
„Pantha rei”. Na naturę miasta nie trzeba patrzeć oczami filozofa, choć ona potrafi pływać. Heraklit nie musiał 

uzbrajać oczu w pływackie okulary, tworząc starożytną filozofię przyrody. Prawdopodobnie, inaczej niż później 

Archimedes, nawet nie zanurzał się w wodzie w celach naukowych, jednak trafił w sedno. Natura miasta pływa 

doskonale: czy to w pełnym zanurzeniu, czy to prześlizgując się niemal suchą stopą po powierzchni wody. Pływa 

także dla odmiany – spędzając niektóre okresy swego życia mocząc się gruntownie. Jeśli zanurzyć się nie może 

lub nie chce – wówczas zbliża się tylko do tafli, zawisa nad nią, gniazduje lub poluje w jej pobliżu, porasta 

brzegi, lub przynajmniej ocienia lustro wody.  

Katowice mają wodne zakątki, w których można poczuć się, jak na wakacjach, gdy trzciny i wierzby przysłaniają 

poprzemysłowy horyzont. Przenieśmy się nad jeden z nich i poczujmy, jak… wszystko płynie. 

dr hab. Agnieszka Babczyńska. 
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Katowice to miasto, w którym mimo rozwoju przemysłu i urbanizacji możemy znaleźć 

tereny o cennych walorach przyrodniczych. Oprócz dwóch rezerwatów przyrody (Ochojec i 

Las Murckowski) jest tu wiele innych, interesujących obiektów. Należy do nich dawny użytek 

ekologiczny „Stawy na Tysiącleciu”, położony w północno-zachodniej części miasta (dzielnica 

Osiedle Tysiąclecia). Teren ten obejmuje dwa stawy zlokalizowane w  południowej części 

Osiedla Tysiąclecia, w dolinie rzeki Rawy. Większy (fot. 1.), o niezarośniętej tafli, stanowi 

miejsce rekreacji mieszkańców osiedla natomiast mniejszy, częściowo zarośnięty przez trzcinę 

jest trudniej dostępny dla ludzi i stanowi ostoję dla wielu gatunków zwierząt. Większy zbiornik 

zwany jest także stawem „Maroko”.  

Zbiorniki te są dość silnie zanieczyszczone, jednak dzięki gęstym trzcinowiskom, 

działającym jako naturalny filtr, występują w nich interesujące gatunki roślin i zwierząt.  W 

stawie „Maroko” stwierdzono występowanie wielu gatunków ryb m.in słonecznice, płotki i 

karasie. Na powierzchni wody możemy zaobserwować „biegające” po niej nartniki. Bardzo 

bogata jest również fauna skorupiaków, reprezentowana przez kilka gatunków oczlików i 

rozwielitek. 

Warto zaznaczyć, że na obszarze mniejszego stawu możemy zaobserwować kumaka 

nizinnego. Porusza się on niewielkimi skokami i nie jest w stanie pokonać dalekich odległości, 

dlatego w momencie zniszczenia środowiska, w którym przebywa, ginie cała populacja. 



Kumaki nizinne potrzebują do życia niewielkich, silnie zarośniętych zbiorników, których 

niestety liczba w ostatnich latach gwałtownie się obniżyła. Niszczenie tych niewielkich siedlisk 

spowodowało, że ten dawniej bardzo liczny gatunek, jest obecnie w naszym rejonie silnie 

zagrożony. Kumak ma bardzo ciekawy sposób odstraszania napastnika, zaniepokojony wygina 

ciało, a nawet przewraca się na grzbiet, odsłaniając silnie kontrastowe pomarańczowe plamy 

na brzuchu. Zestawienie koloru czarnego z różnymi odcieniami żółci i czerwieni jest w świecie 

zwierząt sygnałem ostrzegawczym, wskazującym, iż mamy do czynienia z gatunkiem 

jadowitym lub trującym. Faktycznie gruczoły jadowe na skórze kumaka zawierają silnie 

toksyczną wydzielinę, dlatego zwierzęta te mają stosunkowo niewielu wrogów. Oprócz 

kumaka teren trzcinowiska jest miejscem godów ropuchy zielonej, żaby trawnej i żaby wodnej. 

Występuje tutaj również traszka zwyczajna i zaskroniec. 

Na opisywanym obszarze gniazdują ptaki wodno-błotne takie jak łyski, kurki wodne i 

kaczki krzyżówki. Dzięki dokarmianiu w okresie zimowym przebywa tu kilkaset ptaków, w 

tym kilka par łabędzi niemych (fot. 2.), będących dużą atrakcją dla mieszkańców osiedla. 

Występują tu także kaczki czernice, głowienki, których samce są w szacie godowej 

charakterystycznie ubarwione oraz nielicznie perkozy dwuczube (fot. 3.). W sąsiedztwie 

głównego zbiornika, po drugiej stronie drogi, znajduje się niewielkie oczko wodne, prawie 

całkowicie zarośnięte trzciną. Zaskakującym faktem jest zaobserwowanie tam remiza 

zwyczajnego – niewielkiego ptaka zbliżonego wielkością do sikory, który występuje niemal 

wyłącznie w dolinach rzek i nad zbiornikami otoczonymi gęsto drzewami. Używając puchu z 

nasion wierzby, topoli i trzciny, buduje on niezwykle charakterystyczne, misterne gniazdo, w 

kształcie workowatej torby z niewielkim otworem wlotowym (fot. 4.). Jest ono przyczepione 

do końca zwisającej gałązki, często nad wodą, na wysokości kilku metrów nad jej 

powierzchnią. Pierwszy raz gniazdo zaobserwowano wiosną 1994 roku i ptaki szczęśliwie 

wyprowadziły młode. Innym interesującym ptakiem występującym na tym terenie jest 

trzciniak. Prowadzi skryty tryb życia trzymając się prawie zawsze trzcinowisk. Czasem można 

wśród nich dostrzec samca, który wykonuje swą pieśń, siedząc zazwyczaj  na końcu wysokiej 

łodygi trzciny. Trzciniak śpiewa bardzo głośno i często można go usłyszeć nawet w nocy. 

Spotykamy tu także słowika, którego śpiew, rozbrzmiewa od końca kwietnia do połowy 

czerwca z zarośli w pobliżu mniejszego zbiornika, gdzie gniazduje. 

Nad stawami wieczorami polują nietoperze, a na starych wierzbach rosnących nad Rawą 

można zobaczyć, a częściej usłyszeć, kukułkę. Na otwartym terenie ciągnącym się wzdłuż 

Rawy nielicznie występują kuropatwy, często natomiast obserwować można polujące pustułki, 

które gnieżdżą się m.in. na szczycie pobliskich wieżowców. W zaroślach nad zbiornikami i w 



ich pobliżu występują bażanty. Na osiedlu kilkakrotnie obserwowano, rzadkiego już w 

Katowicach puszczyka, który być może gniazduje w starych drzewach nad Rawą.  

Stawy na Tysiącleciu to także teren, na którym możemy zaobserwować interesujące 

gatunki roślin. Poza częstymi gatunkami roślin wodnych, do których należy np. rzęsa wodna 

albo rdestnica pływająca, występuje tu jezierza morska – rzadki  gatunek rośliny wodnej, której 

populacja w ostatnich latach jest tu bardzo liczna (fot. 5.). W strefie przybrzeżnej, oprócz licznie 

występującej trzciny możemy zaobserwować jeżogłówkę gałęzistą, posiadającą kolczaste, 

kuliste kwiatostany żeńskie oraz dwa gatunki pałki: szerokolistną i wąskolistną (fot. 6.). Kilka 

lat temu odnotowano tu także sitowiec nadmorski – rzadki gatunek rośliny z rodziny 

ciborowatych. Wiosną na wschodnim, zadrzewionym brzegu większego stawu możemy 

zobaczyć kwitnące fiołki wonne (fot. 7.).  

Oprócz rodzimych gatunków na obrzeżach stawów występują liczne gatunki roślin, 

które zostały uznane za inwazyjne. Uważa się, że niektóre z nich mogą stanowić poważne 

zagrożenie dla naturalnej roślinności. Stosunkowo mało „szkodliwy” pod tym względem jest 

rosnący tu tatarak zwyczajny, gatunek pochodzący z Ameryki Północnej i Azji, którego kłącze 

wydziela charakterystyczny, przyjemny zapach. Natomiast możemy tu także zaobserwować 

rośliny, które wygrywają konkurencję z gatunkami rodzimymi i potrafią w szybkim tempie 

skolonizować zajmowane przez nie siedliska. Należą do nich występujące tu licznie dwa 

gatunki rdestowców (ostrokończysty i sachaliński) – dużych bylin, które „opanowały” dużą 

część brzegów Rawy w sąsiedztwie omawianych stawów (fot.  8.). Do agresywnych gatunków 

inwazyjnych należą także liczne tu nawłocie (późna i kanadyjska), niecierpek gruczołowaty 

(fot. 9.), słonecznik bulwiasty i kolczurka klapowana. 

W kwietniu na trawnikach, niedaleko zachodniego brzegu większego stawu możemy 

znaleźć smardza jadalnego – rzadki gatunek grzyba, który należy do workowców (fot. 10).  

Obszar „Stawów na Tysiącleciu” pełni istotną funkcję ekologiczną jako miejsce rozrodu 

i bytowania zwierząt oraz występowania roślinności wodnej i nadwodnej. Ten niewielki, 

położony prawie w centrum osiedla teren, służy mieszkańcom miasta, nie tylko do rekreacji i 

wypoczynku, ale może być miejscem do prowadzenia zajęć lekcyjnych z biologii, zarówno dla 

szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych (np. przystosowania organizmów do życia w 

wodzie, rola zbiornika wodnego jako miejsca rozrodu i bytowania zwierząt, prognozowanie 

zmian dokonujących się w wyniku sukcesji roślin).  

Ze względu na walory przyrodnicze „Stawy na Tysiącleciu”, to obszar, o który zarówno 

władze miasta jak i jego mieszkańcy powinni dbać w szczególny sposób, aby nie dopuścić do 

jego zaśmiecania i dewastacji. 



 

Staw „Maroko” w całej okazałości (fot. Alina Urbisz)

 

Łabędzie – ozdoba stawu (fot. Katarzyna Urbisz) 



 

Perkoz dwuczuby – prosimy nie przeszkadzać :) (fot. Andrzej Urbisz)

 

Misternie wykonane gniazdo remiza (fot. Andrzej Urbisz) 



 

Jezierza morska – rzadki gatunek rośliny (fot. Alina Urbisz) 



 

Szuwary – po prawej pałka szerokolistna, po lewej – wąskolistna (fot. Andrzej Urbisz) 

 

 



 

Fiołek wonny – „zapachniało wiosną” (fot. Katarzyna Urbisz) 

 

Inwazyjne rdestowce nad Rawą (fot. Andrzej Urbisz) 



 

Niecierpek gruczołowaty – kolejny gatunek inwazyjny (fot. Alina Urbisz) 



 

Smardz jadalny – grzyb pojawiający się wiosną (fot. Katarzyna Urbisz) 

 


