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Nasz Heimat, nasza mała ojczyzna Bytom to nie tylko 
dziedzictwo przemysłowe. Bytom to też piękna dzika i okiełzana 
ręką człowieka przyroda, to parki, leśne ostoje i zbiorniki wodne 
zamieszkałe przez rozliczne gatunki ptactwa. Młodzi mieszkańcy 
regionu: Jakub, Tomasz i Robert przygotowali ten przewodnik 
nie tylko dla swoich rówieśników, każdy zainteresowany 
bytomską przyrodą znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Bytomska przyroda
przewodnik



Rozbark

Żabie Doły
Kompleks urokliwych zbiorników wodnych znajdujący się 
na granicy z Chorzowem Starym oraz Brzezinami Śląskimi. 
Od początku istnienia górnictwa w regionie aż do lat 90 
ubiegłego wieku, Żabie Doły były wysypiskiem odpadów 
pokopalnianych. W wyniku działalności górniczej obszar 
ten podlegał systematycznie metamorfozie i degradacji. 
Ostatecznie doszło do zupełnego przekształcenia obszaru, który 
otrzymał znany nam dziś wygląd. Równocześnie zdegradowana 
gleba i niekontrolowane zapadliska przez wiele lat skutecznie 
odrzucały ludzi od osiedlania się na tym obszarze, dzięki 
temu Żabie Doły pozostały w stanie dzikości, co skutkowało 
utworzeniem zespołu przyrodniczo — krajobrazowego w 1997.
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Budki obserwacyjne
 8XJ2+3R Bytom



Roślinność przybrzeżna
 8XJ2+3R Bytom

Ornitolodzy potwierdzili występowanie na tym terenie około 130 
gatunków ptaków, głównie z grupy wodno — błotnej. Dzięki temu 
podczas prac rewitalizacyjnych, które miały miejsce w 2018 roku 
zbudowano specjalne stanowiska z których można obserwować 
występujące tutaj ptaki. Wśród nich najbardziej liczną grupę 
stanowią ptaki lęgowe, które występują tutaj obecne w liczbie 
ponad 70 gatunków, co stanowi około 30% wszystkich gatunków 
ptaków lęgowych w Polsce. Jednym z gatunków objętych ścisłą 
ochroną jest trzciniak zwyczajny, którego populacja w tej części 
Europy w przeciągu ostatnich 50 lat wyraźnie spadła wskutek 
zmniejszania się obszarów porośniętych trzcinami.
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Zbiornik A
 8XJ3+QH Bytom

Dużą atrakcją są również licznie występujące płazy i gady. 
Wyjątkowo bogata jest również tutejsza flora. Licznie 
występują rośliny naczyniowe, których liczba przekracza 250 
gatunków. Ponad 44% powierzchni zajmują rośliny łąkowe, 
między innymi byliny, prawie 20% ogólnej liczby roślin to 
drzewa i krzewy, głównie wierzby i topole. Na pobliskich 
hałdach występują tylko najbardziej wytrwałe gatunki, gdyż 
gleba w tych miejscach zawiera szkodliwe związki chemiczne, 
które utrudniają wegetację roślin

Powierzchnia łączna znajdujących się tutaj od połowy 
XX wieku zbiorników wodnych przekracza 35 hektarów. 
Niewątpliwie, Żabie Doły to idealne miejsce dla dla wędkarzy.
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Krąg kamienny
 8WMJ+QJ Bytom

Park Mickiewicza

Park znajdujący się pomiędzy ulicą Chorzowską 
a Bytomką został założony na przełomie lat 20. 
i 30. ubiegłego wieku jako Goethe Park. Obecnie 
zajmuje prawie 9 hektarów, co czyni go jednym 
z większych takich obiektów w mieście. W latach 
60. XX wieku park został zmodernizowany 
dzięki środkom KWK „Rozbark”. Powstały wtedy 
m.in. boiska i tor saneczkowy, które niestety nie 
dotrwały naszych czasów.

Tutejszy drzewostan charakteryzuje się licznym 
występowaniem topól, klonów wierzb, ale także 
dębu szypułkowego. Z krzewów dominują tutaj 
bez czarny, dzika róża i kalina.

...dawniej Goethe Park

Rozbark
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Park Fazaniec

Szombierki

Szombierski park powstał jeszcze w XIX wieku, co czyni go obok 
Parku Miejskiego i Parku Ludowego jednym z najstarszych 
obiektów tego typu w mieście. Jego założycielem był hrabia 
Hans Ulrich Schaffgotsch, który utworzył park prywatny, 
lecz warto wspomnieć, że niemal pół wieku wcześniej na 
tym obszarze, z polecenia Karola Goduli, powstała hodowla 
bażantów, która przetrwała aż do 1928 roku. Jeszcze przed 
wojną park stał się własnością gminy. W 1987 roku Park Fazaniec 
wraz z Parkiem Miejskim i Parkiem Ludowym został wpisany do 
rejestru zabytków.
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Zieleniec położony jest w spokojnej okolicy, od północy graniczy z ogródkami działkowymi, od 
wschodu z osiedlem mieszkalnym, a od zachodu i południa z nieużytkami.

Park posiada bardzo wyjątkowe ukształtowanie terenu — składa się z dwóch wąwozów, na dnie 
których płyną strumyki, które łączą się na południu. Pomiędzy wspomnianymi wąwozami znajduje 
się wyniesienie z łąką.

Tutejszy drzewostan charakteryzuje się typowymi dla grądu gatunkami takimi jak: dęby, graby, 
jawory i inne liczne gatunki drzew liściastych. Miejsca bardziej wilgotne porośnięte są olchą czarną.

Podobnie jak Żabie Doły, Park Fazaniec to miejsce wyjątkowe dla ornitologów ponieważ można tutaj 
spotkać wiele gatunków ptaków, nawet tych, które są rzadko spotykane w naszym regionie. Mimo 
tego, że bażanciarnia nie istnieje od prawie 100 lat to dalej znajdują się tutaj siedliska bażantów, 
a także kowalików, sikorek, dzięciołów.

Jeden z wąwozów ze strumykiem na dnie
 8VJH+JM Bytom

Drzewostan w Parku Fazaniec
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Staw Brantka
 9V88+F9 Bytom

Brantka

Miechowice

Na pogórniczych polach pomiędzy Miechowicami a Karbiem 
znajduje się malowniczy staw Brantka. Powstał w wyniku 
spływania wód do zapadliska pogórniczego, lecz, co 
ciekawe, najpierw znajdował się on na terenie położonej na 
północno — wschodnim brzegu hałdy. Do dziś widoczne przy 
hałdzie są wystające z wody konary drzew. Z pozostałości 
o charakterze górnośląskiego przemysłu wydobywczego można 
wymienić również szyb Koch. Jest to półwysep w północnej części 
stawu, który jest charakterystyczny ze względu na warpie, czyli 
małą hałdę powstałą podczas drążenia szybu. W jej najwyższym 
punkcie znajduje się poszybowy lej.

Brantka jest niesłychanie malownicza zwłaszcza pod wieczór. 
Wówczas na tle zachodzącego słońca widać zabudowania 
Miechowic nad mieniącą się kolorami Brantką. Wygląda 
to imponująca zwłaszcza jesienią, gdy w dodatku drzewa 
komponują się wyśmienicie w złotej grze kolorów. 

Staw ten jest znany nie tylko wśród okolicznych wędkarzy. W celu 
ułatwienia połowów zagospodarowane są wyrównane w tym 
celu nabrzeża w okolicy hałdy, z kolei sama hałda jest porośnięta 
lasem iglastym i wzbogacona ścieżkami nadającymi się zarówno 
do wycieczek pieszych, jak i rowerowych. 
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Ostoja Leśna
 9R7C+P6 Bytom

M
iechow

ice
Miechowicka Ostoja Leśna
Miechowicka Ostoja Leśna stanowi jedną z ocalałych części 
dawnej, obecnie wytrzebionej przez przemysł Puszczy Śląskiej. 
Jej historia jest nierozerwalnie połączona z działalnością rodu 
Tiele — Wincklerów, gdyż to oni sprowadzili do Ostoi w XIX wieku 
wiele egzotycznych gatunków. Dzięki powyższym zabiegom 
możemy w tym miejscu podziwiać różnorodny drzewostan 
urozmaicony takimi gatunkami jak jodły kalifornijskie, grujeczniki 
japońskie, choiny kanadyjskie, świerki serbskie czy tulipanowce. 
Należy jednak pamiętać, iż egzotycznych gatunków było 
w tym miejscu więcej, ponieważ po 1952 wiele roślin zostało 
przesadzonych do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie, czyli dzisiejszego Parku Śląskiego.

Pod względem kulturowym Ostoja ma walory wręcz 
zabytkowe. W latach 60 — tych XIX wieku Hubert 
von Tiele — Winckler przeznaczył ów park pod cele rekreacyjne, 
co spowodowało w latach 80 — tych rozwój infrastruktury 
turystyczno — rekreacyjnej. Wybrukowano alejki, postawiono ławki 
oraz ocembrowano źródła. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej park ten wszedł w skład leśnego pasa ochronnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, co uchroniło go przed 
wycinkami drzew.

Miechowicka Ostoja Leśna ma dość rozwinięty układ sieci 
rzecznej. Przepływa przez nią Potok Rokitnicki (zwany również 
Mikulczyckim), który swe początki bierze w Stolarzowicach, 
a następnie wpada do Bytomki. Oprócz Potoku znajduje się tam 
również Dolina Trzech Stawów, przez które przepływa jego lewy 
dopływ. Znajduje się tam również spora ilość oczek wodnych. 
Niektóre z nich powstały poprzez grawitacyjny spływ wód do 
lejów poszybowych i innych pozostałości po wydobyciu rud cynku, 
ołowiu i żelaza.
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Staw Grota
 CV3H+W6 Bytom

Grota Matki Boskiej
 CV4G+7X Bytom

Sucha Góra
Park Grota
Park Grota zlokalizowany jest w centrum Suchej Góry, pomiędzy koloniami Ruda i Malok. Zajmuje obszar 5,24 ha. 
W latach 70 — tych XX wieku znajdowało się tam wyrobisko odkrywkowe kopalni galmanu Nadzieja Marii. Świadczyć 
o nim mogą powstałe w tym okresie liczne worpia i zapadliska. Przemiana takich wyrobisk znajdujących się w pobliżu 
jest zazwyczaj skutkiem sukcesji naturalnej. W przypadku parku Grota teren o powierzchni 2,6 ha został przerobiony 
i zagospodarowany przez samych mieszkańców Suchej Góry. Zasadzili drzewostan, który dziś pełni ważną funkcję 
krajobrazową parku.

Najbardziej zagospodarowana jest północna część parku Grota, której centralnym punktem jest staw Grota. 
Charakterystycznym miejscem parku jest grota Matki Boskiej wyłożona kamieniami. Znajduje się w niej figura Matki 
Boskiej i jest zabezpieczona kratą. Od niej wzięła się nazwa parku i stawu. 

Wokół stawu Grota biegnie żwirowa ścieżka. Właśnie nią przechadzają się mieszkańcy 
znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych. 
Wzdłuż ścieżki ustawione są kosze, ławki, stoliki zwykłe, jak i do gry w szachy, a także 
elementy siłowni na świeżym powietrzu. Brzegi stawu i obszar pomiędzy stawem 
a ścieżką podlegają regularnemu koszeniu. W północno — wschodniej części znajduje 
się restauracja z placem zabaw. Obok niej ulokowano budynek, w którym mieści się 
siedziba Koła nr 47 Polskiego Związku Wędkarskiego w Radzionkowie. Do niego należą 
dwa stawy znajdujące się w parku. Z tego powodu park przyciąga licencjonowanych 
wędkarzy. Stawy te są zagospodarowane przez PZW poprzez cykliczne zarybianie 
jesiotrem, karpiem koi czy linem złotym.
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Staw Galman
 CV3H+HM Bytom

Drugi staw o nazwie Galman znajduje się w południowej części parku, która cechuje się 
mniejszym zagospodarowaniem. Staw ten jest nieco bardziej zarośnięty trzciną i tatarakiem 
na brzegach. Jest to również stanowisko łowieckie, a wokół niego przebiega zwykła ścieżka. 
Zbiornik wodny jest atrakcyjny dla okolicznych mieszkańców, gdyż jest bardziej dziki i dziewiczy 
niż staw Grota.

Oba stawy połączone są małym, krótkim kanałem. Wokół zbiorników na obrzeżach parków 
znajduje się wyrośnięty na pogórniczych górkach i zapadliskach drzewostan, na który składa 
się wierzba, topola, klon, modrzew europejski, jesion zwyczajny, grab zwyczajny, buk 
zwyczajny i wiąz pospolity. Na miejscach bardziej wilgotnych dostrzec można olszę czarną.

Park Grota ze względu na swoją atrakcyjność przyrodniczą pełni funkcję krajobrazową. 
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z osiedlem domków jednorodzinnych i infrastrukturę 
sportową w postaci otwartych siłowni i ścieżek pełni z kolei funkcję rekreacyjną (obecność 
licencjonowanych łowisk wędkarskich oraz stoliki z szachami). Park ten pełni również funkcje 
religijne, ponieważ jego pierwotnym obiektem była kapliczka wybudowana w 1938 roku 
i ufundowana przez ówczesnego proboszcza parafii pobliskiego Radzionkowa, czyli Józefa 
Knosały. Grota ta znajdowała się tam cały czas podczas działalności kopalni „Nadzieja Marii”. 
W 1985 roku wymieniono figurę Matki Boskiej i zabezpieczono grotę kratą. 
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Sucha Góra

Kamieniołom Bobrowniki
  CV77+G2 Tarnowskie Gory

Rezerwat Segiet
Srebrna Góra to naturalne wypiętrzenie terenu dochodzące do 
wysokości 347 m n.p.m., natomiast wysokość względna wynosi 29 m. 
Jej obszar podzielony jest administracyjnie pomiędzy ziemski powiat 
tarnogórski a grodzki powiat Bytom. Jej najwyższy punkt znajduje się 
w Bytomiu przy granicy z Tarnowskimi Górami. 

Górnictwo było obecne na tym terenie już w XV i XVI wieku, choć 
niektórzy badacze twierdzą, że jego początki sięgają aż XII i XIII wieku. 
Wydobywano tam rudy cynku i ołowiu, z których wyodrębniano srebro. 

W roku 1953 na najwyższej części porośniętych już wyrobisk 
utworzono Rezerwat Segiet w celu ochrony pogórniczego dziedzictwa 
środowiskowego, jak i puszczy bukowej wyrosłej na tym terenie. 
Powierzchnia rezerwatu obejmuje 25 ha, z czego opisywana 
suchogórska część to 23 ha. Powstanie rezerwatu miało wpływ na 
zamknięcie kopalni dolomitu Blachówka położonej w bezpośrednim 
sąsiedztwie Segietu. Jak widać, utworzenie obszaru chronionego 
pociągnęło za sobą konsekwencje w postaci zakończenia działalności 
wydobywczej w sąsiedztwie, później zakończenia wydobycia 
w kamieniołomie Bobrowniki, a te wydarzenia doprowadziły do 
zarośnięcia tych miejsc i stworzenia atrakcji turystycznych, które 
sprowadzają się do powstania infrastruktury turystycznej, która 
zapewnia rozgłos i dochody miastu. Bytomska część Lasu Segieckiego, 
w skład którego wchodzi Rezerwat Segiet, obejmuje około 140 ha. 
W skład infrastruktury turystycznej w Lesie Segieckim znajdują się 
tablice informacyjne i dydaktyczne, ławki, kosze na śmieci a także sieć 
kilku ścieżek w rezerwacie, w tym jedna dydaktyczna.
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Staw w Kamieniołomie Bobrowniki
  CV77+G2 Tarnowskie Gory

Część Lasu Segieckiego, znajdująca się na terenie rezerwatu, tworzy własny fitoklimat. Cechuje się on 
temperaturą o 2 — 3°C niższą od zewnętrznej. Mikroklimat ma duży wpływ na występującą tam florę.

Koronę drzew stanowi buczyna karpacka. W południowej części wzniesienia rosną na obszarach 
o wystawie północnej, natomiast te umiejscowione w północno — wschodniej części są wyeksponowane 
w kierunku południowo — zachodnim oraz południowym. Oprócz tego w najwyższej części lasu znajdują się 
też sosny, jawory, świerki, brzozy brodawkowate, a czasami również lipa drobnolistna, jodła i wiąz górski.

Las bukowy dzieli się w części chronionej lasu na dwa części. Na 9 — hektarowej południowej części 
występuje ciepłolubna buczyna storczykowa osiągająca wiek 130 — 150 lat. Na środkowej części 
można zaobserwować 10 — hektarowy płat buczyny karpackiej, osiągającej 150 lat. Ta strefa wyróżnia 
się skromnością podszytu. Występuje tu runo leśne, a nad nim pusta przestrzeń aż do koron drzew. 
W niechronionej części Lasu Segieckiego podszyt jest bogatszy, co sprawia zauważalną dysproporcję 
w roślinności obydwu systemów leśnych. W dodatku las znajdujący się w rezerwacie jest wyższy niż 
pozostały, przez co granica rezerwatu Segiet jest widzialna gołym okiem dla turysty.

Jeziorka w Lesie Segieckim
  CR5W+PM Bytom
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W podszycie możemy zaobserwować młode okazy 
lipy, świerka, jaworu oraz buka. Podszyt buczyny 
karpackiej nie odznacza się bogactwem roślin, 
czego nie można powiedzieć o jej części znajdującej 
się we wschodniej części Segietu. Występuje tam 
bluszcz pospolity, jeżyna gruczołowata, wawrzynek 
wilczełyko, jarząb pospolity, malina właściwa, 
wiciokrzew suchodrzew, trzmielina zwyczajna, 
bez czarny, bez koralowy i leszczyna. Oprócz tego 
zaobserwować tam możemy podrosty klonu, lipy, 
jodły i jaworu.

Runo leśne jest najbardziej zróżnicowaną pod 
względem różnorodności gatunkowej częścią lasu, 
gdyż jego rozwój zależy od zmiennych warunków 
oświetleniowych, które są zależne od okresu 
trwania bezlistności najliczniejszego w Segiecie 
drzewa, czyli buka. Znajdziemy tam konwalię 
majową, kopytnika zwyczajnego i marzankę wonną. 
Oprócz tego występuje w runie leśnym przytulia 
wiosenna, jastrzębiec gajowy, pokrzywa zwyczajna, 
narecznica samcza, wietlica samicza, narecznica 
krótkoostna, dąbrówka rozłogowa, kosmatka 
owłosiona, sałatnik leśny, perłówka zwisła, groszek 
wiosenny, lilia złotogłów, trędownik bulwiasty, 
zerwa kłosowa, gnieźnik leśny, rutewka orlikolistna, 
wierzbówka górska, jaskier omszony, kruszczyk 
szerokolistny, konwalijka dwulistna, zawilec gajowy, 
kokoryczka okółkowa, kokoryczka wielokwiatowa, 
fiołek Riwina, fiołek leśny, przylaszczka pospolita, 

czworolist pospolity, gajowiec żółty, czerniec 
gronkowy oraz żankiel zwyczajny.

Las Segiecki, w tym jego część chroniona w postaci 
rezerwatu Segiet, znajduje się w blisko terenów 
pogórniczych wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w Tarnowskich Górach. Aby 
wykorzystać bogactwo przyrodnicze i kulturowe 
tego ekosystemu, należy zadbać o obiekty mogące 
zachęcić potencjalnych turystów do odwiedzenia 
tego miejsca. 

Przykładem przekształcania rzeźby terenu do celów 
turystycznych jest dawna droga do transportu 
urobku. Jest to dawny nasyp, który dziś służy jako 
trasa rowerowa i ścieżka z tablicami informacyjnymi 
oraz miejscami do odpoczynku i na piknik w postaci 
drewnianych stołów i ławek. Takie miejsce znajduje 
się również w południowej części ścieżki przy Potoku 
Segiet, a tablice są umieszczone również w kilku 
innych częściach lasu. Wzdłuż drogi po bokach 
w środkowej jej części widać poszybowe warpia, 
a na całej długości można dostrzec małe jeziorka 
powstałe w wyniku spływania wód do poszybowych 
lejów i zapadlisk. Takim najciekawszym miejscem 
jest Jezioro Krokodyli, na którym znajduje się wyspa. 
Można się na nią dostać poprzez mały, drewniany 
mostek. Na niej znajduje się kilka stołów i ławek, 
przy których mieszkańcy znajdującego się w pobliżu 
osiedla domków jednorodzinnych spędzają 
razem czas.

Las Segiecki

Rezerwat Segiet
  CR5W+PM Bytom
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Jezioro Krokodyli
  CR5W+PM Bytom

Warpia w Lesie Segieckim
  CR5W+PM Bytom

Ławeczki w Lesie Segieckim

Przez Rezerwat Segiet i jego 
otulinę przebiega ścieżka 
dydaktyczna „Las Segiecki”. 
Ma długość 3,8 km i składa się 
na nią 8 pól obserwacyjnych 
z charakterystyczną florą.



Blachówka
Sucha Góra

Kamieniołom Blachówka
  CV24+FP Bytom

W kamieniołomie panuje wilgotny mikroklimat. To zasługa odkrytych 
skał dolomitowych, a także stosunkowo dużej głębokości i małej 
szerokości kamieniołomu, przez co promienie słoneczne padają tylko 
przez krótki okres czasu w ciągu dnia. Skutkuje to obniżoną temperaturą 
o 2 — 3° w stosunku do zewnętrznej temperatury. Te czynniki wpływają 
na podmokły profil terenów znajdujących się w głębszej części 
kamieniołomu. To otwiera drogę do rozwoju i wegetacji gatunków roślin 
cieniolubnych, ale także płazów i gadów. W wylotach sztolni występuje 
8 gatunków nietoperzy, a mianowicie gacek szary, gacek brunatny, 
mroczek późny, nocek wąsatek, nocek Brandta, nocek rudy, nocek 
Natterera i nocek duży. Wszystkie są objęte ochroną.

Z cennej przyrodniczo flory występuje tu chaber drakiewnik, 
dziurawiec, dziewięćsił bezłodygowy, orlica i narecznica samcza. 
Oprócz tego znaleźć można również brzozę brodawkowatą, wierzbę 
iwę, a także krzew liściasty dereń świdwa.

Stok narciarski
  CV24+FP Bytom
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Sucha Góra

Wejście do Suchogórskiego Labiryntu Skalnego
  CV5F+25 Bytom

Labirynt Skalny

Na pograniczu Bytomia i Tarnowskich 
Gór występuje krajobraz składający się 
ze starych wyrobisk pogórniczych kopalni 
odkrywkowej z 1890 roku. Wydobywano tu 
limonit i dolomit. Pokłady te eksploatowano 
stosunkowo krótko, ponieważ do początku XX 
wieku. Zespół przyrodniczo — krajobrazowy 
„Suchogórski Labirynt Skalny” został 
powołany do życia na obszarze około 
18,2 ha przez Radę Miejską w Bytomiu 
dnia 27 maja 2008 roku. Znajduje się 
przy granicy z Tarnowskimi Górami 
i sąsiaduje ze znajdującym się w nich 
zespołem przyrodniczo — krajobrazowym 
„Doły Piekarskie”.

W związku z nasadzeniami i sukcesją 
naturalną obszar ten obecnie jest bardzo 
bogaty pod względem różnorodności 
roślinności. Z drzew liściastych znajduje się 
tu dąb czerwony, czeremcha amerykańska, 
robinia akacjowa, lipa drobnolistna, brzoza 
brodawkowata, buk zwyczajny, grab 
pospolity, jesion wyniosły, klon zwyczajny, 
klon polny i jawor. Jeśli chodzi o drzewa 
iglaste to drzewostan nie cechuje się aż 
takim bogactwem jak liściasty, gdyż znajdują 
się tu tylko dwa gatunki, a mianowicie sosna 
pospolita oraz modrzew europejski. Bardziej 
zróżnicowaną warstwą tego kompleksu 
leśnego są jego niższe warstwy, gdyż w nich 
znajdują się również gatunki objęte ochroną. 
Występuje tam kruszynek szerokolistny, 
dziewięćsił bezłodygowy, kostrzew, 
wiechlina łąkowa, tomka wonna, skrzyp 
polny, rezeda żółta, rajgras wyniosły, czepne 
i właściwe przytulia wiosenne, przetacznik 
ożankowy, posłonek kutnerowaty, marchew 
zwyczajna, lepnica rozdęta, krzyżownica 
czubata, krwawnik pospolity, komonica 
zwyczajna, jastrzębiec kosmaczek, 
dziurawiec zwyczajny, driakiew żółtawa, 
chaber łąkowy oraz babka lancetowata.

Suchogórski Labirynt Skalny ulokowany jest przy 
osiedlu domków jednorodzinnych. Sąsiedztwo to 
podnosi wartość nieruchomości znajdujących się 
obok, gdyż kompleks ten stanowi miejsce spacerowe 
dla mieszkańców. Okolica ta przyciąga miłośników 
nordic — walking oraz amatorów jazdy górskiej. 
Malownicze obrazy, wąwozy i jeziorka znajdujące 
się tam przyciągają fotografów oraz wielbicieli 
pogórniczych terenów zwróconych naturze. 

W ostatnich latach miasto zainwestowało 
w infrastrukturę turystyczną. Wytyczono dwie 
ścieżki przez labirynt, w tym jedną dydaktyczną. 
Oznaczono je znakami na drzewach i utworzono 
wejście do kompleksu w formie małej, drewnianej 
bramy z napisem u góry: „Suchogórski Labirynt 
Skalny”. Obok wybudowano kapliczkę św. 
Barbary, ustawiono kosze na śmieci, ławki, tablice 
informacyjne z mapami oraz stojak na rowery. 
Miejsce to zostało odgrodzone od ulicy, co podnosi 
bezpieczeństwo dla odwiedzających labirynt rodzin 
z dziećmi.
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Las Hipolit
  CV5F+25 Bytom

Las Hipolit znajduje się w południowo — zachodniej 
części Suchej Góry na powierzchni 30 ha. Graniczy 
z Lasem Segieckim od północy. Jego granica 
składa się dwóch obszernych przecinek dla sieci 
energetycznej. Od południa z kolei graniczy 
z lasem Piekielec. Granicę tę stanowi łącząca 
Stolarzowice z Suchą Górą ulica Suchogórska, która 
w dwudziestoleciu międzywojennym wyznaczała 
granicę polsko — niemiecką. Teraz płynie tam Potok 
Segiet, który bierze swoje źródła w znajdującej się 
w Stolarzowicach części Lasu Segieckiego.

Jego ukształtowanie jest niemal identyczne do 
Srebrnej Góry, co oznacza, że na rzeźbę powierzchni 
składają się warpie oraz dolinki związane 
z dawną działalnością górniczą. Różni się od Lasu 
Segieckiego tym, że Srebra Góra jest wzniesieniem, 
a Las Hipolit znajduje się na bardziej płaskim terenie, 
a także Hipolit odznacza się większą różnorodnością 
flory.

Las Hipolit jest lasem mieszanym, ponieważ w jego 
skład wchodzą tereny lasu grabowego, brzozowego, 
lipowego, dębowego, świerkowego oraz bukowego. 
Z tego powodu występuje duża różnorodność 
flory w różnych częściach. W częściach liściastych 
najczęściej występuje czeremcha amerykańska, 
kruszyna pospolita, leszczyna pospolita, dereń 
właściwy, czeremcha zwyczajna i trzmielina 
pospolita, przy czym dwa ostatnie gatunki 
występują częściej na obszarach podmokłych. 
Z kolei w częściach liściastych można spotkać 
w runie wietlicę samiczą, siódmaczka leśnego, orlicę 
pospolitą, śmiałka pogiętego, jeżynę, borówkę 
czarną, a w strefie koron drzew sosnę wejmutkę, 
modrzewia europejskiego, sosnę zwyczajną oraz 
świerki.

Z powodu sporej ilości terenów podmokłych 
powstałych poprzez spływanie wody do 
pogórniczych zapadlisk, lejów i pingów, jak i przez 
znajdowanie się w pobliżu Potoku Segiet, występuje 
tam dużo płazów i gadów, jak np. żaby, ropuchy. 
Znajdziemy również żmiję zygzakowatą, zaskrońca 
zwyczajnego, padalca, sarny, dziki i dzięcioły.

Las Hipolit

Sucha Góra
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Park Miejski
  9W34+35 Bytom

Staw Północny
  9W33+Q8 BytomCentrum

Park Miejski
Park Miejski to znajdujący się w centrum 
Bytomia duży obszar zieleni ograniczony ulicą 
Wrocławską od południa, osiedlem „Dymitrow” 
od zachodu, aleją Legionów od północy i ulicą 
Tarnogórską od wschodu. Jest to obiekt stary, 
którego historia sięga pierwszej połowy XIX 
wieku. Ten największy park w Bytomiu jest 
zlokalizowany w samym centrum miasta, dzięki 
czemu z rynku dotrzemy tam w zaledwie 10 
minut.

W parku możemy się zrelaksować siadając 
na ławce przy jednym z dwóch stawów. W ich 
rejonie organizowane są również wydarzenia 
kulturalne, jak na przykład cykliczne koncerty 
górniczej orkiestry dętej przy stawie północnym. 
Na południowym stawie również znajduje się 
wysepka, lecz w przeciwieństwie do północnego 
nie jest ona ogólnodostępna.
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Plac Targalskiego
Miejsce to jest wyjątkowe ze względu na jego charakter. Czemu? Jest to mały fragment Bytomia, który 
przeniesie nas na chwilę do kraju kwitnącej wiśni. Na tym uroczym placu możemy natknąć się na murale, 
budzące oczywiste skojarzenia z Japonią.

Przede wszystkim jednak dalekowschodni klimat budują nasadzone katalpy, magnolie czy wiśnia kanzan.

Ogród Japoński
  8WGG+XP Bytom

Staw Amendy
  8WGG+XP Bytom

Łagiewniki
Park Amendy
Zajmujący prawie pięć hektarów park w Łagiewnikach 
ma już ponad 80 lat. Powstał tuż przed II wojną światową 
według projektu architekta Burskiego. Pierwotnie był 
to ośrodek wypoczynkowy dla górników pracujących 
w KWK Łagiewniki i robotników z Huty Zygmunt. Wtedy 
też zbudowano amfiteatr i basen kąpielowy, które jednak 
od dawna są zapomniane. W ciągu ostatniej dekady, 
dzięki mieszkańcom Park Amendy odzyskał dawny blask. 
Powstała tu siłownia, plac zabaw dla dzieci, a także 
stanowiska do gry w szachy.

Centralną część parku stanowi staw o tej samej nazwie 
powstały jeszcze w XIX wieku jako wyrobisko wapienia. Jego 
brzegi porośnięte są pałką szerokolistną.

Park Amendy charakteryzuje także różnorodny drzewostan. 
Przy brzegach stawu rosną wierzby, a niektóre z nich 
są starsze nawet od samego parku. Pozostały obszar 
porośnięty jest bukami, klonami, topolami, kasztanowcami 
i lipami.

Centrum 4140



Trasy

Trasa nr 2

Park Miejski -> Park Amendy -> Park Mickiewicza -> Żabie Doły

Trasa nr 1
Labirynt Skalny -> Rezerwat Segiet -> Kamieniołom Blachówka -> Las Hipolit

Długość: 8,1km
Typ: wycieczka piesza
Szacowany czas: 3,5-4,5 godziny

Długość: 8,4km
Typ: wycieczka piesza
Szacowany czas: 4-5 godzin
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FundacjaAlternata bytom.miasto

Zadanie publicze  „Przyroda moją pasją” w ramach którego powstał folder Bytomska Przyroda  

zrealizowała  Fundacja Alternata i zostało ono wspólfinansowane ze środków Gminy Bytom.
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