
Każde miasto ma swój charakter, klimat, osobowość – słowem: naturę. Czasem nie od razu rzuca się 

ona w zmysły i trudną ją uchwycić. Wtedy warto się zagłębić w zaułki, aby zyskała przy bliższym 

poznaniu, jak zyskuje nowo poznana osoba. Podobnie bywa, gdy naturę miasta rozumiemy jako jego 

przyrodę. Rzadko skupiamy na niej uwagę, traktując ją jak powszedni element otoczenia: szyld, 

krawężnik, schodki czy wiatę przystanku, a tętno miejskiego życia opisujemy wyłącznie ludzkim EKG. 

Tymczasem natura miasta zieleni się w szczelinach murów i chodników, ćwierka nad i pod parapetami, 

pluska w zapadliskach i wykopach i poluje wśród biurowców.  

Katowice są miastem z krwi i kości, z korzeni, skrzydeł, kwiatów i pazurów. Oprócz Homo sapiens jego 

naturę tworzą setki innych gatunków. Poznajmy je w comiesięcznych opowieściach o naturze Miasta 

Katowice. 

             dr. hab. Agnieszka Babczyńska 
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Miasto – miejsce życia dużej i stale rosnącej populacji ludzkiej – jest swoistym fenomenem 

przyciągającym uwagę badaczy: socjologów, urbanistów i architektów, historyków, 

ekonomistów. Stanowi także poligon badawczy dla przyrodników. Miasto bywa różnie 

definiowane, nawet przyrodnicy różnią się swoim podejściem opisując je jako urbicenozę, czyli 

miejsce koncentracji i dominacji jednego gatunku: człowieka Homo sapiens, inni spośród nich 

są skłonni uznawać miasto za swoisty ekosystem lub układ ekologiczny, o którego istnieniu 

decydują przede wszystkim czynniki antropogeniczne, ale którego funkcjonowanie zależy 

jednocześnie w pewnym stopniu od naturalnych warunków wynikających z położenia miasta1. 

W mieście tłem dla człowieka nie jest pejzaż naturalny a krajobraz przez niego wykreowany, 

przestrzeń intensywnie i planowo zabudowana, tworzona przez sztuczne substytuty, jak: 

budynki, powierzchnie pokryte asfaltem, betonem, brukiem, itp.  

Czy zatem w mieście możemy odnaleźć naturę ? A jeśli tak, to jaka jest natura miasta ? 

Natura miasta – najczęściej utożsamiana z „dziką przyrodą” – została w znacznym stopniu 

przekształcona lub wręcz z niego wyparta przez stale rozbudowywany krajobraz 

technologiczny lub zastąpiona przez tzw. krajobraz parkowo-ogrodowy, zawierający 

                                                           
1 Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Prace 

Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 

 



wprawdzie elementy przyrodnicze (drzewa, krzewy, rośliny zielne) jednak ukształtowane ręką 

człowieka i przez niego utrzymywane (zieleń miejska). Jednocześnie środowiska miejskie, 

różniące się od obszarów o cechach naturalnych różnorodnością siedlisk, rozmaitymi formami 

zabudowy i związaną z nimi obfitością kryjówek i miejsc lęgowych, zmniejszoną presją 

drapieżników, bogatą bazą pokarmową i korzystniejszymi warunkami termicznymi, stają się 

nową niszą ekologiczną dla wielu organizmów. 

Wraz z ludźmi do miast przybywa, często z daleka, wiele gatunków roślin i zwierząt, część 

„mimo woli”, inne celowo jako użytkowe, np. ozdobne. Można zatem sytuację w lokalnej 

miejskiej florze i faunie porównać do opisu obrazowo charakteryzującego historię regionu 

śląskiego, a odnoszącego się do jego mieszkańców, wśród których wyróżnia się ‘pnioki’ –  

rdzennych („miejscowych” = rodzimych) mieszkańców, ‘krzoki’ – przybyszów już 

zadomowionych (co najmniej drugie pokolenie) i ‘ptoki’ –  zupełnie niedawnych, którzy nie 

zdołali jeszcze znaleźć tu swojego stałego miejsca. Duża grupa gatunków występujących tu od 

dawna (‘pnioki’), przetrwała w krajobrazie miasta we fragmentach („wyspach”) siedlisk o 

cechach naturalnych: remizach leśnych, kępach zarośli, wzdłuż niezabudowanych jeszcze dolin 

rzecznych, wokół oczek wodnych, inne (najczęściej ‘krzoki’ i ‘ptoki’) dostosowały się do 

stworzonych tu warunków i skolonizowały typowe dla miast siedliska: od szczeliny 

w chodniku, w murze, przez obrzeża szlaków komunikacyjnych po różnej wielkości nieużytki 

miejsko-przemysłowe.  

Katowice posiadają wszystkie cechy typowego miasta, są jednak postrzegane w Polsce, a nawet 

przez niektórych jego mieszkańców – jak inne miasta śląskiej aglomeracji – jako szczególnie 

naznaczone piętnem wielowiekowej działalności człowieka, wręcz zdewastowane pod 

względem przyrodniczym. Poza typowymi siedliskami miejskimi spotykamy tu wciąż duże 

zróżnicowanie nieużytków poprzemysłowych: zwałów (hałd) pogórniczych i pohutniczych, 

gruzowisk, wysypisk, wyrobisk, itp.  

Wizerunek ten zmienia się przy „bliższym poznaniu” jego natury. Pierwszym argumentem są 

wiele mówiące liczby: 39,9% (tj. 6763,8 ha) powierzchni miasta zajmującego 164,7 km² 

stanowią lasy, 1,4% (tj. 232 ha) powierzchni obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, 

prawnie chronione, ok. 7% zajmuje tzw. zieleń urządzona, której powierzchnia stopniowo 

rośnie. Drugim jest różnorodność, tak gatunków roślin i zwierząt jak i ich zbiorowisk. W skład 

flory miasta wchodzi ponad 1000 gatunków roślin, które występują tu spontanicznie, zarówno 

w zachowanych siedliskach naturalnych i półnaturalnych (lasach, zaroślach, łąkach, w 

siedliskach wodach i nadwodnych) jak i przekształconych przez człowieka tzw. 

antropogenicznych. Faunę reprezentuje ponad 150 gatunków zwierząt kręgowych oraz bardzo 

liczne bezkręgowce. Analogicznie jak rośliny, zwierzęta w zależności od ich zdolności 



adaptacji do określonych warunków, znajdują miejsca do bytowania w zachowanych na 

obszarze Katowic kompleksach leśnych (szczególnie w południowej części miasta w obrębie 

lasów, które w przeszłości były częścią rozległej Puszczy Pszczyńskiej), w zadrzewieniach 

i zaroślach, na terenach otwartych (łąkach i nieużytkach), w sąsiedztwie cieków i zbiorników 

wodnych, nie unikają nawet terenów intensywnie zabudowanego śródmieścia. Dzięki 

zdolnościom wielu gatunków roślin i zwierząt do szybkiego kolonizowania miejskich 

gruzowisk i innych nieużytków, te zaniedbane i sprawiające wrażenie zapomnianych miejsca 

stają się mniej widoczne w krajobrazie, a wiele z nich z czasem ‘regeneruje się’ samoistnie. 

Warto podkreślić, że na niewielkim powierzchniowo nieużytku już po roku można znaleźć 

kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset gatunków roślin i duże bogactwo związanych z nimi 

zwierząt.  

Nadal różnorodne są w Katowicach zbiorowiska roślinne – leśne i nieleśne. Kompleks lasów 

murckowskich kryje wśród drzewostanów gospodarczych fragmenty zbiorowisk leśnych 

o cechach naturalnych: lasów bukowych, wilgotnych lasów łęgowych zachowanych w dolinach 

rzek i potoków (nad Kłodnicą, Ślepiotką czy Potokiem Leśnym) oraz borów sosnowych 

i mieszanych. Roślinność wodna, bagienna i szuwarowa rozwija się wzdłuż rzek i potoków 

(szczególne w ich nieuregulowanych jeszcze fragmentach) oraz wokół zbiorników wodnych, 

rozlewisk i zastoisk, w wielu lokalizacjach spotkać można płaty łąk, a w miejscach  suchszych 

także muraw.  

I wreszcie argument trzeci, bodaj najważniejszy: klejnoty natury czyli walory przyrodnicze 

Katowic. Do nich przyrodnicy zaliczają rzadkie (w skali miasta i regionu) gatunki roślin 

i zwierząt, jak również zbiorowiska roślinne, wśród których duża część jest objęta ochroną 

prawną. Na katowickiej liście roślin rzadkich znajdują się storczyki: kruszczyk szerokolistny 

i rdzawoczerwony oraz buławnik mieczolistny spotykane w lasach i zaroślach oraz kukułka 

(storczyk) szerokolistna występująca na łąkach. Do wyjątkowych unikatów odnotowanych 

w Katowicach należą rośliny związane z bagnami i podtorfionymi łąkami oraz torfowiskami: 

nasięźrzał pospolity, bobrek trójlistkowy, skrzyp pstry czy rosiczka okrągłolistna. Zarówno 

wymienione gatunki jak i całe zbiorowiska roślinne są szczególnie wrażliwe na zmiany 

warunków siedliskowych, dlatego też wymieniane są wśród najbardziej zagrożonych. 

Zagwarantowanie ich przetrwania w mieście jest szczególnie trudnym wyzwaniem i w dużym 

stopniu zależy od człowieka. Miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniające 

się bogactwem flory i fauny, zostały w Katowicach dobrze rozpoznane. Nie oznacza to, że nie 

można tu odkryć nic nowego – wręcz przeciwnie, nadal często pojawiają się doniesienia 

o odnalezieniu nowego gatunku czy nowego stanowiska gatunku z grupy rzadkich czy 

chronionych. Część tych przyrodniczych skarbów została zabezpieczona w specjalnie w tym 



celu powołanych obszarach chronionych. Jeszcze w drugiej połowie ubiegłego wieku 

ustanowiono w Katowicach dwa rezerwaty przyrody: „Las Murckowski”, który chroni lasy 

bukowe i mieszane porastające stoki Wzgórza Wandy oraz rezerwat „Ochojec” utworzony w 

celu ochrony kolonii roślin górskich, w tym szczególnie liczydła górskiego. Rezerwaty 

przyrody, należące do najwyższych rangą form ochrony przyrody w Polsce, są wyjątkowo 

rzadko spotykane na terenach zurbanizowanych. Jeszcze tylko dwa inne miasta aglomeracji 

katowickiej (konurbacji górnośląskiej) mogą poszczycić się rezerwatem przyrody w swoich 

granicach: Bytom rezerwatem bukowym „Segiet” i Jaworzno rezerwatem leśno-

torfowiskowym „Dolina Żabnika”. Inne katowickie obszary przyrodniczo cenne: źródła 

Kłodnicy wraz z towarzyszącym lasem łęgowym, położone na styku Brynowa, Osiedla 

Paderewskiego-Muchowca, Giszowca i Piotrowic-Ochojca oraz fragment torfowiska i boru 

bagiennego „Płone Bagno” w dzielnicy Murcki, chronione są odpowiednio w formie zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego i użytku ekologicznego. Mimo dynamicznego rozwoju miasta, 

lista cennych przyrodniczo miejsc jest stosunkowo długa. Właściwie w każdej dzielnicy 

odnajdujemy osobliwości przyrody. W Szopienicach – dzielnicy, która należy do najbardziej 

„doświadczonych” przez działalność przemysłową części miasta są stawy Borki, Morawa oraz 

Hubertus I, II i III – miejsce występowania wielu gatunków ptaków, płazów i różnych grup 

bezkręgowców. Do przyrodniczych pereł miejskich należą Katowicki Park Leśny, stawy na 

osiedlu Tysiąclecia, lasy łęgowe nad Ślepiotką w Ligocie i ostatnie, zachowane meandry rzeki 

Kłodnicy w Panewnikach, czy jedyne w krajobrazie Katowic gniazdo bociana białego 

w Zarzeczu. Ważnym elementem krajobrazu górnośląskich miast są pomnikowe drzewa lub ich 

grupy. Zazwyczaj wśród drzew poszukujemy osobliwości: okazów najstarszych, najwyższych, 

najgrubszych i najpiękniejszych. W Katowicach wśród 31 drzew objętych tą formą ochrony 

znalazły się przede wszystkim buki oraz dęby. Pomnikowy buk Anton, rosnący w Giszowcu, 

zajął w 2011 roku drugie miejsce w konkursie ogłaszanym przez Klub Gaja na Drzewo Roku.  

Naturę miasta współtworzą także tereny tzw. zieleni urządzonej, czyli parki, zieleńce, skwery, 

ogrody działkowe i przydomowe oraz drzewa przyuliczne, a nawet niewielkie klomby, gazony 

i zielone instalacje czy kwiatowe kompozycje w donicach i skrzynkach na balkonach i w 

oknach. Ich rola w zurbanizowanym i nadal silnie uprzemysłowionym krajobrazie Katowic jest 

bardzo ważna – nie tylko ze względów estetycznych ale przede wszystkim przyrodniczych i 

zdrowotnych. Tworzące je rośliny, w tym szczególnie drzewa, regulują mikroklimat otoczenia, 

łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza, stanowią jednocześnie 

miejsce bytowania i źródło pożywienia dla innych grup organizmów. Pojedyncze drzewa lub 

odpowiednio skomponowane fragmenty zieleni miejskiej to nierzadko elementy dobrze 

rozpoznawane w krajobrazie miasta. W Katowicach do takich miejsc ‘pocztówkowych’ można 



niewątpliwie zaliczyć zabytkowy Park Kościuszki i Katowicki Park Leśny, zapewne wkrótce 

za takie będą uważane nowo powstałe tereny zieleni miejskiej (rynek czy zieleń towarzysząca 

budynkom Muzeum Śląskiego i NOSPR). 

 

Próbując charakteryzować naturę miasta Katowice należy pamiętać, że jej różnorodność 

biologiczna nie jest wyłącznie odzwierciedleniem warunków naturalnych związanych 

z położeniem, budową geologiczną i zróżnicowaniem gleb, a także urozmaiconą rzeźbą terenu 

i stosunkami wodnymi. Katowicka bioróżnorodność jest bowiem także efektem przeobrażeń 

dokonanych w środowisku przez długotrwałą działalność człowieka, która doprowadziła tu do 

powstania nowych, nie spotykanych naturalnie typów siedlisk i towarzyszących im zbiorowisk 

roślinnych i zgrupowań zwierząt. Ważna jest także wizja tej części miejskiej natury, którą 

świadomie kształtuje człowiek. To wszystko wpływa na jego wizerunek miasta i jakość życia 

jego mieszkańców. 

 

W poszukiwaniu natury miasta - panorama Katowic z jednego ze wzgórz miasta w jego północnej 

części.  



 

W Katowicach odnajdujemy jeszcze w wielu miejscach „dziką przyrodę” – zachowane w krajobrazie 

zurbanizowanym (typowo miejskim) fragmenty krajobrazu o cechach naturalnych. Potok Ślepiotka w 

Ochojcu wczesną wiosną. 

 

 



 

Wiele gatunków roślin (także zwierząt ) wprowadził tu – najczęściej celowo – człowiek. Tak powstały 

parki, skwery i zieleńce. Plac Miast Partnerskich w Ligocie. 

 

Pochodzący z Chin bożodrzew gruczołkowaty (Ajlant wyniosły) – to w Katowicach jeszcze ‘krzok’, 

mimo że jest drzewem. Wprowadzony celowo jako roślina ozdobna (m.in. w rejonie Placu Wolności) 

na tereny zieleni urządzonej dopiero od niedawna rozprzestrzenia się samodzielnie (bez pomocy 

człowieka), znajdując dla siebie miejsce nawet w ciasnych szczelinach między budynkami. 



 

Do klejnotów przyrody Katowic należy liczydło górskie 

 

 

Rzadko spotykany jest bobrek trójlistkowy 



Kilkusetletni las bukowy w rezerwacie przyrody „Las Murckowski” 


