EKOSYSTEMY I KRAJOBRAZY

PARK KRAJOBRAZOWY
„CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH”
MA JU¯ PIÊÆ LAT
Adam Kuczera, Jan Maciej Waga (Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Rudy)
owszechnie uwa¿a siê, ¿e œrodowisko naturalne Górnego Œl¹ska, a w³aœciwie jego
wschodniej – uprzemys³owionej – czêœci jest
silnie zdegradowane. Pogl¹dowi temu towarzyszy opinia, ¿e jest to obszar na tyle
zniszczony, a wed³ug niektórych równie¿ pierwotnie ma³o interesuj¹cy, ¿e trudno tam
wskazaæ wartoœci naturalne godne ochrony.
W efekcie do œwiadomoœci spo³eczeñstwa
trafia obraz Górnego Œl¹ska jako „pustyni”
przyrodniczej. Mówi¹ o tym publikacje
prezentuj¹ce rozmieszczenie w naszym kraju
terenów i obiektów przyrodniczo cennych,
zwykle objêtych ochron¹ prawn¹. Wystarczy
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Zespó³ klasztorno-pa³acowy w Rudach

jednak opuœciæ centra górnoœl¹skich miast, aby
w wielu jeszcze miejscach zobaczyæ inny œwiat,
znacznie barwniejszy od utrwalonego w naszej
œwiadomoœci. Oko nawet niezbyt wprawnego
obserwatora dostrze¿e tam ró¿norodnoœæ form
przyrody harmonijnie przeplataj¹cych siê
z elementami kulturowymi, stanowi¹cymi
œwiadectwo poszanowania przyrody, jakie
w przesz³oœci towarzyszy³o tak¿e dzia³alnoœci
gospodarczej cz³owieka.
Na niepowtarzalne wartoœci przyrodnicze
i kulturowe Ziemi Rybnickiej i Raciborskiej

zwracano uwagê ju¿ dawno. Jednak dopiero
wraz z transformacj¹ ustrojow¹ pañstwa oraz
spadkiem znaczenia przemys³u zaistnia³y
warunki do ich prawnej ochrony.
Dnia 23 listopada 1993 roku na mocy rozporz¹dzenia nr 181 Wojewody Katowickiego
powsta³ Park Krajobrazowy „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Obejmuje on obszar 505 km2 oraz strefy
otulinowe o ³¹cznej powierzchni 141 km2.
W jego granicach znalaz³a siê czêœæ Kotliny
Raciborskiej, P³askowy¿u Rybnickiego,
Wysoczyzny Gaszowickiej, Wilczy i Golejowskiej, doliny Rudy i Suminy oraz lewobrze¿na czêœæ doliny
Bierawki.
Niepospolita
nazwa
Parku wi¹¿e siê z dzia³alnoœci¹ zakonu cystersów,
który w po³owie XIII wieku dotar³ nad Rudê. Cystersi przynieœli tam ze
sob¹ nie tylko nowe idee
filozoficzne, ale przede
wszystkim nowatorskie rozwi¹zania
organizacyjne
i gospodarcze. Osiedlili siê,
zgodnie z regu³¹ swojego zakonu, w dolinie rzecznej – na terenach wówczas
bardzo s³abo zaludnionych,
trudnych do bytowania.
W nowym miejscu mieli mo¿liwoœæ
stworzenia struktury osadniczej od podstaw,
realizuj¹c w ca³oœci dok³adnie przemyœlan¹ koncepcj¹ przestrzenn¹. Dziœ wiemy, ¿e
w swoim pierwotnym za³o¿eniu przetrwa³a
ona jako jedyna tak du¿a w Europie. Cystersi
dokonywali przebudowy œrodowiska tworz¹c
typ gospodarki, któr¹ dziœ w du¿ej czêœci

nazwalibyœmy proekologiczn¹. Opiera³a siê
ona m.in. na pozyskiwaniu dóbr natury, w tym
równie¿ na drodze stymulowania procesów
przyrodniczych. Szczególne osi¹gniêcia mieli
cystersi rudzcy w prowadzeniu gospodarki
wodno-rybackiej. O roli zak³adanych przez
nich stawów jako elementów wzbogacaj¹cych
wartoœci przyrodnicze – tak¿e ze wzglêdów
utylitarnych – przekonuje nas stale przyk³ad
obecnego rezerwatu „£ê¿czok” w dolinie
Odry, gdzie po powstaniu stawów nast¹pi³o
zwielokrotnienie liczby gatunków w stosunku
do pierwotnych zasobów siedlisk.
Formy gospodarowania cz³owieka, stosowane na obszarze dzisiejszego Parku przez
kilkaset lat, pozwoli³y na przetrwanie, ale
i powstanie wielu wartoœci przyrody
o¿ywionej. Wœród nich na szczególn¹ uwagê
zas³uguje obecnoœæ: 46 gatunków dziko
¿yj¹cych ssaków spoœród 90 wystêpuj¹cych
w Polsce, 6 chronionych gatunków gadów
spoœród 9 wystêpuj¹cych w naszym kraju,
15 gatunków p³azów – w tym 10 chronionych,
249 gatunków ptaków oraz kilkaset gatunków
bezkrêgowców. Du¿¹ czêœæ tych zwierz¹t,
wed³ug kryteriów „Czerwonej Ksiêgi” opublikowanej przez Miêdzynarodow¹ Uniê
Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN), zaliczono do gatunków wymieraj¹cych lub
nara¿onych na wymarcie.
Na obszarze Parku wystêpuje ponad 40 typów zbiorowisk roœlinnych, nale¿¹cych do
ponad 20 klas syntaksonomicznych. W przypadku botaniki najcenniejsze wartoœci Parku
tworzy 46 gatunków roœlin objêtych ochron¹
ca³kowit¹, 13 objêtych ochron¹ czêœciow¹
i wiele gatunków roœlin wyj¹tkowo rzadkich.
Spoœród nich w grupie niezagro¿onych znalaz³y
siê jedynie 4 gatunki.
Bogactwa przyrody nieo¿ywionej Górnego
Sêdziwe dêby w parku przypa³acowym w Rudach

Plan Parku Krajobrazowego
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Nieczynny kana³ m³yñski na Brantolce w Rudach

Œl¹ska zazwyczaj kojarz¹ siê z zasobami kopalin
u¿ytecznych. Poza zwi¹zan¹ z nimi stref¹
wartoœci ekonomicznych istnieje tam jednak
tak¿e bardzo wiele wartoœci innych kategorii,
m. in. poznawczych, estetycznych, dydaktycznych itd.
O cennych wartoœciach geologicznych
Parku decyduje obecnoœæ na jego obszarze
osadów i struktur wieku trzecio- i czwartorzêdowego. Na uwagê zas³uguj¹ dostêpne dla
bezpoœredniej obserwacji osady morskie miocenu zawieraj¹ce warstwy krystalicznych gipsów, alabastrów, wapieni, siarki, soli, rud ¿elaza
oraz liczne skamienia³e okazy fauny i flory.
Du¿e zró¿nicowanie wykazuj¹ osady czwartorzêdu z³o¿one w przesz³oœci przez wody
odp³ywaj¹ce z l¹dolodów oraz przez same
masy lodu. W wielu miejscach pod naporem
mas lodu powsta³y glacitektoniczne zaburzenia osadów. Czêœæ utworów czwartorzêdowych zakumulowa³y tam równie¿ rzeki
i wiatr. Dziêki wiatrom osadzi³y siê lessy
i piaski tworz¹ce m. in. wydmy.
Wartoœci geomorfologiczne tego terenu
wi¹¿¹ siê g³ównie z wysoczyznami polodowcowymi, rozleg³ymi obni¿eniami powsta³ymi
po wytopieniu bry³ martwego lodu, kemami
i pagórkami morenowymi oraz z dolinami
rzecznymi. W dolinach znajduje siê kilka
poziomów terasowych ze starorzeczami
meandrowymi i odcinkami wspó³czesnych
koryt meandrowych. Jednym z naj³adniejszych
Restytuowany staw na Potoku z Przegêdzy
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na Górnym Œl¹sku przyk³adów rzeki
meandruj¹cej jest Ruda miêdzy
Stodo³ami a KuŸni¹ Raciborsk¹.
Zjawiskiem unikatowym w skali
Europy Œrodkowej jest wyj¹tkowo
bogaty zespó³ form eolicznych, obejmuj¹cy 16 typów wydm zawieraj¹cych laminy ¿wirowe.
Najwa¿niejsze wartoœci zwi¹zane
z pokryw¹ glebow¹ towarzysz¹ glebom bagiennym i czarnym ziemiom
rozwiniêtym w obrêbie wilgotnych
den dolin.
Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ przyrody nieo¿ywionej Parku jest
zasobnoœæ dorzecza Rudy, Bierawki
i Suminy w wody powierzchniowe. To
ona sta³a siê przed kilkuset laty jedn¹
z g³ównych podstaw gospodarki zor-

równo z cechami ³agodnego klimatu Ziemi
Rybnickiej, jak i w du¿ym stopniu z lokaln¹
rzeŸb¹ i pokryciem terenu. Zjawiskiem specyficznym s¹ tam czêste inwersje termiczne
i mg³y w dolinach i kotlinowatych obni¿eniach.
Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” istnieje
ju¿ – a mo¿e zaledwie – 5 lat. W okresie tym
wiedza o wartoœciach „ukrytych” na jego
obszarze ulega³a systematycznemu wzbogacaniu. Badacze-amatorzy, a tak¿e naukowcy
z s¹siednich oœrodków akademickich nieustannie donosz¹ o nowych stanowiskach
florystycznych i faunistycznych, unikalnych
obiektach geomorfologicznych i hydrograficznych, po¿¹danych procesach zachodz¹cych w ekosystemie, czy ciekawostkach
historycznych. Informacje te s¹ systematycznie zbierane i na bie¿¹co publikowane

Staw Garbocz pod ¯orami

ganizowanej w tej okolicy przez cystersów.
Wartoœci hydrograficzne wi¹¿¹ siê tam
zarówno z zachowaniem naturalnych cech tego kompleksu, jak i cechami wprowadzonymi
planowo przez ludzi. Dostatkowi wód
powierzchniowych towarzysz¹ ich znaczne
zasoby zgromadzone pod ziemi¹ – s¹ to m.in.
wody kopalnej doliny pra-Rudy, stanowi¹ce
najwiêksz¹ wartoœæ hydrogeologiczn¹ okolicy.
Wody podziemne wykazuj¹ w tym rejonie
tak¿e mineralizacjê chlorkow¹ i siarczanow¹.
Wartoœci topoklimatu maj¹ zwi¹zek za-

w periodyku Parku „Scripta Rudensia”.
Aktualnie decyzj¹ Wojewody Katowickiego
przyst¹piono do opracowania Planu Ochrony
Parku. Ten wieloaspektowy dokument pozwoli
nie tylko ukierunkowaæ bie¿¹ce i perspektywiczne dzia³ania ochronne, ale tak¿e znacznie
wzbogaciæ wiedzê o wartoœciach istniej¹cych
na obszarze objêtym ochron¹. Organizuje siê
Oœrodek Edukacyjny przy Dyrekcji Parku
z ogrodem botanicznym oraz skansenem œredniowiecznego górnictwa i hutnictwa cysterskiego.
(Zdjêcia z Archiwum Parku)

Staw Salm Du¿y w rezerwacie „£ê¿czok”
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