wielu gatunków roślin. Granicę 
wschodnią osiągają tu min. róża francuska, turzyca Davalla, czartawa pośrednia; zachodnią 
– wiśnia karłowata, szczodrzeniec ruski; południowo-wschodnią – wrzosiec bagienny; połud-
niową – mącznica lekarska; południowo-zachodnią – grążel drobny; północną – kłokoczka 
południowa, cieszynianka wiosenna, omieg górski, liczydło górskie. Znajdują się tu jedyne   
w Polsce miejsca występowania tojada lisiego (w okolicy Żywca) i wilczomlecza pstrego    (w 
okolicy Siewierza i Dąbrowy Górniczej) oraz stanowiska roślin niezwykle rzadkich w skali 
kraju, np. języczki syberyjskiej (dolina rzeki Pilicy w ok. Szczekocin), storczyka bladego 
(Pogórze Cieszyńskie), czosnku syberyjskiego (Pilsko w Beskidzie Śląskim), storzana bez-
listnego i obuwika pospolitego.  

Stan poznania zasobów flory naczyniowej, pomimo prowadzonych na tym terenie od 
ponad stu lat badań, jest wciąż niedostateczny. Ponadto liczba gatunków roślin województwa 
nie jest wielkością stałą. Zmienia się w związku z odkrywaniem stanowisk nowych gatunków 
rodzimych, zanikaniem wcześniej występujących, czy też napływem roślin synantropijnych. 

ROŚLINNOŚĆ  
W podziale geobotanicznym J. Matuszkiewicza (1993) obszar województwa śląskiego 

położony jest w obrębie Prowincji Środkowoeuropejskiej oraz 6 krain, 10 okręgów i 51 
podokręgów (tabela II.3.9/1, ryc. II.3.9/1). W granicach województwa stwierdzono 
występowanie ponad 300 zespołów i zbiorowisk roślinnych, w tym 48 zespołów i zbiorowisk 
leśnych oraz zaroślowych. Położenie województwa w różnych jednostkach 
fizykogeograficznych determinuje charakter szaty roślinnej. Wyraźnie zaznaczają się różnice 
pomiędzy północną częścią niżową i południową górską.  

 
Północna część województwa 

W części niżowej województwa w szacie dużych kompleksów leśnych dominują 
wielkopowierzchniowe zbiorowiska suboceanicznych świeżych borów sosnowych, często 
o charakterze monokultur wprowadzanych w miejsce naturalnych lasów mieszanych. 
Porastają one siedliska ubogie, słabo wilgotne, gdzie wytworzyły się kwaśne gleby bielicowe 
w Lasach Lublinieckich, Lasach Rudzkich, na Wyżynie Ślasko-Wieluńskiej. Duże 
powierzchnie zajmują również śródlądowe bory wilgotne z masowym udziałem w runie 
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trzęślicy modrej, rozwijające się na płaskich i wilgotnych terenach. Największe ich płaty 
występują w Lasach Lublinieckich i Lasach Pszczyńsko-Kobiórskich. Szeroko rozpow-
szechnione na siedliskach wilgotnych i podmokłych w Lasach Lublinieckich i Lasach Ko-
biórsko-Pszczyńskich są także bagienne bory trzcinnikowe. Zbiorowiska te wyróżniają się 
trawiastym runem, w którym dominuje trzcinnik orzęsiony. Wymienione fitocenozy borowe 
należą do uboższych florystycznie. Na glebach średnio żyznych dość często spotykany jest 
kontynentalny bór mieszany. Największe jego fragmenty występują w Lasach Lubli-
nieckich, Kobiórsko-Pszczyńskich i Rudzkich. Do rzadszych zbiorowisk należy konty-
nentalny bór bagienny, wykształca się na niedużych powierzchniach, w silnie podmokłych 
obniżeniach terenu na glebach torfowych. W runie obficie rosną borówka bagienna i chronio-
ne bagno zwyczajne. Dobrze zachowane jego płaty występują w Lasach Lublinieckich     i 
Murckowskich. Na siedliskach nieco żyźniejszych niż zajmowane przez kontynentalny bór 
mieszany , na glebach płowych i brunatnych zbielicowanych rozwija się kwaśna dąbrowa. 
Jest to las mieszany z panującym dębem bezszypułkowym w drzewostanie, w którego runie 
przeważają ogólnoleśne acidofilne gatunki (np: trzcinnik leśny, śmiałek pogięty, pszeniec 
zwyczajny). Największe powierzchnie tego zbiorowiska znajdują się w okolicy Gliwic, Świer-
klańca, Łazisk i Murcek. Kwaśna dąbrowa w przeszłości była szerzej rozpowszechniona, ale 
na skutek przemian antropogenicznych i gospodarki leśnej preferującej sosnę, w wielu 
miejscach upodobniła się do kontynentalnego boru mieszanego.  

Spośród zbiorowisk lasów liściastych, największe straty powierzchniowe poniósł grąd 
subkontynentalny. Wielogatunkowe lasy grądowe porastały siedliska żyzne, dlatego zostały 
stosunkowo wcześnie wytrzebione i zmienione na pola uprawne. Nieduże ich fragmenty 
ostały się w postaci remiz, rozsianych w krajobrazie rolniczym lub na terenach trudno 
dostępnych z bogatą rzeźbą terenu. Grądy są typowymi zbiorowiskami niżowymi, w górach 
występują jedynie w piętrze pogórza (do 600 m n.p.m.). Najlepiej zachowane fitocenozy 
grądowe występują na Pogórzu Cieszyńskim, Garbie Tarnogórskim w okolicach Poręby i Łaz,  w 
Lesie Tworkowskim (Kotlina Raciborska) oraz m.in. w rezerwatach: Parkowe, Łężczok      i 
Hubert. Zdecydowanie częstsze od lasów dębowo-grabowych są buczyny, które zróżni-
cowane są na pięć zespołów: żyzną buczynę sudecką, żyzną buczynę karpacką i żyzną 
buczynę niżową, wykształcające się na żyznych glebach świeżych lub wilgotnych, ciepło-
lubną buczynę storczykową na suchych i płytkich glebach wapniowcowych oraz kwaśną 
buczynę niżową na ubogim i zakwaszonym podłożu. Spośród wymienionych zespołów 
najczęściej spotyka się kwaśną buczynę niżową. Zbiorowisko to przywiązane jest do te-
renów płaskich i niewysokich wzniesień. Dobrze wykształcone płaty występują w obrębie 
Garbu Tarnogórskiego (ok. Rept), na Płaskowyżu Rybnickim (ok. Książenic), w Lasach 
Murckowskich (rezerwat Las Murckowski), na Wyżynie Częstochowskiej (np. w rezerwacie 
Parkowe), Wyżynie Wieluńskiej i Progu Woźnickim. Żyzna buczyna sudecka występuje 
nielicznie na Wyżynie Częstochowskiej, na zacienionych, północnych zboczach dolin 
jurajskich (np. w rezerwatach: Parkowe, Ostrężnik, Sokole Góry, Zielona Góra) oraz na 
Płaskowyżu Rybnickim (ok. Książenic). Kresowe i nieliczne małe płaty żyznej buczyny kar-
packiej spotykane są na Wyżynie Śląskiej w dolinie Jamny (ok. Mikołowa), w Lesie 
Segieckim (ok. Bytomia) i w ok. Dąbrowy Górniczej. Żyzna buczyna niżowa osiąga w wo-
jewództwie kraniec południowego zasięgu. Rozwija się na glebach brunatnych kwaśnych   w 
miejscach lekko pofałdowanych. Jej płaty charakteryzujące się udziałem w runie perłówki 
jednokwiatowej, są zubożałe i często silnie przekształcone. Zbiorowisko to zostało 
stwierdzone na Wyżynie Częstochowskiej (Nadl. Złoty Potok), w Reptach k. Tarnowskich 
Gór i Bełsznicy (Płaskowyż Rybnicki). Fitocenozy ciepłolubnej buczyny storczykowej 
spotykane są rzadko i na niedużych powierzchniach na Wyżynie Częstochowskiej (m.in.    w 
rezerwatach: Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra, Góra Chełm) oraz na Garbie Tarno-
górskim (ok. Rept, Dąbrowy Górniczej, Blachówki k. Bytomia). Są to lasy bukowe poras-
tające eksponowane, strome zbocza wzgórz wapiennych o ekspozycji południowej i połud-
niowo-zachodniej. Charakteryzują się niskim, rozluźnionym drzewostanem złożonym z buka, 
ze znaczną domieszką dębu szypułkowego, grabu i niekiedy klonu polnego. Warstwa 
krzewów jest lepiej rozwinięta niż w innych typach buczyn. W runie charakterystyczna jest 
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obecność światłolubnych i wapieniolubnych gatunków roślin oraz storczyków, m.in. 
buławników, kruszczyka szerokolistnego, gnieźnika leśnego. W dolinach rzek i mniejszych 
cieków wodnych rozwijają się lasy łęgowe. Najpowszechniej na obszarze województwa 
występuje łęg jesionowo-olszowy. Jest to eutroficzny i wybitnie higrofilny las z panującą 
olszą czarną i domieszką jesionu, wykształcający się na siedliskach lekko zabagnionych,    w 
dolinach wolno płynących cieków wodnych. Ginącym zbiorowiskiem jest łęg topolowo-    -
wierzbowy. Jego fragmenty często o zubożałym składzie spotykane są jedynie w dolinach 
dużych rzek jak Wisła, Odra, Mała Panew, Olza i Soła. Rosną wąskim pasem wzdłuż 
brzegów rzek, pomiędzy korytem a obwałowaniami, na podłożu typu mady. W strefie przy-
krawędziowej Wyżyny Częstochowskiej, w Obniżeniu Liswarty-Prosny, na terenie Niecki 
Włoszczowskiej, na Płaskowyżu Rybnickim, Wyżynie Katowickiej, Garbie Tarnogórskim       i 
Pogórzu Śląskim w dolinach szybko płynących potoków i na obszarach źródliskowych 
rozwija się podgórski łęg jesionowy. Za wyjątkiem Pogórza Śląskiego jego płaty występują 
nielicznie, wyróżniają się udziałem gatunków górskich m.in. ciemiężycy zielonej, liczydła 
górskiego, świerząbka orzęsionego. Na żyznych i wilgotnych siedliskach, w zagłębieniach 
terenu o ruchomym przepływie wód wykształca się łęg wiązowo-jesionowy. Zbiorowisko to 
należy do rzadziej spotykanych, występuje w rozproszeniu i zajmuje małe powierzchnie. 
Dobrze zachowane płaty tego łęgu występują w rezerwacie Łężczok k. Raciborza (Kotlina 
Raciborska), w ok. Toszka i Rept (Garb Tarnogórski) oraz na Pogórzu Cieszyńskim. Bardzo 
rzadkim zbiorowiskiem jest łęg jesionowy z jarzmianką większą. Stwierdzono go w ok. 
Kalet i Poręby koło Zawiercia. Drzewostan tworzy tu głównie jesion wyniosły, z domieszką 
klonu jaworu, olszy szarej i czarnej, wiązu górskiego. W runie wysoką stałość osiąga 
jarzmianka większa. Bagienne lasy olsowe zróżnicowane na 2 zespoły: ols porzeczkowy 
(częściej spotykany) i ols torfowcowy (rzadziej spotykany) rozwijają się na obrzeżach dolin 
rzecznych, zbiorników wodnych, starorzeczy i w bezodpływowych obniżeniach terenu na 
siedliskach mezotroficznych. Drzewostan buduje tu olsza czarna a runo ma charak-
terystyczną strukturę kępkowo-dolinkową. Olsy w wyniku melioracji podmokłych terenów 
oraz regulacji rzek występują na nielicznych i niewielkich powierzchniach.  

Największą osobliwością wśród zbiorowisk leśnych województwa śląskiego jest spo-
tykany rzadko w Polsce zespół jaworzyny górskiej z języcznikiem zwyczajnym. Płaty 
tego zespołu zostały stwierdzone na Wyżynie Częstochowskiej w okolicy Smolenia (rez. 
Ruskie Góry, Dolina Wodącej). Występują w pobliżu głębokich i wilgotnych dolin, w miej-
scach silnie ocienionych przez załomy skalne. Związane są z glebami zasadowymi na 
których zalega gruz wapienny. Drzewostan tworzy klon jawor, lipa szerokolistna i wiąz górski. 
W runie zaznacza się duży udział mchów i wątrobowców, występuje też chroniona paproć - 
języcznik zwyczajny.  

Spośród zbiorowisk nieleśnych największe znaczenie mają zbiorowiska endemiczne 
oraz ginące w skali kraju i województwa. Są to: 

• Endemiczny źródliskowy zespół warzuchy polskiej – województwo śląskie jest jedynym 
na świecie miejscem występowania tej fitocenozy. Warzucha polska wyginęła na 
stanowiskach naturalnych zlokalizowanych na obrzeżach Pustyni Błędowskiej w wywie-
rzyskach potoku Biała. Obecnie utrzymuje się na stanowiskach zastępczych w obszarach 
źródliskowych na Wyżynie Częstochowskiej (ok. Zawiercia i Złotego Potoku) i na Niecce 
Włoszczowskiej.  

• Endemiczny zespół ciepłolubnej murawy naskalnej oleśnika górskiego i pięciornika 
wiosennego – został stwierdzony jedynie na obszarze Wyżyny Częstochowskiej na Gó-
rze Janowskiego i Birów w Podzamczu oraz na skałach w Ryczowie, Żelazku i Śrubarni.  

• Wilgotne łąki trzęślicowe – półnaturalne bogate florystycznie zbiorowiska jednokośnych 
i nie nawożonych łąk na zmiennowilgotnych, żyznych siedliskach zawierających węglan 
wapnia. Obfitują w rzadkie i chronione okazałe byliny dwuliścienne jak pełnik europejski, 
kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, zimowit jesienny i in-
ne. W chwili obecnej uznane w skali kraju za zbiorowiska ginące w związku ze zmianami 
zachodzącymi w środowisku (osuszanie terenów podmokłych) i zmianami sposobu 
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użytkowania gruntów rolnych (intensyfikacja rolnictwa, zalesianie, porzucanie użytko-
wania). Najlepiej zachowane fragmenty łąk znajdują się w okolicy Tucznawy, Trzebyczki, 
Poręby k. Zawiercia, Dąbrowy Górniczej, Kalet, Woźnik, Poczesnej i Mstowa.  

• Zbiorowiska torfowisk przejściowych i wysokich – stanowią ostoję dla wielu gatunków 
roślin chronionych oraz reliktowych z zimnych okresów późnoglacjalnych m.in. rosiczek, 
tłustoszy, modrzewnicy zwyczajnej, wełnianki pochwowatej, przygiełki białej, turzycy 
bagiennej i innych. Najcenniejsze fragmenty występują w ok. Dąbrowy Górniczej 
(Antoniów, Pogoria, Błędów), w rezerwacie Rotuz i Dolina Żabnika, w ok. Sosnowca, 
Blachowni, w Lasach Lublinieckich.  

• Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea – ciepłolubne i bogate florystycznie 
półnaturalne zbiorowiska trawiaste z licznym udziałem bylin dwuliściennych. Porastają 
suche i słoneczne stoki wzgórz wapiennych. Zanikają w wyniku porzucenia dawnego 
sposobu użytkowania (wypas), zalesiania lub zabudowy. Najlepiej zachowane płaty 
muraw znajdują się na obszarze Wyżyny Częstochowskiej oraz na Garbie Tarnogórskim.  

• Zespół kotewki orzecha wodnego – związany jest z eutroficznymi zbiornikami wodnymi. 
Na obszarze województwa spotykany jest na stawach w Kotlinie Raciborskiej (rezerwat 
Łężczok) i na Płaskowyżu Rybnickim (ok. Lysek, Pawłowic, Kuźni Nieborowskiej). 

Południowa część województwa 
Szata roślinna tej części województwa ze względu na duże zróżnicowanie wyso-

kościowe ma odmienny charakter. W górach wykształciły się cztery piętra roślinne: pogórza, 
regla dolnego, regla górnego i kosodrzewiny (subalpejskie).  

W piętrze pogórza (do 550 m n.p.m.) dominowały niegdyś lasy grądowe, obecnie zos-
tało ono prawie w całości zabudowane i zajęte pod uprawę.  

W piętrze regla dolnego (od 550 do 1150 m n.p.m.) panującym zespołem jest 
dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy. Pierwotnie obszar jego występowania był znacznie 
mniejszy, jednak wprowadzanie nasadzeń świerka w miejsce wyciętych buczyn karpackich, 
przyczyniło się do znacznego rozprzestrzenienia tego zbiorowiska. Zdecydowana większość 
płatów ma wtórne pochodzenie i ubogi skład florystyczny. Warstwę drzew tworzy świerk       i 
buk z domieszką jodły. Najlepiej wykształcone i największe powierzchniowo fitocenozy 
występują na Pilsku (Beskid Żywiecki) i Baraniej Górze (Beskid Śląski). Powszechnie 
spotykanym zespołem w Beskidach jest żyzna buczyna karpacka. Zajmuje przede wszys-
tkim stoki o ekspozycji północnej, północno-wschodniej. Część górskich lasów bukowych 
została także w ostatnich dziesięcioleciach mocno zniekształcona w wyniku preferowania 
świerka. Typowo wykształcone fragmenty buczyn karpackich zachowały się w miejscach 
trudno dostępnych  np. na stromych stokach wzgórz. Największe i najlepiej zachowane 
powierzchnie tej fitocenozy występują na Buczniku, Czantorii, Szyndzielni, i Błatnej w Bes-
kidzie Śląskim oraz na Muńcule, Wielkiej Raczy i Wielkiej Rycerzowej w Beskidzie 
Żywieckim. Do częściej spotykanych zespołów należy również kwaśna buczyna górska. 
Zajmuje przede wszystkim przygrzbietowe partie stoków. W drzewostanie dominuje buk      z 
domieszką jawora, świerka, czasem jodły. Trawiasto-mszyste runo jest ubogie florystycznie i 
wyróżnia się obfitym udziałem kosmatki gajowej. Jej stanowiska w większości usytuowane 
są w Beskidzie Śląskim (występuje tu na rozległych powierzchniach). Dobrze zachowane 
płaty tego zbiorowiska stwierdzono na Czantorii i w rezerwacie Stok Szyndzielni (Beskid 
Śląski) oraz w rezerwacie Pod Rysianką (Beskid Żywiecki). Wzdłuż prawie wszystkich 
większych potoków, na niewielkich powierzchniach występuje nadrzeczna olszyna górska. 
Jej optimum wysokościowe znajduje się na pograniczu piętra pogórza i regla dolnego. 
Rozwija się na żyznych madach rzecznych. W drzewostanie przeważa olsza szara, z 
nieznaczną domieszką jesionu, jaworu, świerka, jodły, wierzby kruchej i białej. W bujnie 
rozwiniętym runie dominują różne gatunki lepiężników. Największe i najlepiej zachowane 
powierzchnie znajdują się w Kamesznicy nad potokiem Janoszka (Beskid Śląski) oraz w 
Jeleśni (Beskid Żywiecki) nad potokami: Sopotnia Wielka i Mała. W północnej części Beskidu 
Śląskiego i w północno-wschodniej części Beskidu Małego na stromych stokach o ekspozycji 
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północnej, północno-wschodniej i wschodniej, pokrytych rumoszem skalnym oraz    w ka-
mienistych dolinach potoków często spotykanym zespołem jest jaworzyna górska       z 
miesięcznicą trwałą. Wzdłuż potoków schodzi ten zespół w piętro pogórza. Drzewostan 
tworzy tu jawor a w niższych położeniach jesion z małym udziałem buka, świerka, jodły, 
wiązu górskiego i dębu szypułkowego. W runie o charakterze ziołoroślowym dominuje 
gatunek charakterystyczny dla zespołu – miesiącznica trwała. Dobrze wykształcone płaty tej 
fitocenozy występują w dolinie Wapienicy na stokach Szyndzielni i Wysokiego.  

Do najrzadszych zbiorowisk Beskidów związanych z piętrem regla dolnego oraz stre-
fami przejściowymi między reglem dolnym i pogórzem, reglem dolnym i górnym należą: 

• dolnoreglowy bór jodłowy – bardzo rzadkie zbiorowisko związane z reglem dolnym. 
Stwierdzone jedynie w zachodniej części Beskidu Żywieckiego na Lipowskiej, Małej 
Rycerzowej, Bukowinie i w Beskidzie Bednarowym w Sobolówce. Porasta stoki o niewiel-
kim nachyleniu głównie o ekspozycji południowo-wschodniej i południowej. Drzewostan 
buduje świerk z domieszką jodły i buka.  

• dolnoreglowy świerkowy bór na torfie – bardzo rzadki zespół leśny, którego najlicz-
niejsze stanowiska w Polsce znane są obecnie z masywu Baraniej Góry w Beskidzie 
Śląskim. Zajmuje wilgotne siedliska den dolinnych i lokalnych spłaszczeń stokowych. 
Drzewostan buduje świerk a w runie dominują Bazzania trilobata i liczne gatunki tor-
fowców.    

• podgórski łęg jesionowy – najrzadszy zespół występujący na terenie Beskidu Śląskiego 
i w zachodniej części Beskidu Żywieckiego. Zajmuje siedliska w dolinach lub na stokach 
w pobliżu szybko płynących potoków. Optimum wysokościowe to pogranicze pogórza      i 
regla dolnego.  

• olszyna bagienna – została stwierdzona tylko w zachodniej części Beskidu Żywieckiego, 
gdzie zajmuje w reglu dolnym źródliskowe partie stoków o niewielkim nachyleniu. Są to 
siedliska zabagnione i podtopione. Drzewostan buduje olsza szara z domieszką olszy 
czarnej, jesiona. Jest to zespół bogaty florystycznie. W runie dominuje knieć błotna 
górska lub knieć błotna typowa. Najlepiej wykształcone płaty odnaleziono w dolinie potoku 
Bystra w Złatnej. 

• jaworzyna ziołoroślowa – występuje na niedużych powierzchniach w zachodniej części 
Beskidu Żywieckiego, głównie w grupie Wielkiej Raczy i Pilska. Optimum wysokościowe 
to pogranicze regla dolnego i górnego. Porasta niezbyt strome stoki i tereny źródliskowe. 
Drzewostan buduje buk i jawor z domieszką świerka i jodły. W runie dominują gatunki 
ziołoroślowe jak miłosna górska, lepiężnik biały, modrzyk górski, wietlica alpejska. 

• jaworzyna karpacka – występuje na niedużych i nielicznych powierzchniach. Zajmuje 
szczytowe, stromo nachylone partie stoków i strome skarpy nad potokami na pograniczu 
regla dolnego i górnego w Beskidzie Śląskim (Skrzyczne, potok Janoszka w Kamesznicy), 
Beskidzie Żywieckim (Pilko, Złatna, Oszast, Wielka Rycerzowa i Wielka Racza) oraz w 
okolicy Porąbki w Beskidzie Małym. Drzewostan jest niski i tworzy go głównie jarząb 
pospolity, jawor i buk. Bujne i zwarte runo złożone jest z gatunków ziołoroślowych m.in. 
parzydła leśnego, miłosny górskiej, wietlicy alpejskiej i in. 

Piętro regla górnego istnieje w postaci wąskiego pasa zajmującego najwyższe szczyty 
Beskidów (od 1150 do 1400 m n.p.m.) Występuje tu zachodniokarpacka świerczyna 
górnoreglowa. Nie jest ona częstym zespołem w Beskidach, wynika to z nieznacznego 
wyniesiena tutejszych pasm górskich nad poziom morza. W Beskidzie Śląskim porasta stro-
me stoki Baraniej Góry, Magurki Wiślańskiej, Skrzycznego, Trzech Kopców, a w Beskidzie 
Żywieckim Pilska, Romanki, Lipowskiej. Drzewostan buduje świerk pospolity z domieszką 
jarząbu pospolitego. W runie dominuje borówka czarna.  

Piętro subalpejskie wykształciło się jedynie w szczytowych partiach Pilska. Dominują 
tutaj karpackie zarośla kosodrzewiny, tworzone przez kosodrzewinę z domieszką górskiej 
jarzębiny. Płaty kosówki poprzeplatane są traworoślami i borówczyskami bażynowymi.  
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W tej części województwa u podnóża wzgórza Grapa (Kotlina Żywiecka) ma jedyne 
stanowisko łęg jesionowy z jarzmianką większą.  

Płaty wielu zespołów w województwie śląskim znajdują się na granicy ich zasięgów 
geograficznych. Granice północne osiągają m.in. zespoły: buczyny karpackiej, buczyny su-
deckiej, kwaśnej buczyny górskiej, dolnoreglowego lasu jodłowego, jaworzyny górskiej z ję-
zycznikiem zwyczajnym, jaworzyny górskiej z miesięcznicą trwałą, jaworzyny karpackiej, 
bagiennego boru trzcinnikowego, nadrzecznej olszyny górskiej, bagiennej olszyny górskiej, 
karpackich zarośli kosodrzewiny, zachodniokarpackiej świerczyny górnoreglowej, dolno-
reglowego boru jodłowo-świerkowego, dolnoreglowego świerkowego boru na torfie   oraz 
szereg górskich zespołów nieleśnych. Południowe granice osiągają m.in. kwaśna buczyna 
niżowa, żyzna buczyna niżowa, grąd subkontynentalny, łęg wiązowo-jesionowy, łęg jesio-
nowo-olszowy, świetlista dąbrowa, kontynentalny bór mieszany, śródlądowy bór wilgotny, 
suboceaniczny bór świeży, śródlądowy bór suchy, wyżynny jodłowy bór mieszany, łozowisko 
z wierzbą szarą i wierzbą pięciopręcikową, ols porzeczkowy, ols torfowcowy, łęg topolowo-
wierzbowy, wikliny nadrzeczne oraz wiele nieleśnych zespołów niżowych. Najdalej na 
wschód położone są płaty zarośli górskiej odmiany jarzębiny z porzeczką skalną i czeremchą 
skalną (jedyne w województwie i w Karpatach stanowisko na Pilsku). Ponadto na terenie 
województwa ma swoje stanowiska wiele zespołów rzadkich w Polsce, m.in.: salwinii 
pływającej i spirodeli wielokorzeniowej, rzęsy garbatej i wolffii bezkorzeniowej, paprotnicy 
kruchej i zanokcicy zielonej, rdestnicy ostrolistnej, rdestnicy ściśnionej, rdestnicy 
szczeciolistnej, rdestnicy stępionej, grążela drobnego, grzybieńczyka wodnego, kotewki 
orzecha wodnego, włosiennicznika rzecznego i potocznika wąskolistnego, osoki aloesowatej, 
pływacza drobnego, przęstki pospolitej, turzycy prosowej, turzycy dwustronnej, turzycy 
Buxbauma, turzycy bagiennej, turzycy obłej, turzycy Davalla, ostrożenia łąkowego, situ 
ostrokwiatowego, kostrzewy bladej, miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej, lebiodki 
pospolitej i kłosownicy pierzastej, przygiełki białej, łęgu jesionowego z jarzmianką większą.     
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Tabela II.3.9/1 Podział województwa śląskiego na regiony geobotaniczne wg Matuszkiewicza (1993) 
 
 

Prowincja Podprowincja Dział Kraina Podkraina Okręg Podokręgi 
      c. Dobrosławicki 

  B. 
Brandenbursko-
Wielkopolski 

B.5. Dolnośląska  B.5.4. Głubczycko – 
Ostrawski 

d. Głubczycko-Raciborski 

      e. Doliny Odry „Ujście Olzy-Opole”
     C.2.1. Działoszyński c. Praszecki 
      a. Krzepicki 
     C.2.2. Kłobucko-

Myszkowski 
b. Cykarzewski 

      c. Kłomnicki 
      d. Kłobucki 
      e. Porajsko-Herbowski 
  

 
 C.2. Wyżyn 

Środkowo-
małopolskich 

  a. Szczepocicki 

      b. Kotfiński 
     C.2.3. Włoszczowski c. Garnecki 
      d. Mokrzeski 
      e. Małuszyński 
Środkowo-
europejska 

Środkowo-
europejska 
właściwa 

C. Wyżyn 
południowo- 
polskich 

   f. Chrząstkowski 

      k. Mstyczowsko - Nagłowicki 
      a. Zabrzańsko-Radzionkowski 
      b. Żygliński 
      c. Lubliniecko-Zawierciański 
      d. Siewierski 
      e. Będziński 
      f. Ząbkowicki 
   C.3. Górnośląska  C.3.1. Górnośląski 

Właściwy 
g. Strzemieszycki 

      h. Błędowski 
      i. Maczkowski 
      j. Jaworzniański 
      m. Imieliński 
      n. Chorzowski 
      o. Halembski 
      p. Mikołowski 
      r. Sośnicki 
      a. Strzelecki 
     C.3.2. Rybnicko-

Strzelecki 
b. Kędzierzyński 

      c. Leszczynowski 
      d. Wodzisławsko-Rybnicki 
      a. Ogrodzieniecko- Częstochowski
   C.4. Jury 

Krakowsko-
Częstochowskiej 

 C.4.1. Jury Północnej 
Olkusko-
Częstochowskiej 

b. Pilicki 

      c. Olkusko-Łazowski 
      a. Tyski 
   C.7. Kotliny 

Oświęcimskiej 
 C.7.1. Oświęcimski b. Pszczyński 

      c. Oświęcimski 
      a. Cieszyński 
     H.1a.1. Pogórza 

Śląskiego 
b. Bielski 

Karpacka  H. Zachodnio- 
karpacki 

H.1. Karpat 
Zachodnich 

H.1.a. 
Zachodnio-
beskidzka 

 c. Andrychowski 

      a. Beskidu Śląskiego 
     H.1a.5. Beskidzki 

Żywiecki 
b. Zachodniej Części Beskidu 
Żywieckiego 

      c. Kotliny Żywieckiej 
      d. Beskidu Małego 
      e. Babiogórski Dolnoreglowy 
  
 


