
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 – 2020 oraz środków własnych 
miast Zgorzelca i Görlitz.

Das Projekt wird gefördert mit Mitteln der Europäischen Union im Programm INTERREG Polen-Sachsen 
2014 – 2020 und mit Eigenmitteln der Städte Zgorzelec und Görlitz.

PLSN.01.01.00-2-0019/16

Fauna i flora doliny Nysy Łużyckiej

Tier- und Pflanzenwelt des  

Lausitzer Neißetals



Bór mieszany wilgotny w Puszczy Zgorzeleckiej (Leśnictwo Modrzew, Nadleśnictwo Ruszów) 
Fot. Waldemar Bena 
Feuchter Mischwald in der Görlitzer Heide (Försterei Modrzew, Oberförsterei Ruszów), 
Fotografie von Waldemar Bena



Fauna i flora doliny Nysy 
Łużyckiej

Tier- und Pflanzenwelt 
des  Lausitzer Neißetals

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 – 2020 oraz środków własnych 
miast Zgorzelca i Görlitz.

Das Projekt wird gefördert mit Mitteln der Europäischen Union im Programm INTERREG Polen-Sachsen 
2014 – 2020 und mit Eigenmitteln der Städte Zgorzelec und Görlitz.

PLSN.01.01.00-2-0019/16

Waldemar Bena



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 – 2020 oraz środków własnych 
miast Zgorzelca i Görlitz.

Das Projekt wird gefördert mit Mitteln der Europäischen Union im Programm INTERREG Polen-Sachsen 
2014 – 2020 und mit Eigenmitteln der Städte Zgorzelec und Görlitz.

PLSN.01.01.00-2-0019/16

Ziemia Zgorzelecka z pewnością nie cieszy się 

sławą obszaru o wybitnych walorach przyrodni-

czych i krajobrazowych. Gdy jednak przyjrzymy 

się bliżej występującym tu zwierzętom i roślinom, 

to stwierdzimy, że świat flory i fauny Ziemi Zgo-

rzeleckiej prezentuje się nadspodziewanie bogato 

i interesująco. Pomimo poczynionych, i dokony-

wanych niestety w dalszym ciągu zniszczeń (choć-

by za sprawą budowy nowych dróg, urbanizacji, 

regulowania rzek i potoków, niszczeniu łąk, wy-

cinaniu starodrzewi itp.), Ziemia Zgorzelecka ma 

się czym pochwalić. 

Miejscowa flora i fauna reprezentowana jest przez bar-

dzo wiele gatunków. Samych roślin naczyniowych, pod-

legających ochronie całkowitej lub częściowej, występuje 

tutaj co najmniej 60 gatunków. Oprócz roślin środko-

woeuropejskich na obszarze tym stwierdzono obecność 

roślin postglacjalnych, atlantyckich i górskich. W Pusz-

czy Zgorzeleckiej, na jedynym w Polsce niżowym stano-

wisku, rośnie sosna drzewokosa (Pinus uliginosa = P. x 

rhaetica), zwana również sosną błotną, która powstała 

w wyniku skrzyżowania się kosodrzewiny z sosną zwyczaj-

ną. Stanowisko sosen błotnych, znajdujące się niedaleko 

dworca kolejowego w Węglińcu, już w 1937 r. zostało obję-

te ochroną rezerwatową. Rezerwat „Bergkiefermoor” koło 

Węglińca był najstarszym rezerwatem przyrody w Borach 

Dolnośląskich i jednym z pierwszych na Dolnym Śląsku. 

W 1959 r. utworzono tu rezerwat torfowiskowy o nazwie 

„Torfowisko pod Węglińcem” (1,35 ha powierzchni). Inną 

lokalną osobliwością świata roślin są grzybienie północne 

(Nymphaea candida). Podobnie jak sosna błotna grzy-

bienie północne są reliktem polodowcowym. Ich stano-

wiska w Puszczy Zgorzeleckiej należą w naszym kraju do 

najbardziej wysuniętych na południe. Przeważająca ilość 

stanowisk grzybieni północnych w Polsce położona jest na 

Mazurach i w Borach Tucholskich. 

       Ziemia Zgorzelecka ma wyjątkową wartość ze wzglę-

du na bogactwo występowania roślin atlantyckich (lub 

subatlantyckich), czyli roślin związanych z klimatem oce-

anicznym. Flora atlantycka reprezentowana jest przez ta-

kie gatunki jak: ponikło wielołodygowe (Eleocharis mul-

ticaulis), przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca), eli-

sma wodna (Luronium natans), rosiczka pośrednia (Dro-

sera intermedia), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vul-

garis), wiciokrzew pomorski (Lonicera peryclymenium) 

czy gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica). Najbardziej 

znaną rośliną atlantycką występującą u nas jest wrzosiec 

bagienny (Erica tetralix), zimozielona krzewinka zwią-

zana z torfowiskami. Najważniejsze stanowisko wrzośca 

bagiennego w Puszczy Zgorzeleckiej zostało wpisane na 

listę rezerwatów przyrody w 2005 r. Rezerwat „Wrzosiec 

koło Piasecznej” zajmuje powierzchnię 40 ha. Oprócz tor-

fowisk przejściowych typu atlantyckiego znajdują się tu 

również podmokłe bory. Flora naczyniowa rezerwatu liczy 

178 gatunków.

Na torfowiskach i terenach wodno – błotnych w Puszczy 

Grzybienie północne Fot. Waldemar Bena

Kleine Seerose, Fotografie von Waldemar Bena

Sosna drzewokosa. Fot. Waldemar Bena
Berg Kiefer, Fotografie von Waldemar Bena
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Zgorzeleckiej mają swoje siedliska interesujące gatunki, 

takie jak rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), 

borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), bagno zwy-

czajne (Ledum palustre), wierzba płożąca (Salix repens), 

modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia), wełnian-

ka pochwowata (Eriophorum vaginatum), wełnianka sze-

rokolistna (Eriophorum angustifolium), żurawina błotna 

(Vaccinium oxycoccus), pływacz średni (Utricularia 

intermedia), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifolia-

ta), czermień błotna (Calla palustris), siedmiopalecznik 

błotny (Comarum palustre), żabiściek pływający (Hyd-

rocharis morsus ranae), okrężnica bagienna (Hottonia 

palustris) i wiele, wiele innych. Puszcza Zgorzelecka może 

się poszczycić bogatym składem gatunkowym rzadkich 

paproci i widłaków. Do najcenniejszych należą: podej-

źrzon marunowy (Botrychium matricariifolium), długosz 

królewski (Osmunda regalis), widłak cyprysowy (Dipha-

siastrum tristachyum), widłak spłaszczony (Diphasia-

strum complanatum), widłaczek torfowy (Lycopodiella 

inundata), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) 

i widłak goździsty (Lycopodiumclavatum).

 Bliskość Sudetów powoduje, iż na Ziemi Zgorzeleckiej 

nie brakuje także roślin górskich. W grupie tej znajduje 

się szereg efektownych roślin chronionych, spośród któ-

rych możemy wymienić arnikę górską (Arnica montana), 

parzydło leśne (Aruncus dioicus), dzięwięćsiła bezłody-

gowego (Carlina acaulis), śnieżycę wiosenną (Leucojum 

vernum) i arcydzięgiela litwora (Angelica archangelica). 

Ozdobą lasów w południowej części powiatu zgorzelec-

kiego są takie rośliny jak: wawrzynek wilczełyko (Daphne 

mezereum), bluszcz pospolity (Hedera helix), barwinek 

pospolity (Vinca minor), lilia złotogłów (Lilium marta-

gon), naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea), ma-

rzanka wonna (Galium odoratum). 

Na Ziemi Zgorzeleckiej rośnie co najmniej 8 gatunków 

storczyków – kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), ku-

kułka plamista (Dactylorhiza maculata), kukułka szero-

kolistna (Dactylorhiza majalis), kruszczyk szerokolistny 

(Epipactis helleborine), listera jajowata (Listera ovata), 

gnieźnik leśny (Neottia nidus – avis), podkolan biały 

(Platanthera bifolia) i podkolan zielonawy (Platanthera 

chlorantha). Zaskakująco cenny florystycznie jest tzw. 

Worek Turoszowski, który wydawałoby się należy do ob-

szarów całkowicie zdegradowanych. Tylko tam zarejestro-

wano kukułkę Fuchsa i podkolana zielonawego. W okolicy 

Bogatyni,  w dolinie Nysy Łużyckiej, znajduje się również 

jedyny w południowej części powiatu zgorzeleckiego re-

zerwat leśny „Grądy koło Posady” (5,27 ha), który został 

utworzony w 2002 r. Najcenniejszym zbiorowiskiem le-

śnym w tym rezerwacie są zboczowe lasy klonowo-lipowe, 

unikatowe w skali kraju. 

Świat zwierząt Ziemi Zgorzeleckiej nie ustępuje florze 

bogactwem i różnorodnością gatunkową. Wśród miej-

scowych borów i lasów kryją się jelenie (Cervus elaphus), 

sarny (Capreolus capreolus), dziki (Sus scrofa), lisy 

(Vulpes vulpes), borsuki (Meles meles), gronostaje (Mu-

stela erminea), tchórze (Mustela putorius) i kuny leśne 

(Martes martes). Nad rzekami i strumieniami przy odro-

binie szczęścia napotkamy wydrę (Lutra lutra) i bobra 

(Castor fiber). W rozległej Puszczy Zgorzeleckiej żyje 

kilka wilczych watah. Już w XVIII w. wilk (Canis lupus) 

był we wschodnich Łużycach zwierzęciem całkowicie 

wytępionym. Zasiedlił nasze tereny w ostatnim dziesię-

cioleciu. Niestety, nie brakuje też drapieżników obcego 

pochodzenia, dziesiątkujących rodzimą faunę. Do no-

wych mieszkańców Górnych Łużyc należy zaliczyć norkę 

amerykańską (Mustela vison), jenota (Nyctereutes pro-

cyonides) oraz szopa pracza (Procyon lotor. Najmniej-

szymi ssakami Ziemi Zgorzeleckiej, należącymi do rzędu 

owadożernych są ryjówka aksamitna (Sorex araneus), 

ryjówka malutka (Sorex minutus), rzęsorek rzeczek (Neo-

mys fodiens) i zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens). 

 Para wilków w Puszczy Zgorzeleckiej. Fot. Waldemar Bena

 Wolfspaar in der Görlitzer Heide, Fotografie von Waldemar Bena
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Bór bagienny w Puszczy Zgorzeleckiej, fot. Waldemar Bena
Sumpkiefernfwald in der Görlitzer Heide, Fotografie von Waldemar Bena

Rezerwat Torfowisko pod Węglińcem. Fot. Waldemar Bena
Naturschutzgebiet bei Węgliniec, Fotografie von Waldemar Bena
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Krzywy Las - fantazyjnie wygięte sosny w Leśnictwie Bielawa (Nadleśnictwo Pieńsk) Fot. Waldemar Bena
Schiefer Wald  - fantasievoll gebogene Kiefern in der Försterei Bielawa (Oberförsterei Pieńsk), Fotografie von Waldemar Bena
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 Ponadto żyją tu popielice (Glis glis) i orzesznice (Muscar-

dinus avellanarius). Jeszcze w latach 90. XX w. w oko-

licach Zgorzelca stwierdzany był chomik (Cricetus crice-

tus), coraz rzadszy już w Europie gryzoń. 

Na opisywanym obszarze stwierdzono gniazdowanie 

około 160 gatunków ptaków. Takiej ilości gatunków na tak 

małej powierzchni nie często spotyka się w Polsce. Warto 

nadmienić, iż 14 gatunków ptaków gnieżdżących się u nas 

zostało ujętych w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”. 

Miejscową awifaunę reprezentują ptaki o bardzo różnych 

wymaganiach siedliskowych. Na obszarze Ziemi Zgorze-

leckiej gniazduje stosunkowo dużo ptaków związanych 

z siedliskami podmokłymi – stawami i mokradłami. W ta-

kim środowisku budują gniazda m.in. perkoz rdzawoszyi 

(Podiceps grisegena), bączek (Ixobrychus minutus), bąk 

(Botaurus stellaris), czapla siwa (Ardea cinerea), gę-

gawa (Anser anser), krakwa (Anas strepera),  cyranka 

(Anas querquedula), cyraneczka (Anas crecca), czernica 

(Aythya fuligula), zielonka (Porzana parva), kropiatka 

(Porzana porzana), żuraw (Grus grus), samotnik (Trin-

ga ochropus), bekas (Gallinago gallinago). Na stawach 

i rzekach możemy zaobserwować osobliwe kaczki składa-

jące jaja w dziuplach: gągoła (Bucephala clangula) i tra-

cza nurogęsia (Mergus merganser). Ziemia Zgorzelecka 

jest ważnym obszarem bytowania ptaków drapieżnych 

i sów. Do najcenniejszych należą: bielik (Haliaeetus albi-

cilla), kania ruda (Milvus milvus), kania czarna (Milvus 

migrans), trzmielojad (Pernis apivorus), krogulec (Ac-

cipiter nisus), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), 

kobuz (Falco subbuteo), puchacz (Bubo bubo), sóweczka 

(Glaucidium passerinum), włochatka (Aegolius fune-

reus) i płomykówka (Tyto alba). Bory sosnowe Puszczy 

Zgorzeleckiej są jedną z ostatnich w Europie Środkowej 

niżowych ostoi głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia 

(Tetrao tetrix). Ziemię Zgorzelecką zamieszkuje ponadto 

cała rzesza innych rzadkich i ciekawych ptaków, jak choć-

by gołąb siniak (Columba oenas), lelek (Caprimulgus eu-

ropaeus), dudek (Upupa epops), krętogłów (Jynx torquil-

la), dzięcioł zielony (Picus viridis), dzięcioł zielonosiwy 

(Picus canus), lerka (Lullula arborea), świergotek polny 

(Anthus campestris), pliszka górska (Motacilla cinerea), 

muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), muchołówka 

mała (Ficedula parva), czarnowron (Corvus corone coro-

ne), czy też  krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra). 

Tereny odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w okoli-

cach Bogatyni, pozornie nieprzyjazne dla jakichkolwiek 

zwierząt, są siedliskiem wielu ginących gatunków pta-

ków. Zarejestrowano tutaj obecność sieweczek rzecznych 

(Charadrius dubius), białorzytek (Oenanthe oenanthe), 

jaskółek brzegówek (Riparia riparia), a nawet figurują-

cych w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” czeczotek 

(Carduelis flammea). 

Rzeczą znamienną jest powrót po II wojnie światowej 

szeregu gatunków ptaków, wcześniej przez długi czas nie 

notowanych. W latach 70. ubiegłego stulecia powróciły na 

nasz teren bieliki i kruki (Corvus corax), które nie gnieź-

dziły się nad Nysą Łużycką od XIX w. W latach 80. i 90. 

XX w. zarejestrowano obecność puchaczy, sóweczek oraz 

włochatek, bardzo nielicznych w kraju gatunków sów. 

W ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się rybołowy (Pan-

dion haliaetus) i podróżniczki (Luscinia svecica), gatunki 

uważane za wymarłe na naszym terenie. 

Na obszarze Ziemi Zgorzeleckiej żyje większość rodzi-

mych gadów i płazów, spośród których godzi się wymienić 

żmiję zygzakowatą (Vipera berus), gniewosza plamistego 

(Coronella austriaca), salamandrę plamistą (Salaman-

dra salamandra), traszkę górską (Triturus alpestris), 

kumaka nizinnego (Bombina bombina), grzebiuszkę 

ziemną (Pelobates fuscus), rzekotkę drzewną (Hyla arbo-

rea) i ropuchę paskówkę (Bufo calamita). W miejscowych 

rzekach, strumieniach i stawach żyją i rozmnażają się 

pstrągi potokowe (Salmo trutta trutta), szczupaki, brzany 

(Barbus barbus), różanki (Rhodeus sericeus), strzeble po-

Rzekotka drzewna. Fot. Waldemar Bena
Europäischer Laubfrosch, Fotografie von Waldemar Bena
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tokowe (Phoxinus phoxinus), miętusy (Lota lota) i szereg 

innychryb.

Interesujący i różnorodny jest również świat owadów, 

choć w dalszym ciągu niewiele o nim wiemy. Wśród moty-

li zwracają na siebie uwagę piękne i dostojne pazie żegla-

rze (Iphiclides podalirius), modraszki telejusy (Phengaris 

teleius),  modraszki nausitousy (Phengaris nausithous), 

czerwończyki nieparki (Lycaena dispar), rusałki żałob-

niki (Nymphali antiopa), admirały (Vanessa atalanta), 

pokłonniki osinowce (Limenitis populi), mieniaki tę-

czowce (Apatura iris) i mieniaki strużniki (Apatura ilia). 

Z występujących tu chronionych ważek należy wymienić 

szklarnika leśnego (Cordulegaster boltonii), trzeplę zie-

loną (Ophiogomphus cecilia), gadziogłówkę żółtonogą 

(Stylurus flavipes), zalotkę białoczelną (Leucorrhinia 

albifrons) i zalotkę większą (Leucorrhinia pectoralis). 

Obecność tych pięknych owadów dobrze świadczy o jako-

ści wód rzek i stawów. Chrząszcze reprezentują m.in. jelo-

nek rogacz (Lucanus cervus), ciołek matowy (Dorcus pa-

rallelipipedus) pachnica dębowa (Osmoderma eremita), 

borodziej próchnik (Ergates faber), bycznik (Typhaeus 

typhoeus), dyląż garbarz (Prionus coriadus) czy rohaty-

niec nosorożec (Oryctes nasicornis). 

Tak więc przyroda Ziemi Zgorzeleckiej, owego osławio-

nego w przeszłości „Czarnego Trójkąta”, nie jest wcale 

uboższa i mniej wartościowa aniżeli w innych regionach 

Polski. Niejako potwierdzeniem bezcennych wartości 

przyrodniczych Ziemi Zgorzeleckiej stało się utworzenie 

po 2004 r. kilku ostoi Natura 2000. Sieć Natura 2000 jest 

paneuropejskim systemem ekologicznym, stworzonym 

w celu zachowania zagrożonych we Wspólnocie Europej-

skiej siedlisk roślinnych ekosystemów oraz ginących ga-

tunków roślin i zwierząt. Niemal cała Puszcza Zgorzelecka 

została objęta ochroną jako ostoja ptaków „Bory Dolno-

śląskie” (PLB020005). Ponadto w powiecie zgorzeleckim 

wyznaczono 3 obszary ochrony siedlisk: „Pieńska Doli-

na Nysy Łużyckiej” (PLH020086), „Przełomowa Dolina 

Nysy Łużyckiej” (PLH020066) oraz „Uroczyska Borów 

Dolnośląskich” (PLH020072). 

Waldemar Bena

Bycznik. Fot. Waldemar Bena
Stierkäfer, Fotografie von Waldemar Bena
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Mokradła w Puszczy Zgorzeleckiej  (Leśnictwo Ostęp, Nadl. Pieńsk). Fot. W. Bena
Moore in der Görlitzer Heide (Försterei Ostęp, Oberförsterei Pieńsk), Fotografie von Waldemar Bena

Staw Tartaczny pod Starym Węglińcem Fot. Waldemar Bena
Hammerteich bei  Stary Węgliniec, Fotografie von Waldemar Bena
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Meandry Nysy Łużyckiej pod Krzewiną. Fot. Waldemar Bena
Mäander der Neiße bei Krzewina, Fotografie von Waldemar Bena
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 Das Görlitzer Land besitzt mit Sicherheit nicht 

den Ruf eines natürlichen und landschaftlich 

reizvollen Gebietes. Wenn wir uns jedoch näher 

die hier vorkommenden Tiere und Pflanzen be-

trachten, dann stellen wir fest, dass sich die Welt 

der Flora und Fauna des Zgorzelecer Landes un-

erwartet reich und interessant gestaltet. Trotz 

der begonnenen und weiterhin herbeigeführten 

Zerstörungen (z.B. aufgrund des Straßenbaus, 

der Urbanisierung, der Fluss- und Bachregulie-

rung, der Zerstörung von Wiesen und des Abhol-

zen des Urwaldes u.ä.) kann sich das Zgorzelecer 

Land sehen lassen. 

Die einheimische Flora und Fauna ist durch sehr viele 

Arten vertreten. Allein die Gefäßpflanzen, die unter den 

vollständigen bzw. teilweisen Naturschutz fallen, kom-

men hier mit mindestens 60 Arten vor. Neben den mit-

teleuropäischen Pflanzen wurde hier das Vorhandensein 

von postglazialen, atlantischen Pflanzen sowie Bergpflan-

zen festgestellt. In der Zgorzelecer Wildnis, an  der ein-

zigen Tieflandstellung in Polen, wächst die Bergkiefer 

(Pinus uliginosa P. x rhaetica), die auch Moor-kiefer ge-

nannt wird. Sie entstand im Ergebnis der Kreuzung der 

Latschenkiefer mit der Gewöhnlichen Kiefer. Der Stand-

ort der Latschenkiefern, der sich unweit des Bahnhofs 

in Węgliniec (Kohlfort) befindet, wurde bereits im Jahre 

1937 unter Naturschutz gestellt. Das Gebiet „Bergmoor-

kiefer“ bei Węgliniec war das älteste Naturschutzgebiet in 

den Niederschlesischen Wäldern und eines der ersten in 

Niederschlesien. Im Jahre 1959 wurde hier das Torfmoor-

reservoir mit dem Namen „Torfmoor bei Węgliniec” (1,35 

ha Fläche) gegründet. Eine andere lokale Seltenheit der 

Pflanzenwelt sind die Kleinen Seerosen (Nymphea candi-

da). Ähnlich wie die Latschenkiefer sind die Kleinen See-

rosen ein Relikt der postglazialen Zeit. Ihre Standorte in 

der Zgorzelecer Wildnis gehören in unserem Land zu den 

am weitesten nach Süden vorgeschobenen Stellungen. Die 

überwiegende Menge der Kleinen Seerosen befindet sich 

in den Masuren und den Tucheler Heide. Das Zgorzele-

cer Land besitzt aufgrund der reichhaltigen Vorkommen 

an atlantischen und subatlantischen Pflanzen, also Pflan-

zen mit ozeanischem Klima, einen außergewöhnlichen 

Wert. Die atlantische Flora ist durch solche Arten wie die 

vielstängelige Sumpfbinse (Eleocharis multicaulis), den 

Braune Schnabelried (Rhynchospora fusca), das Frosch-

kraut (Luronium natans), das Mittlere Sonnentau (Dro-

sera intermedia), den Gewöhnliche Wassernabel (Hydro-

cotyle vulgaris) Wald-Geißblatt (Lonicera peryclymemi-

um) oder das Wald-Läusekraut (Pedicularis sylvatica) 

vertreten.Die bekannteste bei uns vorkommende atlan-

tische Pflanze ist das Moorheidekrautgewächs, ein mit 

dem Torfmoor verbundener wintergrüner Zwergstrauch. 

Der wichtigste Standort des Glocken-Heide  in der Gör-

litzer Heide wurde 2005 in die Liste der Naturschutzge-

biete aufgenommen. Das Naturschutzgebiet „Wrzosiec 

koło Piasecznej“ (Glocken-Heide bei Piaseczna“) nimmt 

eine Fläche von 40 ha ein. Außer den vorübergehenden 

Torfmooren des atlantischen Typs befinden sich hier auch 

Sumpfwälder. Die Gefäßflora des Naturschutzgebiet zählt 

178 Arten.

In den Torfmooren sowie Wasser- und Sumpfgebieten 

der Görlitzer Heide leben interessante Arten. Dazu gehö-

ren der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia), 

die Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), der Sumpf-

porst (Ledum palustre), die Kriechweide (Salix repens), 

die Rosmarinheide (Andromeda polifolia), das Scheiden-

wollgras (Eriophorum vaginatum), das Schmalblättrige 

Wollgras (Eriophorum angustifloium), die Gewöhnliche 

Kruszczyk szerokolistny. Fot. Waldemar Bena
Breitblättriger Sumpfwurz, Fotografie von Waldemar Bena
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Moosbeere (Vaccinium oxycoccos), der Mittlerer Was-

serschlauch (Utricularia intermedia), der Fieberklee 

(Menyanthes trifoliata), der Sumpfschlangenwurz (Calla 

palustris), das Sumpffingerkraut (Comarum palustre), 

der Europäische Froschbiss (Hydrocharis morsus ra-

nae), die Europäische Wasserfeder (Hottonia palustris) 

und viele, viele andere. Die Görlitzer Heide kann sich mit 

einer reichen Artenzusammensetzung an seltenen Farnen 

und Bärlappen rühmen. Zu den wertvollsten gehören: 

die Ästiger Rautenfarn (Botrychium matricariifolium), 

der Königs-Rispenfarm (Osmunda regalis), der Zypres-

sen-Flachbärlapp (Diphasiastrum tristachyum), der Ge-

wöhnliche Flachbärlapp (Diphasiastrum complanatum), 

der Gewöhnliche Moorbärlapp ( Lycopodiella inundata), 

der Waldbärlapp (Lycopodium annotinum) und der Keu-

len-Bärlapp.

Die Nähe zu den Sudeten hat zur Folge, dass es im 

Zgorzelecer Land auch nicht an Bergpflanzen mangelt. 

In dieser Gruppe befinden sich auch eine Reihe 

beeindruckender geschützter Pflanzen, unter denen wir 

die Echte Arnika (Arnica montana), den Wald-Geißbart 

(Aruncus diocius), den Silberdistel (Carlina acaulis), die 

Frühlings-Knotenblume (Leucojum vernum) und den 

Echten Engelwurz (Angelica archangelica)  anführen 

können. Die Zierde der Wälder im südlichen Teil des 

Kreises Zgorzelec sind solche Pflanzen wie der Echten 

Seidelbast (Daphne mezereum), der Gewöhnliche Efeu 

(Hedera helix), das Kleine Immergrün (Vinca minor), 

die Türkenbund-Lilie (Lilium martagon), der Roter 

Fingerhut (Digitalis purpurea) und das Waldmeister 

(Galium odoratum).

Im Zgorzelecer Land wachsen mindestens 8 Arten von 

Knabenkraut – das Fuchs-Knabenkraut (Dactylorhiza 

fuchsii), das Gefleckte Knabenkraut (Dactylorhiza 

maculata), das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza 

majalis), der Breitblättrige Sumpfwurz (Epipactis 

helleborine), der Große Zweiblatt (Listera ovata), der 

Vogel Nestwurz (Neottia nidus – avis), die Zweiblättrige 

Waldhyazinthe (Platanthera bifolia) und die Grünliche 

Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha).

Überraschend floristisch wertvoll ist der so genannte 

Turoschowski-Sack, der, so könnte man meinen, zu 

den völlig unfruchtbaren Gebieten gehört. Nur dort 

konnte man das Fuchs-Knabenkraut und die Grünliche 

Waldhyazinthe verzeichnen. In der Gegend um Bogatynia 

(Reichenau), im Neißetal, befindet sich auch das 

einzige Waldnaturschutzgebiet im südlichen Teil des 

Kreises Zgorzelec, „Grądy koło Posady“ („die „Eichen-

Hainbuchen-Wälder bei Posada“) [5,27 ha], das im Jahre 

2002 gegründet wurde. Die wertvollste Waldsammlung in 

diesem Naturschutzgebiet sind die auf nationaler Ebene 

einzigartigen Ahorn- und Lindenwälder.

Elisma wodna Fot. Waldemar Bena
Froschkraut, Fotografie von Waldemar Bena
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 Zalotka większa. Fot. Waldemar Bena
 Große Moosjungfer, Fotografie von Waldemar Bena

Gniewosz plamisty. Fot. Waldemar Bena
Schlingnatter, Fotografie von Waldemar Bena
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Podróżniczek. Fot. Waldemar Bena
Blaukelchen, Fotografie von Waldemar Bena

 Bekas Fot. Waldemar Bena
 Bekassine, Fotografie von Waldemar Bena

 Remiz. Fot. Waldemar Bena
 Beutelmeise, Fotografie von Waldemar Bena
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Die Tierwelt im Zgorzelecer Land steht der Flora in 

Bezug auf Reichtum und Artenvielfalt nicht nach. In den 

einheimischen Wäldern verbergen sich Hirsche (Cervus 

elaphus), Rehe (Capreolus capreolus), Wildschweine (Sus 

scrofa), Füchse (Vulpes vulpes), Dachse (Meles meles), 

Hermeline (Mustela putorius) und Waldmarder (Martes 

martes). An den Flüssen und Bächen kann man mit etwas 

Glück auf einen Fischotter (Lutra lutra) und Biber (Castor 

fiber) stoßen. In der ausgedehnten Görlitzer Heide leben 

einige Wolfsrudel. Bereits im 18. Jh. war der Wolf (Canis 

lupus) in der östlichen Lausitz ein ausgerottetes Tier. Er 

besiedelte im letzten Jahrzehnt unsere Gebiete. Leider 

fehlt es auch nicht an Raubtieren fremder Herkunft, 

die die einheimische Fauna dezimieren. Zu den neuen 

Bewohnern der Oberlausitz müssen der amerikanische 

Nerz (Mustela vison), der Marderhund (Nyctereutes 

procyonides) sowie der Waschbär (Procyon lotor) gezählt 

werden. Die kleinsten Säugetiere des Zgorzelecer Landes, 

die zur Reihe der Insektenfresser gehören, sind die 

Spitzmaus (Sorex araneus), die Kleine Spitzmaus (Sorex 

minutus), die Wasserspitzmaus (Neomys fodiens) und 

die Zwergspitzmaus (Crocidura suaveolens). Außerdem 

leben hier Siebenschläfer (Glis glis) und Haselmäuse 

(Muscardinus avellanarius). Noch in den 90-iger 

Jahren des 20. Jh. wurde in der Gegend um Zgorzelec 

der Hamster (Cricetus cricetus) festgestellt, ein immer 

selteneres Nagetier in Europa.

In dem beschriebenen Gebiet stellte man den Nestbau 

von ungefähr 160 Vogelarten fest. Eine solche Artenmenge 

auf einer so geringen Fläche trifft man nicht oft in Polen 

an. Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, 

dass 14 Vogelarten, die sich bei uns einnisten, in das 

„Polnische Rote Buch der Tiere“ aufgenommen wurden. 

Die einheimische Fauna repräsentieren Vögel mit sehr  

verschiedenen Anforderungen an den Lebensraum. Im 

Gebiet des Zgorzelecer Landes nisten sich relativ  viele 

Vögel ein, die in sumpfigen Lebensräumen, also Teichen 

und Mooren, zuhause sind. In einer solchen Umwelt 

bauen u.a. der Rothalstaucher (Podiceps grisegena), die 

Zwergdommel (Ixobrychus minutus), die Rohrdommel 

(Botaurus stellaris), der Graureiher (Ardea cinerea), die 

Graugans (Aser anser), die Schnatterente (Anas strepera), 

die Knäkente (Anas querquedula), die Krickente (Anas 

crecca), die Reiherente (Aythya fuligula), das Kleine 

Sumpfhuhn (Porzana parva), das Sumpfhuhn (Porzana 

porzana), der Kranich (Grus grus), der Waldwasserläufer 

(Tringa ochropus), die Bekassine (Gallinago gallinago), 

die Schellente (Bucephala clangula), der Gänsesäger 

(Mergus merganser), der Seeadler (Haliaeetus albicilla), 

der Rotmilan (Milvus milvus), der Schwarzmilan (Milvus 

migrans), der Wespenbussard (Pernis apivorus), 

der Sperber (Accipiter nisus), die Rohrweihe (Circus 

aeruginosus), der Baumfalke (Falco subbuteo, der Uhu 

(Bubo bubo), der Sperlingskauz (Glaucidium passerinum), 

der Raufußkauz (Aegolius funereus) und die Schleiereule 

(Tyto alba) ihre Nester. Die Kiefernwälder in der Görlitzer 

Heide sind die letzte mitteleuropäische Vorkommen des 

Auer- und Birkhuhns in Tiefland. des Auerhuhns und 

des Birkhahns in Mitteleuropa. Das Zgorzelecer Land 

bewohnen außerdem eine ganze Reihe anderer seltener 

und interessanter Vögel, wie z.B. die Ringeltaube (Columba 

oenas), der Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus), 

der Wiedehopf (Upupa epops), der Wendehals (Jynx 

torquilla), der Grünspecht (Picus viridis), der Grauspecht 

(Picus canus), die Heidelerche (Lullula arborea), der 

Brachpieper (Anthus campestris), die Gebirgsstelze 

(Motacilla cinerea), der Halsbandschnäpper (Ficedula 

Młody lis Fot. Waldemar Bena
Jungfuchs, Fotografie von Waldemar Bena
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albicollis), der Zwergschnäpper (Ficedula parva), 

die Aaskrähe (Corvus corone corone) oder auch der 

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra). Die Gebiete 

des Braunkohlentagebaus in der Gegend um Bogatynia, 

scheinbar feindselig für jegliche Arten von Vögeln, sind 

Lebensraum für viele aussterbende Vogelarten. Hier 

notierte man das Vorhandensein von Flussregenpfeifern 

(Charadrius dubius), Steinschmätzern (Oenanthe 

oenanthe), Uferschwalbe (Riparia riparia) und sogar von 

den im „Polnischen Roten Buch der Tiere“ aufgelisteten 

Birkenzeisigen (Cardelius dubius).

Es ist bezeichnend, dass eine Reihe von Vogelarten nach 

dem Ende des 2.Weltkrieges zurückkehrte, die früher für 

eine lange Zeit nicht verzeichnet wurden. In den 70-iger 

Jahren des letzten Jahrhunderts kehrten die Seeadler 

und Kolkraben (Corvus corax) zurück, die sich seit dem 

19.Jh. nicht mehr an der Lausitzer Neiße einnisteten. In 

den 80-iger und 90-iger Jahren des 20. Jh. registrierte 

man das Vorhandensein von Uhus, Sperlingskauzen und 

Raufußkauzen, die zu den sehr wenigen Eulenarten im 

Land zählen. Im letzten Jahrzehnt tauchten Fischadler 

(Pandion haliaetus) und Blaukelchen (Luscinia svecica) 

auf, Arten, die als ausgestorben in unserem Gebiet galten.

Im Gebiet des Zgorzelecer Landes lebt die Mehrzahl 

der einheimischen Kriechtiere und Lurche. Unter 

diesen können hier die Kreuzotter (Vipera berus), die 

Schlingnatter (Coronella austriaca), der Feuersalamander 

(Salamandra salamandra), der Bergmolch (Triturus 

alpestris), die Rotbauchunke (Bombina bombina), die 

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), der Europäische 

Laubfrosch (Hyla arborea) und die Kreuzkröte angeführt 

werden. In den einheimischen Flüssen, Bächen, und 

Teichen leben und vermehren sich Forellen (Salmo trutta 

trutta), Hechte, Barben (Barbus barbus), Bitterlinge 

(Rhodeus sericeus), Elritzen (Phoxinus phoxinus), 

Quappen (Lota lota) und eine Reihe anderer Fische.

Interessant und vielfältig ist auch die Welt der Insekten, 

obwohl wir weiterhin nicht viel über sie wissen. Unter 

den Schmetterlingen machen die schönen und erhabenen 

Segelfalter (Iphiclides podalirius), die Dunklen 

Wiesenkopf-Ameisenbläulinge (Phengaris teleius), 

die Ameisenbläulinge (Phengaris nausithous), die 

Großen Feuerfalter (Lycaena dispar), die Trauermäntel 

(Nymphali antiopa), die Admirale (Vanessa atalanta), 

die Großen Eisvögel (Limenitis populi), die Großen 

Schillerfalter (Apatura iris) und die Kleinen Schillerfalter 

(Apatura ilia) auf sich aufmerksam. Von den hier 

vorkommenden geschützten Libellen müssen die 

Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii), 

die Grüne Flussjungfer (Ohiogomphus cecilia), die 

Asiatische Keiljungfer (Stylurus flavipes), die Östliche 

Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) und die Große 

Moosjungfer angeführt werden. Das Vorkommen dieser 

schönen Insekten zeugt von der Wasserqualität der Flüsse 

und Teiche. Die Käfer sind u.a. durch den Hirschkäfer 

(Lucanus cervus), den Balkenschröter   (Dorcus 

parallelipipedus), den Eremiten (Osmoderma eremita), 

den Mulmbock (Ergates faber), den Stierkäfer (Typhaeus 

typhoeus), den Sägebock (Prionus coriadus) und den 

Nashornkäfer vertreten.

Die Natur des Zgorzelecer Landes, in der Vergangenheit 

als „Schwarzes Dreieck“ verrufen,  ist also überhaupt 

nicht ärmer und weniger wertvoll als in anderen 

Regionen Polens. Gewissermaßen wurden die nach 2004 

gegründeten Stände Natura 2000 zu einer Bestätigung 

der unschätzbaren natürlichen Werte des Zgorzelecer 

Landes. Das Netz Natura 2000 ist ein paneuropäisches 

Ökosystem, das mit dem Ziel gegründet wurde, die in 

der Europäischen Gemeinschaft bedrohten Lebensräume 

pflanzlicher Ökosysteme sowie aussterbende Pflanzen- 

und Tierarten zu erhalten. Fast die gesamte Zgorzelecer 

Wildnis wurde als Vogelhort „Niederschlesische Wälder“ 

(PLB022005) unter Schutz gestellt. Außerdem legte 

man im Kreis Zgorzelec 3 geschützte Lebensräume fest: 

„Das Neißetal von Pieńsk” (PLH020086), „Das Neißetal“ 

(PLH020066) und die „Forste der Niederschlesischen 

Wälder“ (PLH020072).

Waldemar Bena

Zając Fot. Waldemar Bena
Hase, Fotografie von Waldemar Bena
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Włochatka. Fot. Waldemar Bena
Raufußkauz, Fotografie von Waldemar Bena



Starorzecze w dolinie Nysy Łużyckiej pod Osiekiem Łużyckim. Fot. Waldemar Bena
Altwasser im Neißetal bei Osiek Łużycki, Fotografie von Waldemar Bena
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Lerka. Fot. Waldemar Bena
Heidelerche, Fotografie von Waldemar Bena
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