
III. 1.12. PRZEOBRAŻENIA FAUNY 

BEZKRĘGOWCE 

Opisywanie przeobrażeń zachodzących w faunie bezkręgowców na terenie wojewódz-
twa śląskiego jest jednym z trudniejszych zadań związanych z analizą stanu i funkcjo-
nowania środowiska przyrodniczego. Składa się na to kilka powodów: 

– bezkręgowce są dużą i różnorodną grupą zwierząt, zajmujących różne środowiska  
i wymagających zainteresowania ze strony wielu wyspecjalizowanych badaczy i obserwa-
torów, 

– nawet dla takich rzędów owadów jak motyle i chrząszcze, dla których pierwsze wy-
kazy publikowano w XIX wieku, ciągle brak pełnej analizy porównującej zanikanie gatunków  
i pojawianie się nowych, 

– dla wielu rzędów bezkręgowców, których badanie podjęto w ostatnich latach w ra-
mach działalności naukowej uczelni wyższych lub innych placówek, brak jest odniesienia do 
danych historycznych, 

– zmiany środowisk związane z działalnością gospodarczą są tak dynamiczne, że 
często nie udaje się uchwycić stanu fauny bezkręgowców nawet przed planowaną ingerencją 
człowieka.  

Wspomniane powyżej uwarunkowania powodują, że nasza wiedza jest obecnie bardzo 
fragmentaryczna. 

Ocena zagrożenia wybranych grup bezkręgowców w województwie śląskim 

Dotychczas opracowywano dla województwa śląskiego zagrożone gatunki chrząszczy, 
motyli dziennych, pająków i mięczaków słodkowodnych. Udało się ocenić, ile gatunków,  
z wymienionych rzędów, prawdopodobnie wymarło brakuje jednak, analizy pojawiania się 
nowych gatunków i nie chodzi tu o gatunki, których obecności nie udało się dotychczas 
stwierdzić, bo są bardzo rzadkie, ale o gatunki, które  mogą się przemieszczać na teren wo-
jewództwa, w związku ze zmianami klimatu, na przykład  od strony Bramy Morawskiej, która 
jako obniżenie między systemami górskimi Sudetów i Karpat Zachodnich uważana jest za 
obszar bardzo istotny dla rozprzestrzeniania się zwierząt. Jednak jak złożone mogą być 
procesy migracyjne sygnalizuje opracowanie dotyczące ryjkowców terenów kserotermicz-
nych Górnego Śląska, w którym weryfikowana jest opinia o znaczącej roli Bramy Morawskiej, 
a postawiona nowa hipoteza o migracji kserotermicznych  gatunków ryjkowców przez teren 
Polski z kierunku wschodniego. 

Oprócz naturalnie zachodzących procesów zanikania lub pojawiania się gatunków 
bezkręgowców związanych ze zmianami klimatycznymi, w województwie istnieje kilka 
wyraźnych czynników związanych bezpośrednio z działalnością człowieka. Należy tu wymie-
nić przekształcanie środowisk rozrodu i przebywania bezkręgowców spowodowane: 

- rozwojem przemysłu lub zaniechaniem produkcji przemysłowej, 
- metodami prowadzenia gospodarki rolnej, 
- metodami prowadzenia gospodarki leśnej, 
- sposobem zabudowy miast i zagospodarowywania pozostałej przestrzeni 

przyrodniczej. 

Bezkręgowce reagują bardzo dynamicznie na wszystkie zmiany wprowadzane w śro-
dowisko przez człowieka. Może to objawiać się wyginięciem niektórych gatunków lub nad-
miernym, z punktu widzenia człowieka, rozrodem innych gatunków. Umiejętność interpre-
tacji zmian liczby gatunków i ich liczebności jest jednym z podstawowych warunków 
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prognozowania czy podejmowane działania są w zgodzie z regułą zachowania równowagi  
w przyrodzie. 

Tabela III. 1.12/1. Ocena zagrożenia wybranych grup bezkręgowców na terenie Górnego 
Śląska opracowana w latach 1998-2001.  

 
Grupa bezkręgowców 

 
Liczba 

gatunków 
przebadanych

 
Liczba 

gatunków 
zagrożonych 

Liczba 
gatunków 

uznanych za 
wymarłe lub 
krytycznie 
zagrożone 

 
Średni % 

zagrożenia 
fauny na 
Górnym 
Śląsku 

 
Średni % 

zagrożenia 
fauny 

w Polsce 

Coleoptera  
Chrząszcze  

4000 1125 111 ca 31 brak 
danych 

Rhopalocera 
Motyle dzienne  

127 38 13 40 42 

Araneae  
Pająki  

508 142 3 28 brak 
danych 

Mięczaki słodkowodne: 
Gastropoda Ślimaki  
Bivalvia Małże  

 
19 
21 

 
19 
20 

 
0 
1 

 
50 
91 

 
50 
71 

Źródło: Raporty i Opinie 3,5 (1998, 2001) 

Można ostrożnie wnioskować, że stopień zagrożenia fauny bezkręgowców wojewódz-
twa śląskiego jest porównywalny z zagrożeniem przebadanych pod tym kątem grup na te-
renie całej Polski, z wyjątkiem małży.  

Wśród 111 gatunków chrząszczy, uznanych za wymarłe, część to gatunki rzadkie  
i współcześnie nie potwierdzono ponownie ich występowania, natomiast część to gatunki 
związane w swoim rozwoju z okazałymi drzewami, w których rozpoczęły się procesy 
próchnienia i na ich wymieranie silnie wpłynęły decyzje gospodarcze zalecające usuwanie 
takich  drzew. 

Na wyginięcie 13 gatunków motyli dziennych największy wpływ miały niekorzystne 
przekształcenia środowisk, w których one występowały. Zwykle wiązało się to z zanikiem 
roślin dostarczających pokarmu. 

W przypadku pająków rozpoznano proces wymierania tylko dla 3 gatunków i zwierzęta 
te,  jako grupa,  wydają się być obecnie mało zagrożone.  

Bezpowrotnie zniknął od XIX wieku tylko 1 gatunek małża. Nie wyginął żaden z przed-
stawicieli ślimaków wodnych, jednakże obecnie mięczaki słodkowodne należą w wojewódz-
twie śląskim do najbardziej zagrożonych bezkręgowców. Według autorów raportu o stopniu 
zagrożenia mięczaków wodnych na Górnym Śląsku (Serafiński i in. 2001) wynika to z kilku  
przyczyn: 

• braku naturalnych zbiorników wodnych. Ich rolę przejęły zbiorniki antropogeniczne  
o wysokiej trofii i różnym stopniu zanieczyszczenia, 

• przekształcenia, poprzez działalność hydrotechniczną, i znacznego zanieczyszczenia 
cieków, aż do przypadków powstania kanałów ściekowych, 

• kumulacji związków toksycznych w osadach dennych, co szczególnie małżom 
ogranicza możliwości życiowe. 
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W takich warunkach, niektóre mięczaki znajduje się tylko na pojedynczych stano-
wiskach a te, które zdołały się zaadaptować do niekorzystnych warunków występują masowo 
na wielu stanowiskach, nie mając ograniczających je konkurentów. 

Wskaźnik wyrażający zagrożenie małży na Górnym Śląsku jest wyższy o 20% niż  
w Polsce. Szczególnie zagrożone okazały się gatunki drobnozbiornikowe. Z jednej strony 
wpływa na to proces szybszego wysychania lub eutrofizacji małych zbiorników, z drugiej 
strony rodzime gatunki, które są wrażliwe na zakłócenia w środowiskach wodnych mają 
mniejsze możliwości przetrwania także z powodu pojawienia się w ostatnich latach gatun-
ków, które kolonizują tego typu zbiorniki. Na przykład, zaobserwowano ekspansję małża – 
racicznicy zmiennej, wypierającej ze zbiorników rekreacyjnych inne gatunki małży.  Również 
wśród ślimaków stwierdzono podobny proces wypierania rodzimych gatunków przez wodo-
żytkę nowozelandzką. 

Monitorowanie tygrzyka paskowanego w województwie śląskim w latach 1993-2002 

W ostatnich 10. latach potwierdzono rozprzestrzenianie się w kierunku północnym 
 i wschodnim chronionego gatunku pająka – tygrzyka paskowanego, który prawdopodobnie 
poprzez teren województwa śląskiego zajął nowe stanowiska w Polsce. Pierwsze udoku-
mentowane odnotowanie obecności tygrzyka w województwie śląskim pochodzi z roku 1993, 
aczkolwiek pojedyncze osobniki tego gatunku znajdowano w zachodniej części Górnego 
Śląska już w roku 1964 (inf. ustna – J. Duda).  Monitorowanie tygrzyka paskowanego w wo-
jewództwie śląskim, prowadzone w latach 1998-2002 przez Centrum Dziedzictwa Przyrody, 
wykazało jego obecność na terenie 59 gmin. Czasem były to stanowiska z pojedynczymi 
osobnikami, częste jednak były stanowiska, na których występowało po kilkanaście, a cza-
sem nawet kilkadziesiąt tygrzyków. Zauważono, że większa liczba notowań tygrzyków była 
skorelowana dodatnio z prowadzeniem  inwentaryzacji przyrodniczych, co wpłynęło na 
większe liczby notowań w roku 1995, 1998-2000 i 2002. Jest to przykład potwierdzający, że 
ukierunkowane inwentaryzacje przyrodnicze przynoszą więcej informacji niż badania 
wyrywkowe. 

Tabela III. 1.12/2. Liczba notowań tygrzyka paskowanego w województwie śląskim w latach 

1993-2002 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 

3 

 

4 

 

22 

 

6 

 

5 

 

14 

 

41 

 

38 

 

5 

 

35 

Na przykładzie wybranych stanowisk monitorowanych od kilku lat widoczne jest, że 
tygrzyk paskowany chętnie zajmuje tereny trawiastych nieużytków i wydaje się, że jego 
masowe pojawienie się w ostatnich latach zbiegło się również w czasie z przemianami 
gospodarczymi zachodzącymi w województwie, które to przemiany wpłynęły na pozosta-
wianie dotychczas uprawianych obszarów odłogiem. Pojawia się on również losowo w mias-
tach ale tam nie ma warunków na przetrwanie w większej liczbie osobników  (tab. III 1. 12/3). 

Ponieważ jest to gatunek łatwo rozpoznawany, a jednocześnie związany z cha-
rakterystycznym siedliskiem, jego obserwacja może być wykorzystywana do analizy zmian 
zachodzących w środowisku także w przyszłości. 
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Ocena stałości składu gatunkowego ważek w województwie śląskim 

Próbą kompleksowej oceny zmian zachodzących w wybranej grupie bezkręgowców na 
terenie województwa śląskiego są rozpoczęte w roku 2002 przez Centrum Dziedzictwa 
Przyrody Górnego Śląska analizy składu gatunkowego ważek: stałości ich występowania na 
terenach rezerwatów wodno-torfowiskowych oraz przystosowywania się do nowych 
środowisk wodnych powstających w wyniku działalności człowieka.  Stało się to możliwe 
dzięki temu, że w latach 1958-1972 było dobrze opracowane występowanie ważek na 
obszarze Górnego Śląska  oraz dzięki temu, że prowadzone są podobne badania w czeskiej 
części Górnego Śląska. 

W odniesieniu do opracowania ważek Śląska przez Scholza w roku 1908, po upływie 
50 lat Sawkiewicz i Żak ocenili wpływ rozwoju przemysłu, zatrucia wód bieżących, zasy-
pywania małych zbiorników, kopania rowów melioracyjnych, osuszania terenów bagiennych 
na skład gatunkowy ważek na obszarze odpowiadającym aktualnie województwu śląskiemu. 
Odnotowano w latach 1958-1965 znaczący ubytek typowych gatunków rzecznych z rodziny 
Gomphidae i Cordulegastridae na badanym obszarze oraz zanikanie stanowisk lęgowych dla 
gatunków z rodziny Calopterygidae na terenach przemysłowych. Nie zauważono istotnych 
zmian w przypadku gatunków bytujących w wodach stojących. Z kolei, powiększanie sieci 
rowów melioracyjnych sprzyjało takim gatunkom jak lecicha mała i lecicha południowa, ale 
osuszanie bagien i torfowisk spowodowało prawie całkowity zanik miedziopiersi północnej.  
W wodach skażonych zanieczyszczeniami prawie nie znajdowano larw ważek.  

Po upływie kolejnych 50 lat, w prowadzonych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody 
Górnego Śląska badaniach udało się uchwycić kilka zmian w składzie ważek na terenach 
rezerwatów województwa śląskiego. Potwierdzono po 80 latach szafrankę czerwoną – 
występującą w wyjątkowo licznej populacji, z rozwojem larwalnym. Udało się także stwierdzić 
obecność oczobarwnicy mniejszej, którą Scholz odnotował około 100 lat temu, a później 
została uznana przez Sawkiewicza i Żaka za gatunek nieobecny w województwie. Częste są 
również na wielu zbiornikach wodnych husarze ciemne, żagnice rude i lecichy białoznaczne 
– ważki znane w roku 1965 tylko z pojedynczych okazów. Jeszcze w roku 2002 tylko 
przypuszczano, że może występować żagnica wiosenna na podstawie obserwacji w locie 
tylko jednego osobnika. W bieżącym roku już potwierdzono występowanie tego gatunku 
poprzez znalezienie wylinek i osobników dorosłych. Potwierdzono również występowanie 
kilku rzadszych gatunków z rodziny Gomphidae: gadziogłówkę żółtonogą, trzeplę zieloną  
i smaglca mniejszego, które były dotychczas notowane na Śląsku z częstością 1 osobnika 
raz na kilka lat. 

Ze względu na zbyt krótki okres badań, obejmujący dopiero rok 2002 i początek 
sezonu 2003, nie można jeszcze w tej chwili wnioskować czy pojawieniu się nowych 
gatunków towarzyszy na podobną skalę zanikanie kilku gatunków ważek. Gatunki, których 
nie udało się potwierdzić należą bowiem do gatunków, które dotychczas rzadziej notowano. 
Kilka gatunków ważek, których obecność stwierdzano 50 lat temu, nie ma obecnie w wo-
jewództwie śląskim odpowiednich dla siebie biotopów.  

Na podstawie badań występowania ważek na Górnym Śląsku można również 
stwierdzić, że wiele bagiennych i wodnych ekosystemów w okręgach przemysłowych, pow-
stałych wtórnie i pozostawionych samoistnej sukcesji, staje się bardzo dobrymi środowiskami 
dogodnymi dla bytowania gatunków ustępujących z obszarów objętych intensywną 
działalnością przemysłową. Wiele z gatunków, notowanych na wtórnych biotopach obszaru 
górniczego, należy do rzadkich i zagrożonych w Polsce. Chodzi głównie o takie gatunki jak: 
pałątka południowa, pałatka mała, tężnica mała, oczobarwnica mniejsza, żagnica ruda, 
husarz ciemny, lecicha białoznaczna, lecicha mała, szafranka czerwona, szablak plamo-
skrzydły i zalotka większa.  
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Tabela III. 1.12/4. Główne zmiany w występowaniu ważek w województwie śląskim w latach  

                   1958 – 2002  

 

Gatunek 

 

Sawkiewicz, Żak 1966 

 

Sytuacja w roku 2002 

 
 
Oczobarwnica mniejsza 
Erythromma viridulum 

 
nie stwierdzony ( tylko 1, 
z pewnością błędne do-
niesienie) 

 

liczna populacja; potwierdzony rozwój 

 
 
Żagnica zielona 
Aeshna viridis 

 
1 ♂ obok rez. „Hubert” 

brak gatunku spowodowany zanikiem 
stanowisk osoki aloesowatej koniecznej do 
składania jaj tej ważki 

 
Żagnica ruda 
Aeschna isosceles 

 
pojedyncze stwierdzenie 
 

liczne występowanie na wielu stanowiskach; 
potwierdzony rozwój 

 
 
Husarz ciemny 
Anax parthenope 

 
pojedyncze stwierdzenie 
 

liczne występowanie na wielu stanowiskach 

 
 
Lecicha białoznaczna 
Orthetrum albistylum 

 
rzadki, tylko kilka stwier-
dzeń 

 
bardzo liczne występowanie na wielu stano-
wiskach; potwierdzony rozwój 
 

 
Szafranka czerwona 
Crocothemis erythraea 

 
podawany tylko 1 raz
(stare dane z 1922 roku) 

 
liczniejsze występowanie na kilku stanowis-
kach; potwierdzony rozwój 
 

 

Sytuacja owadów społecznych w województwie śląskim 

O ile w przypadku ważek udało się uchwycić pozytywne zmiany składu gatunkowego  
w czasie ostatnich 50 lat, to podobna analiza wykonana dla owadów społecznych przyniosła 
nieco inne wyniki. Należy zaznaczyć, że dane współczesne nie są jeszcze tak dokładne jak 
dla ważek.  

Analizując owady społeczne mamy na myśli trzy grupy: pszczoły społeczne (trzmiele, 
trzmielce i pszczołę miodną), mrówki oraz osy społeczne. 

Na początku XX wieku dosyć dobrze rozpoznano skład gatunkowy  trzmieli i mrówek,  
a pod koniec XX wieku ich rozmieszczenie. Dokładniejsze wykazy trzmielców, które są 
pasożytami gniazdowymi trzmieli, ukazały się niedawno. Natomiast dla os społecznych, poza 
wykazem gatunków, brakuje zdecydowanie w województwie śląskim jeszcze wielu 
informacji. 

Cechą wspólną dla tej grupy owadów jest to, że ich obecność w środowisku jest silnie 
uzależniona od gospodarowania człowieka. Owady te zajmują różne ekosystemy lądowe 
(naturalne, rolnicze, leśne i miejskie) i w różny sposób reagują na zmiany pochodzenia 
antropogenicznego. Jedne gatunki ustępują, inne zaś zwiększają swoją liczebność. Jednak 
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analizując wykazy owadów społecznych można odnieść wrażenie, że w ciągu  ostatnich 100 
lat prawdopodobnie nie nastąpiły zmiany w składzie gatunkowym. Ta ostrożność oceny 
wynika z faktu, że obecnie na terenie województwa nie prowadzi się kompleksowej ob-
serwacji wszystkich owadów społecznych. Informacje napływają w wolnym tempie od 
pojedynczo pracujących nad daną grupą przyrodników. Znanych jest jednak kilka 
opracowań, które pokazały, że dla owadów społecznych wyraźnie zmieniały się w woje-
wództwie śląskim, w różnych przedziałach czasu, wskaźniki opisujące ich liczebność, na 
przykład: zagęszczenie liczby trzmieli i trzmielców na 100 m2 czy liczba mrowisk typu kop-
cowego na powierzchniach leśnych. 

Na obszarze województwa śląskiego odnotowano dotychczas: 30 gatunków z rodziny 
Apidae (tab. III. 1.12/5) i 57 gatunków z rodziny Formicidae (tab. III. 1.12/6). Ponadto, 
przypuszczalnie występuje 14 gatunków z rodziny Vespidae, ale zbiory historyczne nie 
zostały jeszcze w całości opracowane, a badania współczesne dopiero rozpoczęto. 
Wprawdzie potwierdzenia obecności wymaga 1 gatunek z rodziny Apidae i aż 28 gatunków z 
rodziny Formicidae, jednak przyczyny tej różnicy są inne.  

W przypadku trzmieli i trzmielców, skład gatunkowy w czasie ostatniego stulecia nie 
uległ zmianie kiedy analizujemy obszar całego województwa natomiast obserwuje się ustę-
powanie wielu gatunków trzmieli z miast. Zmniejsza się również ich liczebność.  

Na podstawie współczesnych analiz za zagrożone uważa się nie tylko gatunki 
rzadkie. Na czerwonej liście zwierząt Polski znajduje się aż 12 gatunków trzmieli notowanych 
w województwie, a 6 innych  gatunków nie ma określonego statusu ze względu na zbyt małą 
ilość informacji o ich występowaniu. Niektóre gatunki, uważane dawniej za niezagrożone, 
również zaczęły zanikać w miejscach ich występowania.  

W latach 1962-74 oceniano zagęszczenie trzmieli na uprawach koniczyny. Wynosiło 
ono 2,5-92,5 trzmieli/100 m². Zagęszczenie trzmieli na uprawach koniczyny było zadowala-
jące tylko dla połowy stanowisk.  

W latach 1977-1979 przeprowadzano w województwie badania nad wpływem emisji 
hut metali kolorowych na zagęszczenie trzmieli na uprawach koniczyny dla stanowisk 
różniących się opadem pyłu/km²/rok. W zależności od odległości upraw od źródła emisji 
stwierdzono zwiększenie liczby gatunków od 1 do 12 oraz wzrastanie zagęszczenia trzmieli 
w miarę oddalania się od źródła emisji. 

Presję przemysłu na faunę pszczół, w tym trzmieli, oraz na ogólną liczebność 
populacji potwierdziły również badania prowadzone w latach 1986-1990. W środowisku 
muraw kserotermicznych ich zagęszczenie wynosiło 8,75–27 osobników/100 m². Niskie 
wskaźniki zagęszczenia odnotowano w miastach. Stwierdzono 2,23–4,18 trzmieli/100 m² 
nieużytków. 

Tabela III. 1.12/7. Porównawcze zestawienie średniej liczby trzmieli na 100 m² w różnych     
środowiskach badanych na terenie  Górnego Śląska  

Rodzaj środowiska 1970 - 1978 1982 -1990 1998 - 2000 Autor notowania 

uprawy koniczyny 2,5 - 92,5 - - Biliński, Ruszkowski 
1990 

murawy 
kserotermiczne 

- 12,8 - 21,2 - Celary 1992 

skwery i nieużytki 
w mieście 

- - 0,1 - 4,2 Miszta 2002 
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  W latach 1998-2002 w czasie inwentaryzacji prowadzonych przez Centrum 
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska potwierdzono, obecność 27 gatunków mrówek, jeden 
wykluczono, a jednego nie znaleziono mimo poszukiwań. Z tego powodu rozpoczęto ostatnio 
systematyczne sprawdzanie różnych środowisk pod względem obecności mrówek aby 
upewnić się, czy różnice w liczbie notowanych gatunków w pierwszej i drugiej połowie XX 
wieku są jedynie wynikiem braku opracowań faunistycznych, czy raczej rzeczywistego 
zanikania gatunków, szczególnie w silnie przekształconych antropogenicznie środowiskach. 

W przypadku mrówek, na dużą liczbę gatunków wymagających potwierdzenia wpływa 
kilka następujących czynników: 

• istniejący w województwie program monitorowania gatunków kopcowych nie 
daje pełnego obrazu zmian zachodzących w tej grupie owadów społecznych, 
ponieważ uwzględnia tylko 3 gatunki leśne spośród kilkudziesięciu gatunków 
mrówek zajmujących w województwie  różne środowiska, 

• kilka gatunków mrówek należy do gatunków współwystępujących z mrówkami 
grupy Formica rufa: rufa, polyctena, pratensis i żyją w ich kopcach. W związku 
z ochroną prawną kopców nie prowadzi się obecnie badań potwierdzających 
obecność takich gatunków jak, na przykład Formicoxenus nitidulus, który 
znalazł się na listach IUCN, 

• do rodzaju Lasius, Leptothorax, Tetramorium należą mrówki małe, zamiesz-
kujące najczęściej odmienne od siebie środowiska, co utrudnia wspólne ich 
badanie z mrówkami większymi, należącymi do rodzaju Formica i Myrmica, 

• pozostałe gatunki należą do rzadko spotykanych i są trudne do znalezienia. 

W latach 1967-1979 notowano w województwie śląskim, szczególnie dotyczyło to 
obszarów uprzemysłowionych, gwałtowny spadek liczebności mrowisk najważniejszych w 
gospodarce leśnej gatunków, t.j.: mrówki ćmawej, mrówki łąkowej i mrówki rudnicy. Było to 
zjawisko tak niepokojące, że od tego czasu regularnie prowadzone są inwentaryzacje 
kopców. Ostatnie wskazują na wolne lecz stopniowe odbudowywanie liczby kopców tych 
trzech podstawowych gatunków leśnych.  

Tabela III. 1.12/8. Porównanie liczby kopców mrówek z grupy Formica rufa w Leśnym Pasie 
       Ochronnym GOP w latach 1967-1992   

Nadleśnictwo 
 

1967 1979 1992 

Brynek 474 77 58
Chrzanów 129 60 123
Katowice 38 0 21

Kobiór 56 10 23
Rybnik 147 118 54

Świerklaniec 394 170 167
Rudziniec 198 61 108

Rudy Racib. 79 62 51
Olkusz 346 177 206

Siewierz 193 53 158
Razem 2054 788 969

Źródło: Szczepański, Podkówka (1983) oraz na podstawie danych OZLP w Katowicach. 
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KRĘGOWCE 

Przeobrażenia ichtiofauny 

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/ost-
ronosy ∗, głowacica, łosoś; rodzina jesiotrowatych). Równocześnie na skutek świadomych in-
trodukcji i przypadkowych zawleczeń pojawiło się tu 10 gatunków i 4 nie występujące wcze-
śniej rodziny. Niektóre z tych gatunków mogą stanowić trwały element ichtiofauny woje-
wództwa (karaś srebrzysty, czebaczek amurski, sumik karłowaty; rodzina sumikowatych). 

Analiza zmian składu ichtiofauny województwa śląskiego pozwala wskazać najbar-
dziej zagrożone gatunki i pogrupować je na podstawie ich wymagań ekologicznych. Naj-
liczniejszą grupę stanowią gatunki rzeczne (minóg ukraiński, minóg strumieniowy, brzana, 
świnka, boleń, jaź, piekielnica, koza, lipień, pstrąg potokowy, miętus, głowacz białopłetwy, 
głowacz pręgopłetwy), która ściśle wiąże się z grupą gatunków wędrownych (minóg rzeczny, 
węgorz, rozpiór, certa, troć wędrowna). Jeżeli wziąć pod uwagę, że wszystkie gatunki wy-
marłe w skali województwa śląskiego (jesiotr zachodni, głowacica, łosoś) spełniały wymie-
nione wyżej kryteria, to można przyjąć, że fakt posiadania przez dany gatunek właściwości 
zmuszających go do życia w rzekach i/lub podejmowania wędrówek obecnie może w istotny 
sposób zwiększać jego ryzyko wyginięcia. Zagrożone są również gatunki wód stojących i wo-
lno płynących preferujące stosunkowo małe zbiorniki (słonecznica, piskorz) oraz jeden gatu-
nek (różanka), którego zagrożenie zdaje się wynikać przynajmniej częściowo z uczestni-
czenia w specyficznej interakcji biotycznej łączącej go zresztą z organizmami rzecznymi 
(małże). 

Aktualnie występujące w województwie śląskim ryby i minogi tworzą różne zespoły, 
których skład zależy od lokalnych warunków siedliskowych. Stosunkowo duże zróżnicowanie 
przestrzenne i zmienność działających tu czynników naturalnych i antropogenicznych utru-
dnia klasyfikację zespołów ichtiofauny i ocenę stopnia ich zaburzenia wskutek antropopresji. 
Generalnie, ani aktualny skład, ani bogactwo gatunkowe zespołów nie nadają się do zas-
tosowania jako proste wskaźniki jakości rozpatrywanego środowiska. Do tego celu konieczna 
jest analiza trendu zmian struktury zespołu i porównanie jej z innymi środowiskami oferu-
jącymi podobne warunki siedliskowe. Wyniki takich analiz wskazują na to, że często z zaj-
mowanych wcześniej areałów ustępują gatunki reofilne (np. brzana, świnka, piekielnica).  
W zespołach, w których ryby te wcześniej powszechnie dominowały obserwuje się obecnie 
zwiększony udział gatunków eurytopowych (lub wręcz limnofilnych) (np. okoń, płoć, śliz). 
Gatunki reofilne czyli prądolubne (obligatoryjnie rzeczne) nie są w stanie zamknąć cyklu 
życiowego poza rzeką, mają niską tolerancję na niskie stężenia tlenu i wysokie stężenia 
zanieczyszczeń, w związku z czym zwykle zanikają w ciekach znajdujących się pod silną 
antropopresją. Ryby eurytopowe, czyli fakultatywnie rzeczne, charakteryzują się natomiast 
szerokim zakresem tolerancji wobec niekorzystnych zmian środowisk, mogą rozmnażać się 
zarówno w wodach stojących, jak i w rzekach. Fakt, że te gatunki są w stanie pokonać 
wyspecjalizowanych konkurentów jest sygnałem postępującej, głębokiej przebudowy 
zespołów ichtiofauny. Daje się zauważyć również tendencja do ubożenia różnorodności 
zespołów i zwiększania udziału gatunków osiągających niewielkie rozmiary ciała. 

                                                 
∗ 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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Wskazywanie jednej przyczyny zaniku rozpatrywanego gatunku jest błędem. Każda 
populacja funkcjonuje w ścisłych związkach z wieloma różnymi abiotycznymi i biotycznymi 
czynnikami swego środowiska. W toku ewolucji każdy gatunek wykształcił właściwe sobie 
sposoby przeciwdziałania różnym naturalnym zagrożeniom, stanowiące razem jego strategię 
życiową. Dzięki posiadaniu takiej strategii populacja jest w stanie utrzymać swoją roz-
rodczość na poziomie równoważącym śmiertelność, i tym samym może kontynuować swoje 
istnienie. Jeżeli ta równowaga ulegnie zachwianiu z powodu występujących naturalnych 
fluktuacji któregoś z ważnych czynników, to uruchamiane są mechanizmy kompensujące 
dzięki którym możliwe jest przywrócenie stanu równowagi. Poważnym problemem jest 
dopiero jednoczesne nasilanie się niekorzystnych zmian wielu czynników, i to w zakresie 
uniemożliwiającym zrekompensowanie ponoszonych strat, albo tak daleko posunięta zmiana 
któregoś z kluczowych czynników, która nie może być w żaden sposób zrównoważona. 
Antropopresja tworzy właśnie takie sytuacje. Zwykle jednak, niezależnie od rzeczywistej 
złożoności antropogenicznych zmian środowiska, któraś z przyczyn wysuwa się na plan 
pierwszy i bywa wskazywana jako jedyna przyczyna zaniku gatunku. 

Pierwszoplanowe znaczenie ma niewątpliwie likwidacja dużej części naturalnej 
mozaiki siedlisk w obrębie koryt cieków i w ich dolinach, która jest skutkiem regulacji, 
eksploatacji kruszywa i melioracji. Prowadzi to do utraty tarlisk, żerowisk, zimowisk itp. bez 
których wiele gatunków ryb i minogów nie może utrzymać się dłużej. Dlatego bardzo ważne 
wydaje się poszukiwanie i uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego 
również alternatywnych metod prowadzenia gospodarki wodnej lub przynajmniej pozosta-
wianie części modyfikowanych siedlisk w postaci niezmienionej, w charakterze refugiów 
(ostoi) występujących tam gatunków. Natomiast wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe należy 
dążyć do renaturyzacji zmienionych środowisk rzecznych. 

Regulacji rzek towarzyszy fragmentacja sieci rzecznych przez progi, zapory i inne 
budowle hydrotechniczne, które skutecznie rozdzielają żyjące w uregulowanych rzekach 
populacje. Wyklucza to nie tylko możliwość kontynuowania wędrówek, ale również 
automatycznie daje istotny spadek liczebności, także wtedy, kiedy sumaryczna liczba osob-
ników pozostaje na dawnym poziomie (z dużej populacji powstają mniejsze). Małe populacje 
są bardziej narażone na wyginięcie w następstwie niekorzystnych zjawisk niż duże. W po-
rozcinanym dorzeczu niemożliwe jest również odtwarzanie dawnych zasięgów po ustąpieniu 
działania szkodliwych czynników. 

W województwie śląskim wciąż jeszcze częste jest odprowadzanie do pobliskich wód 
niedostatecznie oczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych, w ilościach przekra-
czających zdolność do szybkiego samooczyszczenia. Na obszarach z przewagą inten-
sywnego rolnictwa występuje przeżyźnienie wód substancjami biogennymi. W ten sposób 
powodowane są lokalne różnice jakości wody, które również tworzą skuteczne bariery prze-
rywające ciągłość sieci rzecznej. Niezależnie od tego zanieczyszczone odcinki zmniejszają 
powierzchnię areałów dostępnych dla ryb i minogów. 

Stosunkowo duże zaludnienie obszaru województwa (prawie 400 osób/km
2
) wywołuje 

proporcjonalnie dużą presję na gatunki ryb mające znaczenie gospodarcze. Niestety, 
eksploatacja gatunków atrakcyjnych dla rybactwa, wędkarstwa i kłusownictwa zdaje się być 
limitowana w niedostatecznym stopniu (częściowo z powodu braku skutecznych metod 
egzekwowania obowiązujących przepisów). W ramach prowadzonej gospodarki rybacko - 
wędkarskiej podejmowane są czasem praktyki szkodliwe. Zwykle są to nadmierne zarybienia 
i nieuzasadnione introdukcje. Często intensywna redukcja populacji rodzimego pstrąga poto-
kowego jest połączona z wprowadzaniem do jego siedlisk znaczących obsad – mogącego  
z nim konkurować – pstrąga tęczowego, gatunku obcego rodzimej ichtiofaunie. Dobrze 
rozwinięta tu hodowla ryb łączy się niestety z transferami ryb pochodzących z innych dorze-
czy lub zlewisk, jest też źródłem zawlekania obcych gatunków. 
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Należy podkreślić, że ograniczanie lub eliminowanie wszystkich wymienionych wyżej 
zagrożeń i przeciwdziałanie negatywnym oddziaływaniom na środowiska wodne jest moż-
liwe. Tendencje niekorzystne dla ichtiofauny mogą być w wielu przypadkach skutecznie 
odwracane, ale pod warunkiem dostatecznie dokładnego rozeznania aktualnego stanu 
środowisk wodnych i wymagań zasiedlającej je ichtiofauny oraz uwzględniania tej wiedzy 
podczas opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych 
jednostek podziału administracyjnego województwa śląskiego. Przede wszystkim trzeba 
pamiętać, że samo otaczanie ochroną prawną kolejnych gatunków, ani nawet intensywne 
zarybianie nimi areałów ich występowania nie przyniesie trwałych skutków. Przy podej-
mowaniu konkretnych działań na rzecz ochrony ichtiofauny należy kłaść nacisk przede 
wszystkim na odtwarzanie siedlisk o odpowiedniej jakości, tworzących integralny system 
wystarczająco obszerny dla utrzymania populacji żyjących w nich ryb i minogów. Należy przy 
tym brać pod uwagę cały kompleks istotnych dla nich czynników abiotycznych i biotycznych. 

Środowiska wodne województwa śląskiego i zasiedlające je zespoły ryb i minogów są 
obecnie przekształcone w bardzo różnym stopniu. Generalnie można spodziewać się 
wzrostu antropopresji wraz z biegiem rzek oraz w miarę zwiększania się stopnia urbanizacji  
i uprzemysłowienia obszaru, co pozwala przewidzieć ogólny stan lokalnej ichtiofauny. Można 
jednak wskazać nierzadkie przypadki przeczące tym regułom, co sprawia, że wszelkie ge-
neralizacje i prognozy są tu bezwartościowe. Jest oczywiste, że funkcjonowanie rozpa-
trywanego środowiska wodnego zależy od czynników aktualnie działających w konkretnym 
miejscu, a jego stan i odporność na degradację nie mogą być trafnie diagnozowane bez 
przeprowadzenia fachowej oceny bieżącego składu ichtiofauny i jakości jej siedliska. 

Gromadzone od XIX w. wyniki naukowych badań ichtiofauny województwa śląskiego 
mają wielką wartość poznawczą i stale powiększają stan wiedzy o biologii ryb i minogów. 
Każdy projekt badawczy ma jednak swój indywidualny cel wynikający z precyzyjnie 
zdefiniowanych przesłanek merytorycznych, jest realizowany na starannie wybranych 
stanowiskach, i ze względu na niemałe koszty zamyka się w możliwie krótkich ramach 
czasowych. Dlatego zebranie kompletu opublikowanych wyników badań wód województwa 
śląskiego nie może stworzyć pełnego, jednolitego i wciąż aktualnego obrazu ichtiofauny 
regionu. Wszelkie dokumentacje, ilustrujące je tabele i mapy, i wynikające z nich wnioski 
mogą dezaktualizować się bardzo szybko, a zatem podejmowane na ich podstawie decyzje 
dotyczące użytkowania konkretnych środowisk wodnych mogą okazywać się nietrafne. 
Konsekwencją nietrafnych decyzji może być zanikanie kolejnych gatunków ryb i minogów,  
a tym samym dalsze ubożenie przyrody województwa. Dobrą podstawą do podejmowania 
trafnych decyzji może być jedynie profesjonalnie prowadzony monitoring stanu ichtiofauny 
województwa. W razie braku danych monitoringowych można zastąpić je wyłącznie 
wynikami doraźnej inwentaryzacji stanu faktycznego. Zakres takiego studium powinien ściśle 
odpowiadać przedmiotowi i skali projektu przygotowywanego w ramach planu zagos-
podarowania przestrzennego dla poszczególnych jednostek podziału administracyjnego 
województwa. Należy zdecydowanie unikać opierania się na innych źródłach, zwłaszcza tych 
dostarczających dokumentację niejednolitą pod względem rzetelności i dokładności prze-
prowadzonych badań, ich zakresu tematycznego i zasięgu przestrzennego, a przede 
wszystkim na źródłach nie dających gwarancji aktualności prezentowanych wyników. 

DORZECZE WISŁY 

Do dorzecza Górnej Wisły w województwie śląskim należą rzeki: Wisła, Iłownica, 
Biała, Soła, Pszczynka, Gostynia i Pszemsza wraz ze swymi dopływami. Tworzą one jeden 
system rzeczny, ale każda z nich podlega sobie właściwym przemianom antropogennym. 
Środowiska rzek karpackich są przekształcane głównie wskutek regulacji, natomiast rzeki 
płynące przez obszary zurbanizowane i uprzemysłowione są zanieczyszczone ściekami. Na 
całym obszarze istnieje zagrożenie eutrofizacją wskutek nadmiaru substancji biogennych 
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trafiających do wód ze spływami z pól uprawnych i ze ściekami komunalnymi. Skutki 
eutrofizacji są najlepiej widoczne w zbiornikach zaporowych. 

Należy przy tym podkreślić, że stan środowisk wodnych jest bardzo zróżnicowany 
także w obrębie poszczególnych dorzeczy, co wynika z ich różnej odporności na lokalnie 
działające czynniki antropogeniczne. W konsekwencji tworzy to układ dość niejednorodny,  
w którym występuje wiele gatunków ryb i minogów, ale ich zasięgi mogą być porozrywane, 
co zwiększa ryzyko ich wyginięcia. Prowadzona tu dość intensywna eksploatacja niektórych 
gatunków ryb stwarza dodatkowe zagrożenia, wśród których nie można pomijać (będącego 
integralnym elementem dominującej tu obecnie gospodarki wędkarskiej) transferu zna-
czących partii materiału zarybieniowego pomiędzy izolowanymi dawniej obszarami. Taka 
praktyka może istotnie wpływać na porozdzielane lokalne pule genowe i wbrew oczeki-wa-
niom pogarszać sytuację miejscowych populacji dostosowanych do swoich środowisk w wy-
niku długiej ewolucji. Stosunkowo duże zagrożenie tego rodzaju występuje w przypadku 
pstrąga potokowego. 

Dotychczasowy kierunek zmian struktury ichtiofauny w dorzeczu Górnej Wisły w wo-
jewództwie śląskim wskazuje na pogarszającą się sytuację populacji ryb i minogów 
obligatoryjnie reofilnych (typowo rzecznych) i wędrownych. Kolejną kategorię gatunków 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji stanowią gatunki stagnofilne, których populacje 
zasiedlają przede wszystkim naturalne wody stojące (głównie dawne starorzecza i inne 
środowiska tego typu). Zachowanie obu wymienionych kategorii gatunków w ichtiofaunie 
województwa może wymagać specjalnych starań, począwszy od wykonywania dodatkowych 
badań ich rozmieszczenia i ekologii, poprzez wskazywanie pożądanych modyfikacji do-tych-
czasowego użytkowania i zagospodarowania ich środowisk, do realizacji specjalnych proje-
któw ochrony i renaturyzacji ich siedlisk.  

Generalnie wydaje się, że obecnie bogactwo ichtiofauny dorzecza Górnej Wisły jest 
wciąż stosunkowo duże. Trzeba jednak uwzględnić, że dalsze utrzymanie tej dość bogatej 
pod względem składu ichtiofauny będzie trudne bez rozpoczęcia właściwego monitorowania 
jej bieżącego stanu i możliwie szybkiego reagowania na sygnały niekorzystnych zjawisk. 

Obok działań mających na celu zachowanie możliwie wszystkich gatunków żyjących 
na omawianym obszarze, w planowaniu przestrzennym należy również uwzględniać 
potrzebę przywracania dawnych walorów przyrodniczych obszarom zniszczonym wskutek 
dotychczasowego sposobu użytkowania. W przypadku ochrony ryb i minogów bardzo duże 
znaczenie ma zapewnienie im właściwych środowisk, na które składa się jakość wody 
odpowiadająca przedziałowi tolerancji danego gatunku, istnienie warunków zapewniających 
rozwój biocenozy oferującej odpowiednią bazę pokarmową, oraz umożliwienie dostępu do 
wszystkich siedlisk koniecznych dla pomyślnego zamknięcia pełnego cyklu rozwojowego 
(szczególnie dotyczy to gatunków wędrownych). Skala podejmowanych działań musi obej-
mować obszary na tyle duże, żeby chronione w ten sposób populacje mogły zamykać w nich 
swoje cykle życiowe. 

DORZECZE PILICY 

Przeobrażenia ichtiofauny Pilicy możliwe są do prześledzenia w dość długim przedziale 
czasu, bo ponad czterdziestu lat (badania w latach: 1965, 1969, 1984, 1994) i to na pod-
stawie wyników bezpośrednich, zunifikowanych badań. Niepokojącym zjawiskiem jest pos-
tępujący zanik rodzimych gatunków reofilnych i kurczenie się ich areałów, pomimo że są tutaj 
dla nich dogodne siedliska (szybki przepływ oraz znaczący udział w budowie dna piasku, 
żwiru, a nawet kamieni). W przeciągu jednej dekady zanikła tu świnka, boleń, piekielnica,  
a wyraźnej redukcji uległa liczebność brzany, głowacza białopłetwego, jelca, uklei i miętusa. 
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Zwolnione w wyniku antropopresji i drapieżnictwa miejsca stopniowo, z różnym sukcesem, 
zdobywają gatunki limnofilne, takie jak eurytopowa płoć, a także okoń. 

Krztynia, największy i czysty dopływ Pilicy, badany był trzykrotnie (lata 1968, 1984 i 1994). 
Stwierdzano w nim odpowiednio – 8, 9 i 5 gatunków minogów i ryb. W roku 1968, tuż po 
regulacji jej koryta na całej długości, złowiono łącznie niewiele osobników, a dominantem 
była strzebla potokowa. Od roku 1980 rozpoczęto zarybianie pstrągiem. Podczas kolejnego 
pobierania prób (1984) łączna liczba odłowionych ryb (plus jeden gatunek minoga) wzrosła 
kilkakrotnie. W ostatnim terminie połowów (1994) najliczniejszym, ale już tylko spośród  
5 obecnych tu gatunków, pozostał pstrąg potokowy i znacznie od niego mniej liczny głowacz 
białopłetwy. Wyjadane przez pstrąga potokowego – kiełb i śliz, uległy drastycznemu 
ograniczeniu i zagrożeniu. Natomiast zanikły w odniesieniu do poprzedniego terminu badań: 
karaś, minóg strumieniowy, ciernik i węgorz.  

Żebrówka badana w  latach: 1968, 1984 i 1994, była zasiedlana odpowiednio przez –  6, 
4 i 7 gatunków. Rzeka ta od 1983 roku zarybiana jest pstrągiem, który od tej daty jest nowym 
dla niej gatunkiem. Pstrąg potokowy najprawdopodobniej odpowiedzialny jest za zanik 
minoga strumieniowego, a w dolnym biegu za eliminacje śliza i głowacza białopłetwego. 
Obydwa te gatunki formują ubogie populacje tylko w środkowym biegu Żebrówki, gdzie 
stwierdzono jeszcze wyraźną obecność gnojowicy (wylewanej do niej w górnym biegu),  
a pstrąg występuje nielicznie. W dolnym biegu bezwzględnym dominantem jest pstrąg 
potokowy. 

Białka badana  w  latach: 1968, 1984 i 1994, była zasiedlana odpowiednio przez – 
7,7 i 10 gatunków. W pierwszym terminie, również po regulacji, dominantem był śliz, a nie-
obecny był pstrąg potokowy. Największą liczbę taksonów stwierdzono w roku 1994, ale 
introdukowany tu pstrąg nie formuje nigdzie bogatych ilościowo populacji.  

Białka (bezpośredni dopływ Pilicy) badana była dwukrotnie (1984 i 1994). Po przedo-
staniu się pstrąga potokowego z Pilicy nastąpił istotny spadek liczebności okonia i śliza.  

Uniejówka również badana była tylko dwukrotnie. Nie stwierdzono tu obecności pstrąga 
potokowego. 

Jeżeli nadal nie będzie ograniczane odprowadzanie ścieków do rzek, a ich meandrujące 
koryta będą prostowane i regulowane, natomiast starorzecza odcinane, to można się spo-
dziewać dalszego zaniku i ograniczenia gatunków reofilnych, które przed II Wojną Światową 
stanowiły wagowo główny trzon ichtiofauny w górnym, a także środkowym biegu Pilicy. 
Zagrożeniem dla rodzimej ichtiofauny źródłowego odcinka Pilicy i jej dopływów jest wpro-
wadzanie w dużych ilościach pstrąga potokowego od roku 1980. Dostarczono udoku-
mentowanych statystycznie dowodów, że w Krztyni doprowadziło to do zaniku gatunków 
prawnie chronionych i/lub poważnego ograniczenia liczebności innych. Największym jednak 
zagrożeniem jest nadmierne pozyskanie ryb w wyniku kłusownictwa.  

Dorzecze Pilicy utraciło znaczenie korytarza ekologicznego dla ryb reofilnych i całkowicie 
dla ryb wędrownych w wyniku pobudowania tamy dużego zbiornika w środkowym biegu 
(Zbiornik Sulejowski). Tak często zalecane, drogie przepławki dla ryb nie rozwiązują do 
końca tego problemu, gdyż nieznane są przepławki uniwersalne czyli służące  wszystkim 
wędrującym gatunkom. Obecności przepławek ułatwia niestety uprawianie kłusownictwa. 

DORZECZE ODRY (Z WYŁĄCZENIEM WARTY I JEJ DOPŁYWÓW) 

Wraz z trwającą od stuleci presją człowieka na wody śródlądowe tego regionu 
zaobserwować można daleko idące zmiany w naturalnych zbiorowiskach fauny. Ich głównym 
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efektem jest drastyczne zubożenie jakościowe i ilościowe rybostanu. Zjawisko to jest 
powszechne w całej uprzemysłowionej i zurbanizowanej części Europy, a jego przyczyny 
niemal jednakowe we wszystkich państwach. Najważniejsze z nich to: zanieczyszczenie wód  
śródlądowych, zabudowa hydrotechniczna rzek, melioracje prowadzące do osuszania 
terenów podmokłych, pobór wody dla celów przemysłowych i komunalnych, nieracjonalna 
gospodarka rybacko-wędkarska i kłusownictwo oraz introdukcje gatunków pochodzących  
z innych krain zoogeograficznych. Wszystkie te czynniki prowadzą najpierw do fragmentacji 
środowiska przyrodniczego, a następnie do wymierania izolowanych populacji różnych 
gatunków. 

Efekty wymienionych wyżej zjawisk są też obserwowane na omawianym obszarze.  
Z wyjątkiem części południowej (zlewnia Olzy) jest on uznawany za obszar zagrożony ekologicznie 
w naszym kraju (Kozłowski 1997). Wody śródlądowe od dziesięcioleci są obciążone ściekami 
przemysłowymi i komunalnymi, a także dostającymi się poprzez opady atmosferyczne 
zanieczyszczeniami powietrza. Większość terenów sąsiadujących z ciekami zostało odlesionych, 
zmeliorowanych i przeznaczonych pod uprawę bądź zabudowę. W obu przypadkach prowadzi to 
do nasilonego spływu biogenów do wód powierzchniowych powodując ich eutrofizację. 
Zwiększony dopływ ścieków i innych zanieczyszczeń jest bezpośrednią przyczyną znacznego 
regresu lub całkowitego wyginięcia niektórych wrażliwych gatunków ryb jak pstrąg, lipień czy 
miętus, jak i redukcją biomasy i kondycji populacji wszystkich pozostałych gatunków ryb. Dno 
doliny Odry jest praktycznie bezleśne, a jej koryto zostało w pewnym stopniu wyprostowane 
podczas prac regulacyjnych prowadzonych od XIX wieku. Zmniejszyło to liczbę starorzeczy,  
a wiele bocznych rękawów i meandrów zostało odciętych od głównego nurtu rzeki. W rzece 
naturalnej stanowią one miejsca tarła i odchowu narybku gatunków ryb fitofilnych – składających 
ikrę na roślinności wodnej, oraz żerowiska ryb drapieżnych. Spory obszar naturalnych zalewisk 
powodziowych jest obecnie zurbanizowany (miasto Racibórz), a rzeka na tym terenie 
skanalizowana. W rezultacie wyraźnie zmniejszyła się mozaikowość siedlisk wykorzystywanych 
przez ryby, a część gatunków o specyficznych wymaganiach siedliskowych, jak np. bioindykator 
starorzeczy – piskorz, nie znajduje tu dogodnych dla siebie warunków życia i wycofuje się z wód 
Odry. Ichtiofauna tej rzeki została zubożona również na skutek ludzkiej działalności pro-wadzonej 
w dolnych jej partiach. Przystosowanie jej do żeglugi spowodowało wybudowanie 19 progów 
piętrzących wodę na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego, które przerwały naturalną 
ciągłość rzeki wykorzystywaną przez ryby wędrowne jako trasę odwiecznych migracji. Zwłaszcza 
najniżej ulokowana zapora w Wałach Śląskich o wysokości 7,1 m stała się dla nich przeszkodą nie 
do sforsowania. W ten sposób Kotlina Raciborska została pozbawiona gatunków wędrujących 
niegdyś na tarło w górę rzeki: jesiotra ostro-nosego (zachodniego), łososia, troci, certy i minoga 
rzecznego (Głowaciński 2001). Innym autochtonicznym gatunkiem, którego obecność nie została 
potwierdzona w sposób wia-rygodny od kilkudziesięciu lat jest piekielnica i tym samym zgodnie z 
kategoriami IUCN należy go uznać za lokalnie wymarły. Na uwagę zasługuje fakt, że wyżej 
wymienione gatunki wędrowne (z wyjątkiem troci), jak i piekielnica zostały ujęte w Konwencji 
Berneńskiej oraz programie CORINE. Dodatkowo trzy z nich: jesiotr, minóg i łosoś należą do 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, których ochrona 
wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony (Dyrektywa Siedliskowa). Negatywne skutki 
spowodowane błędną gospodarką rybacko-wędkarską są trudniejsze do uchwycenia. Praw-
dopodobnie przełowienie było jedną z decydujących przyczyn wymierania jesiotra, łososia  
i minoga rzecznego. Silna presja wędkarska na szczególnie pożądane gatunki łososio-kształtych 
(pstrąg i lipień) mogła stać się jedną z przyczyn regresu populacji tych gatunków. Szeroko 
rozumiana gospodarka rybna na wodach śródlądowych skutkuje także przebudo-waniem proporcji 
liczebnościowych populacji poszczególnych gatunków poprzez zarybianie. Gatunki atrakcyjne 
wędkarsko są przemieszczane pomiędzy dorzeczami jak i produkowane w ośrodkach 
zarybieniowych, a następnie uwalniane do wód otwartych. W zależności od upodobania lokalnych 
kół wędkarskich, aktualnie panującej mody oraz specyfiki zarybianego zbiornika tą drogą do 
dorzecza górnej Odry mogły dostać się różne gatunki, w tym obce autochtonicznej ichtiofaunie: 
pstrąg tęczowy, karp, karaś srebrzysty, sumik karłowaty, amur, tołpyga biała, tołpyga pstra oraz 
poprzez „dorybianie” przedstawiciele fauny rodzimej: pstrąg potokowy, karaś, lipień i inne. 
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Pozostałe gatunki introdukowane, które stwierdzono w tutejszych zespołach ichtiofauny to: 
muławka wschodnioamerykańska, czebaczek amurski, tilapia nilowa. 

Zmiany antropogeniczne jakie zaszły na obszarze województwa śląskiego pozo-
stawiły nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym. Dążność do przywrócenia 
ichtiofaunie charakteru pierwotnego byłaby zatem założeniem nierealnym i błędnym. Plany 
zagospodarowania przestrzennego powinny więc przebiegać zgodnie ze strategią zrówno-
ważonego (vel trwałego) rozwoju (Kozłowski 1997). Katastrofalna sytuacja panująca na 
znacznym obszarze dorzecza (całkowity brak ryb) nie może się już pogorszyć. 
Obserwowana w ostatnim dziesięcioleciu poprawa czystości wód śródlądowych w Polsce, 
jak też rosnący poziom świadomości ekologicznej społeczeństw europejskich pozwalają 
przypuszczać, że w perspektywie najbliższych lat stan ichtiofauny ulegnie poprawie. Przy 
zahamowaniu i chociażby częściowym wyeliminowaniu przyczyn wymierania hydrobiontów  
istniejące refugia ichtiofauny mogą stać się centrami dyspersji ocalałych gatunków. Równie 
ważnym czynnikiem spontanicznej rekolonizacji wód otwartych jest też główny korytarz 
ekologiczny dorzecza – Odra. Nie należy się jednak spodziewać, iż wszystkie cieki zostaną 
tym sposobem zasiedlone przez ryby. Z pewnością nie pojawią się one w wodach, które 
podporządkowane zostaną innym celom niż ich rewitalizacja.  

DORZECZE WARTY 

Nie sposób dokładnie określić stanu ichtiofauny górnej Warty bez analizy zmian, jakie 
miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach. W latach 60. ponad 80% ryb stanowiły w zbli-
żonych częściach płoć, ukleja, jelec i kiełb. W latach 80. dominacja płoci wzrosła do 50% 
przy znacznym zmniejszeniu udziałów pozostałych 3 gatunków. W latach 90. dominacja płoci 
jeszcze bardziej się pogłębiła. Dodatkowo znacznie wzrosła dominacja okonia. Łącznie te 
dwa gatunki stanowiły niemal 70% wszystkich odłowionych ryb. Bardzo wyraźny jest również 
spadek łącznego udziału gatunków reofilnych z 38% w latach 60. do około 20% w póź-
niejszych terminach badawczych. Wspomnianym niekorzystnym zmianom w czasie towa-
rzyszył spadek łącznej liczby gatunków ryb z 28 do 22. Jednym z nie stwierdzonych w os-
tatnich terminach badawczych gatunków jest certa, obecna tu jeszcze w latach 60. ubiegłego 
wieku. Jest to gatunek anadromiczny (dojrzewający w morzu, na rozród wędrujący w górę 
rzek). Jako główne przyczyny takiego stanu wymieniany jest wysoki stopień zanieczysz-
czenia wód i istnienie pozbawionego przepławek Zbiornika Jeziorsko. To właśnie ze względu 
na brak drożności rzeki i bardzo silne zanieczyszczenie Warty od ujścia Neru do Śremu, 
plany restytucji certy na szlaku Odra – Warta – Noteć – Drawa pomijają całkowicie górny 
odcinek Warty pomimo jego najwyższej atrakcyjności siedliskowej dla ryb. Również 
w przypadku zaniku węgorza jako główną przyczynę należy podać istnienie tamy Zbiornika 
Jeziorsko. Węgorz jest gatunkiem katadromicznym (dojrzewającym w wodach śródlądowych, 
na rozród wędrującym do morza) i nie mając możliwości korzystania z obydwu środowisk  
w różnych stadiach rozwoju osobniczego, podobnie jak certa, zanika. W latach 90. w górnej 
Warcie stwierdzono jedynie kilka osobników tego gatunku, choć w latach 60. stanowił kilka 
procent łowionych ryb i stwierdzany był w Warcie od około 35 km poniżej Częstochowy. 
Spadek odnotowano również w przypadku kolejnych dwóch gatunków odbywających 
wędrówki tarłowe, choć tylko w obrębie wód śródlądowych –  świnki i brzany. W latach 90. na 
odcinku C stwierdzono tylko pojedyncze osobniki brzany. Świnki nie stwierdzono wcale. 
Zanikanie świnki i brzany przypisuje się zanieczyszczeniom, piętrzeniu wód i niszczeniu 
tarlisk. Miętus w latach 60. łowiony był w dużej ilości na odcinkach górnej Warty wolnych od 
zanieczyszczeń. Obecnie spotykany jest w Warcie dość często, choć w niewielkich ilościach. 
Ograniczenie zasięgu i spadek jego liczebności przypisuje się zanieczyszczeniu wody  
i regulacji. Również występowanie jelca, który w latach 60. uważany był za gatunek pospolity 
w dorzeczu Warty, jest teraz silnie limitowane wysokim poziomem zanieczyszczeń. Utrata 
pozycji subdominanta świadczy o tym, że obok gatunków, których w ogóle nie stwierdzono, 
jelec jest najbardziej dotknięty niekorzystnymi zmianami na przestrzeni ostatnich trzydziestu 
pięciu lat. Bardzo podobne zmiany zarejestrowano w przypadku uklei, choć przyczyny tych 
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zmian nie są wyjaśnione. Pozostałe gatunki zagrożone (piekielnica, piskorz, koza, minóg 
strumieniowy, minóg ukraiński i różanka) łowione są obecnie sporadycznie lub wcale. Pewną 
wątpliwość budzi jedynie piskorz, który najliczniej stwierdzany jest w najbardziej zdegra-
dowanym odcinku środkowej Warty, poniżej ujścia Neru. Obecność tego gatunku w rzece 
najprawdopodobniej jest wskaźnikiem silnej antropopresji, a potwierdzeniem jest również 
zupełny brak piskorza na odcinku C. Należy jednak podkreślić, że nawet na najlepiej 
zachowanym odcinku C struktura ichtiofauny znacznie odbiega od stanu stwierdzonego 
jeszcze w latach 60., co obnaża skalę niekorzystnych zmian na skutek silnej antropopresji  
i wskazuje na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony ocalałych 
części ekosystemu. 

W górnej Warcie jakość środowiska wodnego i w efekcie stan ichtiofauny poprawia się 
wraz z biegiem rzeki – od zdegradowanego odcinka A (od źródeł do Częstochowy) do naj-
mniej zmienionego przez człowieka odcinka C (poniżej województwa śląskiego od Działo-
szyna do Sieradza). Odcinek A jest typowym systemem antropogenicznym, ukształtowanym 
przez człowieka zarówno pod względem struktury przestrzennej (regulacja koryta, Zbiornik 
Poraj), jakości wody, jak i w konsekwencji struktury gatunkowej. Wysoki stopień zurba-
nizowania tego terenu, silne zanieczyszczenie, odcięcie od reszty dorzecza przez tamę 
zbiornika nie rokują nadziei na szybką poprawę stanu ichtiofauny. Taka poprawa wyma-
gałaby bardzo wysokich nakładów finansowych, które – przynajmniej na razie – należy 
przeznaczyć na ratowanie znacznie cenniejszych odcinków położonych poniżej. W celu 
ochrony odcinka C wskazana jest szczególna ochrona Warty na odcinku B (od Mstowa do 
miejsca w którym Warta ostatecznie opuszcza granice województwa) oraz wszystkich 
dopływów uchodzących do Warty na odcinku B (w tym Radomki!).  

Działania powinny zmierzać przede wszystkim do poprawy jakości wody. Obecnie 
Warta na całej swej długości prowadzi wody pozaklasowe z wyjątkiem odcinka C, gdzie wg. 
kryterium fizyko-chemicznego woda spełnia kryteria dla III klasy. Cel ten powinien uw-
zględniać budowę oczyszczalni ścieków dla nadwarciańskich miejscowości oraz elimi-
nowanie „dzikich” zrzutów ścieków, zarówno tych większych (np. z mleczarni, tuczarni, 
innych zakładów przemysłowych), jak i małych, ale niestety licznych (z indywidualnych 
gospodarstw rolnych, domów całorocznych i letniskowych). Kończenie budowy oczyszczalni 
na etapie planów usprawiedliwiano dotychczas brakiem środków finansowych. Obecnie, przy 
priorytetowym traktowaniu projektów dotyczących ochrony środowiska przez Unię 
Europejskią, jedynym wytłumaczeniem bezczynności władz lokalnych pozostanie brak dobrej 
woli lub umiejętności złożenia poprawnie wypełnionej aplikacji o finansowanie projektu, czyli 
w efekcie brak kwalifikacji do zarządzania daną jednostką administracji państwowej. Należy 
podkreślić, że stan zgrupowań organizmów wodnych zwykle jest limitowany tymi czynnikami 
chemicznymi, które są najmniej korzystne, nawet jeśli działają krótko. Oznacza to, że wielo-
letnie działania mogą zostać zniweczone jednym silnym ładunkiem zanieczyszczenia, który 
przetoczy się przez rzekę i spowoduje przetrzebienie populacji ryb, przede wszystkim 
reofilnych, które są najmniej odporne na zanieczyszczenia. Ten sam efekt, ale w mniej dra-
stycznej formie, choć znacznie częściej spotykanej i znacznie rzadziej penalizowanej, 
przynoszą krótkotrwałe zrzuty ścieków (zwykle nocą), które co prawda nie powodują śnięcia 
ryb, ale skutecznie uniemożliwiają zasiedlenie danego odcinka rzeki przez gatunki inne niż 
eurytopowe. Ważna jest również ochrona zlewni, w szczególności dolin rzek przed inten-
sywnym rolnictwem, powodującym zwiększenie ładunku substancji biogennych (głównie 
związków azotu i fosforu) spływających do rzek. Związki te nie są bezpośrednio trujące dla 
ryb, ale umożliwiają rozwój glonów (w tym sinic), które mogą prowadzić do znacznego 
pogorszenia jakości wody. Warto rozważyć zakładanie wzdłuż rzek buforowych pasów 
roślinności, która ogranicza spływ powierzchniowy i znacznie redukuje ilość związków 
biogennych i substancji toksycznych przedostających się do rzek. Zapewnienie wysokiej ja-
kości wody w dopływach Warty ma znaczenie nie tylko z uwagi na redukcję zanieczyszczeń 
w samej Warcie, ale także na potrzebę zapewnienia dostępu ryb w okresie tarła do małych 
cieków. Takiej możliwości nie daje koryto samej Warty z uwagi na tamę zbiornika Poraj oraz 
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przeszkodę w postaci silnego zanieczyszczenia rzeki do Częstochowy. Kolejnym problemem 
jest regulacja Warty na odcinku A i częściowo na odcinku B. Prowadzi ona do skrócenia 
koryta rzeki, co znacznie upośledza zdolność rzeki do samooczyszczania i zmniejsza 
różnorodność siedliskową. W wyniku regulacji zwykle likwidowane są meandry, co z kolei 
ujednolica prędkość nurtu w przekroju poprzecznym koryta, prowadzi do niszczenia 
roślinności i kryjówek dla ryb, czego skutkiem jest lokalne zmniejszenie bogactwa gatun-
kowego ryb. Problemem jest również odcinanie rzeki od jej starorzeczy poprzez budowanie 
wałów przeciwpowodziowych. Starorzecza są wykorzystywane przez ryby w różnych sta-
diach ich rozwoju. Ponadto zimą pozwalają rybom schronić się przed zjawiskami lodowymi 
mającymi miejsce w rzece. Rola starorzeczy w zachowaniu różnorodności biologicznej ryb  
w całym systemie rzecznym jest znaczna i zachowanie ich naturalnych połączeń z korytem 
zostało określone w wyniku badań prowadzonych również w staro-rzeczach Warty jako 
absolutnie konieczne. Rzeki przez miliony lat zalewały okresowo tereny przyległe i do takich 
zjawisk ryby przystosowały się wykorzystując podtopione wiosną części doliny jako tarliska 
zapewniające spokojniejszy nurt i dużo roślinności, na których można złożyć ikrę. Regulacja 
rzeki zwykle ma zapobiec podtapianiu łąk i pastwisk (a czasami nawet bezmyślnie blisko 
rzeki zbudowanych domostw). Niestety, zakłóca jednocześnie naturalny rytm sezonowej 
zmienności strukturalnej środowiska rzecznego, będącej warunkiem pojawienia się kolejnych 
roczników wielu gatunków ryb. 

 Najlepszym przykładem, jak daleko idące i nieodwracalne mogą być skutki niektórych 
decyzji, pokazuje przykład zbiorników zaporowych Jeziorsko i Poraj, których tamy stanowią 
przeszkodę nie do przebycia dla ryb migrujących, co jest równoznaczne z ich zagładą  
w części dorzecza powyżej tamy zbiornika Jeziorsko. Istnieje co prawda możliwość budowy 
przepławek, jednak koszt takiej inwestycji jest bardzo wysoki, tym bardziej, że poszczególne 
gatunki różnią się preferencjami co do ich konstrukcji. Jeśli przepławki nie spełniają tych 
wymogów, są bezużyteczne, bowiem ryby z nich nie korzystają. Tym samym na razie 
odcinek B i C mogą być traktowane jako korytarze ekologiczne jedynie w skali lokalnej. 

Częściowo skutki braku drożności rzeki oraz dotychczasowej złej jakości wody można 
łagodzić wspierając finansowo zarybienia prowadzone przez Polski Związek Wędkarski. 
Należy jednak z całym naciskiem podkreślić, że nie chodzi o zarybienia w każdej postaci. 
Przez ostatnie dziesięciolecia bowiem niejednokrotnie zarybiano Wartę niemigrującymi 
gatunkami eurytopowymi (w tym płocią), utwierdzając niekorzystne zmiany struktury w zes-
połach ryb. Przyczyna takich działań tkwiła w wysokiej cenie materiału zarybieniowego 
gatunków reofilnych i migrujących oraz w złej jakości wód Warty, w których te ryby nie 
utrzymałyby się. Dlatego po uzyskaniu poprawy jakości wody należy zadbać o wsiedlanie 
gatunków reofilnych i migrujących, dbając by materiał zarybieniowy nie był obcy genetycznie 
dla danego obszaru, bowiem wtedy szanse na udane zarybienie są niskie. 

Odporność Warty na trwającą przez dziesięciolecia degradację wydaje się być na 
skraju wyczerpania. Ekosystem zubożał zarówno pod względem zróżnicowania siedlisk, ich 
jakości, jak i bogactwa gatunków je zasiedlających. W przypadku silnych czynników streso-
gennych działających krótko na jakiś fragment systemu rzecznego, po jego ustąpieniu  
is-tnieje możliwość rekolonizacji przez populacje ryb z pozostałych części tego systemu.  
W przypadku dorzecza górnej Warty na ten efekt nie można liczyć, bowiem cały system 
rzeczny był w sposób długotrwały poddawany presji człowieka i obecnie brakuje ostoi  
z silnymi populacjami gatunków reofilnych i migrujących. Stwierdzone populacje gatunków 
reofilnych i migrujących są skrajnie przetrzebione (a niektóre wyeliminowane) w górnej 
Warcie i jest to ostatni moment, by podjąć próbę ich ratowania. Rekolonizacja dorzecza 
górnej Warty na bazie tych lokalnych populacji ma oczywistą przewagę nad zarybieniami 
materiałem sprowadzonym z innych terenów. Jeśli to nie nastąpi, należy się spodziewać 
nasilania stwierdzonych tendencji zmian w rybostanie, tzn. dalszego spadku liczby i udziału 
gatunków reofilnych i migrujących na rzecz gatunków eurytopowych z płocią i okoniem na 
czele. Nasilenie takich zmian będzie mieć miejsce nie tylko w przypadku intensyfikacji 
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działalności gospodarczej w zlewni górnej Warty, ale również w przypadku niepodjęcia 
natychmiastowej ochrony tego terenu. 

DORZECZE LISWARTY 

Stan ichtiofauny dorzecza Liswarty nie uległ większym zmianom jakościowym i iloś-
ciowym w stosunku do tego z lat 80. W latach 1985-88 ichtiofauna całego dorzecza Liswarty 
reprezentowana była przez 21 gatunków ryb i jeden gatunek minoga. Pod względem 
liczebności dominował wówczas śliz, którego łączny udział w zgrupowaniu wynosił 31%, 
licznie występowała również płoć (14%), kiełb (12%), szczupak (12%) i okoń (11%). 
Obecnie, jeśli pominąć ekstremalne liczebności niektórych gatunków pochodzących ze 
stawów, to okazuje się, że struktura liczebności rzek zlewiska Liswarty przedstawia się 
bardzo podobnie: śliz – 22%, płoć – 18%, kiełb – 20%, szczupak – 7% i okoń – 16%. Nowo 
stwierdzone gatunki to: ukleja i krąp oraz muławka wschodnio-amerykańska, której 
rozprzestrzenienie się w dorzeczu wiązać należy najprawdopodobniej z powodzią w 1997 
roku. Powyższe gatunki występują jednak nielicznie na pojedynczych stanowiskach. 

Rozpatrując zmiany w poszczególnych rzekach dorzecza, w Liswarcie na uwagę 
zasługuje spadek  udziału klenia w ogólnej liczbie ryb (z 3% do 0,3%) oraz stwierdzenie nie 
notowanego tu wcześniej miętusa. Struktura gatunkowa zgrupowań ryb Łomnicy uległa 
zmianie w niewielkim stopniu. Dominantem, podobnie jak dziesięć lat wcześniej, jest płoć, 
jednak jej udział procentowy wzrósł z 41% do 71 %. Zdecydowanie mniej liczny jest miętus, 
którego udział spadł z 19% do 0,2% całkowitej liczebności ryb. W zgrupowaniach ryb 
Pankówki dominującym gatunkiem była i pozostaje płoć stanowiąc około 50% wszystkich 
ryb. W składzie gatunkowym nie zaszły duże zmiany. Warte odnotowania jest jedynie 
pojawienie się jelca, który nie był stwierdzony w tej rzece wcześniej. Wyraźnej poprawie uległ 
rybostan Górnianki. Kiedyś tworzyły go jedynie lin i śliz, obecnie występuje w niej siedem 
gatunków, z których największy udział mają kiełb (44%) i śliz (33%), a w dalszej kolejności 
jelec (11%) i miętus (6%). Interesująca jest sytuacja w Białej Okszy, gdzie w latach 80. brak 
było ryb, natomiast obecnie odnotowano obecność 4 gatunków. W ichtiofaunie Czarnej 
Okszy i Sękownicy, obok gatunków typowych dla tej wielkości cieku, stwierdzono pstrąga 
tęczowego, który został tu introdukowany przez PZW ze względu na sprzyjające dla niego 
warunki siedliskowe, takie jak czysta, dobrze natleniona woda i szybki nurt. W latach 80. 
gatunek ten występował w Sękownicy (również w wyniku introdukcji), nie było go natomiast 
w Czarnej Okszy. Niepokojem napawa fakt introdukowania pstrąga tęczowego w Sękownicy, 
bowiem gatunek ten, zwłaszcza w okresie tarła, stwarza poważne zagrożenie dla minoga 
strumieniowego, który znajduje tu dogodne warunki dla bytowania i rozrodu; zwłaszcza, że 
ryby innych gatunków mogących stanowić jego pokarm występują tu bardzo nielicznie. 

Skład gatunkowy ichtiofauny dorzecza Liswarty przedstawia obraz typowy dla 
podobnej wielkości nizinnych systemów rzecznych. Na uwagę zasługuje jednak wpływ jaki 
na strukturę zespołów ryb tego dorzecza ma sąsiedztwo stawów hodowlanych, z których do 
okolicznych rzek i strumieni przenikają przypadkowo gatunki stagnofilne, takie jak np. karaś 
srebrzysty, karp i lin. Towarzyszy temu zjawisko okresowego pojawiania się dużych ilości 
słonecznicy, jazgarza, czy narybku okonia, które przez hodowców traktowane są jako tzw. 
„chwast rybi” i celowo usuwane ze stawów podczas sortowania ryb hodowlanych, w nas-
tępstwie czego często trafiają do przyległych cieków. Praktyki takie w sztuczny sposób 
zawyżają udziały procentowe tych gatunków w ogólnej liczbie ryb badanego dorzecza, nie 
wspominając już o oddziaływaniach konkurencyjnych z naturalnymi mieszkańcami rzek. Tym 
niemniej 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, wśród których spotyka się gatunki typowe dla rzek nizinnych,  
w tym gatunki zagrożone wyginięciem.  
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 Proponowane działania ochronne powinny przede wszystkim zapewnić utrzymanie 
korzystnego dla ichtiofauny naturalnego charakteru rzeki zachowanego na niektórych 
odcinkach, szczególnie w jej dolnym biegu od Dankowa do ujścia. Wszelkie działania 
ingerujące w ten stan, a więc np. regulacje brzegów, odcinanie starorzeczy, czy naruszanie 
ciągłości rzeki poprzez budowę progów lub budowę zbiorników zaporowych, niewątpliwie 
niekorzystnie wpłynęłyby na rybostan. W pierwszej kolejności wyeliminowane zostałyby 
gatunki rzadkie o wysokim stopniu zagrożenia w skali kraju, a jednocześnie najbardziej 
wrażliwe na przekształcenia antropogeniczne. W konsekwencji prowadziłoby to do dalszego 
ubożenia różnorodności biologicznej. Obecnie często obserwowane zjawisko to ujedno-
licanie składu gatunkowego zespołów ryb, w więc ubywanie gatunków reofilnych typowych 
dla rzek nizinnych, jak kleń, brzana, miętus i  jelec, w miejsce których pojawiają się zgru-
powania zdominowane przez kosmopolityczną płoć, okonia i szczupaka. Sytuacja taka ma 
miejsce m.in. w środkowym biegu Liswarty. 

Niezbędne są również kolejne przedsięwzięcia mające na celu dalszą poprawę 
jakości wody w całej zlewni, np. uchodzący w dolnym biegu Liswarty dopływ Biała Oksza 
niesie wody pozaklasowe ze względu na ponadnormatywna zawartość biogenów. Konieczne 
jest również zwrócenie uwagi nawet na niewielkie cieki, często będące miejscami nie-
kontrolowanych zrzutów ścieków. Ponadto zalecana jest ochrona całej doliny rzecznej po-
przez powstrzymanie wylesiania, zachowanie pasów naturalnej roślinności brzegowej, która 
pełni rolę swoistego buforu powstrzymującego spływ zanieczyszczeń oraz o ile to możliwe 
ograniczenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki intensywnej gospodarki rolnej, która zwykle 
jest źródłem dopływu biogenów powodujących eutrofizację wód.  

Objęcie szczególną ochroną odcinka Liswarty od Dankowa do ujścia umożliwiłoby 
wzrost liczebności populacji gatunków ryb reofilnych, które wraz z poprawą jakości wody  
i zachowaniem naturalnych siedlisk, stanowiłyby bazę dla odbudowy  typowo rzecznych 
zespołów ryb w całym dorzeczu. Dlatego jednym z proponowanych działań mogłoby być 
wyłączenie tego odcinka z eksploatacji wędkarskiej na czas dłuższy niż przewidują to okresy 
ochronne dla poszczególnych gatunków. 

WSKAZANIE ZAGROŻEŃ I ZALECENIA OGÓLNE ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY STANU ICHTIOFAUNY  
• Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

W celu redukcji zanieczyszczenia zaleca się: 
- zidentyfikowanie bezpośrednich trucicieli wód i wyegzekwowanie od nich 

powstrzymania dalszego zanieczyszczania, 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
- zwiększenie zdolności samooczyszczających rzek i strumieni poprzez renatu-

ryzację ich wybranych fragmentów (rozumianą jako częściowe ich rozregu-
lowanie, poszerzenie strefy zalewowej i odbudowie stref ekotonowych przez 
nasadzenia pasów drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie granicy 
wody).  

• Zabudowa hydrotechniczna  

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu zabudowy hydrotechnicznej rzek zaleca się: 
- inwentaryzację progów, jazów i innych budowli przegradzających rzeki wraz  

z oceną stopnia ich szkodliwego wpływu na migracje hydrobiontów,  
- kontrolę sprawności przepławek dla ryb, a w razie braku przepławek lub in-

nych obejść umożliwiających swobodne wędrówki rybom zaleca się wybudo-
wanie takich urządzeń, lub (o ile nie będzie to kolidowało z nadrzędnymi c-la-
mi istnienia zabudowy) rozebranie przegrody.  
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- renaturyzację skanalizowanych odcinków rzek, w przypadkach gdy nie speł-
niają one obecnie celu dla którego w przeszłości zostały przekształcone.  

• Melioracje i regulacje  

Aby zahamować spadek poziomu wód gruntowych zaleca się: 

– kontrolę sprawności urządzeń zastawkowych na rowach melioracyjnych i niedopuszczanie 
do zbyt szybkiego spływu wód powierzchniowych poprzez ten system; 

aby zwiększyć różnorodność siedlisk dostępnych dla ryb zaleca się: 

– renaturyzację wytypowanych wcześniej fragmentów cieków, ograniczenie bądź 
zaniechanie prac regulacyjnych w celu przywrócenia im charakteru możliwie najbardziej 
zbliżonego do naturalnego.  

• Nieracjonalna gospodarka rybacko wędkarska i kłusownictwo 

Czynnik ten obecnie ma niewielkie znaczenie z uwagi na „szczątkowość” ichtiofauny. 
Niemniej jednak, zaleca się kontrolę działalności gospodarzy wody pod kątem zgodności  
z ustawą wodno-prawną oraz współpracę ze strażą rybacką w celu zapobiegania 
kłusownictwu.  

Przeobrażenia herpetofauny 

Pomimo antropogenicznych zmian w krajobrazie, liczba gatunków płazów utrzymuje 
się w województwie śląskim od wielu lat na tym samym poziomie jakościowym (17 form), 
choć przy dużej dynamice liczebności ich populacji. Należy to zawdzięczać dużym obszarom 
leśnym i wodnym oraz powstawaniu licznych, nowych zbiorników wodnych, głównie 
zapadliskowych. Natomiast liczba gatunków gadów w ciągu ostatnich 40–50 lat uległa 
zmniejszeniu z 8 (lub 9, jeśli weźmiemy również pod uwagę nie potwierdzoną jaszczurkę 
zieloną) do 6. Do gatunków współcześnie wymarłych (lata 60.) na Górnym Śląsku należy 
żółw błotny, który jeszcze w latach 20. podawany był z 60 stanowisk Dolnego oraz Górnego 
Śląska i uważany za gatunek liczniejszy niż w innych obszarach Polski. Brakuje również 
węża Eskulapa, jeśli przyjąć że jego rozrodcza populacja w rezerwacie „Parkowe” koło 
Potoku Złotego (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) w ogóle dawniej występowała, a nie 
było to jakieś przypadkowe stwierdzenie. Jego obecność określono na podstawie jednego 
okazu złowionego w okolicach Złotego Potoku. Szczątki paleontologiczne tego gatunku  
z kilku stanowisk Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej świadczą, że w okresie ocieplenia 
polodowcowego był on pospolity w całym kraju.  

Wieloletnie badania ilościowe herpetofauny w Karpatach Polskich i na Górnym Ślą-
sku pozwalają ocenić sytuację poszczególnych gatunków. Aktualnie najbardziej zagrożone 
wymarciem gatunki to: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha 
paskówka i zielona oraz żaba śmieszka; z gadów – padalec zwyczajny, gniewosz plamisty  
i zaskroniec zwyczajny. Ich populacje wykazują sporadyczność w występowaniu i znikomą 
liczebność (poniżej 0,5%), co daje im małą szansę przeżycia ze względu na utraconą 
różnorodność genetyczną. Gniewosz plamisty jest gatunkiem bardzo rzadkim w skali całego 
kraju; uwzględniony został w najnowszym wydaniu Polskiej czerwonej księgi zwierząt wśród 
gatunków wysokiego ryzyka, narażonych na wyginięcie. W ciągu ostatnich kilku lat niektóre 
gatunki, jak traszka grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna i zaskroniec zwyczajny, 
wykazują tendencję do odradzania się. Z gadów najliczniejszymi są: jaszczurka żyworodna 
(46%), żmija zygzakowata (32%) oraz jaszczurka zwinka (21%). Pozostałe gatunki płazów – 
żaba trawna (22%), ropucha szara (27%), żaba jeziorkowa (14%), żaba wodna (8%) i żaba 

 349



moczarowa (6%), często masowo pojawiające się w zbiornikach wodnych podczas godów, 
wydają się być nie zagrożone. Praktyka jednak pokazuje, że nawet takie populacje płazów 
mogą wyginąć w krótkim czasie. Wystarczy bowiem osuszyć, zasypać czy zatruć zbiornik 
wodny, gdy w pobliżu nie ma zastępczych wód powierzchniowych, a płazy rodowo (filo-
patrycznie) przywiązane do niego nie będą miały gdzie złożyć jaj. Niekiedy, wskutek silnego 
przywiązania do stałych miejsc rozrodu (tzw. filopatria), przy jednoczesnym deficycie 
czystych wód, płazy wchodzą na gody do zbiorników z zanieczyszczoną wodą (gnojowicą, 
detergentami, produktami naftowymi i in.). Mylnie jest to interpretowane jako ich zdolności 
adaptacyjne do zdegradowanych ekosystemów. Tymczasem po kilku sezonowych próbach 
rozrodu w takich niekorzystnych  warunkach, płazy zanikają. Wprawdzie osobniki w okresie 
postembrionalnym mogą żyć na lądzie przez kilka kolejnych lat, ale populacja nie uzupeł-
niana i ograniczana przez drapieżniki, pasożyty i czynniki fizyczne, stopniowo wymiera.  
W szacowaniu wielkości ich populacji warto również zwrócić uwagę na fakt, iż godowa 
skupiskowość płazów może prowadzić do mylnych wniosków o dobrej kondycji ich populacji. 
Często okazuje się, że dany zbiornik jest jedyny w okolicy i mimo dużej liczby osobników 
godujących, jego likwidacja będzie równoznaczna z eksterminacją całej populacji rozrodczej 
płazów na tym terenie. Analogicznie można wytępić płazy, niszcząc ich zimowiska wodne lub 
lądowe.  

Płazy i gady występują obecnie w województwie śląskim w coraz liczniejszych 
populacjach, nawet w obrębie dużych miast przemysłowych. Od kilku lat postępująca 
likwidacja przemysłu z eliminowaniem uciążliwych emitorów sprzyja przyrodzie. Gatunki 
rzadko dawniej widywane, np. kumak nizinny, traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, 
zaskroniec zwyczajny, pojawiają się ostatnimi laty zdumiewająco częściej niż 10 lat temu. 
Dawne, szczątkowe populacje lokalne i osobniki migrujące w poszukiwaniu wód na rozwój  
z odwodnionych obszarów leśnych spowodowały skok demograficzny płazów w miastach. 
Wtórne, zastępcze środowiska miejskie, wobec zaniku i niszczenia środowisk naturalnych, 
mogą się stać refugiami płazów w których przetrwają one trudny dla nich okres degradacji 
siedlisk. W przyszłości, jeśli zaistniałaby taka konieczność, można będzie je zlikwidować, ale 
wcześniej spełnią bardzo ważną rolę banku genów dla rekultywowanych siedlisk.       

Pomimo stosunkowo dobrej sytuacji w województwie, płazy i gady nadal są grupą 
zagrożoną wyginięciem. Przede wszystkim występuje stałe niebezpieczeństwo likwidowania 
ich miejsc rozrodu (zwłaszcza płazów), szczególnie w obrębie miast GOP–u (zbiorniki 
zapadliskowe i powyrobiskowe zasypuje się w związku z budownictwem, przemysłem, 
budową dróg itp.). Aktualnie obserwowana jest tendencja do zasypywania akwenów 
uważanych za nieużytki. Na obszarach leśnych zainteresowane są tym nadleśnictwa, gdyż 
rozliczane są z wyprodukowanego drewna, a resort górnictwa jest zobowiązany do naprawy 
szkód górniczych, po czym teren się rekultywuje w kierunku leśnym. Często stosuje się 
połowiczne rozwiązania – na zabagnienia i płycizny zapadlisk wysypuje się skałę płonną, 
formując z niej brzegi i dzieląc duże rozlewiska groblami na mniejsze stawy (np. w okolicach 
Halemby, Tychów-Czułowa). Silne zasiarczenie skały płonnej powoduje szybki proces zmian 
hydrobiologicznych, a w efekcie zanik płazów. Są to więc wygodne, darmowe zwałowiska 
wszelakich odpadów, pomimo iż prawo zabrania wprowadzania śmieci i zanieczyszczeń (bez 
zastosowania geofolii i odpowiedniego drenażu – chroniących wody gruntowe i głębinowe 
przed skażeniem) do nie urządzonych wyrobisk ziemnych. Tymczasem likwidację takich 
akwenów, najczęściej o ustabilizowanej strukturze ekologicznej, należy uważać za szcze-
gólną szkodę, podwójną degradację środowiska – raz gdy powstało zapadlisko lub 
wyrobisko, przy jednoczesnym odwodnieniu sąsiednich gruntów i ponownie, kiedy zasied-
lony organizmami i zrównoważony ekologicznie zbiornik zasypano.  

Szczególnie groźne dla herpetofauny są przekształcenia ekosystemów na dużych 
obszarach, np. wylesienia, osuszanie ciągów zbiorników wodnych i mokradeł, regulacje 
naturalnie meadrujących rzek, a ponadto chemizacja rolnictwa i leśnictwa. 
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Wiele powierzchni leśnych, łąkowych, bagiennych i torfowiskowych w województwie ślą-
skim charakteryzuje mocne przesuszenie z powodu przeprowadzonych melioracji. Współ-
czesa wiedza o ekosystemach wskazuje na konieczność ochrony istniejących, a nawet 
odtwarzania zniszczonych terenów źródliskowych, dorzeczy, dużych i drobnych torfowisk, 
bagienek itp. Prace nad renaturyzacją dawniej osuszonych obszarów poprzez likwidację 
urządzeń odwadniających i podtapianie terenów podejmuje się obecnie w wielu krajach, np. 
w Belgii, Danii, Holandii, Niemczech. Dzięki stosowanym aktualnie metodom pozwalającym 
na uzyskiwanie ogromnej wydajności z upraw, nie ma potrzeby eksploatowania gleb niskiej 
jakości, które pozyskuje się przez osuszanie terenów podmokłych. 

Stopniowo poprawia się jakość wód w województwie, niegdyś silnie zanieczyszczonych 
ściekami przemysłowymi i komunalnymi. Większość rzek i strumieni w rejonach przemy-
słowych jest uregulowana i zanieczyszczona już w pobliżu źródeł. Konieczna jest zatem ich 
renaturyzacja.  

Nielegalne wysypiska odpadów bytowych i przemysłowych (np. skały płonnej) na 
obrzeżach lasów oraz brzegach rzek i „dzikich stawów”, przyczyniają się do chronicznego 
zatruwania i zanieczyszczania najbardziej wartościowych dla herpetofauny biotopów – 
brzeżnej strefy lasów i wód. 

Stosowanie środków chemicznych (pestycydów) w gospodarce rolnej i leśnej, wyko-
rzystywanie herbicydów do odchwaszczania poboczy dróg i torowisk, czy też środków 
chemicznych przeciwko gołoledzi, ma wpływ na fizjologię tych zwierząt. Zwłaszcza płazy, ze 
względu na nagą i wilgotną skórę, są bardzo wrażliwe na czynniki chemiczne. Będąc czułym 
indykatorem zmian w środowisku, niejednokrotnie reagują na nie wymieraniem. 

Poważnym problemem jest również stopniowa fragmentacja siedlisk, szczególnie w przy-
padku płazów występujących na obszarach silnie zurbanizowanych. Trwałość populacji  
w zurbanizowanym otoczeniu jest wątpliwa. Liczne stawy  miejsko-przemysłowe (miejsca 
rozrodu), winny być połączone „zielonymi pomostami” z łąkami i lasami (żerowiska, kryjówki), 
które najczęściej są poza miastami. Zapewniłoby to izolowanym populacjom możliwość 
ekspansji terytorialnej, migracji na żerowiska i dopływu innych osobników z zewnątrz. 

Bezpośrednią eksterminację tych zwierząt powoduje ruch samochodowy w miejscach,  
w których drogi przecinają ich naturalne trasy migracji do stałych godowisk, zimowisk, bądź 
na żerowiska. Ginie wówczas nawet do 80% lokalnych populacji, doprowadzając w efekcie 
do ich całkowitego zaniku. 

Inne szkodliwe czynniki to: zanik mozaiki środowisk w efekcie odchodzenia od tradycyj-
nego, ekstensywnego modelu rolnictwa w kierunku rolnictwa wielkoobszarowego i mono-
kulturowego, kurczenie się obszarów cennych przyrodniczo wokół miast i zakładów prze-
mysłowych, odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do gleby, 
zakopywanie do gleby szkodliwych substancji, wypalanie roślinności trawiastej i szuwarowej. 
Stopniowa likwidacja uciążliwych zakładów poprawia sytuację siedliskową wielu form życia, 
pojawiają się gatunki dawniej uważane za rzadkie. np. kumak nizinny czy zaskroniec zwy-
czajny. Pozwala to mieć nadzieję na uratowanie płazów i gadów, a w dalszej konsekwencji 
wykorzystanie materiału genetycznego do rewitalizacji innych, zniszczonych obszarów. 

 ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I SPOSOBU UŻYTKOWANIA TERENU POD 

KĄTEM OCHRONY HERPETOFAUNY 

  Strategicznym sposobem ochrony płazów i gadów w województwie śląskim winno być 
zabezpieczenie dużych obszarów leśnych i ich ekotonalnego sąsiedztwa. W tym celu 
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należałoby powołać kolejne parki krajobrazowe (np. Lasów Lublinieckich) oraz dwa parki 
narodowe: Jurajski Park Narodowy, którego ustanowienie jest pilną potrzebą oraz Park 
Narodowy Doliny Wisły z częścią Beskidu Śląskiego, systemami stawów nadwiślańskich 
wraz z sąsiednimi ekosystemami łąkowo-bagienno-torfowiskowymi (tzw. Żabi Kraj) oraz 
Puszczą Pszczyńską jako jego otuliną.  

1. Cenne dla herpetofauny biotopy wodne i lądowe, jeśli nie są chronione, powinny być 
objęte odpowiednią formą ochrony, np. użytki ekologiczne. W przypadku większych 
obszarów można zastosować strategię ochrony płazów i gadów przy pomocy innych 
gatunków, powszechnie lubianych, bądź symbolicznych (tzw. „gatunków sztandaro-
wych”). Dla przykładu, bocian biały wymaga dużej powierzchni łąkowo-bagienno- 
-wodnych ekosystemów, z jakich korzystają także płazy i niektóre gady. W tym celu 
rewitalizacji poddać się winno podmiejskie obszary np. między Tychami a Lędzinami, 
w Katowicach-Podlesiu, Gostyni, Murckach, w okolicach Mikołowa, czy też Tarnow-
skich Gór, gdzie są jeszcze gniazda tego ptaka, ale zmeliorowane oraz odwodnione 
przez górnictwo łąki wykazują deficyt pokarmu i bociany nie zawsze mogą wyżywić 
potomstwo.   

2. Należy dążyć do łączenia kompleksów leśnych, uzupełniając wolne przestrzenie 
także pomiędzy małymi płatami leśnymi, zachowując tym samym korytarze ekolo-
giczne umożliwiające swobodną migrację zwierząt. Również lokalne trasy migracji 
herpetofauny, łączące różne ekosystemy i niejednokrotnie przebiegające blisko 
obszarów zabudowanych, należy chronić przed innym użytkowaniem niż przy-rod-
nicze. 

3. Należałoby odtworzyć przynajmniej niektóre systemy stawów hodowlanych w obrębie 
tzw. „sztucznego pojezierza śląskiego”, jakie istniały wzdłuż każdego strumyka i rzeki 
do czasu ich zanieczyszczenia przez przemysł. Ich groble bywają jeszcze dobrze 
zachowane w wielu dolinach.  

4. Należy zachować wszelkie zbiorniki wodne wraz z ich stosunkowo rozległym otocze-
niem leśno – łąkowo – bagiennym, skalistym, także w miastach i osiedlach, gdzie 
powstały wskutek szkód górniczych. Wskaźnikiem, że zbiornik jest lub potencjalnie 
może być biotopem rozrodu płazów jest obecność w nim czystej wody. Zbiorników 
zanieczyszczonych również nie należy likwidować, ale przeznaczyć do rewitalizacji, 
gdyż w ich otoczeniu mogą przez jakiś czas żyć płazy przywiązane do tych siedlisk 
dzięki właściwościom filopatrycznym. Jeżeli dany zbiornik nie może być zachowany, 
należy przenieść faunę do zastępczych, nowo zbudowanych biotopów.   

5. Korzystne jest tworzenie na obrzeżach lasów, zagajników i na polanach  uniwer-sal-
nych zbiorników – poideł dla zwierzyny leśnej oraz zbiorników i rowów przeciw-
pożarowych lub przeznaczanie na taki cel stawów zapadliskowych, glinianek, żwi-
rowni i innych ziemnych wyrobisk.  

6. Należy rewitalizować zniszczone cieki wodne i udostępniać ich niektóre odcinki dla 
płazów poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej oraz wykonanie w ich obetono-
wanych korytach uchyłków z rozlewiskowymi stawkami. 

7. Należy poddać całkowitej ochronie tereny źródliskowe, doliny potoków i wododziały, 
tak górskie jak i wyżynne oraz chronić misy źródlane i młaki przed wykonywaniem  
w nich samociśnieniowych ujęć wodociągowych, które katastrofalnie osuszają stoki  
i powodują zanik niektórych gatunków. 

8. Należy zaprojektować z myślą o herpetofaunie odpowiednie otoczenie łąkowo-leśne 
dla miejsko-przemysłowych zbiorników wodnych. „Dzikie stawy” powinno się wkom-
ponować w zieloną, parkową część miasta; wydzielić wokół nich możliwie największą 
przestrzeń, a jeśli jest zdegradowana to dokonać jej renaturyzacji. Należy starać się, 
żeby w okolicy zachować ciągłość kilku zbiorników wodnych oraz za pośrednictwem 
lądowych ciągów przyrodniczych uzyskać łączność z większymi obszarami przy-
rodniczymi, głownie lasami. Jeśli wokół stawu jest park, zagajnik lub łąka, to powinno 
się ograniczyć wykaszanie roślinności zielnej; ponadto powinny być w otoczeniu 
kryjówki letnie i zimowe (może nawet specjalnie zaprojektowane). Przyjaznymi sied-
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liskami płazów są działki pracownicze, jeśli stwarzają im możliwości przechodzenia 
poprzez poszczególne ogródki oraz jeśli posiadają oczka wodne. Należy budować 
drobne stawki ozdobne w parkach i ogrodach, ale powinny być one dość głębokie, 
żeby zimą nie przemarzały do dna. Przestrzeń wokół nich powinna być zagospo-
darowana przyrodniczo i zawierać m.in. potencjalne kryjówki letnie i zimowe (hi-
bernakula) dla tych zwierząt. Należy raczej tworzyć ciągi takich zbiorniczków wod-
nych, aby umożliwić kontakty międzypopulacyjne. Podobnie śródmiejskie poprze-
mysłowe zbiorniki wodne mogą być przyjazne dla tych zwierząt jeśli będą miały 
dobrze zaprojektowane otoczenie łąkowo – parkowe lub leśne. Również nad zbiorni-
kami przemysłowymi można zbudować z elementów „odpadowych”, np. niepotrzeb-
nych płyt budowlanych, specjalne miejsca hibernacji dla płazów i gadów. 

9. Należy preferować bioróżnorodność w ekosystemach; w agrocenozach starać się 
utrzymać mozaikowość biotopów refugialnych (miedze, zadrzewienia i zakrzewienia 
śródpolne, łąkowe i nadrzeczne, młaki i oczka wodne, kamieniste kępy na halach 
górskich);  rekultywować hałdy itp. 

10. Należy preferować bioróżnorodność gatunkową oraz różnowiekowość obszarów 
leśnych i małych lasków wiejskich. Nie usuwać powalonych drzew, rozkładających się 
pniaków i karpiny, gdyż są one naturalnymi letnimi i zimowymi kryjówkami płazów i 
gadów.  

11. W Beskidach powinno się pozostawić niektóre nieużytki, powiatrołomowe halizny, czy 
też nie uprawiane tereny rolnicze naturalnej sukcesji w celu powiększenia stref 
ekotonalnych.  

12. Należy ograniczać masakry płazów i gadów na drogach, stosując odpowiednie 
rozwiązania techniczne (zielone mosty, przejścia tunelowe itp.).  

Przeobrażenia awifauny (ornitofauny) 

Obserwowane zmiany w awifaunie regionów mają różną intensywność. Najbardziej 
widoczne są te, które przebiegają bardzo gwałtownie i związane są ze wzrostem liczebności, 
jak np. ekspansja sierpówki, bądź ginięciem jakiegoś gatunku, jak obserwowane ostatnio 
zanikanie podgorzałki. Z reguły w takich przypadkach brak jest jednoznacznych przyczyn 
tych zjawisk i najprawdopodobniej są one wynikiem działania wielu czynników środowis-
kowych i antropogenicznych. Zmiany liczebności większości gatunków ptaków odbywają się 
wolniej i trendy zauważalne są jedynie w dłuższych okresach. Nakładają się na to także 
fluktuacje liczebności w krótszych okresach i obraz zmian w dziesięcioleciach często zależy 
od rejonu kraju i kontynentu, w którym jest analizowany.  

Na obszarze województwa śląskiego nie było prowadzonych badań w kierunku 
ustalenia zmian liczebności ptaków w powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzennym. 
Dane historyczne o liczebności ptaków są niepełne, najstarsze pochodzą z początku XX 
wieku, a dokładniejsze oceny liczebności obejmują jedynie ostatnie 20 lat. Niemniej jednak 
można wskazać ogólne trendy, jakie ujawniły się podczas ostatnich dziesięcioleci. Oddzia-
ływanie na te trendy poprzez umiejętne planowanie przestrzenne często może być ogra-
niczone ze względu na brak możliwości wpływania na sposoby gospodarowania w niektórych 
środowiskach. 

ŚRODOWISKA WODNO-BŁOTNE. W województwie śląskim funkcjonuje kilka dużych 
zbiorników wodnych powstałych w wyniku przedzielenia rzeki zaporą. Największy zbiornik 
zaporowy – Zbiornik Goczałkowice powstał w roku 1956 i ma on największe znaczenie dla 
ptaków wodno-błotnych w całym województwie. Powstanie tego zbiornika i prowadzona na 
nim gospodarka, od początku nie dopuszczająca masowej rekreacji na zbiorniku, umożliwiły 
gniazdowanie wielu gatunków ptaków. W ostatnim dziesięcioleciu gniazdowało tam aż 7 
zagrożonych w kraju gatunków. Tym samym zbiornik ten jest najważniejszą ostoją ptaków w 
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województwie śląskim i jednocześnie stanowi ważny element ostoi ptasiej o znaczeniu 
międzynarodowym – Doliny Górnej Wisły. 

Stawy hodowlane charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością i obecnością siedlisk 
wielu zagrożonych gatunków ptaków. Na stawach w województwie śląskim  występuje aż 9 
zagrożonych gatunków. Istniejące już od wieków stawy są trwałym elementem w krajobrazie 
tej części Polski. Prowadzona gospodarka hodowlana wymusza działania, które niekiedy 
drastycznie zmieniają charakter stawu (remont lub przebudowa stawu), doprowadzając do 
zaniku wielu gatunków ptaków, a nawet całkowitego opustoszenia stawu. Stawy charak-
teryzują się dużą dynamiką i przy korzystnych uwarunkowaniach mogą tam bardzo szybko 
powstać siedliska dogodne dla różnych gatunków. Obecnie na stawach prowadzona jest 
gospodarka nastawiona na produkcję ryb, nie uwzględniająca konieczności zachowania 
siedlisk ptaków, stąd też czasami, na niektórych stawach, dochodzi do zniszczenia takich 
siedlisk.  

Doliny rzeczne (nawet doliny małych cieków wodnych) są ważnym miejscem dla 
ptaków zarówno lęgowych, jak i zimujących. W ostatnich latach ten typ środowiska był naj-
bardziej dewastowany w województwie śląskim. Masowe składowanie odpadów górniczych 
(skała płonna) w dolinach małych rzek (Kłodnica, Kochłówka, Bytomka) jak i wzdłuż Odry 
powoduje bezpowrotne zniszczenie ich wcześniejszego charakteru i wielu cennych siedlisk 
ptaków.  

ŚRODOWISKA LEŚNE. Ogromna większość lasów w województwie śląskim są to lasy,  
w których gospodarkę prowadzi przedsiębiorstwo Lasy Państwowe o zhierarchizowanej 
strukturze zarządzania. Gospodarka w lasach w XX wieku nastawiona była głównie na 
pozyskanie drewna i odnawianie zasobów leśnych. Określenie wieków rębności drzewo-
stanów w momencie, kiedy drzewa osiągają wiek dojrzały i przestrzeganie operatów 
urządzeniowych doprowadziło do tego, że obecnie udział starodrzewi jest niewielki. Zagro-
żone gatunki ptaków związane z lasami wymagają z reguły obecności drzew, które znacznie 
przekroczyły wiek rębności, np. sosna powyżej 100 lat. Nielicznie obecne w lasach woje-
wództwa śląskiego gatunki (bielik, głuszec, włochatka) występują jedynie w najstarszych 
fragmentach rozległych kompleksów leśnych. 

Planowanie gospodarki w lasach wykracza poza możliwości planowania przes-
trzennego w oparciu o funkcjonujące przepisy prawne. Kształtowanie przestrzeni w lasach 
odbywa się na innych zasadach niż kształtowanie przestrzeni poza tymi obszarami. 
Gospodarkę leśną należałoby prowadzić, tak, aby: 

• rygorystycznie przestrzegać zakazów w strefach ochronnych wokół gniazd gatunków 
strefowych, 

• zachować najcenniejsze fragmenty starodrzewi (o strukturze najbardziej zbliżonej do 
naturalnej i zgodne z siedliskiem), aż do ich samoistnego rozpadu, 

• umożliwić tworzenie się starodrzewi w przyszłości (podnieść wiek rębności 
drzewostanów), 

• pozostawiać fragmenty niezalesione, polany śródleśne, podmokłe łąki, torfowiska, 
• łąki i polany śródleśne były koszone raz w roku, 
• na zrębach pozostawiać grupy drzew jako elementy wzbogacające przyszłe lasy  

w starsze drzewa, 
• pozostawiać dziuplaste drzewa, a odpady zrębowe w stosach, 
• nie osuszać lasów na terenach podmokłych,  
• planować odnawianie lasów zawsze zgodnie z siedliskiem, 
• nie regulować potoków i cieków leśnych, 
• zachować starorzecza i tereny zalewowe w pobliżu cieków, 
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• nie dopuszczać do zabudowy dolin rzecznych w lasach, szczególnie przez zabudowę 
typu rekreacyjnego. 

Takie podejście zapewni ochronę siedlisk nie tylko najbardziej zagrożonych gatunków 
ptaków, ale również wielu innych nielicznie występujących w województwie, takich jak: 
trzmielojad, kobuz, żuraw, samotnik, siniak, dzięcioł średni, dzięcioł czarny i muchołówka 
mała. 

ŚRODOWISKA ROLNICZE. Ten typ środowiska zajmuje największą powierzchnię w woje-
wództwie, jednak nie występują tam gatunki zagrożone. Z środowiskiem tym związanych jest 
wiele gatunków ptaków, które wykazują znaczący regres liczebności w krajach Europy 
Zachodniej. Są to gatunki, które obecnie w Polsce i w województwie śląskim mają stabilne,  
a czasem nawet bardzo liczne populacje: bocian biały, kuropatwa, przepiórka, derkacz, 
krwawodziób, turkawka, płomykówka, pójdźka, skowronek, dymówka, świergotek polny, 
kląskawka, muchołówka szara, gąsiorek, srokosz, ortolan. Intensyfikacja rolnictwa, łączenie 
pól uprawnych w wielkoobszarowe monokultury, likwidacja miedz, zakrzaczeń i zadrzewień 
śródpolnych, osuszanie dużych obszarów, zasypywanie oczek wodnych są głównymi 
przyczynami zanikania tych gatunków. Zauważalny w ostatnich latach wzrost powierzchni 
obszarów rolnych, które pozostają nieużytkowane, również wpływa niekorzystnie na ptaki 
związane z tym środowiskiem. Zachowanie dotychczasowych form użytkowania (wypas 
krów, koszenie łąk itp.) zapewni istnienie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki do lęgów 
(np. kulika wielkiego). 

ŚRODOWISKA POPRZEMYSŁOWE. W pobliżu ośrodków przemysłowych w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci powstało wiele środowisk antropogenicznych. Wypełnione wodą 
zapadliska powstałe nad wyrobiskami górniczymi, osadniki przemysłowe i żwirownie są 
obecnie w wielu miejscach trwałymi elementami krajobrazu. Niektóre z nich na skutek 
spontanicznej sukcesji roślinności stały się wyjątkowymi miejscami dla ptaków. 
Najcenniejszym takim miejscem są Żabie Doły, które kwalifikują się jako ostoja o randze 
regionalnej. Prowadzenie przymusowej rekultywacji takich miejsc, w których już rozwinęły się 
siedliska dogodne dla ptaków, powoduje odwrotny skutek od zamierzonego i bezpowrotne 
niszczenie tych siedlisk. 

Możliwe scenariusze zmian w awifaunie pod wpływem działalności człowieka 
związane są głównie ze zmianami w siedliskach. Trudno jest jednak przewidzieć nowe 
uwarunkowania, jakie pojawią się i będą miały istotny wpływ na siedliska ptaków. Plano-
wanie zmian sposobu prowadzenia gospodarki w danym miejscu, czy przeobrażenie po-
wierzchni ziemi w danej ostoi będzie niewątpliwie wpływać negatywnie na obecne tam ptaki, 
a w większości przypadków spowoduje ich trwałe zniknięcie. Poważnym zagrożeniem na 
terenach wodno-błotnych, czyli tych o największej bioróżnorodności, jest zmiana funkcji 
zbiorników wodnych i przekształcanie ich w miejsca masowej rekreacji, które drastycznie 
wpłynie nie tylko na ptaki ale i na całą bioróżnorodność tych miejsc. 

OGÓLNE ZALECENIA DO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POWIĄZANIU Z OCHRONĄ SIEDLISK 
PTAKÓW: 

Poniżej podano ogólne zalecenia (głównie zakazy), które mają zastosowanie na 
różnych poziomach planowania przestrzennego, zarówno w skali całego województwa, jak i 
w skali gminy: 

• nie osuszać terenów podmokłych,  
• nie lokować inwestycji i zabudowy mieszkaniowej w dolinach rzecznych,  
• nie regulować rzek, nawet najmniejszych cieków,  
• nie likwidować szuwarów nadbrzeżnych na zbiornikach wodnych, 
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• zabronić składowania odpadów przemysłowych (głównie skały płonnej) w dolinach 
rzek i cieków, 

• nie rekultywować obszarów zapadliskowych powstałych na skutek działalności 
górniczej, jeśli nie powodują one zagrożeń, a jedynie „muszą” być rekultywowane 
zgodnie z ustawą,  

• pozostawiać jak najwięcej starych drzew (szczególnie tych z dziuplami) w lasach, 
parkach i remizach śródpolnych, 

• pozostawić jak największy obszar o tradycyjnym (dotychczasowym) sposobie 
zagospodarowania rolniczego, w tym także stawy hodowlane, 

• nie wprowadzać rozproszonej zabudowy,  
• nie przeznaczać nowych obszarów do celów rekreacyjnych, a jedynie rozszerzać je 

w miejscach, gdzie teren został już zagospodarowany w tym kierunku. 

Na każdym zbiorniku wodnym (poza stawami hodowlanymi), jeśli to tylko możliwe, 
należałoby wyznaczyć obszar, który powinien być wyłączony z rekreacji i pełnić rolę ostoi 
ptaków w skali lokalnej. Najczęściej na zbiornikach zaporowych jest to tzw. cofka. Na zbior-
niku Poraj zaproponowano już taką strefę ochronną (Czyż 1994), a podobne można utwo-
rzyć na Zbiornikach: Przeczyce, Paprocany, Żywieckim i Porąbka. Na zbiornikach zapo-
rowych, żwirowniach i stawach, jeśli jest to możliwe ze względów technicznych, należy dążyć 
do tego, aby powstały tam wyspy, które mogą być miejscem lęgów wielu gatunków ptaków, 
w tym zagrożonych (np. ślepowrona). 

Zastosowanie tych zaleceń umożliwi zachowanie siedlisk ptaków, w tym także 
gatunków zagrożonych oraz wydatnie wpłynie na zachowanie i wzrost bioróżnorodności. 

Przeobrażenia teriofauny 

Zmiany bogactwa gatunkowego 

Obecny stan teriofauny województwa jest wypadkową szeregu czynników, związa-
nych głównie z działalnością człowieka. Czynniki te miały odmienny wpływ na poszczególne 
grupy fauny definiowane taksonomicznie lub siedliskowo. Ich skutkiem było całkowite 
wymarcie na omawianym terenie 2 rodzimych gatunków ssaków (suseł moręgowany, żbik) 
oraz pojawienie się 5 obcych geograficznie gatunków. Dwa z nich (jeleń sika i daniel) zostały 
świadomie introdukowane, zaś trzy dalsze (piżmak, norka amerykańska, jenot) pojawiły się 
tu drogą migracji z położonych poza granicami kraju miejsc pierwotnej introdukcji lub ucieczki 
z hodowli. Dwa rodzime gatunki (żubr i bóbr europejski) zostały przywrócone na teren 
województwa drogą reintrodukcji lub hodowli, po ich całkowitym wytępieniu w stanie dzikim. 
Dane na temat zmian areałów występowania i liczebności poszczególnych gatunków są 
jednak wyrywkowe i w większości dotyczą ostatnich lat; dla wielu ssaków brak jakichkolwiek 
danych ilościowych. 

Duże drapieżniki 

NIEDŹWIEDŹ. W nizinnej części województwa śląskiego niedźwiedzie zostały 
wytępione pod koniec XVIII wieku. O wiele lepiej sytuacja wyglądała w karpackiej części 
województwa. W lasach dóbr żywieckich polowano na niedźwiedzie jeszcze na początku XX 
wieku, np. w 1908 roku zabito jednego osobnika w okolicach Okrajnika. Po pierwszej wojnie 
światowej liczba obserwacji niedźwiedzi dramatycznie spadła. Po II wojnie światowej 
sytuacja niedźwiedzi poprawiła się. W latach 60. XX wieku, pojedyncze osobniki 
obserwowano nawet w Beskidzie Śląskim. Na stałe niedźwiedzie powróciły do Beskidu 
Żywieckiego w latach 80. ubiegłego stulecia. 
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WILK. Wilki przez wieki były tępione w całej Polsce, a ich populacja odradzała się  
w latach wojen i społecznych niepokojów, kiedy to mniej uwagi poświęcano ich eksterminacji. 
W latach pięćdziesiątych XX stulecia rozpoczęto osławioną „akcję wilczą” (ustawowe 
tępienie), której konsekwencją było zredukowanie liczebności wilków do ok. 100 osobników 
w całej Polsce, w latach siedemdziesiątych. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych na terenie obecnego województwa śląskiego wilki występowały w Lasach 
Pszczyńsko-Kobiórskich, w Lasach Nadleśnictwa Rudy oraz w Beskidzie Śląskim i Ży-
wieckim. W części nizinnej województwa wilki zostały całkowicie wytępione w połowie lat 
dziewięćdziesiątych. W Beskidzie Żywieckim populacja wilków stopniowo odradzała się w la-
tach osiemdziesiątych, pojedyncze osobniki notowano również w Beskidzie Śląskim i Małym, 
gdzie były jednak zazwyczaj odstrzeliwane. Po objęciu wilków ochroną możliwe stało się 
odbudowanie populacji poza Beskidem Żywieckim. W 1996 roku para wilków skolonizowała 
masyw Baraniej Góry i Skrzycznego, tworząc tu pierwszą od wielu lat stałą watahę. Wataha 
ta rozwijała się pomyślnie w późniejszych latach. W Beskidzie Żywieckim rozwój populacji 
ograniczany jest odstrzałami po stronie słowackiej. 

RYŚ. Rysie już od początku XX wieku występowały jedynie w beskidzkiej części 
województwa. Na stałe zamieszkiwały wyłącznie Żywiecki Park Krajobrazowy, natomiast  
w Beskidzie Śląskim, Małym i Makowskim notowane były sporadycznie. W 2001 roku 
zanotowano obecność rysi w Beskidzie Śląskim, w masywie Czantorii przy granicy polsko- 
-czeskiej, a także w masywie Baraniej Góry i Skrzycznego. 

Drobne i średnie, naziemne ssaki leśne 

Prawdopodobnie w ciągu ostatnich 200 lat liczebność tych gatunków znacznie spadła 
na skutek zmniejszenia się powierzchni lasów (rozwój rolnictwa i przemysłu) oraz na skutek 
intensyfikacji gospodarki leśnej (zręby zupełne, masowe sadzenie sosny na siedliskach 
żyznych i mezofilnych lasów). Ta ostatnia wpłynęła negatywnie zwłaszcza na pilchowate. 
Stosowanie rębni częściowej wielkopowierzchniowej w buczynach spowodowało ustąpienie 
popielicy z przeważającej części jej nizinnych stanowisk; prawdopodobnie zmniejszyła się 
też (w porównaniu z początkiem XX wieku) liczba stanowisk koszatki. W XIX wieku z terenu 
województwa zniknął też żbik, występujący w Beskidach (być może na skutek tępienia go 
jako szkodnika łowieckiego). W latach 50. XX wieku na teren województwa dotarł jenot 
(migrujący ze wschodniej części kraju), tworząc tu stabilne i ekspansywne populacje. W la-
tach 1998-2003 zarejestrowano wzrost liczebności lisa z (5387 do 8013 osobników), co 
wiąże się z okresowym rozrzucaniem w lasach szczepionki przeciwko wściekliźnie, będącej 
głównym czynnikiem ograniczającym liczebność populacji tego gatunku. 

Drobne i średnie ssaki naziemne siedlisk otwartych 

Pierwotnie zanik lasów sprzyjał przedstawicielom tej grupy zwierząt. Ssaki te posze-
rzały swój areał w związku z ekspansją rolnictwa i (być może) terenów poprzemysłowych. 
Jednak intensyfikacja rolnictwa w drugiej połowie XX wieku doprowadziła do odwrócenia ich 
trendów populacyjnych i obecnie są one być może bardziej zagrożone niż gatunki leśne. 

CHOMIK EUROPEJSKI. W ostatnich latach obserwuje się ustępowanie chomika ze zna-
cznej części jego stanowisk w całej Polsce. Prawdopodobnie trend ten dotyczy również 
województwa śląskiego. 

SUSEŁ MORĘGOWANY. Na przełomie XIX i XX w. stanowiska susła znane były z okolic 
Popielowa (dziś dzielnica Rybnika), Mysłowic, Łabędów (dziś dzielnicy Gliwic) i Świbia. 
Zanikły one w ciągu następnych 20 lat, prawdopodobnie m.in. na skutek rozwoju 
przestrzennego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Niewielkie kolonie zachowały się w 
byłych powiatach rybnickim, gliwickim, tarnogórskim i lublinieckim do lat 1922-24. Ich zanik 
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na terenach nie objętych rozwojem GOP, związany był z masowym zaorywaniem ugorów, 
ekstensywnych pastwisk i miedz oraz rozszerzaniem się areału upraw roślin okopowych. Do 
lat 50-tych XX wieku suseł moręgowany z pewnością ustąpił z terenów obecnego 
województwa śląskiego, zaś do końca lat 70. wyginął całkowicie na terenie naszego kraju 
(ostatnie ostoje na terenie województwa opolskiego). 

ZAJĄC SZARAK. W latach 1998-2003 zaobserwowano stały, drastyczny spadek 
liczebności tego gatunku w całym województwie (mierzony pięciokrotnym spadkiem 
pozyskania łowieckiego – z 5843 do 1673 osobników). Jest to tendencja charakterystyczna 
dla całej Polski i (prawdopodobnie) Europy Środkowej. 

Ssaki terenów wodno-błotnych 

Prawdopodobnie większość tych gatunków zmniejszyła w ciągu ostatnich 200 lat 
swoją liczebność, na skutek zaniku siedlisk (melioracje) oraz wzrastającego zanieczysz-
czenia wód. Z drugiej strony, na liczebność ssaków wodno-błotnych mógł pozytywnie 
wpłynąć rozwój sieci stawów rybnych, zwiększających powierzchnię siedlisk zastępczych  
i (w przypadku wydry) dostępność pokarmu. W ostatnich kilkunastu latach trend ten mógł 
ulec odwróceniu dzięki poprawie czystości wielu zbiorników i cieków wodnych. Na temat 
większości gatunków brak jednak jakichkolwiek danych. 

BÓBR. Został prawdopodobnie całkowicie wytępiony lub wymarł na terenie woje-
wództwa do początków XX wieku lub wcześniej. Dopiero w latach 90. XX wieku gatunek ten 
został reintrodukowany w dorzeczach niektórych rzek województwa, zarówno w części 
nizinnej jak i górskiej (w liczbie kilkunastu rodzin). Obecnie bóbr samoistnie rozszerza swój 
areał występowania i liczebność, podobnie jak w całej Polsce. 

NORKA AMERYKAŃSKA. Pierwsze osobniki pojawiały się w Polsce w drugiej połowie XX 
wieku, jako uciekinierzy z hodowli (niewykluczone, że również na terenie województwa 
śląskiego, brak jednak na ten temat jakichkolwiek danych). Właściwy okres ekspansji norki 
amerykańskiej datuje się na lata 80. (po powstaniu wtórnego zasięgu na Białorusi), co 
doprowadziło do powstania ekspansywnych populacji na terenie całego kraju. 

PIŻMAK. Środkowoeuropejska populacja tego gatunku pochodzi od osobników 
zbiegłych z hodowli w Czechach w 1905 roku. Do roku 1927r. piżmaki zasiedliły już teren 
obecnego województwa śląskiego (Dolina Odry koło Raciborza), po czym kontynuowały 
udaną ekspansję na pozostałe regiony kraju. W latach 80. i 90. XX w. odnotowano w Polsce 
drastyczny spadek liczebności piżmaka, co wiązano niekiedy z ekspansją jego naturalnego 
wroga – norki amerykańskiej. W latach 1998-2003 liczebność piżmaków w województwie 
śląskim nie wykazywała jednak żadnych ukierunkowanych trendów a tylko nieznaczne 
wahania (od 3514 do 4071 osobników). 

WYDRA. Gatunek ten w drugiej połowie XX wieku był bardzo nieliczny na terenie 
województwa i znany z zaledwie kilku stanowisk. Obecnie prawdopodobnie zwiększył swoją 
liczebność i areał występowania. 

Nietoperze 

Dokładniejsze zmiany liczebności znane są wyłącznie dla gatunków hibernujących  
w jaskiniach, w których prowadzony jest monitoring ich liczebności. Pierwsze wyniki liczeń  
z jaskiń Beskidu Śląskiego i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej znane są już z lat 50. i 70. 
XX wieku. Porównanie tych dwóch okresów (oraz regularnych liczeń jakie prowadzone są od 
połowy lat 80.) wskazuje na sześcio- lub dziesięciokrotny spadek liczebności nocka dużego  
i podkowca małego, jak również niemal zupełny zanik nocka orzęsionego na większości 
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stanowisk. Zjawisko to wiązano z masowym stosowaniem niektórych pestycydów w rol-
nictwie – przede wszystkim DDT. Po wycofaniu tego środka z użycia, zaobserwowano 
ponowny wzrost liczebności podkowca małego i nocka dużego, osiągającej w niektórych 
jaskiniach wartości z lat 50. Odkrycia szeregu nowych stanowisk nocka orzęsionego również 
pozwalają przypuszczać, że negatywny trend zmian liczebności tego zagrożonego gatunku 
został odwrócony. Zarazem zaobserwowano znaczne zmiany w preferencjach siedliskowych 
dominujących gatunków. Kolonie rozrodcze podkowca małego w latach 50. spotykane były 
niemal wyłącznie w jaskiniach i szczelinach skalnych, natomiast w latach 80. – już wyłącznie 
na strychach budynków. Do początku lat 90. jedynym gatunkiem który wykazywał stały 
wzrost liczebności na zimowiskach (od 1950 roku), był nocek rudy, co wiązano z postępującą 
antropogeniczną eutrofizacją wód i postępującym za nią zwiększaniem biomasy muchówek  
z rodziny ochotkowatych (Chironomidae), stanowiących główny pokarm tego gatunku. 

Obecnie w wielu jaskiniach na terenie województwa śląskiego prowadzi się stały 
monitoring liczebności zimujących nietoperzy. Poniżej omówiono najważniejsze wyniki tych 
obserwacji (dla najliczniejszych gatunków) w latach 1987-2002. Należy jednak pamiętać że 
dla niektórych gatunków (zwłaszcza zimnolubnych – mopek, gacek brunatny) stwierdzane 
fluktuacje liczebności związane są z wahaniami temperatury zewnętrznej w ciągu zimy a nie 
z rzeczywistymi trendami populacyjnymi. 

Wyżyna Wieluńska (Jaskinia Szachownica) 

NOCEK NATTERERA. Jego liczebność malała do 1992, następnie obserwowano wzrost ze zna-
cznym  spadkiem liczebności zimą 1997. 

NOCEK DUŻY. Jego liczebność od 1989 rosła, następnie od 1990 roku z fluktuacjami zmniej-
szała się, od 1996 roku obserwowany jest ponowny, stały wzrost liczebności. 

MOPEK. W latach 1987-1997 zaobserwowano stały wzrost, w latach 1998 i 1999 liczebność 
spadła do stanu wyjściowego. 

GACEK BRUNATNY oraz NOCEK RUDY. Poza zimą 1987 nie odnotowano znaczących zmian li-
czebności tych gatunków. 

Wyżyna Częstochowska 

NOCEK DUŻY wykazuje znaczne wahania liczebności, przy braku określonych trendów. 

NOCEK NATTERERA i NOCEK RUDY wykazują powolny ale stały wzrost liczebności tych 
gatunków. 

PODKOWIEC MAŁY w ostatnich 4 latach wykazuje powolny przyrost liczebności. 

Ssaki kopytne 

ŁOŚ. Przez znaczną część XX wieku łoś nie występował na terenie województwa 
śląskiego, skąd ustąpił prawdopodobnie na skutek tępienia i zaniku siedlisk. Obecnie wys-
tępuje w niewielkiej liczbie, a jego stan w latach 1998-2003 wahał się między 27 a 42 oso-
bnikami, bez wyraźnych trendów. 

JELEŃ SZLACHETNY. W ciągu XIX i XX wieku jego liczebność i areał znacznie się 
zmniejszyły, z uwagi na zanik i rozczłonkowanie dużych kompleksów leśnych. Od 1998 roku 
obserwuje się stały ale powolny wzrost liczebności, od 4053 do 5293 osobników. 
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DANIEL. Gatunek ten został introdukowany na terenie Polski prawdopodobnie w XVII 
wieku. Liczba danieli na terenie województwa nie ulegała poważniejszym zmianom w osta-
tnich latach, wahając się między 548 a 606 osobników, bez wyraźnych trendów. 

SARNA. Gatunek ten jest znacznie bardziej plastyczny niż jeleń. Dlatego nie 
zareagowała (jak jeleń) spadkiem liczebności na zanik i degradację siedlisk leśnych w XIX  
i XX wieku, ale wykształciła odrębną formę (ekotyp) zwany sarną polną, różniącą się od 
leśnych populacji szeregiem adaptacji morfologicznych i behawioralnych. Oba ekotypy (polny 
i leśny) wykazują obecnie zupełnie odmienne preferencje siedliskowe, przy czym sarna 
polna unika obecnie przebywania na terenach zadrzewionych. Liczebność saren w latach 
1998-2003 uległa niewielkiemu wzrostowi (od 23 557 do 26 762 osobników). 

DZIK. Gatunek ten na terenie województwa od 1998 roku niemal podwoił swoją 
liczebność (2962 do 4280), co jest prawdopodobnie efektem zwiększenia bazy pokarmowej, 
m.in. zakładania dużych powierzchniowo upraw kukurydzy w sąsiedztwie lasów. 

JELEŃ SIKA. Ten azjatycki jeleń został sprowadzony do Nadleśnictwa Kobiór w 1895 
roku. Przed II Wojną Światową jego stado liczyło już około 50 osobników, później jednak 
doszło do drastycznego spadku liczebności (7 osobników w latach 60-tych XX wieku) oraz 
kondycji tych zwierząt. Później liczebność jeleni sika zaczęła znów wzrastać (do 40 
osobników w 1991), po czym spadła do kilkunastu osobników (w chwili obecnej). 

ŻUBR. Gatunek ten wyginął prawdopodobnie na Górnym Śląsku na długo przed 
początkiem XVII wieku. Ponownie pojawił się na terenie województwa w 1895 roku, kiedy to 
rozpoczęto jego hodowlę w lasach pszczyńskich. Do 1918 roku następował stopniowy wzrost 
liczebności (od 4 do 74 osobników). Po I Wojnie Światowej i powstaniach śląskich doszło do 
katastrofalnego załamania się populacji, m.in. na skutek kłusownictwa (w 1922 roku po-
zostały tylko 3 osobniki). W latach 30. liczebność populacji utrzymywała się na poziomie 
kilkunastu osobników, zaś do 1944 roku osiągnęła wartość 40 osobników. Kolejne załamanie 
liczebności nastąpiło z końcem II Wojny Światowej (do 17 osobników), a powojenny wzrost 
liczebności zakończył się całkowitą zagładą stada w latach 1953-1954 na skutek epidemii 
pryszczycy. Populacja została odtworzona w latach 60. drogą reintrodukcji żubrów z innych 
ośrodków hodowli, obecnie nie wykazuje poważniejszych trendów zmian liczebności i utrzy-
muje się na poziomie około 30 osobników. 

Potencjalne i istniejące zagrożenia dla zasobów teriofauny∗

1. * Fragmentacja siedlisk – zwłaszcza kompleksów leśnych i terenów bagiennych. Ma to 
szczególne znaczenie w odniesieniu do gatunków tworzących na terenie województwa 
populacje wyspowe – jeża zachodniego, popielicy, prawdopodobnie koszatki. Problem 
fragmentacji siedlisk najsilniej dotyka jednak duże drapieżniki, bardzo wrażliwe na 
bezpośrednie płoszenie przez ludzi. Niezwykle istotnym zagrożeniem jest rozczłon-
kowanie kompleksów leśnych w wyniku rozbudowy wsi, osiedli domków letniskowych, 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz sieci dróg, zarówno leśnych jak i publicz-
nych. W wielu miejscach dotychczas niezamieszkałych (enklawach śródleśnych) 
pojawiają się osiedla domków letniskowych, czy inne obiekty rekreacyjne. Daje to okazje 
do zwiększonej penetracji otaczających lasów, co wiąże się z niepokojeniem zwierząt, 
hałasem i zanieczyszczeniami. Do fragmentacji środowiska przyczynia się także budowa 
dróg. Rozbudowa sieci dróg leśnych i polepszanie ich nawierzchni umożliwia dostęp do 
wnętrza kompleksów leśnych nie tylko robotnikom leśnym, lecz także łamiącym prawo 
pseudoturystom w samochodach, na motocyklach crossowych, czterokołowcach czy 
skuterach śnieżnych (ważne w górskiej części województwa). 

                                                 
∗ Gwiazdką zaznaczono zagrożenia istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego. 
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2. * Zanik korytarzy migracyjnych między kompleksami leśnymi i niezabudowanymi odcin-
kami dolin rzecznych (szczególnie niebezpieczny dla dużych drapieżników i kopytnych). 
Najgroźniejsze są bariery w postaci rozbudowującej się sieci dróg publicznych, kolei  
i ciągów terenów zurbanizowanych. Ze względu na dynamiczny rozwój południowej 
części województwa, zwiększanie liczby i przepustowości przejść granicznych ze Sło-
wacją, ostatnie połączenia pomiędzy Beskidami Śląskim, Żywieckim, Małym, oraz sło-
wackimi Kysuckymi Beskydami i Oravskymi Beskydami są w dużym stopniu poddane an-
ropopresji. Szczególne zagrożony jest korytarz pomiędzy Beskidem Śląskim i Żywieckim 
z powodu rozpoczętej już budowy drogi ekspresowej S-69 łączącej Bielsko-Białą z przej-
ściem granicznym w Zwardoniu, przez Żywiec, Milówkę, Szare i Laliki (ryc. III. 1.12/1). 
Droga ta ma posiadać szeroki, kilkunastometrowy pas jezdni wzdłuż którego  
z obu stron planowane jest na terenach leśnych wysokie ogrodzenie z siatki, unie-
możliwiające przekraczanie jej przez duże ssaki. Przewidywany jest ruch dochodzący do 
kilkunastu tysięcy samochodów na dobę, zaś w przyszłości – dobudowanie drugiego 
pasa jezdni. W efekcie definitywnie odcięta zostanie możliwość dotarcia przez migrujące 
zwierzęta do północno-zachodniego skrawka Beskidu Żywieckiego, skąd można się 
przedostać do lasów Beskidu Śląskiego. Poważnym zagrożeniem mogą okazać się także 
drogi łączące Żywiec z Korbielowem (rozcięcie Beskidu Żywieckiego na dwie części) i z 
Suchą Beskidzką (odcięcie Beskidu Małego od Żywieckiego), jeśli przeprowadzi się ich 
modernizację w podobny sposób jak trasy do Zwardonia (ryc. III. 1.12/2).  
Z kolei największym zagrożeniem dla trwałości i funkcjonowania korytarzy migracyjnych 
ssaków w nizinnej części województwa jest budowa autostrad A1 i A4 (ryc. III. 1.12/3). 

3. * Osuszanie terenów bagiennych lub niszczenie ich pokrywy roślinnej (zwłaszcza likwi-
dacja szuwarów wielkoturzycowych i łęgów), zasypywanie zbiorników wodnych odpadami 
pokopalnianymi oraz regulacja cieków, zwłaszcza mniejszych. 

4. Zanieczyszczenia chemiczne wód (groźne dla gatunków ziemnowodnych – rzęsorek 
rzeczek, rzęsorek mniejszy, wydra, karczownik ziemnowodny, bóbr europejski, oraz dla 
nocka łydkowłosego jako gatunku ściśle związanego z wodami jako miejscem żero-
wania). 

5. * Intensyfikacja rolnictwa:  
a) mechanizacja i chemizacja zabiegów agrotechnicznych,  
b) scalanie gruntów połączone z likwidacją miedz śródpolnych,  
c) wycinanie zarośli i zadrzewień śródpolnych. 

6. Zalesianie ekstensywnie użytkowanych siedlisk nieleśnych (muraw kserotermicznych  
i psammofilnych, ugorów, niezakrzewionych miedz) lub ich zarastanie na skutek 
zaprzestania użytkowania (wypasu, koszenia). 

7. Niektóre elementy gospodarki leśnej: 
a) cięcia sanitarne – w szczególności usuwanie starych, obumierających i dziupla-

stych drzew (zagrażające pilchowatym, nietoperzom i łasicowatym), 
b) usuwanie leżaniny, karp i wykrotów, 
c) palenie gałęzi po zrębach, 
d) rębnie wielkopowierzchniowe w starych lasach liściastych (prowadzi do zaniku 

populacji np. popielicy, zwykle bez możliwości ich odtworzenia drogą migracji),  
e) inne typy cięć rębnych i odnowieniowych, jeśli prowadzące do zbyt małego 

zwarcia koron drzew i odmłodzenia drzewostanu, przy jednoczesnym niepo-
zostawieniu w sąsiedztwie zwartych płatów starodrzewi (również prowadzą do za-
niku pilchowatych), 

f) w odniesieniu do dużych drapieżników – wszelkie zabiegi hodowlano-pielę-
gnacyjne i inne prace leśne w pobliżu nory w okresie wychowu młodych (mogą 
mieć bardzo negatywny wpływ na sukces rozrodczy), a w przypadku niedźwiedzia 
brunatnego również w okresie gawrowania (snu zimowego). 

8. Niektóre prace związane z pielęgnacją zieleni w starych parkach (wiejskich, 
podworskich), analogiczne jak w pkt. 7. 

9. * Wycinanie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków wodnych, połączone z intensywnym 
rozwojem zabudowy (nasilające się na terenach górskich). 
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10. * Intensyfikacja presji turystycznej i narciarskiej, wraz z rozbudową związanej z tymi dzie-
dzinami infrastruktury – np. wyciągów i nartostrad (dotyczy terenów górskich, w szcze-
gólności masywu Pilska, o wyjątkowych walorach teriologicznych). Prowadzi ona do 
degradacji pokrywy roślinnej i zaniku siedlisk najrzadszych, stenotopowych gatunków 
drobnych ssaków. Wszelkie formy masowej rekreacji (narciarstwo zjazdowe i związany  
z tym rozwój infrastruktury; festyny, zloty czy pokazy w bezpośrednim sąsiedztwie lub 
wewnątrz lasu; terenowe rajdy samochodowe i motocyklowe; biegi przełajowe, itp.) mają 
również bezpośredni negatywny wpływ na duże ssaki (zwłaszcza drapieżniki) poprzez 
płoszenie. Po wybudowaniu kolejek linowych i tras narciarskich duże drapieżniki 
zaczynają unikać obszarów objętych tego typu inwestycjami. W przypadku beskidzkiej 
części województwa jest to szczególnie dotkliwe dla drapieżników bytujących w rejonie 
Pilska i Skrzycznego, gdzie zlokalizowane są największe ośrodki narciarskie w woje-
wództwie śląskim. Obecnie trwają starania niektórych gmin (Rajcza, Węgierska Górka)  
o powstanie nowych wyciągów, kolejek i tras narciarskich w najbardziej odludnych 
fragmentach Beskidu Żywieckiego, będących ważnymi ostojami wszystkich trzech 
gatunków dużych drapieżników  (pasmo Romanki i Wielkiej Raczy). Realizacja tych pla-
nów zagrozi istnieniu lokalnych populacji omawianych gatunków. 

11. Niekontrolowana penetracja ludzka (turyści, grotołazi, ludność miejscowa) podziemi 
stanowiących zimowiska nietoperzy i niektóre jej konsekwencje: 

a) wybudzanie hibernujących (X-IV) nietoperzy, co prowadzi do niebezpiecznych 
dlań strat energetycznych a nawet do opuszczenia zajmowanej kryjówki, 

b) palenie ognisk i używanie pochodni (np. w Jaskini Chłodnej w Beskidzie Śląskim) 
– dym, zapach spalenizny i deficyt tlenu utrzymują się nieraz bardzo długo 
uniemożliwiając nietoperzom korzystanie z kryjówki, 

c) zaśmiecanie (łącznie z zasypywaniem otworów jaskiń gruzem i odpadkami – 
częste na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Wieluńskiej), malowanie ścian 
farbami (np. w Jaskini w Trzech Kopcach w Beskidzie Śląskim) itp., 

d) przekopywanie nowych otworów lub zasypanych dotychczas korytarzy w trakcie 
eksploracji jaskiniowej, co może doprowadzić do zmian w cyrkulacji powietrza 
mających negatywny wpływ na atrakcyjność danej jaskini jako miejsca hibernacji 
dla nietoperzy. 

12. Błędne koncepcje ochrony jaskiń, zabezpieczające tylko walory geologiczne i geomor-
fologiczne obiektów, natomiast zagrażające zimującym w nich nietoperzom. Szczególnie 
groźne są instalowane w otworach zamknięcia o charakterze drzwi z litych płyt meta-
lowych (stosowane w ostatnich latach w niektórych jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej). 
Nawet jeśli zostawia się w nich otwory wlotowe dla nietoperzy (często zbyt małe, co zwię-
ksza prawdopodobieństwo urazów u wlatujących zwierząt), to powodują one zmniej-
szenie cyrkulacji powietrza i zanik hibernujących w przyotworowych partiach gatunków 
zimnolubnych (gacki, mopek, mroczek pozłocisty). Drzwi takie uniemożliwiają również 
jesienną aktywność nietoperzy w otworach wejściowych jaskiń, co pozbawia je znaczenia 
dla tych zwierząt w okresie godów i przygotowań do hibernacji. 

13. Przemiany w zabudowie miast, wsi i osad leśnych prowadzące do zaniku jedynych 
dostępnych dla wielu gatunków nietoperzy kryjówek letnich: 

a) wyburzanie starej zabudowy preferowanej szczególnie przez mroczka późnego, 
mroczka pozłocistego i gacki. 

b) skuteczniejsze niż kiedyś uszczelnianie dachów, ścian i przewodów wentyla-
cyjnych, likwidacja zewnętrznych okiennic oraz zamykanie wlotów na strychy 
(zwłaszcza starych kościołów – ważne zwłaszcza w przypadku kolonii zagro-
żonego podkowca małego oraz nocka dużego). W ostatnich latach znaczne 
zagrożenie niosą masowe, niewłaściwie przeprowadzane remonty starych leś-
niczówek, szczególnie chętnie zasiedlanych przez kolonie rozrodcze nietoperzy. 

c) remonty dachów w budynkach stanowiących kryjówki kolonii rozrodczych 
przeprowadzane w okresie przebywania w kryjówkach nietoperzy (wiosna i lato). 
Jeśli remonty takie wykonywane są w czerwcu i na początku lipca, mogą nawet 
doprowadzić do śmierci wszystkich, urodzonych w danym roku, młodych. 
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d) stosowanie w budynkach stanowiących kryjówki nietoperzy środków konserwacji 
drewna toksycznych dla ssaków – np. na bazie chlorowanych węglowodorów 
(lindan, PCP, hylotox). 

e) niewłaściwie zainstalowane oświetlenie zabytkowych budowli będących kry-
jówkami kolonii rozrodczych nietoperzy. Reflektory rzucające snop światła na 
otwory wylotowe z kryjówki (np. strychu) mogą poważnie zaburzyć behawior 
nietoperzy i funkcjonowanie kolonii. 

14. Bezpośrednie tępienie gatunków powodujących konflikty: 
a) powodujących straty (rzeczywiste lub wyimaginowane) w pogłowiu zwierząt hodo-

wanych przez człowieka, np. drobiu (kuny, lis, tchórz zwyczajny) czy ryb w sta-
wach (wydra). Konflikty tego typu mają jednak szczególne znaczenie w przypadku 
dużych drapieżników (wilka, rysia i niedźwiedzia), zabijających bydło i owce.  
W parkach krajobrazowych: Żywieckim i Beskidu Śląskiego, w latach 1997-2001 
stwierdzono 35 przypadków ataków wilków na zwierzęta gospodarskie u 28 ho-
dowców; zanotowano również jeden przypadek zabicia jagniąt przez rysia oraz 
szereg strat od niedźwiedzi (w pasiekach). Sprawcami szkód w inwentarzu 
bywają jednak również psy dużych, agresywnych ras przywożone w Beskidy 
przez turystów i właścicieli domków rekreacyjnych. Jedną z przyczyn konfliktów 
jest lokalizowanie miejsc wypasu zwierząt hodowlanych i pasiek wewnątrz lub na 
obrzeżach kompleksów, w których występują drapieżniki. 

b) dewastujących infrastrukturę (drogi, groble, przepusty), użytki rolne (zalewanie 
łąk) – bóbr europejski. 

c) uważanych za szkodniki upraw – chomik, kret (w ogródkach), dawniej suseł 
moręgowany. 

d) nietoperzy wykorzystujących jako swoje kryjówki budynki zamieszkiwane przez 
człowieka, zanieczyszczających je odchodami, hałasujących oraz budzących 
(zwykle nieuzasadnione) obawy odnośnie roznoszenia przez nie chorób 
zakaźnych i pasożytów. 

15. Kłusownictwo – w odniesieniu do gatunków pozyskiwanych na skóry (np. drapieżne) lub 
mięso (zającowate, jeleniowate) 

16. * Śmiertelność na drogach, związana z rozwojem sieci komunikacyjnej i wzrostem 
natężenia ruchu kołowego na terenach wiejskich – dotyczy wszystkich grup ssaków 
(łącznie z nietoperzami), jednak szczególnie narażone są (z uwagi na swój specyficzny 
behawior) oba gatunki jeży 

17. Nadmierna eksploatacja łowiecka w okresie spadku liczebności populacji (zając szarak). 
18. Nadmierny wzrost liczebności populacji niektórych gatunków rodzimych (lis – na skutek 

wprowadzenia szczepionek przeciwko wściekliźnie) i obcych (norka amerykańska, jenot), 
zagrażających nie tylko wielu gatunkom ssaków, ale i ptaków. 

19. ∗Zwiększenie penetracji siedlisk naturalnych przez drapieżniki synantropijne (zdziczałe 
psy i koty). 

Zalecenia ochronne* 

1. Należy kontynuować wdrażanie programów ekologizacji gospodarki leśnej, m.in. w opar-
ciu o zarządzenie 11 A DGLP, ze szczególnym uwzględnieniem:  

                                                 
∗ Gwiazdką zaznaczono zalecenia ważne z punktu widzenia planowania przestrzennego. 
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• pozostawiania odpowiedniej ilości martwego drewna,  
• ochrony drzew dziuplastych oraz drzew z luźną, odstającą korą (również w starych 

parkach),  
• rozwieszania skrzynek lęgowych dla ptaków (ważne dla nietoperzy i pilchowatych) oraz 

rozwieszania skrzynek dla nietoperzy (zarówno płaskich – typy Stratmann i holenderskie, 
jak i szerokich – np. typ Issel) 

• utrzymania zgodności zbiorowisk leśnych z siedliskiem, a w przypadku istniejących 
niezgodności – przebudowy drzewostanów w tym kierunku  

• rezygnacji z rębni zupełnej wielkopowierzchniowej i chemicznych środków ochrony lasu. 

2. * Niezbędne jest wypracowanie w gospodarce leśnej odpowiednich praktyk, które 
sprzyjałyby ochronie ostoi dużych drapieżników: 

a) zaniechania prac leśnych w miejsc rozrodu dużych drapieżników (w odległości 
200 m od nory, legowiska z młodymi) i ustanowienie strefy z zakazem wstępu 
(ostoja zwierzyny) w okresie wychowu młodych (15.04 – 31.07). W odniesieniu do 
miejsca gawrowania niedźwiedzi promień strefy ochronnej powinien wynosić 100 
m. Okres trwania ochrony strefowej powinien obejmować okres od 1 grudnia do 
15 kwietnia. Wytyczanie nowych szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i 
narciarskich) powinno być konsultowane z osobami prowadzącymi monitoring 
populacji drapieżników w danym rejonie, w celu wykluczenia takiego ich 
przebiegu, który kolidowałby ze strefą ochronną wokół miejsc rozrodu i snu 
zimowego niedźwiedzi.  

b) unikania nadmiernego dalszego rozwoju sieci dróg leśnych. Należy także bardziej 
rygorystycznie (poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zakazów) podejść do 
sprawy dostępności dróg leśnych dla takich pojazdów jak czterokołowce, 
motocykle czy skutery śnieżne – przynajmniej na terenach stanowiących ostoje 
dużych drapieżników i kopytnych.  

3. * Program zwiększania lesistości regionu powinien skupiać się na działaniach 
ukierunkowanych na poprawę stanu ekologicznego już istniejących lasów oraz zalesiania 
terenów poprzemysłowych. Zalesianie krajobrazu rolniczego powinno być ograniczone 
do minimum, tj. tworzenia korytarzy ekologicznych między istniejącymi już kompleksami 
leśnymi i ewentualnie sieci niewielkich wysp leśnych jako refugiów fauny. Bezwzględnie 
konieczne jest utrzymanie aktualnej powierzchni dużych i zwartych kompleksów leśnych 
będących istniejącymi lub potencjalnymi ostojami dużych drapieżników – z uwagi na 
bardzo duże (ponad 100 km2) areały osobnicze (ryc. III. 1.12/4, ryc. III. 1.12/5). 

4. W planach ochrony rezerwatów leśnych należy preferować ochronę bierną, a celem 
ewentualnej przebudowy drzewostanów w takich obiektach (w przypadku zniekształ-
conych fitocenoz), powinno być doprowadzenie do układów nie wymagających jakich-
kolwiek zabiegów hodowlanych i pielęgnacyjnych. 

5. Wskazane jest przeprowadzenie inwentaryzacji stanowisk najcenniejszych pilchowatych 
– popielicy i koszatki, zwłaszcza na potencjalnie atrakcyjnych dla tych gatunków terenach 
(Beskidy, Wyżyna Częstochowska). 

6. Stanowiska popielicy i koszatki w nizinnej i wyżynnej części województwa powinny być 
obligatoryjnie obejmowane ochroną prawną (optymalnie jako rezerwaty przyrody, z prze-
wagą ochrony ścisłej), zwłaszcza jeśli zajmują one niewielką powierzchnię (20-30 ha).  
W lasach gospodarczych, w których występują te gryzonie, należałoby wyłączyć z użyt-
kowania rębnego i cięć odnowieniowych co najmniej 20 ha starych drzewostanów.  
W przypadku, gdyby stanowisko nie zostało objęte taką ochroną, nie należy dopuścić do 
całkowitego zaniku zwartego starodrzewia lub izolacji pozostawionych płatów. 

7. * Wskazane jest utrzymanie (lub w przyszłości utworzenie) korytarzy ekologicznych 
między kompleksami leśnymi nizinnej i wyżynnej części województwa a analogicznymi 
kompleksami województwa opolskiego i (ewentualnie) terenami górskimi. Minimalna 

 364



szerokość nowo tworzonych korytarzy nie powinna przekraczać 100-200 m (ryc. III. 
1.12/4, ryc. III. 1.12/5). 

8. * Lasy łęgowe, zwłaszcza górskie, powinny być wyłączone z użytkowania rębnego, a cią-
głość tych siedlisk w dolinach cieków – utrzymana i chroniona przed naporem 
inwestycyjnym. Niezbędne jest również zachowanie ciągłości terenów niezabudowanych 
w dolinach rzecznych, z uwagi na ich funkcję regionalnych korytarzy ekologicznych. 
Minimalna szerokość takich korytarzy nie powinna przekraczać 25-50 m (optymalnie  
≥ 200 m). 

9. * Uszczuplanie powierzchni siedlisk wodno-błotnych musi być ograniczone do minimum, 
poprzez masowe tworzenie użytków ekologicznych. Siedliska takie mają znikomą war-
tość gospodarczą, utrzymując zarazem najbogatsze zespoły ssaków. Szczególną uwagę 
należy poświęcić enklawom torfowisk niskich z szuwarami wielkoturzycowymi w pół-
nocnej części województwa, jako potencjalnym siedliskom nornika północnego na gra-
nicy zasięgu. Te ostatnie powinny, w razie potrzeby, podlegać ochronie czynnej, najlepiej 
poprzez koszenie. Tam gdzie taki sposób użytkowania był prowadzony – należy go 
utrzymać. 

10. * Szczytowe partie masywu Pilska zasługują na szczególną ochronę ze względu na 
ponadregionalne znaczenie (ostoja subendemicznej darniówki tatrzańskiej). Niedopusz-
czalna jest tam rozbudowa infrastruktury narciarskiej i turystycznej (nartostrady, szlaki, 
wyciągi, baza noclegowa), jak również zwiększanie przepustowości i pojemności już 
istniejących jej elementów. W masywie tym niezbędne jest również ograniczenie czyn-
ników sprzyjających synantropizacji teriofauny (wkraczanie myszy polnej) – dzikich 
wysypisk śmieci i sieci przecinek. Naturalne zbiorowiska roślinne strefy subalpejskiej tego 
masywu (bór górnoreglowy, zarośla kosodrzewiny, strefa przejścia pomiędzy nimi) mogą 
i powinny być pozostawione bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. 

11. * Analiza możliwości rozwoju różnych form turystyki w pozostałych regionach Beskidu 
Żywieckiego i Śląskiego pokazała, że teren ten jest w wystarczającym stopniu nasycony 
infrastrukturą turystyczną. Należy więc unikać dalszego jej rozwoju, a zwłaszcza budowy 
nowych i rozbudowy istniejących tras narciarskich i wyciągów, które powodują kumulację 
zbyt wielu turystów w jednym miejscu (uniemożliwia to bytowanie gatunków o najwyż-
szym poziomie antropofobii – dużych drapieżników i kopytnych). Należy promować 
turystykę w jak najmniejszym stopniu ingerującą w środowisko przyrodnicze (np. wę-
drówki narciarskie, turystyka piesza i konna). Bardzo ważne jest przekonanie samo-
rządów lokalnych, by prowadziły politykę sprzyjająca równomiernemu rozłożeniu ruch 
turystyczny na cały rok, a nie kumulowały go w okresie zimowym poprzez prowadzoną za 
wszelką cenę promocję narciarstwa zjazdowego. 

12. * Nie powinno się wydawać zezwoleń na budowę domków letniskowych i pensjonatów 
wewnątrz kompleksów leśnych i na ich obrzeżach, w szczególności na terenach ist-
niejących i potencjalnych ostoi dużych drapieżników. Pomoże to zabezpieczyć ich ostoje 
przed rozczłonkowaniem i nadmierną penetracją przez ludzi.  

13. Należy unikać lokalizowania miejsc wypasu inwentarza oraz pasiek w sąsiedztwie lub  
w obrębie lasów zamieszkanych przez duże drapieżniki. W razie zaistnienia takiej 
sytuacji inwentarz i pasieki powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich metod 
zapobiegających stratom (odpowiednio przeszkolone psy pasterskie, ogrodzenia itd.). 
Metody te powinny być promowane przez lokalne i regionalne władze samorządowe i ad-
ministrację państwową wśród hodowców narażonych na straty. 

14. * Niezbędne jest utrzymanie (przynajmniej częściowe) obecnego rolniczego użytkowania 
gruntów, z uwagi na ścisłe związki niektórych rzadkich i zagrożonych ssaków z agro-
cenozami. W miarę możliwości konieczne jest promowanie w regionie tzw. rolnictwa 
ekologicznego, ograniczającego intensywność produkcji i związane z nią mechanizację  
i chemizację. 

15. Wskazane jest przeprowadzenie inwentaryzacji stanowisk chomika europejskiego (giną-
cego w skali kraju) i myszy zielnej, przynajmniej w atrakcyjnej dla niego nizinnej i wy-
żynnej części województwa. 
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16. * W krajobrazie rolniczym niezbędne jest zachowanie, w miarę możliwości – nienaru-
szonej, sieci miedz, zakrzewień, zadrzewień i innych enklaw śródpolnych, przy bezwzglę-
dnym zachowaniu łączności między tymi elementami. Duże i pozbawione zakrzewień 
powierzchnie pół uprawnych stanowią skuteczną barierę dla np. ryjówkowatych czy 
niektórych nietoperzy (rodzaje Myotis, Plecotus czy Barbastella), zarazem sprzyjając 
masowym pojawom polnika, powodującego nieraz znaczne straty w uprawach. Płaty 
zakrzewień śródpolnych o największej powierzchni powinny być obejmowane ochroną 
prawną, jako użytki ekologiczne. 

17. * Istniejące niezakrzewione miedze śródpolne, jak również płaty muraw kseroter-
micznych, suchych łąk, ugorów powinny być zachowane. Należy przy tym kierować się 
następującymi zasadami: 

a) dobrze zachowane (z fitosocjologicznego punktu widzenia) murawy kserotermi-
czne muszą być obligatoryjnie chronione prawnie (jako użytki ekologiczne) i me-
todami ochrony czynnej (ekstensywny wypas), 

b) zniekształcone murawy kserotermiczne, suche łąki i ugory powinny być chronio-
ne, zarówno przed zabudową jak i zalesieniem, metodami wymienionymi w pkt. 
17a, jeśli inwentaryzacja wykaże na ich terenie występowanie chomika euro-
pejskiego lub myszy zielnej (lub innych rzadkich organizmów związanych z tym 
siedliskiem), 

c) miedze śródpolne nie będące siedliskami zagrożonych gatunków flory i fauny  
(w tym wspomnianych wyżej, rzadkich gryzoni) mogą być pozostawione natural-
nej sukcesji w celu utworzenia pasów zarośli śródpolnych, stanowiących lokalne 
korytarze migracyjne ssaków naziemnych i nietoperzy. 

18. Wskazane jest przeprowadzenie inwentaryzacji potencjalnych siedlisk wymarłego w Pol-
sce susła moręgowanego (zwłaszcza w zachodniej części województwa, m.in. w okoli-
cach Raciborza). W przypadku realizacji krajowego programu reintrodukcji tego gatunku 
(zalecanej przez autorów Polskiej czerwonej księgi zwierząt), powinien on objąć również 
teren województwa śląskiego, co ułatwiłaby wiedza na temat miejsc nadających się do 
wsiedlenia. 

19. Niezbędna jest inwentaryzacja zimowych i letnich kryjówek nietoperzy (zwłaszcza kolonii 
rozrodczych), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych lub chronionych 
prawem międzynarodowym: podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka dużego, 
nocka Bechsteina, nocka łydkowłosego, borowiaczka i mopka. Deficyt kryjówek jest naj-
ważniejszym czynnikiem limitującym obecnie populacje nietoperzy, stąd na nich powinny 
skupiać się działania ochronne dotyczące tej grupy ssaków. 

20. Jaskinie i sztuczne podziemia stanowiące zimowiska gatunków wymienionych w pkt. 19, 
oraz stanowiące schronienia kolonii zimowych nietoperzy liczących > 50 osobników 
(jakichkolwiek gatunków) muszą być bezwzględnie zamknięte dla penetracji turystycznej  
i sportowej w okresie od 15 października do 15 kwietnia. Wejścia do najcenniejszych 
obiektów mogą być chronione specjalnymi kratami o odpowiedniej szerokości odstępach 
między prętami, umożliwiających swobodny wlot nietoperzom. Penetracja ludzka takich 
obiektów musi być ograniczona do przeprowadzanego raz w ciągu zimy (przez specja-
listów) monitoringu liczebności hibernujących zwierząt. Należy zaprzestać zamykania 
otworów jaskiń drzwiami z litych płyt metalowych, a w przypadku obiektów gdzie drzwi 
takie założono niedawno – zastąpić je kratami. Jednocześnie powinno się unikać infor-
mowania o lokalizacji jaskiń i zaniechać znakowania prowadzących do nich szlaków 
turystycznych. 

21. * W otoczeniu najcenniejszych zimowisk i letnich kolonii nietoperzy należy chronić lasy, 
zadrzewienia i zbiorniki wodne – stanowią one żerowiska tych zwierząt podczas 
gromadzenia przez nie zapasów tłuszczu przed hibernacją (jesień) lub podczas ciąży  
i karmienia młodych (wiosna-lato). 

22. Remonty budynków stanowiących kryjówki letnich kolonii nietoperzy powinny być 
przeprowadzane jesienią (kiedy w kryjówkach nie ma nietoperzy), zaś do konserwacji 
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drewna muszą być używane środki nietoksyczne dla ssaków (nieorganiczne – np. Basilit, 
organiczne – zawierające permethrin, np. Xylodecor). W miarę możliwości remonty te 
należy przeprowadzać w sposób umożliwiający powrót nietoperzy w następnym roku. 
Negocjacje z właścicielami i zarządcami budynków w sprawie terminów i sposobu 
przeprowadzenia ich remontów powinny być włączone do obowiązków i zadań 
wojewódzkich służb ochrony przyrody, przynajmniej w przypadku najcenniejszych obie-
któw (gatunki wymienione w pkt. 19). 

23. Stanowiska bobra europejskiego, jako gatunku osłonowego i niezbędnego dla pra-wid-
łowej retencji wody, powinny być chronione przez lokalne władze i administrację Lasów 
Państwowych. Konstrukcje bobrowe (tamy, żeremia, zalewy) zwiększają znacznie 
różnorodność gatunkową i zagęszczenie innych ssaków – głównie łasicowatych i ryjów-
kowatych. Wskazane jest prowadzenie reintrodukcji bobra na terenach gdzie dotąd nie 
występuje, o ile pozwalają na to warunki siedliskowe. Zwierzęta do reintrodukcji powinny 
pochodzić z terenów gdzie występują konflikty spowodowane dużym zagęszczeniem 
bobrów i powodowanymi przez nie szkodami (np. województwo podlaskie). 

24. * Negatywny wpływ rozwoju sieci komunikacyjnej powinien być minimalizowany poprzez 
budowę przejść pod drogami dla zwierząt. Przejścia takie powinny być zakładane na 
wszystkich autostradach, jak i innych drogach szybkiego ruchu lub o dużym natężeniu 
ruchu kołowego. Zarazem wskazane jest grodzenie pasa drogowego płotami z siatki  
w miejscach o potencjalnie dużej śmiertelności i natężeniu migracji ssaków. Polecane są 
tu trzy typy przejść dla zwierząt: 

a) tunele dla drobnych i średnich ssaków o średnicy 100 cm. Ich dno musi być 
wysypane ziemią lub piaskiem, z wejściami obsadzonymi gęstą roślinnością, 
tworzącą ekran o wysokości 1.5 m. Przejścia takie powinny być wznoszone co 
kilkaset metrów zarówno na terenach leśnych, jak i rolnych, a także obligatoryjnie 
w miejscach, gdzie droga przecina korytarz ekologiczny (dolinę rzeczną lub pasy 
zadrzewień i zakrzewień) lub stanowi granicę rezerwatu przyrody. 

b) ściany z pni, konarów i gałęzi ściętych drzew, ułożone pod wiaduktami autostrad. 
c) przejścia dla dużych drapieżników i kopytnych. W miejscu przebiegu drogi przez 

zwarty kompleks leśny, kilkusetmetrowy (co najmniej 150 m) fragment drogi 
należy poprowadzić po estakadzie, pozostawiając lub dosadzając pod nią pas 
zadrzewień i zakrzewień  stanowiący dostateczne ukrycie dla przechodzących 
zwierząt. Przejścia tego typu muszą zostać zbudowane na drogach szybkiego 
ruchu przecinających obecnie korytarze migracyjne ssaków. Jak wynika z obser-
wacji na autostradzie A4 w okolicach Opola oraz badań w Europie Zachodniej 
nieprzydatne dla dużych ssaków są kładki nad drogą o szerokości kilku-/-  
-/kilkunastu metrów. 

25. Rodzime drapieżniki z rodziny łasicowatych, które dotychczas umieszczone są na liście 
zwierząt łownych (kuny, tchórz, borsuk), nie powinny być w ogóle pozyskiwane. 
Wskazane byłoby ustanowienie dla nich przynajmniej całorocznej ochrony w ramach 
prawa łowieckiego. Pełnią one ważną funkcję biocenotyczną, natomiast ich, utrzymujący 
się na niewielkim poziomie, odstrzał nie ma praktycznie żadnego znaczenia gospo-
darczego czy sportowego. Stanowiska (kompleksy nor) borsuka, gatunku zmniej-
szającego znacznie swą liczebność, powinny być chronione przed zniszczeniem 
(kłusownictwo, nielegalne wysypiska śmieci, prace leśne). Opieka nad tymi stanowiskami 
powinna znajdować się w gestii lokalnej administracji Lasów Państwowych, choć może 
być również prowadzona przez lokalne koła Polskiego Związku Łowieckiego czy przy-
rodniczych organizacji pozarządowych. 

26.  Liczebność zająca szaraka musi być monitorowana, a w przypadku utrzymywania się 
aktualnego, drastycznego spadku liczebności, niezbędne jest całkowite zaniechanie 
pozyskania łowieckiego tego gatunku. 

27. Podstawowym celem gospodarowania łowieckiego populacjami ssaków kopytnych musi 
być zastępowanie naturalnych procesów selekcyjnych i czynników ograniczających na 
terenach, gdzie brak jest dużych drapieżników. Na terenach, gdzie możliwe jest utrzy-
manie lub przywrócenie populacji wilka (główny drapieżnik jelenia) i rysia (główny 
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drapieżnik sarny), wskazane jest doprowadzenie do sytuacji, w której gospodarkę 
łowiecką będzie można zastąpić procesami naturalnymi. W małych kompleksach leś-
nych, gdzie nie jest możliwe przywrócenie dużych drapieżników, wskazane jest utrzy-
manie aktualnie prowadzonej gospodarki łowieckiej. 

28. * Niezbędne jest utrzymanie istniejących łąk śródleśnych i przyleśnych we wszystkich 
kompleksach leśnych województwa. Pełnią one rolę kluczowych żerowisk dla leśnych 
ssaków kopytnych i niektórych gatunków nietoperzy. Niedopuszczalne jest ich zalesianie, 
lub lokalizowanie na ich terenie plantacji choinkowych, koniecznie jest też utrzymanie ich 
użytkowania kośnego (środkami np. Lasów Państwowych i kół łowieckich). 

29. Pozyskanie łowieckie lisa może utrzymać się przynajmniej na obecnym poziomie, z uwa-
gi na wzrost jego liczebności spowodowany m.in. akcją rozmieszczania w lasach 
szczepionek przeciwko wściekliźnie. Przy tak dużym zagęszczeniu populacji, lis może 
wywierać negatywny wpływ na inne, zagrożone elementy biocenozy, takie jak gnieżdżą-
ce się na ziemi ptaki czy zająca szaraka. W tym wypadku, dopuszczalne jest zwiększenie 
pozyskania celem redukcji liczebności lisa, choć akcję taką należałoby prowadzić głównie 
na terenach rolniczych. 

30. Liczebność obcych geograficznie gatunków drapieżników: jenota i norki amerykańskiej 
może być sztucznie redukowana, jeśli stwierdzony zostanie nadmierny wzrost ich licze-
bności, przejawiający się w zagrożeniu dla innych elementów biocenoz (np. rodzimych 
ssaków – karczownik ziemnowodny i rodzime łasicowate, ptaki wodne, płazy). W przy-
padku norki amerykańskiej, redukcja powinna być jednak przeprowadzana poprzez uś-
miercanie osobników schwytanych w pułapki żywołowne a nie odstrzał czy pułapki 
zatrzaskowe (zagrażające również rodzimym gatunkom). Zarazem konieczne jest utrzy-
manie odstrzału wałęsających się psów i kotów w lasach. 

31. Obce geograficznie gatunki kopytnych (daniel i jeleń sika) mogą być utrzymane na 
terenie województwa w obecnych ostojach jako osobliwość – historyczny relikt dawnej 
gospodarki łowieckiej. Niedopuszczalne jest jednak jakiekolwiek, sztuczne rozszerzanie 
ich zasięgu i liczebności, poprzez introdukcje do obwodów łowieckich. 

32. Liczebność obcego geograficznie piżmaka może być sztucznie redukowana wyłącznie  
w przypadku powodowania przez ten gatunek zniszczeń w infrastrukturze hydrotech-
nicznej: groblach, wałach przeciwpowodziowych itd., w przeciwnym razie brak wskazań 
do takich działań. Zarazem niezbędne jest monitorowanie ewentualnych pojawów kolej-
nych, obcych geograficznie taksonów, dotychczas nienotowanych na terenie woje-
wództwa – szopa pracza Procyon lotor i nutrii Myocastor coypus, mogących zagrozić 
rodzimym biocenozom. 

33. Hodowla żubrów w rezerwacie „Żubrowisko” musi być utrzymana i poszerzona poza 
obecnie stosowany system zamknięty. Wskazane jest więc poprowadzenie jej według 
następujących systemów: 

a) hodowla półwolna – na wydzielonym obszarze lasów pszczyńskich, z niekon-
trolowaną reprodukcją osobników (kształtowaną wyłącznie przez naturalne 
procesy wewnątrzpopulacyjne, zewnętrzne czynniki ograniczające i ewentualne 
introdukcje zwierząt z innych ośrodków). Dopuszczalne jest okresowe dokar-
mianie żubrów hodowanych tym systemem. 

b) hodowla zamknięta – na obszarze obecnego ośrodka w Jankowicach, z pełną 
kontrolą reprodukcji i sterowaniem populacją zgodnie z krajowymi i między-
narodowymi programami genetycznymi. 

c) hodowla pokazowa – w wyodrębnionej zagrodzie z, w miarę możliwości, bezkon-
fliktową prezentacją żubrów. Może być ona znaczącą atrakcją turystyczną, 
dostarczającą znaczącej części funduszy na funkcjonowanie ośrodka. 
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Tabela III. 1.12/3. Zmiany liczebności  tygrzyka paskowanego na kilku stanowiskach 
województwie śląskim monitorowanych w latach 1995-2002 

 
Gmina Stanowisko  siedlisko Rok 

obserwacji 
Liczba  Obserwator 

Bielsko-Biała Bystra Śląska łąka na zboczu 1999 
2000 
2002 

6 
18 

brak 

B. Tomala 

Chorzów Chorzów  - 
Stary 

stadion KWK „Barbara”, 
teren wokół cmentarza 

1997 
1999  
2000 

1+2 k 
1 

27+14k 

M. Zygmański 

Czerwionka-
Leszczyny 
 

Książenice 
 

ugór z sukcesją brzozy 
 

1998 
1999 
2000 

15 
208 
90 

K. Henel, A.Rok 

Jastrzębie Zdrój Jastrzębie 
Zdrój 

łąka, park, 
zespół Carici-
Agrostietum, 
ugór  w otoczeniu pól,  
miedze 

1996 
1999 
2000 
2002 

kilka 
50 

liczne 
60 

A. Kuśka 
I. Jaworski 
E.Kremiec, 
A.Kremiec 
I. Jaworski 

Katowice Katowice klomby, przychodnia, 
nieużytek , 
zarośla  
łąka śródleśna 

1999 
2000 

 
2002 

2 
3 
 

1 

A. Miszta,  
M. Lamparska-
Wieland, 
R.Sojda, 
M. i  P. Fudała 

Kornowac Pogrzebień brzegi zbiorników  
wodnych 

1998 
1999 
2000 

3 
11 
43 

J. Duda,  M. Duda 
R.Pieła 

Mikołów Mikołów - 
Mokre 

trawiaste wzgórze  1998 
1999 
2000 
2002 

27 
7 k 
5 

obecny 

J.Drobnik, 
A. Nieradzik,  
M. Klęczek, 

Mstów Mirów łąka 1995 
1999 
2000 
2002 

1 
liczne 

40 
kilka 

M. i P. Witczak 

Ruda Śląska Halemba obrzeże torfowiska 1997 
1999 
2000 
2002 

liczne 
35 
3 

obecny 

M.Klęczek, 
A.Nieradzik, 
 

Rybnik 
 

Rybnik POD”PLON” 1999 
2000 
2002 

16 
2 

15+k 

A. Ochojski 
 

Rydułtowy Rydułtowy ogród 1998 
1999 
2000 

3 
5 
6 

A. Nieć 

Siewierz Siewierz łąka 1996 
1999 
2000 

kilka 
1 
1 

A. Kuśka 
A.Rok, K.Henel 

Tychy Promnice nieużytek 1997 
1999 
2000 
2002 

2+1k 
13 

12+2k 
14+5k 

A. Mielnikow 

Zabrze Zabrze - 
Maciejów 

łąka przy ulicy 1999 
2000 
2002 

22 
9 
1 

P. Skałban 

 
objaśnienie symboli: k - kokony 



 
Tabela III. 1.12/5. Wykaz gatunków z rodziny Apidae notowanych w województwie śląskim 

do roku 2002. 
 

Gatunek 
 

W latach 
 1898-
1903 

Tereny 
rolne 

1962-1978 

Rezerwaty 
pryrody 

1994-1998 

Miasta 
1999-2000 

Zagrożenie 
XX/XXI 
Wiek * 

pszczoła miodna + + + + V 
trzmiel wielkooki +cs /+/ - - V 
trzmiel wąskopaskowany + - + +r I 
trzmiel ozdobny + + - - V 
trzmiel ogrodowy + + + +r nt 
trzmiel zmienny +cs + + +r V 
trzmiel drzewny + + /+/ + nt 
trzmiel tajgowy + + /+/ - V 
trzmiel kamiennik +cs + + + nt 
trzmiel gajowy + + + + nt 
trzmiel wyżynny +cs - - - I 
trzmiel żółty + + + +r V 
trzmiel rudy +cs + + + nt 
trzmiel rdzawodwłokowy +cs /+/ - - V 
trzmiel leśny +cs + + + I 
trzmiel wysokogórski - - + - V 
trzmiel rudonogi +cs + + +r I 
trzmiel ciemnopasy + + + - V 
trzmiel różnobarwny +cs /+/ /+/ - V 
trzmiel paskowany +cs /+/ + - V 
trzmiel rudoszary + + + - I 
trzmiel ziemny + + + + nt 
trzmiel szary + + + - V 
trzmiel sześciozębny + - + - V 
trzmielec ogrodowy + + /+/ - I 
trzmielec gajowy + + + + I 
trzmielec żółty + + /+/ - I 
trzmielec czarny + + + + I 
trzmielec leśny - + /+/ - I 
trzmielec ziemny + + - - I 
 
objaśnienie symboli: cs – czeska część Górnego Śląska (dane te są od XIX wieku interpolowane również dla 
polskiej części Śląska), //  - gatunki odnotowane w pobliżu granic województwa, r- rzadki 
* - zagrożenie oceniono na podstawie bazy danych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w 
Katowicach: V – gatunki narażone, I – gatunki o nieokreślonym zagrożeniu, nt – gatunki niezagrożone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela III. 1.12/6.  Wykaz gatunków mrówek notowanych w woj. śląskim do roku 2002 
Gatunek Pierwsze notowanie Potwierdzenie w latach 1998 –

2002 
Ponera coarctata (Latreille,1802) Novotny, 1931 ?- bardzo rzadki 
Hyponeura punctatissima (Roger,1859) Roger, 1859 ?- bardzo rzadki 
Manica rubida (Latreille, 1802) Nasonov,1892 pospolity 
Myrmica lobicornis Nylander, 1846 Novotny, 1931 obecny 
Myrmica rubra Linnaeus, 1758 Scholz, 1926 pospolity 
Myrmica ruginodis Nylander,1846 Novotny, 1931 pospolity 
Myrmica rugulosa Nylander, 1849 Novotny, 1931 ?- prawdopodobny 
Myrmica sabuleti Meinert, 1860 Novotny, 1937 ?- prawdopodobny 
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 Novotny, 1931 obecny 
Myrmica schencki Viereck, 1903 Novotny, 1931 ? - prawdopodobny 
Myrmica specioides Bonroit, 1918 Novotny, 1937 obecny 
Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 Kulmatycki, 1920 obecny 
Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) Kotzias, 1929 pospolity ale zwalczany 
Solenopsis fugax (Latreille, 1798) Scholtz, 1926 ? – rzadki 
Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) Novotny, 1931 obecny 
Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793) Scholz, 1926 obecny 
Leptothorax affinis Mayr, 1855 Kulmatycki, 1920 ? - prawdopodobny 
Leptothorax clypeatus ( Mayr, 1853) Novotny, 1937 ? - prawdopodobny 
Leptothorax corticalis (Schenck, 1852) Kulmatycki, 1920 ? - prawdopodobny 
Leptothorax interruptus Schenck, 1852 Novotny, 1931 ? - prawdopodobny 
Leptothorax muscorum (Nylander, 1864) Novotny, 1931 ? - prawdopodobny 
Leptothorax nigriceps Mayr, 1855 Novotny, 1931 ? - prawdopodobny 
Leptothorax nylanderi (Foerster, 1855) Scholz, 1926 ? - prawdopodobny 
Leptothorax parvulus (Schenck, 1852) Novotny, 1931 ? - prawdopodobny 
Leptothorax tuberum (Fabricius, 1775) Kulmatycki, 1920 ? - prawdopodobny 
Leptothorax unifasciatus (Latreille, 1798) Novotny, 1931 ? - prawdopodobny 
Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1864) Novotny, 1931 ? – rzadki 
Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849) Novotny, 1931 ? – rzadki 
Stenamma debile Foerster, 1850 Scholz, 1926 ? – rzadki 
Tetramorium caespitum (Linnaeus,1758) Scholz, 1926 pospolity 
Tetramorium simillimum (F.Smith, 1851) ¹ Roger, 1857   ? – rzadki 
Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852) Novotny, 1931 ? – rzadki 
Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 
1771) 

Novotny, 1931 ? – rzadki 

Camponotus fallax (Nylander, 1856) Novotny, 1931 obecny 
Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758) Novotny, 1931 obecny 
Camponotus lateralis (Oliver, 1791)² Stitz, 1939 - 
Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) Scholz, 1926 obecny 
Lasius alienus (Foerster, 1850) Kulmatycki, 1920 ? - prawdopodobny 
Lasius brunneus (Latreille, 1798) Scholz, 1926 pospolity 
Lasius emarginatus (Oliver, 1791) Kulmatycki, 1920 ? - prawdopodobny 
Lasius flavus (Fabricius, 1781) Kotula,1873  pospolity 
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) Kotula, 1873 pospolity 
Lasius mixtus (Nylander, 1846) Novotny, 1931 ? - prawdopodobny 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Kotula, Wierzejski, 1873  pospolity 
Lasius umbratus (Nylander, 1846) Scholz, 1926 ? - prawdopodobny 
Formica cinerea Mayr, 1853 Novotny, 1931 pospolity 
Formica cunicularia Latreille, 1798 Kulmatycki, 1920 obecny 
Formica exsecta Nylander, 1846 Pisarski, 1962 niepotwierdzony  
Formica fusca Linnaeus, 1758 Wierzejski, 1873 pospolity 
Formica lemani Bondroit, 1917 Dlussky, Pisarski 1970 obecny 
Formica candida F. Smith, 1878 Novotny, 1931 obecny 
Formica polyctena Foerster, 1850 Koehler, 1965 pospolity 
Formica pratensis Retzius, 1783 Novotny, 1931 pospolity 
Formica rufa Linnaeus, 1761 Kotula, Wierzejski, 1873  pospolity 
Formica rufibarbis Fabricius, 1793 Kulmatycki, 1920 ? - prawdopodobny 
Formica sanguinea Latreille, 1798 Kulmatycki, 1920 pospolity 
Formica truncorum Fabricius, 1804 Kulmatycki, 1920 ? - prawdopodobny 

¹ - błędnie oznaczony Tetramorium caldarum, ² - gatunek śródziemnomorski, stwierdzony w Bytomiu w korkach z 
butelek, ? – gatunek, którego występowania nie udało się potwierdzić w latach 1998-2002 


