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PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

Pr zedmowa
Województwo opolskie, pomimo swej niewielkiej powierzchni, to region zróżnicowany pod względem morfologii terenu. Większość obszaru zajmują niziny, w środkowo-wschodniej jego części dominują wyżyny (Masyw Chełmu), a na południu - góry (Góry
Opawskie, stanowiące najdalej na wschód wysunięte pasmo Sudetów). Dzięki temu
Opolszczyzna charakteryzuje się niezwykłym zróżnicowaniem występujących tu siedlisk,
co z kolei sprawia, że jest to region bogaty pod względem przyrodniczym. Najcenniejsze
obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej objęte zostały ochroną prawną w formie rezerwatów przyrody. Głównie są to fragmenty wiekowych lasów, wyróżniające się naturalnym
bądź półnaturalnym pochodzeniem, ze stanowiskami wielu chronionych i zagrożonych
gatunków flory i fauny. Zdecydowanie mniejsze powierzchnie zajmują rezerwaty chroniące inne typy ekosystemów, jak torfowiska, zbiorniki wodne czy murawy kserotermiczne.
Niniejsza publikacja stanowi przewodnik po opolskich rezerwatach przyrody (jest
zrewidowanym opracowaniem pierwszego wydania z 2015 r.). Prezentując opis każdego
z nich, fotografie oraz mapy, ma on na celu przybliżenie czytelnikowi specyfiki chronionych miejsc. Wspomnieć wypada, że poruszanie się w granicach rezerwatów jest
bardzo ograniczone. Ze względu na wartość przyrodniczą chronionych fragmentów
przyrody, zaledwie w kilku z nich wyznaczone zostały szlaki dla ruchu pieszego. Ideą autorów niniejszej publikacji jest przedstawienie i opisanie walorów rezerwatów jako formy swoistej rekompensaty za brak możliwości bezpośredniego zwiedzenia większości
z nich, w trosce o najcenniejsze enklawy opolskiej przyrody. W wielu miejscach informację o walorach poszczególnych rezerwatów uwieczniono na rozmieszczonych w ich
pobliżu tablicach edukacyjnych, które stanowią część wytyczonych i oznakowanych
szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych lub ścieżek edukacyjnych. Charakterystykę wybranych obszarów przyrodniczo cennych Opolszczyzny zamieszczono również pod
adresem: www.przyrodaslaska.pl
Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz
Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Konserwator Przyrody

Przedmowa

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu
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Wstęp
Rezerwat przyrody jest jedną z form prawnej ochrony terenów przyrodniczo cennych
w skali co najmniej regionalnej. Za rezerwat przyrody uznaje się obszary zachowane w stanie
naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi. Uznanie obszaru za rezerwat przyrody następuje w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Na terenie województwa opolskiego ustanowiono dotychczas 37 rezerwatów przyrody.
Cztery z nich to rezerwaty florystyczne, dwa - przyrody nieożywionej, dwa - stepowe i dwa
- torfowiskowe, pozostałe to rezerwaty leśne. Najstarszy „Przyłęk” utworzono w 1952 r., natomiast najmłodszy „Śnieżyca” w 2019 r. Ich wielkość jest bardzo zróżnicowana. Powierzchnia
najmniejszego z nich nie przekracza 1 ha (rezerwat przyrody „Przyłęk”); największy zajmuje ok.
93 ha (rezerwat przyrody „Rozumice”).
Niniejsza publikacja w kolejnych rozdziałach krótko charakteryzuje każdy rezerwat, wskazując przy tym jego lokalizację na wycinku poglądowej mapy. Opisy wzbogacają fotografie wykonane w poszczególnych obiektach. Przy każdym z obszarów zamieszczono również ciekawostkę dotyczącą tematycznie omawianego terenu lub występujących tu gatunków roślin lub
zwierząt. Rozmieszczenie wszystkich rezerwatów przyrody w skali województwa prezentuje
dołączona do publikacji mapa zbiorcza. Na końcu zamieszczono dodatkowo tabelę zawierającą wykaz opolskich rezerwatów przyrody wraz z podstawowymi informacjami, w tym o powierzchni, typie, położeniu każdego z nich.

PAMIĘTAJ!
1. W rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;
2) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego
płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
3) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
4) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
5) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów
i składników przyrody;

Wstęp
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Fot. 1. Rezerwat przyrody Ligota Dolna (Fot. KOK)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

8

zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie
służą ochronie przyrody;
pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;
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16) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
17) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami wskazanymi
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
18) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
19) zakłócania ciszy;
20) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów
lub szlaków wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
21) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
22) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
23) prowadzenia badań naukowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony
środowiska;
24) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;
25) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
26) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
1. Zakazy te nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających
z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz
działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) wykonywania zadań z zakresu
obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne
lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Wstęp

Fot. 2. Murawy - rezerwat przyrody Góra
Gipsowa (Fot. KOK)
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1.
BARUCICE

BARUCICE
Rok utworzenia: 2010 r.
Powierzchnia: 82,11 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat brzeski, gmina Lubsza
Nadleśnictwo: Brzeg

Rezerwat przyrody „Barucice” położony jest w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 „Lasy Barucickie”,
około 2,5 km na południowy zachód
od miejscowości Borucice.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych dobrze
wykształconych zbiorowisk leśnych:
Fot. 3. „Złom” w rezerwacie przyrody Barucice (Fot. KOK)
łęgowych i grądowych z rzadkimi
i podlegającymi ochronie prawnej
gatunkami roślin. Prawie całą powierzchnię rezerwatu zajmują ekosystemy leśne, jedynie niewielkie
fragmenty to różne stadia sukcesyjne
dawnych terenów otwartych – zarastające łąki i zarośla. Zróżnicowana
struktura wiekowa drzewostanu,
duży udział drzew starych i dziuplastych oraz znaczne ilości martwego drewna kształtują różnorodność
biologiczną tego obszaru. Na terenie
Fot. 4. Martwe drewno w rezerwacie przyrody Barucice (Fot. DT) rezerwatu występują dwa siedliska
ważne dla Wspólnoty Europejskiej:
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170) oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (kod siedliska 91F0)
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1.
BARUCICE

Fot. 5. Drzewo pokryte mchem w rezerwacie przyrody Barucice (Fot. KOK)

Zlokalizowano tu stanowiska
8 gatunków roślin chronionych
(wśród nich 4 gatunki z rodziny
storczykowatych: kukułka Fuchsa, podkolan biały, listera jajowata i kruszczyk szerokolistny) oraz
23 gatunki z „Czerwonej listy roślin naczyniowych województwa
opolskiego” (m. in.: jarzmianka
większa, perłówka jednokwiatowa, przetacznik górski i żywiec
dziewięciolistny). Ponadto stwierdzono na tym obszarze występowanie 43 gatunków chronionych
zwierząt, w tym gatunki ptaków
z załącznika I Dyrektywy 79/409/
EWG w sprawie ochrony dzikich
ptaków (dzięcioł czarny, dzięcioł
zielonosiwy i zimorodek) oraz
pachnicy dębowej – chrząszcza
saproksylicznego – gatunku ważneg dla Wspólnoty Europejskiej.

Fot. 6. Drzewostan wraz z martwym drewnem (Fot. DT)

Fot. 7. Kuklik zwisły (Fot. KOK)

1. Barucice
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1.

Fot. 8. Układ korzeniowy powalonego drzewa (Fot. DT)

…Czerwone listy tworzone są dla grup roślin, grzybów lub zwierząt i stanowią wykaz
taksonów zagrożonych wyginięciem, a także tych, które już wyginęły na terenie kraju lub
w skali regionalnej. Przy każdym z gatunków podaje się ogólnie stosowane w środowiskach naukowych kategorie zagrożenia. Rozszerzoną wersją „czerwonych list” są „czerwone księgi”, opisujące gatunki w zakresie morfologii, biologii, występowania, rozmieszczenia stanowisk oraz występujących zagrożeń.

…Kukułka Fuchsa to nie gatunek pospolitego ptaka,
lecz roślina z rodziny storczykowatych. Jest jednym
z nielicznych przedstawicieli z rodzaju kukułka, który
oferuje owadom nektar. Kwiaty innych kukułek, pozbawione tego „przywabiacza”, są zapylane przez niedoświadczone samice pszczół dziko żyjących. Kukułkę
Fuchsa zapylają robotnice pszczoły miodnej, które potrafią dostać się do nektaru, zabierając jednocześnie
kilka lub nawet kilkanaście pyłkowin.
Fot. 9. Kukułka Fuscha (Fot. JO)

…Około 130 lat temu na terenie dzisiejszego rezerwatu przyrody „Barucice” założono jedną z wielu znajdujących się na terenie dzisiejszej Polski specjalnych leśnych powierzchni badawczych, zwanych, od nazwiska niemieckiego naukowca, powierzchniami
Schwappacha. Każdy tego typu obszar doświadczalny miał kształt prostokąta o powierzchni od 0,2 do 1 ha, a wszystkie zinwentaryzowane w jego obrębie drzewa posiadały
własny numer i były poddawane systematycznym pomiarom pierśnicy i wysokości. Na tej
podstawie obliczano miąższość i przyrost miąższości drzewostanów, a wyniki uzyskane
z badanych powierzchni posłużyły do stworzenia tablic zasobności drzewostanów.
12
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2.
BAŻANY

BAżany
Rok utworzenia: 1969 r.
Powierzchnia: 21,01 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat kluczborski,
gmina Kluczbork
Nadleśnictwo: Kluczbork

Rezerwat przyrody „Bażany” położony jest
w odległości około 100 m na południe od wsi
Bażany, w kompleksie leśnym stanowiącym
fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Rezerwat składa się z dwóch części: północnej i południowej. Odległość pomiędzy nimi wynosi około
400 m w linii prostej.
Ustanowienie rezerwatu przyrody „Bażany” wynikało z faktu istnienia, według ówczesnych danych, jedynego na terenie województwa opolskiego naturalnego drzewostanu
sosnowego, położonego na wydmach z obfitym stanowiskiem jałowca (jest to przedmiot
ochrony tego obszaru). Obecnie wiadomo, że
miejsc takich na Śląsku Opolskim jest więcej.
Wiadomo również, że na terenie rezerwatu roślinnością potencjalną są lasy grądowe i bory
Fot. 10. Widłak jałowcowaty (Fot. MG)
mieszane. Stąd należy uznać, że drzewostan
na tym terenie jest pochodzenia półnaturalnego lub nawet antropogenicznego. Świadczą
o tym występujące tu licznie, zarówno w warstwie drzew, jak i wśród odnowień, dęby szypułkowe i bezszypułkowe. W obrębie rezerwatu występuje jedna z większych populacji jałowca
pospolitego w województwie. Łącznie na terenie rezerwatu stwierdzono 400 osobników
tego gatunku, z czego 259 osobników występuje w części północnej (największe zgrupowanie na szczycie wydmy śródlądowej), a 141 w części południowej. Licznie reprezentowane są
tu mchy (obecnie stwierdzono 6 gatunków chronionych), wątrobowce oraz porosty. Rezerwat jest również miejscem występowania chronionych prawnie gatunków roślin naczyniowych: widłaka jałowcowatego i widłaka goździstego.

2. Bażany
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2.
…Obecnie widłak jałowcowaty jest rośliną
chronioną, ale dawniej jego zarodniki miały zastosowanie w różnych sferach życia.
W aptekarstwie były wykorzystywane do
sporządzania zasypek na rany i owrzodzenia
oraz pokrywano nimi pigułki, tak aby nie zlepiały się. W odlewnictwie obsypywano nimi
precyzyjne formy odlewnicze, aby gotowe
odlewy nie wymagały później szlifowania.
Wykorzystywano je również do wywoływania efektów specjalnych w teatrach, a także
do czyszczenia kominów, ponieważ są łatwopalne i w kontakcie z otwartym ogniem
wybuchają jak proch.

Fot. 11. Stanowisko jałowca pospolitego (Fot. KK)

…W czasie upału hektar jałowców wydziela do 30 kg lotnych substancji
o działaniu antyseptycznym i bakteriobójczym, co stanowi swoisty rekord
wśród drzew i krzewów iglastych. Lecznicze właściwości jałowca cenione
były już w starożytności. W tym celu wykorzystywano szyszkojagody, liście
i samo drewno. Medycyna naturalna zaleca stosowanie jałowca w takich
chorobach, jak: artretyzm, cukrzyca i nadczynność tarczycy.

14

PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

3.
BIESIEC

Biesiec
Rok utworzenia: 2001 r.
Powierzchnia: 24,66 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat strzelecki,
gmina Leśnica
Nadleśnictwo:
Strzelce Opolskie

Rezerwat położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz
obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”,
niedaleko miejscowości Ligota Górna. Rozciąga się na dwóch wzniesieniach z malowniczymi wychodniami wapienia: Biesiec
(350 m n.p.m.) i Wysocka lub Kamienna
Góra (385 m n.p.m.).
Celem ochrony przyrody w rezerwacie
jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych zbiorowiska lasu bukowego z rzadkimi i podlegającymi ochronie
prawnej gatunkami roślin. Mimo wieloletniej działalności gospodarczej człowieka
na tym terenie, drzewostany zachowały
duży stopień naturalności. Odzwierciedleniem powyższego są występujące w granicach rezerwatu siedliska ważne dla Wspólnoty Europejskiej, w tym kwaśna buczyna
(kod siedliska 9110), żyzna buczyna (kod siedliska 9130) i ciepłolubna buczyna storczykowa (kod siedliska 9150). Spośród stwierdzonych tu gatunków na szczególną uwagę
zasługują, skrajnie nieliczne w województwie opolskim storczyki, w tym buławnik
czerwony i buławnik wielkokwiatowy.

Fot.12. Wapienne ściany skalne (Fot. KOK)

Fot. 13. Lilia złotogłów (Fot. KOK)

Pomiędzy dwiema częściami rezerwatu przyrody „Biesiec” przebiega szlak turystyczny
oraz ścieżka przyrodnicza z Góry Św. Anny do Ligoty Dolnej przez Żyrową.

3. Biesiec
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Fot. 14. Parzoch szerokolistny (Fot. KOK)

…W czasie budowy autostrady A4
wrocławscy geolodzy znaleźli ząb
mamuta w piaskach zasypanej dolinki w rezerwacie. Piasek z zębem
przywieziony tu został prawdopodobnie przed 1945 r., z jednej z pobliskich piaskowni, jest to więc dowód
na to, że w pobliżu Góry Św. Anny
żyły mamuty.

…Parzoch szerokolistny jest gatunkiem wątrobowca, którego spotkać możemy na cienistych skałach w lasach, głównie na wapieniach. Rośnie również na korze drzew - buków,
grabów, jaworów, klonów zwyczajnych czy jesionów. W Polsce wątrobowiec ten występuje
najliczniej w pasie wyżyny oraz w Karpatach.
Na niżu jest gatunkiem rzadkim. Gatunek ten
został niedawno stwierdzony w granicach rezerwatu przyrody Biesiec.

Fot.15. Korony drzew w rezerwacie przyrody Biesiec (Fot. KOK)
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…Według miejscowych podań
na wchodzącym w skład rezerwatu wzniesieniu Biesiec dokonywano egzekucji złoczyńców przez
powieszenie na szubienicy. Obecnie po szubienicy nie pozostał żaden ślad…, ale podobno w okolicy
do dziś straszy.

4.
BLOK

blok
Rok utworzenia: 1959 r.
Powierzchnia: 6,56 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat nyski,
gmina Korfantów
Nadleśnictwo: Prószków

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Bory Niemodlińskie”, około 3,5 km na
wschód od miejscowości Przechód.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych fragmentu boru świeżego naturalnego
pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej.
Drzewostan rezerwatu stanowi jedną
z nielicznych już na Śląsku Opolskim
„pamiątek” po rozległej niegdyś Puszczy Niemodlińskiej. To obecnie jeden
z najstarszych drzewostanów sosno- Fot.16. Tycz cieśla (Fot. JO)
wych w Borach Niemodlińskich. Jest
to ubogi florystycznie, subatlantycki bór sosnowy świeży Leucobryo-Pinetum. Jego górne
piętro tworzy około 200-letnia sosna rodzimego pochodzenia rasy gibba charakteryzująca
się dobrze oczyszczonymi strzałami, wysoko umieszczonymi i płaskimi koronami. Drugie
piętro drzew występuje na obrzeżach rezerwatu i zdominowane jest przez nierównomiernie rozmieszczony około 90-letni świerk z pojedynczym tylko udziałem sosny. Drzewostan
świerkowy znajduje się obecnie w fazie rozpadu i zajmuje coraz mniejszą część rezerwatu.
Nierównomiernie rozmieszczony i zbudowany jest również podszyt. Mniej licznie występuje tu modrzew europejski, brzoza brodawkowata, sporadycznie - dąb szypułkowy i dąb
bezszypułkowy, buk zwyczajny, jarząb pospolity.
W wyniku prowadzonych w ostatnich latach badań, w granicach rezerwatu stwierdzono 47 gatunków mszaków (11 - wątrobowców, 36 - mchów), w tym 10 gatunków objętych
ochroną częściową.

4. Blok
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…Nazwa rezerwatu „Blok” wywodzi się od nazwy domku myśliwskiego, położonego kiedyś na
terenie objętym ochroną.

Fot. 17. Jarząb pospolity (Fot. KOK)

…Surowe owoce jarzębu pospolitego (jarzębiny) są niejadalne z powodu zawartości
trującego kwasu parasorbinowego. Tracą one jednak swoje toksyczne właściwości
i gorzki smak po przemrożeniu lub po zanurzeniu we wrzątku. Można z nich wyrabiać
jarzębiak, soki, dżemy, marmoladę, syropy, mus. Owoce jarzębiny są atrakcyjnym pożywieniem dla ptaków, przede wszystkim drozdów, gili i jemiołuszek, dlatego niegdyś
ptasznicy wykorzystywali je jako przynętę w swoich pułapkach. Nawet nazwa gatunkowa jarzębiny (Sorbus aucuparia) jest związana z tym procederem, gdyż pochodzi od
łacińskiego avis capere - łowić ptaki. Zjadając owoce, ptaki przyczyniają się do rozsiewania jarzębiny, ponieważ jej nasiona nie ulegają strawieniu.
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5.
boże oko

boże oko
Rok utworzenia: 1997 r.
Powierzchnia: 68,59 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat strzelecki,
gmina Ujazd
Nadleśnictwo:
Strzelce Opolskie

Rezerwat „Boże Oko” położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz
Obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”. Najbliżej położona miejscowość to Czarnocin.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk buczyn o charakterze
zbliżonym do naturalnego. Zbiorowiska te reprezentowane są przez kwaśną buczynę niżową oraz, na większości obszaru, żyzną buczynę niżową. W drzewostanach rezerwatu zdecydowanie dominują buki w wieku 150-170 lat.
W granicach rezerwatu zidentyfikowano dwa
siedliska przyrodnicze ważne dla Wspólnoty
Europejskiej: kwaśne buczyny (kod siedliska
9110) i żyzne buczyny (kod siedliska 9130). Spośród występujących tu chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych na uwagę zasługują
gatunki z rodziny storczykowatych: buławnik Fot. 18. Kruszczyk połabski (Fot. KK)
wielkokwiatowy i kruszczyk połabski. Stwierdzono tu ponadto stanowiska 3 gatunków chronionych mchów (gładysz paprociowaty,
widłoząb miotłowy, zwiślik maczugowaty), a dane historyczne podają również występowanie chronionej soplówki bukowej (gatunku grzyba z rodziny soplówkowatych, rozwijającego się na martwym drewnie liściastym).
Wzdłuż południowej granicy rezerwatu biegnie ścieżka dydaktyczna „Z Góry Św. Anny
do Zalesia Śląskiego” oraz żółty szlak turystyczny. W pobliżu ścieżki i szlaku znajduje się
mogiła powstańców śląskich. Około 100 m na północ od rezerwatu przebiega czerwony
szlak PTTK „Szlak Trzeciego Powstania Śląskiego”.

5. Boże Oko
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…Nazwa rezerwatu pochodzi od znajdującej
się w jego pobliżu kapliczki „Boże Oko”. Historia powstania kapliczki sięga XV wieku. Jedna
z dotyczących tego miejsca legend opowiada
o pojawianiu się w nim Świętej Anny, patronki
małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.
Kolejne z podań opowiada o leśniczym, któremu
w trakcie polowania ukazał się trójkątny symbol
Bożego Oka.

Fot. 19. Kapliczka Boże Oko (Fot. KOK)

Fot. 20. Malownicze parowy w rezerwacie (Fot. KK)

…Buławnik wielkokwiatowy to gatunek byliny należący do rodziny storczykowatych.
Podobnie jak inne storczyki, od początku swego istnienia jest on uzależniony od odpowiedniego gatunku grzyba. Jego mikroskopijne nasiona pozbawione są substancji pokarmowych, dlatego do ich wykiełkowania konieczny jest grzyb, który w pierwszej fazie rozwoju rośliny dostarcza jej substancji pokarmowych. Również w późniejszym życiu gatunek
ten nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji i pozostaje w ścisłej symbiozie z grzybem.
Dlatego storczyki rosną tylko tam, gdzie znajdą odpowiedniego symbionta.
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6.
CICHA DOLINA

cicha dolina
Rok utworzenia: 1999 r.
Powierzchnia: 56,76 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat nyski,
gmina Głuchołazy
Nadleśnictwo: Prudnik

Rezerwat przyrody „Cicha Dolina” jest jednym
z czterech rezerwatów
zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego
„Góry Opawskie” i Obszaru
Natura 2000 „Góry Opawskie”. Położony jest ok. 0,5
km na południe od terenów zabudowanych wsi Pokrzywna, w pobliżu granicy
państwowej z Republiką
Czeską, na stokach Biskupiej Kopy i Góry Zamkowej.
Fot.21. Cicha Dolina (Fot. MG)
Jest to najwyżej zlokalizowany rezerwat na terenie województwa opolskiego. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu i ciekawą budową geologiczną.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego górskiego o zróżnicowanej strukturze wiekowej i gatunkowej oraz dobrze wykształconego drzewostanu bukowego. Zbiorowiska występujące na terenie rezerwatu są charakterystyczne dla sudeckiego piętra regla dolnego. Mimo, że mają w znacznej mierze antropogeniczny charakter, wyróżniają się bardzo
dużą wartością przyrodniczą. Największą powierzchnię rezerwatu zajmuje dobrze zachowana kwaśna buczyna górska, w drzewostanie której dominuje buk, a w domieszce:
dąb bezszypułkowy i świerk. W granicach rezerwatu występują siedliska przyrodnicze
ważne dla Wspólnoty Europejskiej: kwaśne buczyny (kod siedliska 9110), żyzne buczyny
(kod siedliska 9130), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod siedliska 91E0),
kwaśne dąbrowy (kod siedliska 9190). Rezerwat jest miejscem występowania ponad 150
gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunków objętych ochroną prawną i nielicznie

6. Cicha Dolina
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występujących w regionie, m. in. parzydło leśne, pokrzyk wilcza jagoda, buławnik mieczolistny, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów,
pióropusznik strusi, podkolan biały, listera
jajowata, przenęt purpurowy, żywiec dziewięciolistny. Do najciekawszych przedstawicieli
fauny występujących w rezerwacie należą:
salamandra plamista, pluszcz, pliszka górska
i popielica.
Zachodnią granicą rezerwatu biegnie przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Doliną Bystrego
Potoku na Kopę Biskupią.” Wzdłuż wschodniej
granicy przebiegają natomiast szlaki turystyczne: żółty i - na krótkim odcinku - czerwony.

Fot. 22. Dzwonek brzoskwiniolistny (Fot.JO)

...Pluszcz to ptak śpiewający, który zdobywa pokarm
pod wodą, biegając po dnie strumieni. Ułatwiają mu to
silne nogi zaopatrzone w mocne pazury, a także gęste
upierzenie, które namaszczone wydzieliną gruczołu
kuprowego staje się nieprzemakalne. Posiada również słabo spneumatyzowane kości (tzn. z nielicznymi
przestrzeniami wypełnionymi
powietrzem), które działają
jak obciążniki. Pluszcz potrafi
zanurzyć się nawet na minutę,
dzięki temu, że jego nozdrza
posiadają błoniaste klapki,
które zapobiegają dostawaniu
się wody do układu oddechowego. Poza tym jego krew posiada więcej hemoglobiny niż
u innych wróblowatych tej wielkości, co pozwala na dłuższe
wstrzymywanie oddechu.
Fot. 23. Rezerwat przyrody Cicha Dolina (Fot. KOK)
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7.
dębina

dębina
Rok utworzenia: 2000 r.
Powierzchnia: 61,11 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat brzeski,
gmina Grodków
Nadleśnictwo: Tułowice

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz Obszaru
Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. Zlokalizowany jest na północny wschód od zabudowań wsi Kopice (ok. 2 km) i na południe od wsi Głębocko (ok. 0,5 km).
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej, zbiorowisk
grądowych i łęgowych o cechach naturalnych. Od lat obserwowany jest tu proces przekształcania się łęgu wiązowo-jesionowego w grąd środkowoeuropejski. Proces ten
został najprawdopodobniej wywołany wyeliminowaniem Fot.24. Barwinek pospolity (Fot. KOK)
zalewów w dolinie Nysy Kłodzkiej, i co za tym idzie zmianą
warunków siedliskowych na tym terenie. Roślinność rzeczywistą rezerwatu stanowi obecnie grąd środkowoeuropejski. Jedynie w jego południowej części, na powierzchni około
14 ha, występuje łęg wiązowo-jesionowy. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy, grab
zwyczajny, jesion wyniosły i lipa drobnolistna. Jedynym siedliskiem przyrodniczym ważnym
dla Wspólnoty Europejskiej jest grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska
9170). Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie około 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym śnieżyczki przebiśnieg, pierwiosnka wyniosłego, czosnku niedźwiedziego,
barwinka pospolitego, kokoryczy pustej, zawilca żółtego. W obrębie rezerwatu znajduje się
obwałowanie będące pozostałością dawnego grodziska.
… W dawnych czasach barwinkowi pospolitemu przypisywano
magiczne właściwości, które wiązały go z kulturą miłości i śmierci.
Był np. składnikiem magicznych eliksirów, które miały przywrócić
zerwane związki, a w niektórych krajach europejskich wierzono, że
zapewnia ochronę przed czarami i złymi mocami. Był używany do
rzucania zaklęć, a w dymie z palonych liści barwinka podobno ukazywały się dusze zmarłych… Z tego powodu we Francji nazywano
go violette des sorcières czyli „fiolet czarownic”.
7. Dębina
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góra
gipsowa
Rok utworzenia: 1958 r.
Powierzchnia: 8,65 ha
Rodzaj: stepowy
Położenie administracyjne:
powiat głubczycki,
gmina Kietrz
Nadleśnictwo:
Rudy Raciborskie
Rezerwat położony jest w pobliżu
miejscowości Dzierżysław, na południowo-zachodnim zboczu Góry Gipsowej
(285 m n.p.m.). Celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego zbiorowiska roślinności stepowej, występującej
na jednym z nielicznych stanowisk w tej
części kraju. Występuje tu szereg gaFot. 25. Rezerwat przyrody Góra Gipsowa (Fot. KOK)
tunków roślin ginących w województwie
opolskim: oman szorstki, przewiercień
sierpowaty, leniec pospolity, ostrożeń
pannoński, dziewięćsił bezłodygowy, głowienka wielkokwiatowa, ośmiał mniejszy,
wrotycz baldachogroniasty, śniedek cienkolistny, zaraza pospolita i zaraza wielka.
Już w okresie przedwojennym rejon Góry
Gipsowej słynął wśród botaników jako obszar o niezwykle bogatej szacie roślinnej.
W 1935 r. teren o powierzchni 35,65 arów
objęto ochroną prawną. Po wojnie zlokalizowano dawny rezerwat, ale miejsce roFot. 26. Pięciornik biały (Fot. KOK)
ślinności stepowej zajął już las. Natomiast
w odległości 400-500 m na północ od kopalni gipsu zarejestrowano wśród pól uprawnych
i ugorów płaty roślinności murawowej. W 1958 r. ustanowiono na tym terenie rezerwat, który
od tego czasu został jeszcze dwukrotnie powiększony. W celu zachowania cennego siedliska muraw, od ponad 10 lat prowadzi się tu zabiegi ochronne, w tym usuwanie gatunków
niepożądanych i ekspansywnych (m.in. usunięto zadrzewienia akacjowe i trzydziestoletni
drzewostan z potencjalnych siedlisk muraw, zwalczano barszcz Sosnowskiego). Na murawach prowadzone jest również późnoletnie koszenie, a w nieodległej przyszłości - wypas.
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8.
góra gipsowa

Fot. 27. Barszcz Sosnowskiego (Fot. KOK)

…Zagrożeniem dla przyrody rezerwatu jest barszcz Sosnowskiego - ekspansywna
roślina z Kaukazu. Do Polski został sprowadzony do prac badawczych na początku lat
50-tych. Ze względu na dużą masę jaką wytwarza sądzono, że pomoże on rozwiązać
problemy paszowe rolnictwa. W latach siedemdziesiątych XX wieku został więc rozpowszechniony w niektórych rejonach kraju jako roślina pastewna. Eksperymentalnie był
uprawiany w wielu ośrodkach na terenie całej Polski. Szczególnie dużym powodzeniem
cieszyła się uprawa tej rośliny na Podkarpaciu i Podhalu oraz na Przedgórzu Sudeckim.
Szybko okazało się jednak, że wartość paszowa barszczu Sosnowskiego jest znacznie
mniejsza niż się spodziewano, w efekcie czego zaniechano jego uprawy. Jednak gatunek ten wymknął się spod kontroli, „uciekł” z pól uprawnych i przedostał się do siedlisk
naturalnych, gdzie bardzo szybko się rozpowszechnił. Okazał się bardzo kłopotliwym
przybyszem, ponieważ sok świeżych roślin zawiera silnie parzącą substancję, powodującą zmiany skórne; ponadto jest niezwykle trudny do zwalczenia, łatwo zajmuje nowe
tereny, powodując degradację środowiska przyrodniczego. Działania zmierzające do
wyeliminowania tego niepożądanego gatunku z rezerwatu rozpoczęto w 2010 r.

…Występujące na siedliskach
muraw gatunki roślin są świadectwem ich długiej wędrówki
z basenu Morza Śródziemnego,
co znajduje odzwierciedlenie
w nazwach gatunkowych wielu z nich: ostrożeń pannoński,
dzwonek boloński.

Fot. 28. Ostrożeń pannoński (Fot. DT)

8. Góra Gipsowa
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9.

góra
św. Anny
Rok utworzenia: 1972 r.
Powierzchnia: 2,69 ha
Rodzaj: przyrody
nieożywionej
Położenie administracyjne:
powiat strzelecki,
gmina Leśnica

Fot. 29. Widok na rezerwat wiosną (Fot. IKS)

Obszar rezerwatu zlokalizowany jest na
najdalej wysuniętej na zachód części Wyżyny
Śląskiej, zwanej Chełmem (Garbem Chełmu,
lub Masywem Chełmu). Położony jest kilkaset
metrów na południe od kulminacji Chełmu
(404 m n.p.m.), która stanowi dawny nek wulkaniczny. Rezerwat znajduje się w granicach
Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz
Obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”,
w pobliżu centrum wsi Góra Św. Anny.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie
jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych rzadkich profili oraz zjawisk
geologicznych. Szczególne znaczenie poznawcze mają odsłonięcia trzeciorzędowych
skał wulkanicznych (nefelinitu, tufów i brekcji
z bombami wulkanicznymi) oraz stref kontaktu skał środkowotriasowych i górnokreFot. 30. Stożek tufowy (Fot. IKS)
dowych ze skałami wulkanicznymi z dobrze
zachowanymi śladami ich metamorfizmu (z widocznymi zmianami w zakresie struktury i zabarwienia).
Rezerwat jest również ciekawym obiektem pod względem florystycznym. Stwierdzono
tu występowanie 314 roślin naczyniowych, co stanowi blisko 1/5 całej flory naczyniowej
województwa opolskiego. Wśród gatunków składających się na całą florę roślin naczyniowych rezerwatu, na regionalnej czerwonej liście znajdują się 22 gatunki, w tym lokalnie
krytycznie zagrożone, takie jak: oset zwisły, rojownik pospolity, oleśnik górski i lepnica
wąskopłatkowa. W ostatnich latach odnotowano tu dwa cenne przyrodniczo zbiorowiska
roślinne: murawy kserotermiczne i zbiorowisko naskalne zanokcicy skalnej i zanokcicy
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murowej. W 2011 r. na terenie rezerwatu przeprowadzono zabiegi ochronne
(wycinka niepożądanych okazów drzew
i krzewów), których rezultatem jest odsłonięcie ścian dawnego kamieniołomu,
w tym profili i odsłonięć skał wulkanicznych. Od kilku lat na murawach prowadzi
się wypas owiec. W 2020 r. rozpoczęto
budowę kładek i platformy widokowej
jako elementów ścieżki edukacyjnej prowadzącej przez rezerwat.

Fot. 31. Fragment kaldery wulkanicznej (Fot. IKS)

…Wulkaniczne wyniesienie Góry św. Anny (404 m
n.p.m.) jest kulminacyjną częścią Masywu Chełmu.
Jego rdzeń stanowi bazaltowy słup skalny, będący
ujściem magmy do krateru wulkanu znajdującego
się prawdopodobnie w pobliżu Bazyliki św. Anny,
w której sąsiedztwie widoczne są do dziś naturalne
wychodnie zastygłej lawy w postaci bazaltowych
słupów. Wulkan ten był aktywny dwukrotnie. Około
26 mln lat temu powstał pierwszy, który uległ zapadnięciu. Następnie, około 5 mln lat później, w jego
obrębie wykształcił się kolejny wulkan. Dawny krater znajdował się prawdopodobnie kilkaset metrów
wyżej niż dzisiejszy szczyt góry. Powodem obniżenia
wulkanu jest trwająca do dziś naturalna erozja skał.

Fot. 32. Bodziszek (Fot. JO)

9. Góra Św. Anny

Fot.33. Rozchodnik biały (Fot. IKS)
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grafik
Rok utworzenia: 1997 r.
Powierzchnia: 27,01 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat strzelecki,
gmina Leśnica
Nadleśnictwo:
Strzelce Opolskie

Rezerwat położony jest na terenie
Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”
oraz Obszaru Natura 2000 „Góra Świętej
Anny”, w odległości około 1 km od miejscowości Czarnocin.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego
o charakterze naturalnym z udziałem
licznych drzew pomnikowych. W rezerFot. 34. Rzeźba terenu w rezerwacie (Fot. DT)
wacie dominuje 130-letni buk rosnący
na grubej warstwie lessu podatnego na
erozję wodną. Teren ten charakteryzuje
się urozmaiconą rzeźbą terenu - stwierdzono doliny wciosowe i jary w części zachodniej, a także leje i obniżenia krasowe
w części północnej. W rezerwacie wyróżniono dwa zbiorowiska leśne: kwaśną
buczynę niżową i żyzną buczynę niżową
oraz siedlisko przyrodnicze ważne dla
Wspólnoty Europejskiej: kwaśne buczyFot. 35. Buk nad wąwozem (Fot. DT)
ny (kod siedliska 9110). Wśród 86 rosnących tu gatunków roślin są gatunki zagrożone w skali województwa opolskiego: perłówka
jednokwiatowa, przytulia okrągłolistna, przetacznik górski, tojeść gajowa oraz narecznica
szerokolistna. Na terenie rezerwatu stwierdzono także stanowiska widłozębu miotłowego
oraz dwóch rzadkich grzybów: murszaka rdzawego i włóknouszka skórzastego.
Wzdłuż północno-wschodniej granicy rezerwatu biegnie ścieżka dydaktyczna „Z Góry Św.
Anny do Zalesia Śląskiego” oraz żółty szlak turystyczny.
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Fot. 36. Pomnik Grafa (Fot. KOK)

…Nazwa rezerwatu wywodzi się od znajdującego się w jego pobliżu kamiennego pomnika o tej samej nazwie, upamiętniającego pewne tragiczne wydarzenie.
W dawnych czasach okoliczne lasy były bardzo bogate w zwierzynę, stąd też według
podań stanowiły ulubione miejsce polowań właścicieli tych terenów. Pewnego razu
hrabia Renard miał zabrać po raz pierwszy na polowanie swego syna, który zginął
tam od rykoszetu. Było to w 1855 r. W miejscu jego śmierci został postawiony monumentalny kamienny krzyż, na którym widnieje tylko jedno łacińskie słowo - „Filio”,
co oznacza „Synowi”. W miejsce to nie zapuszczają się po zmroku mieszkańcy okolicznych wsi, bojąc się spotkać ducha zbyt wcześnie zmarłego, błądzącego po lesie
młodego „grafa”*

*Graf - tytuł szlachecki (odpowiednik polskiego hrabiego), m.in. w dawnych Niemczech.

10. Grafik
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11.

jaśkowice
Rok utworzenia: 1969 r.
Powierzchnia: 6,00 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat opolski,
gmina Prószków
Nadleśnictwo: Prószków

Rezerwat leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, kilkaset metrów na zachód od wsi Jaśkowice i stanowi część dużego zwartego kompleksu
leśnego rozciągającego się pomiędzy Prószkowem, Krapkowicami, Korfantowem i Niemodlinem.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia sudeckiego oraz dębów:
bezszypułkowego i szypułkowego. Zachowany drzewostan tworzy luźno rosnący starodrzew modrzewia z domieszką sosny (w wieku ok. 200 lat), z udziałem dęba (w wieku
ok. 100 lat) i pojedynczych świerków. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie
ponad 50 gatunków roślin naczyniowych, w tym cztery gatunki chronionych mszaków rokietnika pospolitego, fałdownika nastroszonego, tujowca tamaryszkowatego i widłozęba miotlastego (gatunek po raz pierwszy stwierdzony w rezerwacie w 2017 r.) oraz dwa
gatunki rzadkich w regionie roślin naczyniowych - gwiazdnicę długolistną i narecznicę
szerokolistną. W runie
rosną pospolite gatunki: trzcinnik leśny
i trzcinnik piaskowy,
wierzbówka kiprzyca,
orlica pospolita, borówka czarna i borówka brusznica, szczawik
zajęczy.

Fot. 37. Tujowiec tamaryszkowaty (Fot. KK)
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...Dwa spośród najokazalszych
modrzewi objęto ochroną prawną
w formie pomników przyrody. Są to
ponad 200-letnie okazy o obwodach w pierśnicy 265 cm i 276 cm
oraz 41 m i 44 m wysokości.

Fot. 38. Modrzew europejski w rezerwacie (Fot. DT)

…Liście szczawika zajęczego w nocy i przy
niepogodzie stulają się na skutek obniżania
napięcia soku komórkowego w tkankach
(turgoru). Zjawisko to zwane jest „snem roślin”. Roślina ta posiada również ciekawy
mechanizm wyrzucający nasiona - gdy turgor w środkowej warstwie łupiny torebki
wzrośnie do kilkunastu atmosfer, skórka
pęka, wyrzucając nasiona nawet na odległość dwóch metrów. Obecnie szczawik zajęczy jest rośliną raczej słabo znaną, jednak
dawniej był różnorodnie wykorzystywany.
Z liści przyrządzano sałatki, zupy i napoje
orzeźwiające. Używany był również do farbowania tkanin oraz jako środek czyszczący.
Fot. 39. Szczawik zajęczy (Fot. MG)

11. Jaśkowice
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12.

jeleni dwór
Rok utworzenia: 1959 r.
Powierzchnia: 3,91 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat prudnicki,
gmina Biała
Nadleśnictwo: Prószków

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, w odległości ok 1,5 km od wsi Jeleni Dwór. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej.
Całą powierzchnię rezerwatu zajmują ekosystemy leśne. Zbiorowiska leśne reprezentowane są przez stosunkowo dobrze zachowaną kwaśną dąbrowę trzcinnikową, zajmującą
cały obszar rezerwatu. Wiek drzewostanu zdominowanego przez dąb bezszypułkowy z domieszką sosny przekracza
250 lat i kwalifikuje go do grupy najstarszych na terenie Borów Niemodlińskich.
W granicach rezerwatu stwierdzono
występowanie dwóch chronionych gatunków roślin naczyniowych: kruszczyka
szerokolistnego i widłaka goździstego,
a także gatunki uznawane za rzadko występujące w regionie: czartawę drobną,
gwiazdnicę długolistną i nerecznicę szerokolistną. Rezerwat cechuje się dużą
różnorodnością mszaków. W ostatnich
latach odnotowano tu stanowiska ośmiu
gatunków mchów objętych ochroną; ponadto dwa gatunki: gładysz paprociowaty i namurnik jedwabisty należą do gatunków regionalnie rzadkich, mających
tu swe jedyne stanowiska na terenie całych Borów Niemodlińskich.
Fot. 40. Nerecznica szerokolistna (Fot. KK)
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Fot. 41. Kruszyna pospolita (Fot. MG)

…Polska nazwa kruszyny pochodzi od kruchych, podatnych na złamanie gałęzi. Owoce
tego krzewu dla ludzi są niesmaczne i trujące, jednak stanowią przysmak wielu ptaków.
Kora kruszyny natomiast wchodzi w skład wielu mieszanek ziołowych, stosowanych przy
niestrawnościach, zaparciach, zaburzeniach wątroby i dróg żółciowych. Dawniej korę
z kruszyny stosowano też do wyrobu prochu strzelniczego. Kruszyna występuje w Polsce
dość pospolicie, do 2016 r. objęta była ochroną częściową w celu ograniczenia pozyskiwania kory do celów leczniczych.

…Widłak goździsty jest rośliną
o leczniczych właściwościach,
które wykorzystywane były już
w medycynie średniowiecznej.
Pył z zarodników nazywano „mąką
czarownic” (w medycynie ludowej
stosowany był przy zaburzeniach
pracy wątroby i układu moczoweFot. 42. Widłak Goździsty (Fot. KK)
go). Znany jest także pod nazwą
babimór (określenie lekarstwa na kobiece dolegliwości). Dziś wykorzystywany jest głównie
do użytku zewnętrznego na liszaje, egzemy, podrażnienia skóry i rany. Kiedyś wierzono, że
widłak zawieszony na Boże Ciało pod powałą, chroni przed nocnymi marami i nieczystymi
siłami, natomiast umieszczenie go w kołysce dziecka chroniło je przed wszelkimi chorobami. W niektórych rejonach Polski roślina ta była znana pod nazwą swarzybaba. Lokalna
ludność była przekonana, że roślina ta wprowadza do domu niezgodę i wywołuje kłótnie.
Z tego też względu niektórzy bali się nawet jej dotknąć, by nie sprowadzić na siebie nieszczęścia; inni natomiast celowo podrzucali je do kąta izby nielubianych sąsiadów.

12. Jeleni Dwór
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kamieniec
Rok utworzenia: 2001 r.
Powierzchnia: 44,21 ha
Rodzaj: florystyczny
Położenie administracyjne:
powiat kluczborski,
gmina Lasowice Wielkie
Nadleśnictwo: Olesno

Rezerwat leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” oraz
w granicach obszaru Natura 2000 Szumirad, na terenie gruntów wsi Szumirad.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych,
torfowiskowych i wodnych. Przez teren rezerwatu
przepływa rzeka Dobra, będąca dopływem Budkowiczanki (według innych źródeł – Budkowiczanka),
która wpływa na zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych rezerwatu. Występują tutaj torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska wysokie, bór bagienny, naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, rzeka ze zbiorowiskami włosieniczników, bór świeży,
ols. Flora rezerwatu jest wyjątkowo bogata; plasuje
Fot. 43. Staw w rezerwacie (Fot. DT)
ten rezerwat wśród najbogatszych florystycznie
w województwie opolskim. Stwierdzono tu stanowiska około 180 gatunków roślin naczyniowych, w tym taksony podlegające ochronie prawnej i zagrożone w skali regionu lub kraju.
Na uwagę zasługuje niewielka populacja widlicza Zeillera. Jest to jedyne znane stanowisko
tego gatunku w województwie opolskim i jedno z nielicznych w kraju. Gatunek uznany został
za zagrożony w skali Polski, podobnie jak występujące tutaj modrzewnica zwyczajna i widłak jałowcowaty. Interesujące są także obfite populacje rosiczki okrągłolistnej oraz turzycy
bagiennej (jedyne stanowisko w województwie opolskim). Rezerwat jest jedną z najważniejszych ostoi mszaków torfowiskowych w województwie: 1 gatunek objęty ochroną ścisłą, 19
gatunków objętych ochroną częściową oraz 7 gatunków zagrożonych. Rezerwat jest również
obszarem bogatym faunistycznie - można spotkać tu osobniki takich gatunków jak perkozek, bocian czarny, wodnik, turkawka, dzięcioł czarny, bóbr europejski oraz ważki: szklarnik
leśny, miedziopierś północna i zalotka większa.
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Fot. 44. Bagno zwyczajne (Fot. KOK)

…Lecznicze właściwości bagna zwyczajnego opisał już Karol Linneusz - twórca systematyki roślin. W dawnym lecznictwie roślinę tę stosowano przede wszystkim jako
środek wykrztuśny przy ostrych i przewlekłych zapaleniach dróg oddechowych, przy
kokluszu i astmie. Używano jej również jako środka rozkurczowego przy dolegliwościach przewodu pokarmowego. Bagno służyło też jako dodatek do kąpieli przeciwreumatycznych oraz do płukania jamy ustnej przy bólu zębów. W lecznictwie polskim
obecnie nie jest ono stosowane ze względu na obecność w tkankach trującego ledolu,
charakteryzującego się silnie drażniącym działaniem. Ziele tej rośliny służyło również
do odstraszania owadów - dymem z bagna okadzano pomieszczenia mieszkalne i inwentarskie w celu pozbycia się much, a gałązkami przekładano odzież, chroniąc ją
w ten sposób przed molami.

…Łacińska nazwa modrzewnicy
zwyczajnej Andromeda polifolia została zaczerpnięta przez Linneusza
z mitologii greckiej. Piękna Andromeda była córką etiopskiego króla
Cefeusza i Kasjopei, która przykuta
do skały, czekając na śmierć w paszczy morskiego potwora, miała stopy
zanurzone w wodzie - podobnie jak
modrzewnica rosnąca na bagnach.

13. Kamieniec

Fot. 45. Widlicz Zeillera (Fot. KOK)
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14.

kamień
śląski
Rok utworzenia: 1958 r.
Powierzchnia: 13,60 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat krapkowicki,
gmina Gogolin
Nadleśnictwo:
Strzelce Opolskie
Rezerwat położony jest około 2 km na północ od wsi Kamionek, w sąsiedztwie kopalni wapienia „Górażdże”. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze
względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzębu brekinii Sorbus torminalis. Powołanie rezerwatu przyrody „Kamień Śląski” wynikało z faktu istnienia na tym terenie stosunkowo licznej populacji jarzębu brekinii położonej, według ówczesnych danych, na północno-wschodniej granicy zasięgu tego gatunku
w Europie. Obecnie wiadomo, że na terenie naszego kraju są stanowiska tego gatunku
jeszcze bardziej wysunięte na wschód, np. w Beskidzie Wyspowym, Beskidzie Sądeckim, Pogórzu Ciężkowickim. Na
terenie rezerwatu stwierdzono
123 gatunki roślin naczyniowych,
wśród nich 4 chronione prawnie
(jarząb brekinia, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, podkolan
biały). Występuje tu również gatunek zagrożony w skalii regionu lepiężnik biały. Warto też zwrócić
uwagę na bogactwo gatunkowe
występujących tutaj mszaków - 59
stwierdzonych gatunków, w tym
12 chronionych (m.in. gładysz
paprociowaty, miedzik płaski,
parzoch Bauera, skosatka zanokcicowata, zwiślik maczugowaty).
W rezerwacie odnaleziono owocnik rzadkiego w kraju i regionie
grzyba gwiazdosza frędzelkowanego oraz plechę porostu pawężnicy rozłożystej.
Fot. 46. Podkolan biały (Fot. JO)

36

PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

14.
kamień śląski

Fot. 47. Kruszczyk szerokolistny (Fot. MG)

…Kruszczyk szerokolistny to gatunek rośliny wieloletniej, należący do rodziny
storczykowatych. Jest to roślina miododajna i owadopylna. Zapylana jest przez
błonkówki. Nektar zawiera związki chemiczne o narkotycznym działaniu na owady.
Powodują one zwolnienie ich ruchów, w ten sposób owady przez dłuższy czas przebywają na kwiatach kruszczyka, mimo że są one dla nich mało atrakcyjne. Zwiększa
to szanse na zapylenie kwiatów. Dla owadów jest to oczywiście mniej korzystne, gdyż
nazbierają mniej nektaru, a ponadto łatwiej mogą paść ofiarą drapieżnika z powodu
spowolnionych reakcji.

14. Kamień Śląski
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15.

kokorycz
Rok utworzenia: 2000 r.
Powierzchnia: 44,28 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat brzeski,
gmina Grodków
Nadleśnictwo: Tułowice

Rezerwat położony jest na
terenie Obszaru Natura 2000
„Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. Znajduje się kilkaset
metrów na północny wschód
od wsi Głębocko. Najbliższe
zabudowania należące do
przysiółka Korea oddalone są
od jego południowej granicy
o około 150 m.
Celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zachowanie
fragmentu Puszczy Niemodlińskiej zbiorowisk grądowych o cechach naturalnych. Drzewostan rezerwatu tworzą: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna,
jesion wyniosły, grab zwyczajny, olsza
czarna. Siedliska przyrodnicze ważne
dla Wspólnoty Europejskiej reprezentowane są tu przez: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod
siedliska 9170) oraz łęgi wierzbowe, toFot. 49. Gwiazdnica wielkokwiatowa (Fot. KOK)
polowe, olszowe i jesionowe (kod siedliska 91E0). W granicach rezerwatu stwierdzono 111 gatunków roślin naczyniowych, w tym
gatunki objęte ochroną (śnieżyczka przebiśnieg, pierwiosnek wyniosły, czosnek niedźwiedzi) i dwa gatunki zagrożone w skali regionu: dziurawiec kosmaty i kokorycz wątła, a także
stanowiska mchów podlegających ochronie prawnej (gładysz paprociowaty i zwiślik maczugowaty, dzióbkowiec Zetterstedta). Teren rezerwatu jest ciekawy pod względem faunistycznym - stwierdzono tu 49 gatunków ptaków; odnotowano obecność wydry oraz nietoperzy.
Fot. 48. Rezerwat przyrody Kokorycz (Fot. KOK)
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…Nazwa rezerwatu związana jest najprawdopodobniej
z występującą w jego granicach kokoryczą. Dość rzadFot. 50. Kokoryczka wielokwiatowa (Fot. KOK)
kim gatunkiem jest rosnąca
w rezerwacie kokorycz wątła o purpurowo-fioletowych kwiatach (roślina ta znajduje się na kartach czerwonej listy roślin naczyniowych województwa opolskiego oraz
Górnego Śląska). Najliczniej zaś pojawia się tu różnokolorowa kokorycz pusta. Wartą
wzmiankowania w kontekście kokoryczy jest informacja, że są one roślinami żywicielskimi bardzo rzadkiego motyla - niepylaka mnemozyny.

…Wydra europejska to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych, związanego ze środowiskiem
wodnym. Na głowie posiada specjalne fałdy skórne, które zakrywają
nozdrza i otwory słuchowe, gdy zwierzę znajduje się pod wodą. Kończyny
przednie i tylne są krótkie, a ich palce
spina błona pławna. Buduje nory na
Fot. 51. Wydra (Fot. KOK)
brzegach rzek, potoków, stawów i jezior; wejście do schronień znajduje się pod powierzchnią wody. Czasami zajmuje też
gotowe nory wykonane przez lisa czy borsuka. Główny jej pokarm stanowią ryby, ale
uzupełnia pożywienie także gryzoniami, ptakami wodnymi i błotnymi. Na polowania
wychodzi nocą. Wydra do niedawna uważana była za gatunek zagrożony wyginięciem
w naszym kraju, obecnie występuje dość liczne. Zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej objęta jest ochroną we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

15. Kokorycz
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16.

komorzno
Rok utworzenia: 1969 r.
Powierzchnia: 3,70 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat Kluczbork,
gmina Wołczyn
Nadleśnictwo: Namysłów

Rezerwat położony jest około 1,5 km na północny zachód od miejscowości Komorzno. Nazwa
wsi, a zarazem obszaru chronionego, wywodzi
się od staropolskiego „komor/komar”, czyli miejsca obfitującego w komary. Obszar rezerwatu był
w przeszłości częścią terenów leśnych majątku
Komorzno, należących do rodziny von Patchoski.
Kompleks ten był określany jako „Puszcza Komorzyńska”.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny niżowej.

Fot. 52. Buk zwyczajny (Fot. DT)

Fot. 53. Wachlarzowiec olbrzymi (Fot. DT)
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Gatunkiem panującym jest buk, którego pojedyncze egzemplarze w wieku około 250 lat mają
obwody w pierśnicy sięgające ponad 400 cm.
Występuje tu również dąb bezszypułkowy, grab
zwyczajny oraz sosna zwyczajna. Drzewostan rezerwatu, ze względu na zaawansowany wiek (ponad 200 lat w przypadku buków i dębów wyższego
piętra drzewostanu) i rozmiary poszczególnych
okazów, jest bardzo cenny. W efekcie działania
wiatru niektóre z najstarszych i najwyższych drzew
zostały wywrócone, a w ich miejscu następuje intensywny wzrost młodego pokolenia. Tworzy to
łącznie zróżnicowaną strukturę pionową i przestrzenną zbiorowiska, co należy uznać za zjawisko
zdecydowanie pozytywne, sprzyjające wzrostowi
różnorodności biologicznej w rezerwacie. Zaawan-

po opolskich rezerwatach
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sowany wiek buków i grabów sprzyja też licznemu
występowaniu drzew mikrosiedliskowych na terenie rezerwatu.
Flora rezerwatu jest dość uboga. Runo tworzą pospolite gatunki, takie jak: turzyca pigułkowata, narecznica krótkoostna, wietlica samicza.
Stwierdzono tutaj stanowisko mchu podlegającego ochronie częściowej - widłozębu miotlasteFot. 54. Martwe drewno (Fot. DT)
go oraz stanowisko zachylnika błotnego (gatunku
zagrożonego wyginięciem w województwie opolskim). Fauna rezerwatu jest typowa dla
lasów mieszanych. Można tu spotkać puszczyka, sójkę, drozda śpiewaka, kowalika, ziębę,
raniuszka.

…Niecierpek drobnokwiatowy to
klasyczny przykład „uciekiniera”
z ogrodów botanicznych Europy
(Getynga, Drezno, Jena, Berlin). Pochodzi z Azji i do Europy trafił w XIX
wieku. Dzisiaj zajmuje prawie całą
Europę Środkową. Dorasta do 0,5 m
wysokości, jego kwiaty są bladożółte, a owocem jest gwałtownie pękająca torebka rozrzucająca nasiona
na znaczne odległości. Niecierpek
występuje w różnych siedliskach,
preferuje jednak żyzne, cieniste lasy
Fot. 55. Niecierpek drobnokwiatowy (Fot. MG)
liściaste, często nad brzegami wód.
Wkraczając w siedliska naturalne,
praktycznie całkowicie eliminuje naturalną roślinność runa. Dlatego jego obecność
w granicach rezerwatu przyrody „Komorzno” jest zjawiskiem niepożądanym.

16. Komorzno
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17.

krzywiczyny
Rok utworzenia: 1969 r.
Powierzchnia: 19,84 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat Kluczbork,
gmina Wołczyn
Nadleśnictwo: Namysłów

Rezerwat położony jest w odległości około
2 km na południowy zachód od miejscowości
Komorzno. Stanowi on pozostałość po dawnych
drzewostanach kompleksu „Puszczy Komorzyńskiej”. Celem ochrony przyrody w rezerwacie
jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z domieszką jodły Abies alba na krańcach jej północnego zasięgu na Śląsku. Obejmuje on część
charakterystycznych dla regionu i kompleksu
leśnego drzewostanów bukowych lub mieszanych z udziałem jodły, buka, obu gatunków dębów, sosny, świerka, graba i jaworu. Bogactwo
gatunkowe sprzyja tworzeniu drzewostanów
zróżnicowanych pod względem składu gatunkowego, formy zmieszania, wieku (najstarsze
drzewa liczą ponad 180 lat) i struktury. Podszyt
Fot. 56. Buk zwyczajny (Fot. DT)
buduje głównie odnowienie graba, miejscowo
buka i brzozy; pozostałe gatunki w odnowieniu
odgrywają mniejszą rolę. Runo jest stosunkowo
ubogie gatunkowo i nie jest silnie zwarte - dominują tu trawy: kłosownica leśna i śmiałek
pogięty. W rezerwacie stwierdzono dość liczną populację naparstnicy purpurowej, a także
stanowiska mchów objętych ochroną prawną
(ochrona częściowa): gajnika lśniącego, rokietnika pospolitego i widłozębu kędzierzawego.
Fot. 57. Grzybówka żółtobiała (Fot. DT)
Z gatunków zwierząt na uwagę zasługują dwa:
jelonek rogacz (gatunek wymieniony w Załączniku tzw. Dyrektywy Siedliskowej) i muchołówka mała (gatunek wymieniony w Załączniku tzw. Dyrektywy Ptasiej).
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Fot. 58. Kalina koralowa (Fot. MG)

…Kalina koralowa jest rośliną szeroko rozpowszechnioną w Polsce. W medycynie
wykorzystywano ją już od XVI wieku. Właściwości lecznicze ma zarówno kora, jak i odwar z kwiatów i owoce (jadalne są tyko przemrożone, podawane w niewielkiej ilości).
Kalina jest tradycyjnym ludowym symbolem młodości, piękna i życia. Obecnie największym zagrożeniem dla tego gatunku jest osuszanie wilgotnych terenów, wylesianie obszarów na których występuje oraz zręby zupełne.

...Naparstnica purpurowa zawiera
digitoksynę, stosowaną w leczeniu
nerwic i chorób serca. Zastosowanie
tej substancji w medycynie zostało
odkryte w 1775 roku przez angielskiego lekarza Williama Withering’a.
Słyszał on o starej kobiecie, która
praktykowała medycynę ludową wykorzystując zioła zbierane w okolicy,
w której mieszkała. Przez okres 10
lat Withering prowadził precyzyjne
eksperymenty w celu ustalenia właściwych dawek nowego leku. Dokument opublikowany przez Withering’a w 1785 roku, w którym informuje
on grono lekarzy o swoim odkryciu,
jest klasyką literatury medycznej.
Fot. 59. Naparstnica purpurowa (Fot. DT)

17. Krzywiczyny
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18.

las bukowy
Rok utworzenia: 1999 r.
Powierzchnia: 21,12 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat nyski,
gmina Głuchołazy

Rezerwat przyrody „Las Bukowy”
jest jednym z czterech rezerwatów
zlokalizowanych na terenie Parku
Krajobrazowego „Góry Opawskie”
i Obszaru Natura 2000 „Góry Opawskie”. Położony jest na północno-zachodnich stokach Przedniej Kopy
(Góry Chrobrego), będącej częścią
masywu Góry Parkowej.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie drzewostanu o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych.
Dominującym gatunkiem jest buk
zwyczajny. Występuje tu również
świerk pospolity, sosna zwyczajna, modrzew zwyczajny oraz pojedynczo jodła pospolita. Zidentyfikowano tu tylko jedno siedlisko
przyrodnicze ważne dla Wspólnoty
Europejskiej: kwaśne buczyny (kod
siedliska 9110). Ogółem na terenie
rezerwatu stwierdzono obecność
103 gatunków roślin naczyniowych.
Kilka z nich objętych jest ochroną
prawną: parzydło leśne, widłak jaFot. 60. Las bukowy (Fot. MG)
łowcowaty, czosnek niedźwiedzi.
Występują tu także rośliny zagrożone w sali regionu: trybula lśniąca, zanokcica skalna,
czartawa pośrednia, tojeść gajowa, przenęt purpurowy, przetacznik górski, lepiężnik
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Przez teren rezerwatu biegną szlaki turystyczne (czerwony, żółty i niebieski) oraz przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.

Fot. 61. Salamandra plamista (Fot. TB)

…Salamandra plamista to gatunek płaza ogoniastego. Prowadzi on
samotniczy, drapieżny tryb życia. Skóra salamandry wyposażona jest
w gruczoły jadowe, których wydzielina silnie drażni śluzówkę. Salamandra wydziela jad w drodze odruchu, gdy zostanie ściśnięta lub uderzona. Dla człowieka jest on niegroźny, ale w razie przypadkowego kontaktu wydzielina gruczołów może podrażnić oczy, dlatego też zwierzęcia
nie należy dotykać. Salamandra posiada kontrastowe żółto-czarne
ubarwienie, które odgrywa dwie role: stanowi ostrzeżenie dla potencjalnego drapieżnika o obecności substancji trujących w skórze, ale
także pomaga zwierzętom ukryć się w runie leśnym. Płomienista barwa
plam była też prawdopodobnie przyczyną ludowego przesądu, że płaz
ten jest odporny na ogień. Przekonanie to mogło się też wziąć stąd, że
obserwowano salamandry, które wyłaniały się z płonących pniaków,
wrzucanych do ognia.

18. Las Bukowy
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biały. Spośród przedstawicieli fauny warto wspomnieć o salamandrze plamistej, siniaku,
dzięciole zielonosiwym, muchołówce białoszyjej, podkowcu małym, nocku orzęsionym
i mopku. Rezerwat jest obiektem ciekawym nie tylko pod względem przyrodniczym, ale
także pod kątem wartości kulturowych. Zarówno na jego terenie, jak i w jego najbliższym
sąsiedztwie znajdują się źródła wody, np. Żegnalce, które nazwę wywodzą od miejscowego zwyczaju żegnania w tym miejscu podróżnych udających się do Czech. Na północnych
krańcach rezerwatu zachowały się ślady działalności górniczej z XV i XVI wieku w postaci
sztolni koło Domku Myśliwskiego oraz Groty Góralskiej. Sztolnie są obecnie siedliskiem
nietoperzy, w tym zagrożonych w skali europejskiej podkowców małych.

lesisko

19.

lesisko
Rok utworzenia: 1997 r.
Powierzchnia: 47,47 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat krapkowicki,
gmina Zdzieszowice
Nadleśnictwo:
Strzelce Opolskie

Rezerwat leży na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św.
Anny” i Obszaru Natura 2000 „Góra
Świętej Anny”. Najbliższą miejscowością jest wieś Żyrowa.
Celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk buczyny
o charakterze zbliżonym do naturalnego. Charakterystyczne dla
Fot. 62. Buczyna w rezerwacie przyrody Lesisko (Fot. DT)
rezerwatu są ponad stulenie buki
oraz głębokie wąwozy krasowe. Na jego terenie stwierdzono gatunki roślin objęte ochroną
ścisłą (m.in. buławnik wielkokwiatowy) oraz chronione częściowo (wawrzynek wilczełyko,
miodownik melisowaty, widłoząb miotłowy), jak również zagrożone wyginięciem na Opolszczyźnie (czerniec gronkowy, fiołek przedziwny, perłówka jednokwiatowa, przytulia okrągłolistna, tojeść gajowa, wyka zaroślowa). Z ciekawszych przedstawicieli fauny można spotkać:
siniaka, dzięcioła zielonosiwego, muchołówkę białoszyją i orzesznicę. Siedliska przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej reprezentują
tu żyzne buczyny (kod siedliska 9130). W odległości
ok. 40 m na wschód od granic rezerwatu znajduje
się murowana kapliczka z końca XVIII w. poświęcona
św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Jest ona ważnym
miejscem kultu; przez rezerwat biegnie do niej szlak
pieszy.

Fot. 63. Zawilec gajowy (Fot. KOK)
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W granicach rezerwatu do ruchu pieszego udostępniono fragment ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Z Żyrowej do Góry Św. Anny”.
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…Miodownik melisowaty jest rośliną od dawna
znaną i wykorzystywaną przez człowieka - poszukiwano jej w nasłonecznionych miejscach i wykorzystywano do produkcji popularnej nalewki tzw.
bukwicy, stąd gatunek ten znany jest również pod
nazwą bukwica lekarska. W ziołolecznictwie miał
zastosowanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne - wykorzystywany zwłaszcza do leczenia górnych dróg oddechowych. Roślina ta wymieniona
jest w najstarszej zachowanej polskiej książce kucharskiej, XVII-wiecznym Compendium ferculorum
Stanisława Czernieckiego, wydanej w Krakowie
w 1682 roku.

…Orzesznica to gatunek niewielkiego, rudego gryzonia
z rodziny popielicowatych. Żywi
się on orzechami, jagodami
i żołędziami. Prowadzi nocny
tryb życia, a w dzień przebywa
w wybudowanych przez siebie
gniazdach. Buduje dwa rodzaje
gniazd - lęgowe, umieszczone nisko nad ziemią w gęstych
krzakach i miękko wyścielone,
oraz zbudowane mniej starannie i umieszczone wyżej gniazdo służące popielicy wyłącznie
jako dzienna kryjówka. Na zimę
gryzoń zapada w sen zimowy,
trwający od października do początku kwietnia. W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Fot. 64. Orzesznica (Fot. IKS)

19. Lesisko
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20.

leśna woda
Rok utworzenia: 1958 r.
Powierzchnia: 15,75 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat brzeski,
gmina Lubsza
Nadleśnictwo: Brzeg

Rezerwat „Leśna Woda” leży w odległości ok. 1,5 km na północ od miejscowości o tej samej nazwie, na terenie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fragmentu lasu
liściastego o cechach naturalnych.
Całą powierzchnię rezerwatu zajmują
ekosystemy leśne. Zbiorowiska leśne
reprezentowane są przez żyzną buczyFot. 65. Buk zwyczajny (Fot. DT)
nę niżową, która dominuje na większości obszaru, kwaśną buczynę niżową,
występującą w jego wschodniej części i grąd środkowoeuropejski zlokalizowany w jego części południowej.
Drzewostan rezerwatu charakteryzuje
się zróżnicowaną strukturą gatunkową i wiekową. Dominuje tu buk w wieku blisko 200 lat, z domieszką dębów,
modrzewia i sosny, a także graba tworzącego niższe piętro drzewostanu.
W runie odnotowano występowanie
chronionej lilii złotogłów oraz gatunFot. 66. Perłówka jednokwiatowa (Fot. KOK)
ków regionalnie rzadkich: fiołka przedziwnego, perłówki jednokwiatowej oraz nerecznicy szerokolistnej. Na terenie rezerwatu
potwierdzono także występowanie 3 gatunków mchów objętych ochroną częściową, są to:
skosatka zanokcicowa, tujowiec tamaryszkowaty oraz widłoząb miotlasty.
Wzdłuż wschodniej granicy rezerwatu przebiega szlak rowerowy.
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… Duży buk produkuje dziennie około 7000 litrów tlenu, jest to ilość wystarczająca dla 50 ludzi, zaś każdy
hektar lasu bukowego corocznie odfiltrowuje z powietrza około 50 ton pyłu.

Fot. 67. Rezerwat przyrody Leśna Woda (Fot. KOK)

…Starożytni Rzymianie uważali go za drzewo szczęśliwe, symbol miłości, płodności
i cierpliwości. W polskiej tradycji ludowej uchodził za drzewo odstraszające czarownice i demony, bywało jednak, że przeciwnie – przypisywano mu kontakty ze złymi mocami.

…Młode liście buka są jadalne, mają orzechowy smak,
z czasem gorzknieją i twardnieją. Mogą być wykorzystywane jako dodatek do sałat
liściowych, sałatek warzywnych i zup. Bukiew jest bogata
w tłuszcz, który po wyciśnięciu służyć może do karmienia
świń, z tego powodu jest też
chętnie zjadana przez dziki
i ptaki oraz magazynowana
przez myszy i wiewiórki.

20. Leśna Woda

Fot. 68. Odnowienia buka (Fot. KOK)
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21.

ligota dolna
Rok utworzenia: 1959 r.
Powierzchnia: 8,29 ha
Rodzaj: stepowy
Położenie administracyjne:
powiat Strzelce Opolskie,
gmina Strzelce Opolskie
Nadleśnictwo:
Strzelce Opolskie

Rezerwat położony jest w odległości około 1 km
na południe od miejscowości Ligota Dolna, na terenie
Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i Obszaru
Natura 2000 „Góra Świętej Anny”. Zlokalizowany przy
południowo-zachodniej krawędzi Garbu Chełmskiego, obejmuje południowo-zachodnią część Kamiennej Góry (323 m n.p.m.). Rezerwat był powiększony
o sąsiadujące tereny, łącznie o około 2 ha w stosunku
do pierwotnej powierzchni (2011 r. i 2013 r.).

Fot. 69. Murawa kserotermiczna (Fot. KS)

Fot. 70. Storczyk blady (Fot. KOK)
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Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
roślinności kserotermicznej z rzadkimi gatunkami roślin jak ożanka pierzastosieczna, rozchodnik
biały i ligustr pospolity. Teren rezerwatu jest silnie
nasłoneczniony, charakteryzuje się dużymi dobowymi wahaniami temperatur, znaczną siłą wiatrów
i związanym z tym przesuszeniem podłoża. Wzgórze
zbudowane jest z wapieni muszlowych (zwanych tak
ze względu na występowanie w nich muszli i szkieletów ramienionogów, małży i liliowców). Na tym
podłożu wykształciły się płytkie gleby zwane rędzinami i pararędzinami. Takie warunki naturalne
sprzyjają występowaniu roślinności kserotermicznej. Większość muraw kserotermicznych w Polsce
to zbiorowiska półnaturalne - są obecne tam, gdzie
kiedyś wycięto lasy i przez lata wypasano zwierzęta.
Niegdyś teren ten porastała pierwotna puszcza bukowa, której fragmenty zachowały się na sąsiednim
wzgórzu. Obecnie roślinność kserotermiczną rezer-
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watu tworzą murawy naskalne z rozchodnikiem
białym i czosnkiem skalnym, murawy kserotermiczne z kostrzewą bruzdkowaną, tymotką
Boehmera, macierzanką zwyczajną i przetacznikiem kłosowym oraz zarośla kserotermiczne
z ligustrem pospolitym i śliwą tarniną. W rezerwacie odnotowano kilkanaście gatunków uznawanych za zagrożone wyginięciem na terenie
Opolszczyzny (oman szlachtawa, przetacznik
kłosowy, goździk kartuzek, żebrzyca roczna,
pajęcznica gałęzista, skalnica trójpalczasta,
rozchodnik biały, czosnek skalny, marzanka Fot. 71. Len austriacki (Fot. JO)
pagórkowa, len austriacki). Część z tych gatunków to takie, które kilka tysięcy lat temu, po ustąpieniu lodowca, przywędrowały z krainy pontyjsko-pannońskiej (południowo-wschodnia Europa) oraz wschodniej części basenu Morza Śródziemnego przez nieodległą Bramę Morawską.

…W latach 60-tych XX wieku
na murawach Ligockiej Góry
Kamiennej stwierdzono obecność 599 gatunków motyli (nocnych i dziennych). Dziś jest ich
zaledwie kilkanaście.

Fot. 72. Wypas owiec (Fot. IKS)

...Przez kilka dziesięcioleci teren rezerwatu objęty był ochroną ścisłą, wykluczającą
wszelką ingerencję człowieka w zachodzące tam procesy naturalne. Niezamierzonym
skutkiem tego sposobu ochrony była niekontrolowana i niepożądana sukcesja drzew
i krzewów. Zarosły one znaczną część muraw, powodując zanikanie cennych gatunków roślin oraz zubożenie siedlisk bytujących tu motyli. Od 2010 r. na terenie rezerwatu
prowadzone są działania mające na celu odtworzenie i utrzymanie muraw (usuwanie
roślinności niepożądanej, wypas owiec).

21. Ligoa Dolna
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22.

lubsza
Rok utworzenia: 1958 r.
Powierzchnia: 16,48 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat brzeski,
gmina Lubsza
Nadleśnictwo: Brzeg

Rezerwat leży na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000 „Lasy
Barucickie”, około 3 km na północny wschód od wsi Lubsza.

Fot. 73. Rezerwat przyrody Lubsza (Fot. KOK)

Fot. 74. Buk w rezerwacie przyrody Lubsza (Fot. KOK)
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Celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zachowanie
ze względów naukowych pozostałości naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka i dębu.
Zachowały się tutaj pozostałości
bardzo starych drzewostanów
mieszanych dębowo-bukowych i bukowych
z domieszkami dęba, świerka, graba i lipy.
Przeprowadzane tu badania wykazały obecność chronionych gatunków chrząszczy saproksylicznych: jelonka rogacza, pachnicy
dębowej, ciołka matowego i wynurta. Prawdopodobnie występuje tu również kozioróg
dębosz. Spośród gatunków ptaków występuje tu m.in. myszołów, grzywacz, puszczyk,
krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł średni.
Flora rezerwatu liczy 66 gatunków roślin
naczyniowych, w tym lokalnie rzadki gatunek - przytulia okrągłolistna. Siedliska przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej
reprezentują w rezerwacie kwaśne buczyny
(kod siedliska 9110).
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…Flagowiec olbrzymi jest jednym
z największych grzybów hubowatych, którego pojedyncze rozety
osiągają wagę do kilkunastu, a skupienia owocników przy jednym pniu
do kilkudziesięciu kilogramów. Ze
względu na upodobanie do antropogenicznych stanowisk zwany jest
również „grzybem parkowym”. Owocniki jednoroczne, osiągające średnicę do 80 cm, z wieloma dachówkowato ułożonymi, wachlarzowatymi
lub półkolistymi kapeluszami, wyrastają ze wspólnej podstawy, niekiedy
na krótkich trzonkach.

…Pachnica dębowa to
jeden z największych gatunków chrząszczy występujących w Polsce.
Długość ciała tego owada
wynosi zazwyczaj 28-32
mm, a wyjątkowo nawet
do 40 mm przy masie ciała około 2 g. Polską nazwę
gatunek ten zawdzięcza
przyjemnemu, dość silnemu zapachowi, który jest
feromonem wydzielanym
przez samce.

22. Lubsza

Fot. 75. Martwe drewno w rezerwacie przyrody Lubsza
(Fot. DT)

Fot. 76. Pachnica dębowa (Fot. KOK)
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23.

nad białką
Rok utworzenia: 1999 r.
Powierzchnia: 8,96 ha
Rodzaj: przyrody
nieożywionej
Położenie administracyjne:
powiat nyski,
gmina Głuchołazy

Rezerwat przyrody „Nad Białką” zlokalizowany jest na terenie Parku Krajobrazowego
„Góry Opawskie” i Obszaru Natura 2000 „Góry Opawskie”.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie walorów krajobrazowych i geologicznych przełomu rzeki Białej Głuchołaskiej ze śladami po eksploatacji złota z XII - XIII wieku. Większa część rezerwatu zlokalizowana jest na terenie wysokiego tarasu nadzalewowego Białej Głuchołaskiej, położonego u podstawy stoku Góry Parkowej. O dawnej działalności
górniczej z XII i XV wieku świadczą pozostałości szurfów (szybików poszukiwawczych), odkrywek powierzchniowych, hałd i usypisk. Teren rezerwatu charakteryzuje się nie tylko wysokimi walorami przyrody nieożywionej, jest on również ciekawy pod względem florystycznym i faunistycznym. Występuje tu 157 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilkanaście
gatunków chronionych i zagrożonych: parzydło leśne, paprotka zwyczajna, kruszczyk szerokolistny, czerniec gronkowy, zanokcica skalna, bodziszek żałobny, tojeść gajowa, przenęt
purpurowy. Z ciekawszych przedstawicieli fauny należy wymienić pliszkę górską, pluszcza,
podkowca małego, rzęsorka rzeczka. Przeprowadzone badania pozwoliły wyodrębnić tutaj
siedlisko przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej, tj.
kwaśne buczyny (kod
siedliska 9110).
Przez teren rezerwatu biegnie żółty
szlak turystyczny oraz
przyrodnicza ścieżka
dydaktyczna.

Fot. 77. Rezerwat przyrody Nad Białką (Fot. MG)

54

PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

23.
nad białką

Fot. 78. Podkowiec mały (Fot. IKS)

…Podkowiec mały to niewielki ssak z rzędu nietoperzy. Do orientacji w przestrzeni, jak większość nietoperzy, wykorzystuje echolokację, tzn. emituje bardzo wysokie,
niesłyszalne dla człowieka ultradźwięki wytwarzane przez krtań, a następnie wysyłane przez nos. Dźwięki te odbijają się od przeszkód i ofiar, a następnie wracają jako
echo do uszu nietoperza. Podkowce posiadają na pyszczku wokół nozdrzy narośl
w kształcie podkowy, umożliwiającą mu skupianie w wąską ukierunkowaną wiązkę
ultradźwięków emitowanych przez nos. Podstawowe pożywienie podkowca małego
stanowią drobne owady wielkości od 3 do 14 mm. Są to głównie komary, ćmy, chruściki, muchówki, pająki i inne bezkręgowce chwytane zarówno w locie, jak i z powierzchni skał, pni i liści. W czasie zimowego niedoboru pokarmu, jak większość nietoperzy
żyjących w klimacie umiarkowanym, podkowiec mały przechodzi w stan hibernacji
(sen zimowy). W tym okresie temperatura jego ciała spada poniżej normalnej tak, że
różni się zaledwie o 1-2 oC od temperatury otoczenia. Spowolnieniu ulegają wszystkie
procesy życiowe, a krew krąży jedynie w najważniejszych narządach wewnętrznych.
W Polsce gatunek ten objęty jest ochroną ścisłą, umieszczony w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt jako zagrożony wymarciem.

23. Nad Białką
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24.

olszak
Rok utworzenia: 2012
Powierzchnia: 23,83 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat nyski,
gmina Głuchołazy
Nadleśnictwo: Prudnik

Rezerwat położony jest w miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna,
na południowym zboczu Olszaka
(453 m n.p.m.). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: kwaśnej dąbrowy oraz
jaworzyn i lasów klonowo-lipowych
na stokach.
Fot. 79. Rezerwat przyrody Olszak (Fot. KOK)

W granicach rezerwatu znajdują
się liczne wychodnie skalne (zbudowane głównie z łupków filitowych),
a wśród nich najbardziej okazałymi są
Skałki Karolinki. Mają one charakterystyczną formę: wyrastają pionowo
i tworzą ciąg odsłonięć skalnych rozmieszczonych wyspowo na długości
450 m i szerokości ok. 100 m. Budowa
geologiczna, rzeźba terenu oraz dogodne warunki klimatyczne umożliwiły wykształcenie się na stoku Olszaka
Fot. 80. Dąbrowa w rezerwacie przyrody Olszak (Fot. DT)
zbiorowiska kwaśnej dąbrowy. Z uwagi na strome zbocze teren ten nie był wykorzystywany w intensywnej gospodarce leśnej.
Drzewostan rezerwatu liczy ponad 100 lat. Na terenie rezerwatu stwierdzono 3 gatunki roślin objętych ochroną - zanokcicę północną, lilię złotogłów oraz buławnika mieczolistnego.
Osobliwością obszaru jest jastrzębiec gałęzisty - jedno z trzech znanych w Polsce stanowisk
tego gatunku. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie dwóch bardzo rzadkich motyli nocnych Alabonia staintoniella i Zanclognatha zelleralis, zasiedlających świetliste lasy
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bogate w martwą materię organiczną. Siedliska
przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej
reprezentują: kwaśne dąbrowy (kod siedliska
9190), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170).
Grzbietem wzniesienia rezerwatu biegnie
udostępniony dla ruchu pieszego szlak, który
jest częścią ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej biegnącej z Pokrzywnej przez Olszak, Żabie
Oczko i Skałki Karolinki do Jarnołtówka.

Fot. 81. Paproć zwyczajna (Fot. KOK)

…Łupki filitowe są skałami metamorficznymi, składają się głównie z kwarcu i serycytu. Stosowane
są w rolnictwie jako pylasty nośnik
środków ochrony roślin, w budownictwie wchodzą m.in. w skład posypki papowej.
Fot. 82. Skały metamorficzne (Fot. DT)

…W obrębie rezerwatu przyrody Olszak znajduje się pierwsze udokumentowane
w Polsce stanowisko gatunku Alabonia staintoniella. Jest to saproksyliczny gatunek
motyla - jego gąsienice po przezimowaniu rozwijają się w próchniejącym drewnie,
prawdopodobnie opadłych gałęziach i pniakach dębu, również odżywiając się nim.
W obrębie rezerwatu występuje także inny gatunek motyla związanego z świetlistymi
lasami liściastymi i śródleśnymi formacjami skalnymi - Zanclognatha zelleralis. Jest
to gatunek rzadko występujący w skali kraju. Gąsienice tego gatunku żerują na opadłych bądź obumierających liściach wielu gatunków roślin. W Europie gatunek ten
występuje głównie w południowej części kontynentu - począwszy od Hiszpanii, aż po
półwysep Krymski.

24. Olszak
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25.

płużnica
Rok utworzenia: 1957 r.
Powierzchnia: 3,41 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat strzelecki,
gmina Strzelce Opolskie
Nadleśnictwo: Rudziniec

Rezerwat leży na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, w odległości ok. 2,5 km
na północny zachód od wsi Płużnica.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu
mieszanego o charakterze naturalnym.
Dominującym siedliskiem rezerwatu
jest kwaśna buczyna. Występujące tu
pojedyncze drzewa iglaste zostały prawdopodobnie nasadzone przez człowieka. Należy więc uznać, że drzewostan
rezerwatu z uwagi na domieszkę sosny
i świerka jest pochodzenia półnaturalnego. W warstwie górnej dominuje buk.
Spośród gatunków drzew liściastych
występuje tu ponadto dąb szypułkowy,
grab pospolity i brzoza brodawkowata. W rezerwacie stwierdzono występowanie objętego ochroną częściową
kruszczyka szerokolistnego oraz gatunki
Fot. 83. Rezerwat przyrody Plużnica (Fot. KOK)
uznane za rzadko występujące w województwie opolskim - barwinek pospolity i narecznica szerokolistna. W runie leśnym rosną
gatunki pospolite, tj. orlica pospolita, fiołek leśny i borówka czarna. Wśród 18 stwierdzonych
lęgowych ptaków na szczególną uwagę zasługują: dzięcioł czarny oraz gołąb siniak, znajdujące tu dobre warunki bytowania z uwagi na znaczną liczbę drzew dziuplastych.
Wzdłuż północnej granic rezerwatu biegną szlaki piesze i rowerowe.
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…Dzięcioł czarny zakłada swoje
gniazda w samodzielnie wykutej,
co roku nowej dziupli. Opuszczone
lub niedokończone dziuple wykorzystują inne ptaki, np. gągoł, gołąb siniak, kawka, szpak, włochatka, ale również i nietoperze, kuny,
wiewiórki, osy, szerszenie, dzikie
pszczoły. Często występowanie
tych gatunków na danym terenie
zależy od obecności dzięcioła
czarnego. Uważa się, że z jego
działalności korzysta kilkadziesiąt
gatunków ptaków, ssaków i zwierząt bezkręgowych.

Fot. 84. Sosna w objęciach grabu (Fot. DT)

Fot. 85. Martwe drewno (Fot. DT)

25. Płużnica
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prądy
Rok utworzenia: 2001 r.
Powierzchnia: 36,77 ha
Rodzaj: torfowiskowy
Położenie administracyjne:
powiat opolski,
gmina Dąbrowa
Nadleśnictwo: Opole

Rezerwat leży kilkaset metrów na północ od miejscowości o tej samej nazwie,
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz Obszaru
Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie
jest zachowanie ekosystemu torfowiska.
Dominującymi typami ekosystemów są
tu torfowiska przejściowe i ekosystemy
leśne (bór wilgotny, bór bagienny). Na nieFot. 86. Bagna na torfowisku (Fot. IKS)
wielkich areałach, w miejscach stagnacji
wody, rozwinęły się warunki charakterystyczne dla torfowisk wysokich. Znaczne
obszary zajmują ekosystemy wodno-błotne z trzciną i szuwarami. W drzewostanie
dominuje sosna pospolita oraz brzoza
- w zdecydowanej większości brzoza
omszona. Sporadycznie występują także świerki. Siedliska przyrodnicze ważne
dla Wspólnoty Europejskiej stwierdzone
w rezerwacie to: torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością
Fot. 87. Odrastająca trzcina w rezerwacie po zabiegach
ochronnych (Fot. IKS)
z Scheuchzerio-Caricetea) - kod siedliska
7140 oraz bory i lasy bagienne (kod siedliska 91D0). Spośród występujących w rezerwacie gatunków roślin naczyniowych, wymienić należy te objęte ochroną prawną, tj. m.in. rosiczka
okrągłolistna (podlegająca ochronie ścisłej) oraz bagno zwyczajne (podlegające ochronie
częściowej). Rosną tutaj również gatunki uznawane za zagrożone wyginięciem w skali województwa opolskiego. Należą do nich: przygiełka biała, narecznica szerokolistna, wełnianka
pochwowata, żurawina błotna i gwiazdnica długolistna. Rezerwat jest jedną z najważniej-
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szych ostoi mszaków, głównie torfowiskowych, w województwie opolskim.
Brioflora liczy tutaj 55 gatunków, w tym:
bagniczka pływająca (objęta ochroną
ścisłą), mokradłoszka zaostrzona, torfowiec Russowa, torfowiec magellański
(gatunki objęte ochroną częściową).
Z ciekawszych gatunków zwierząt warto wymienić rzekotkę drzewną - jedynego w Polsce płaza nadrzewnego.
Fot. 88. Korzeń obrośnięty mszakami i porostami (Fot. IKS)

…Rzekotkę drzewną chroni przed drapieżnikami
silna trucizna wytwarzana
w małych ilościach przez Fot. 89. Rzekotka drzewna (Fot. KOK)
gruczoły skórne, poza tym
jest zupełnie bezbronna. Jest łakomym kąskiem dla zaskrońca oraz ptaków i ssaków.
Trudno ją zauważyć z powodu maskującej barwy i kształtu (przypomina liść). Dodatkowo w przypadku zagrożenia zastyga w bezruchu. Samce rzekotki uchodzą za najgłośniejsze płazy w Polsce. W okresie godowym ich rezonatory wydają dźwięki o takiej
sile i częstotliwości, że są słyszane w promieniu kilku kilometrów.

…Żurawina błotna posiada jadalne owoce o kwaśnym, cierpkim smaku, najlepsze po
przemarznięciu. Są one bogate w witaminy C, A, B1, B2, E, a także dostarczają pektyn,
błonnika, węglowodanów oraz wielu mikroelementów, m.in. żelaza, magnezu, wapnia,
fosforu, potasu i jodu. Owoce żurawiny mają działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, pomocne przy zwalczaniu infekcji. Z owoców żurawiny wyrabia się przetwory,
takie jak dżemy i konfitury.

26. Prądy
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27.

przylesie
Rok utworzenia: 1969 r.
Powierzchnia: 17,24 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat Brzeg,
gmina Olszanka
Nadleśnictwo: Brzeg

Rezerwat położony jest w obrębie kompleksu leśnego o powierzchni około 360 ha. Najbliższa miejscowość
Przylesie jest oddalona od rezerwatu o około 2 km.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanów naturalnego pochodzenia, tworzących liczne formy przejściowe od grądu do łęgu.
W ich skład wchodzą: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, jesion
wyniosły, olsza czarna, wiąz pospolity i wiąz szypułkowy. Ogółem na terenie rezerwatu stwierdzono 145
gatunków roślin naczyniowych, w tym 2 gatunki roślin
chronionych (podkolan biały, wawrzynek wilczełyko)
oraz 5 z czerwonej listy roślin naczyniowych województwa opolskiego (dziurawiec kosmaty, narecznica
szerokolistna, perłówka jednokwiatowa, zdrojówka
Fot. 90. Podkolan biały (Fot. KOK)
rutewkowata, wiechlina odległokłosa). Potwierdzono
tutaj występowanie 4 mchów objętych ochroną częściową (dzióbkowiec Zetterstedta,
gładysz paprociowaty, krzewik źródliskowy, zwiślik maczugowaty).

…Podkolan biały to storczyk, który jest zapylany przez
ćmy wabione odurzającym zapachem kwiatów. Inaczej
niż u wielu innych storczyków, owady znajdują nektar
w ostrodze kwiatu, do której docierają, wsuwając długą
trąbkę przez wąski łącznik pręcika. Pyłkowiny przyczepiają się do trąbki, a następnie przenoszone są przez
motyla na kolejną roślinę.
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28.
przyłęk

przyłęk
Rok utworzenia: 1952 r.
Powierzchnia: 0,94 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat nyski, gmina Nysa
Nadleśnictwo: Prudnik

Rezerwat leży na terenie
Obszaru Natura 2000 „Przyłęk nad Białą Głuchołaską”,
kilkaset metrów na północ od
wsi Markowice.
Celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych fragmentu
grądu o cechach zespołu
naturalnego. W skład drzewostanu wchodzą: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy,
grab zwyczajny, klon jawor, Fot. 91. Grąd środkowoeuropejski (Fot. KK)
klon zwyczajny, sporadycznie występuje jesion wyniosły. Znaczny udział w drzewostanie
ma również świerk pospolity. Na terenie rezerwatu występuje jedno siedlisko przyrodnicze
ważne dla Wspólnoty Europejskiej: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170). Stwierdzono tu występowanie 125 gatunków roślin naczyniowych, m.in. złoci
żółtej, ziarnopłonu wiosennego, bluszczu pospolitego i konwalii majowej, udokumentowano
również stanowiska dwóch mchów objętych ochroną częściową - dzióbkowca Zetterstedta
i nastroszka kędzierzawego. Przedstawicielami awifauny są m. in. muchołówka białoszyja
(ujęta w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej), dzięcioł średni i duży, strzyżyk, rudzik, kapturka,
pierwiosnek, pełzacz leśny.

28. Przyłęk
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28.
…Myrmekochoria to termin odnoszący
się do roznoszenia nasion roślin przez
mrówki (jeden z rodzajów zoochorii).
W taki sposób rozprzestrzeniają się nasiona złoci żółtej. Niektóre gatunki roślin
wykształciły specjalne do tego przystosowania, np. ich nasiona zaopatrzone są
w specjalne wyrostki zwane elajosomami
(ciałkami mrówczymi), które mrówki zjadają w trakcie transportu do mrowiska.

Fot. 92. Bluszcz pospolity (Fot. DT)

…Wszystkie części bluszczu pospolitego, a zwłaszcza owoce, są trujące dla człowieka
i niektórych zwierząt. Obecność słabo trujących metabolitów w owocach jest korzystna,
bowiem ogranicza wielkość ich spożycia przez pojedynczego roślinożercę, co zwiększa
szanse na skuteczne rozprzestrzenianie. Bluszcz jest rośliną długowieczną - znane są
okazy 500-letnie o łodygach kilkunastocentymetrowej średnicy.
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29.
przysiecz

przysiecz
Rok utworzenia:1958 r.
Powierzchnia: 3,02 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat Opole,
gmina Prószków
Nadleśnictwo: Prószków

Rezerwat leży nieopodal miejscowości
Przysiecz, na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych pozostałości starodrzewu modrzewia sudeckiego Larix decidua var. sudetica
naturalnego pochodzenia. Obecnie obszar rezerwatu porasta różnogatunkowy drzewostan Fot. 93. Modrzew europejski (Fot.MG)
składający się z modrzewia sudeckiego, dębu,
graba, sosny, jawora oraz sporadycznie jodły. Na terenie rezerwatu stwierdzono 56 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich buławnik wielkokwiatowy objęty ochroną ścisłą oraz
pomocnik baldaszkowy objęty ochroną częściową. Przysiecz jest ostoją dla wielu chronionych gatunków mszaków. Stwierdzono tutaj występowanie wątrobowca objętego ochroną
częściową (skosatka zanokcicowata), mchu objętego ochroną ścisłą (bezlist okrywowy)
i mchów objętych ochroną częściową (m.in. tujowiec tamaryszkowaty, rokietnik pospolity,
nastroszec kędzierzawy). Dużą populację tworzy zagrożony w skali kraju grzyb drobnoporek
łzawiący, związany z martwym drewnem, zwłaszcza drzew iglastych.
Wzdłuż południowo-wschodniej granicy rezerwatu przebiega leśna ścieżka edukacyjna
Nadleśnictwa Prószków.
…Modrzew jest jedynym rodzimym drzewem iglastym zrzucającym igły na zimę. Igły są jasnozielone, delikatne, niekłujące,
na krótkopędach wyrastają pęczkami po 20–40 sztuk, zaś na
długopędach pojedynczo, skrętolegle. Jesienią, przed opadnięciem, przebarwiają się na żółto. Drewno modrzewiowe jest
cenione już od czasów antycznych za wyjątkową odporność
na gnicie. Dawniej wierzono, że w pniu modrzewia przebywają
i straszą jękami dusze ludzi zmarłych w nienaturalny sposób.
29. Przysiecz
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30.

rogalice
Rok utworzenia: 1969 r.
Powierzchnia: 26,07 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat Brzeg, gmina Lubsza
Nadleśnictwo: Brzeg

Rezerwat położony jest na
północny wschód od wsi Rogalice, na terenie Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego oraz
Obszaru Natura 2000 „Lasy Barucickie”. W 2019 r. rozszerzono
granice rezerwatu o przylegające do niego wydzielenia leśne
obrębu Lubsza, zwiększając
jego powierzchnię o 20 ha.
Celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zachowanie
zbiorowisk łęgowych i grądowych oraz buczyn naturalnego
pochodzenia. Występujące tu
fitocenozy kwalifikuje się do
dwóch zespołów: łęgu jesionowo-olszowego oraz grądu środkowoeuropejskiego. Zidentyfikowane w rezerwacie siedliska
przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej to: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170), łęgi
wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (kod siedliska 91EO)
Fot. 95. Rozlewisko w rezerwacie przyrody Rogalice (Fot. DT)
i kwaśne buczyny (kod siedliska 9110). Zbiorowiska leśne cechują się wysokim stopniem naturalności, w tym przewagą
drzewostanów znacznie przekraczających wiek rębności, dużą ilością martwego drewna
Fot. 94. Rezerwat przyrody Rogalice (Fot. KOK)
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oraz licznymi stanowiskami gatunków
cennych i regionalnie rzadkich (soplówka bukowa, wawrzynek wilczełyko, nerecznica szerokolistna, żywiec
dziewięciolistny, żywiec cebulkowy,
przylaszczka pospolita, okrężnica bagienna). Występują tutaj także 3 mchy
objęte ochroną częściową tj. dzióbkowiec Zetterstedta, płonnik pospolity,
widłoząb miotlasty.
Fot. 96. Rzeżucha gorzka (Fot. KOK)

Fot. 97. Wawrzynek wilczełyko (Fot. KOK)

…Wawrzynek wilczełyko kwitnie przed wypuszczeniem liści. Kwiaty zapylane są
przez owady o długich narządach gębowych. Cała roślina jest dla człowieka silnie trująca. Zjedzenie 10-12 dojrzałych owoców może spowodować śmierć dorosłego człowieka, a dla dziecka nawet 1-2 owoce mogą być śmiertelne. Roślina działa szkodliwie również na skórę i błony śluzowe; już sam kontakt z nią, bez doustnego spożycia,
może powodować zaczerwienienie i obrzęki oraz pojawienie się pęcherzy na skórze.
Owoce są jednak nieszkodliwe dla ptaków, zwłaszcza drozdy i rudziki chętnie zjadają
czerwone pestkowce. Nasiona nie ulegają strawieniu w ich przewodach pokarmowych i z czasem są wydalane. W ten sposób ptaki przyczyniają się do ich rozsiewania
(ornitochoria).

30. Rogalice
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31.

rozumice
Rok utworzenia: 2000 r.
Powierzchnia: 93,10 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat głubczycki,
gmina Kietrz
Nadleśnictwo:
Rudy Raciborskie

Rezerwat leży na terenie
Obszaru Natura 2000 „Rozumicki Las”, kilkaset metrów
na wschód od miejscowości
Rozumice, tuż przy granicy
z Republiką Czeską.

Fot. 98. Drzewostan rezerwatu przyrody Rozumice (Fot. DT)

Fot. 98. Cieszynianka wiosenna i śnieżyczka przebiśnieg (Fot. DT)
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Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych, z licznymi gatunkami
chronionymi i rzadkimi.
Występują tutaj zbiorowiska grądowe, łęgowe oraz
dąbrowy. Spośród siedlisk
przyrodniczych cennych
dla Wspólnoty Europejskiej
zidentyfikowano w rezerwacie: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170),
kwaśne dąbrowy (kod
siedliska 9190), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (kod siedliska
91E0), łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (kod
siedliska 91F0). W skład
drzewostanu wchodzą: lipa

31.
rozumice

Fot. 100. Zawilec gajowy (Fot. KOK)

drobnolistna, dąb szypułkowy, jesion
wyniosły, brzoza brodawkowata, dąb
bezszypułkowy, grab zwyczajny. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 211 roślin naczyniowych, co stawia rezerwat „Rozumice” na czele listy
opolskich rezerwatów pod względem
bogactwa gatunkowego. Liczne są taksony objęte ochroną, m. in.: cieszynianka wiosenna, lilia złotogłów, kruszczyk
siny (ochrona ścisła), listera jajowata,
gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko,
pierwiosnek wyniosły, czosnek niedźwiedzi (ochrona częściowa). Warto
też wspomnieć, iż na terenie rezerwatu znajduje się stanowisko krytycznie
zagrożonej na Opolszczyźnie turzycy
zgrzebłowatej. W 2018 r. znaleziono tutaj 198 zwartych kęp tego gatunku. Spośród gatunków kwalifikowanych jako
zagrożone w skali regionu stwierdzono
także: stokłosę Benekena, jarzmiankę
większą, jaskra kaszubskiego, lepiężnika białego, lepiężnika różowego, zdrojówkę rutewkowatą.

31. Rozumice

Fot. 101. Przylaszczka pospolita (Fot. KOK)
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…Cieszynianka wiosenna to
roślina określana mianem reliktu wędrującego, tzn. jej zasięg
w niesprzyjających okolicznościach skurczył się do niewielkich rozmiarów, ale po ich ustąpieniu gatunek wszedł w fazę
ekspansji, ponownie zwiększając swój areał występowania.
Cieszynianka przybyła na ziemie
polskie w holocenie przez Bramę
Morawską z ostoi po południowej stronie Karpat. Obecnie jest Fot. 102. Cieszynianka wiosenna (Fot. KOK)
umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski w grupie gatunków narażonych
na wyginięcie na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania. Jej
nazwa łacińska - Hacquetia epipactis - pochodzi od nazwiska pioniera badań przyrody
Karpat, Baltazara Hacqueta. Pierwsza nazwa polska (hacquetia lub hakwetia) była zwykłym spolszczeniem nazwy łacińskiej. Aktualna nazwa polska łączy się z popularną na
Śląsku Cieszyńskim legendą, że nasiona cieszynianki przyniósł tu w czasie wojny trzydziestoletniej (XVII w.) szwedzki żołnierz. Przed śmiercią poprosił on, aby ziemię z woreczka, który zawiesiła mu na szyi matka, wysypać na jego grobie. Na jego mogile wyrosły
pierwsze rośliny nowego gatunku. W rzeczywistości polską nazwę - cieszynianka wiosenna, zaproponował dla hacquetii dopiero w 1924 r. profesor cieszyńskiej Wyższej Szkoły
Gospodarstwa Wiejskiego Kazimierz Simm - dla zaznaczenia, że w okolicach Cieszyna
ten gatunek rośliny występuje w Polsce najliczniej.

70

PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

32.
Smolnik

smolnik
Rok utworzenia:1958 r.
Powierzchnia: 30,17 ha
Rodzaj: florystyczny
Położenie administracyjne:
powiat Kluczbork,
gmina Lasowice Wielkie
Nadleśnictwo: Olesno

Rezerwat zlokalizowany jest
we wsi Szumirad, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Lasy Stobrawsko-Turawskie” oraz
w granicach obszaru Natura 2000
Szumirad.
Celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemów zbiornika
wodnego oraz przylegających torfowisk i lasów o charakterze naturalnym ze stanowiskami roślin Fot. 103. Rezerwat przyrody Smolnik (Fot. KOK)
chronionych i nielicznie występujących. W granicach rezerwatu
stwierdzono 5 siedlisk przyrodniczych cennych dla Wspólnoty
Europejskiej: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod
siedliska 91E0), nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (kod siedliska 3260),
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
(kod siedliska 3150), torfowiska Fot. 104. Ropucha szara (Fot. JO)
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (kod siedliska 7140), bory i lasy bagienne
(kod siedliska 91D0). Listę gatunków chronionych otwierają zagrożone w województwie

32. Smolnik
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Fot. 105. Grążel żółty (Fot. MG)

taksony torfowiskowe: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy.
Spośród gatunków siedlisk wodnych należy wymienić grzybienie białe, grążela żółtego,
pływacza pośredniego i kotewkę orzecha wodnego. Ze zbiorowiskami borowymi i leśnymi
związane są: widłak jałowcowaty, wroniec widlasty oraz wawrzynek wilczełyko. Oprócz
grupy gatunków chronionych o dużych walorach przyrodniczych rezerwatu decydują również taksony zagrożone w skali Polski oraz regionu: czartawa drobna, osoka aloesowata,
narecznica grzebieniasta, turzyca nitkowata, jaskier wielki, czermień błotna,
wełnianka wąskolistna, siedmiopalecznik błotny, gwiazdnica długolistna. Ogółem na terenie rezerwatu stwierdzono
307 gatunków roślin naczyniowych. Ciekawa jest również fauna rezerwatu. Można tu spotkać, m.in. kokoszkę wodną, zimorodka, samotnika, turkawkę, dzięcioła zielonosiwego, a także bobra i wydrę
oraz związane ze środowiskiem wodnym
bezkręgowce, m. in. ważki: trzepla zielona, szklarnik leśny i zalotka większa.

Fot. 106. Padalec zwyczajny (Fot. JO)
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32.
Smolnik

…Słowo „smolnik” w miejscowej gwarze oznacza
smolarnię. Nazwę taką przyjęto dla rezerwatu ze
względu na to, iż dawniej na tych terenach smolarnie były rozpowszechnione, a jedna z nich mieściła
się właśnie w granicach obecnego obszaru chronionego.

…Pierwsze doniesienia o występowaniu w rezerwacie kotewki orzecha wodnego
pochodzą z 1887 r.

Fot. 107. Rezerwat przyrody Smolnik (Fot. DT)

…Pływacz pośredni to mięsożerna roślina wodna. Nie posiada korzeni, tylko dwa
rodzaje pędów: pływające zielone oraz bezzieleniowe, zanurzone w mule. Liście pędów bezzieleniowych są zredukowane i zaopatrzone w 1-5 pęcherzyków długich do 5
mm, które pełnią funkcje pułapek dla drobnych zwierząt wodnych. Pęcherzyki posiadają klapkę, która otwiera się tylko do wnętrza. Roślina wypompowuje płyn z pułapki,
przez co wewnątrz pułapki ciśnienie jest niższe niż ciśnienie wody na zewnątrz. Przy
podrażnieniu klapki pułapka otwiera się zasysając do środka wodę z ofiarą. Pułapka
uwalnia enzymy trawienne i rozkłada ofiarę.

32. Smolnik
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33.

Srebrne
źródła
Rok utworzenia: 2005 r.
Powierzchnia: 18,38 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat Opole,
gmina Chrząstowice
Nadleśnictwo: Opole

Fot. 108. Rezerwat przyrody Srebrne Źródła (Fot. KOK)

Rezerwat zlokalizowany
jest w pobliżu wsi Daniec,
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Celem
ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych
zbiorowisk leśnych: łęgowych i grądowych oraz obszaru źródliska bezimiennego dopływu rzeki Jemielnica.

Teren rezerwatu już przed II wojną światową chroniony był na prawach podobnych do dzisiejszej ochrony
rezerwatowej. Jego niemiecka nazwa to Silber-Quelle.
Status rezerwatu krajobrazowego posiadał również
po wojnie, do końca lat 50. W 2005 roku wprowadzono
ponownie prawną ochronę rezerwatową tego obszaru,
w oparciu o nowe przepisy.

Fot. 109. Klon jawor (Fot. DT)
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Roślinność rzeczywistą rezerwatu stanowią 3 zespoły leśne, które tworzą tu drobnopowierzchniowy
kompleks mozaikowy, są to: grąd środkowoeuropejski,
łęg jesionowo-olszowy i łęg wiązowo-jesionowy. W zlokalizowanym tutaj obszarze źródliskowym wykształciły
się ponadto ziołorośla z panującym lepiężnikiem białym. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie
105 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich można
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odnotować gatunki objęte ochroną prawną (kruszczyk szerokolistny,
wawrzynek wilczełyko) oraz gatunki
zagrożone wyginięciem na Opolszczyźnie (lepiężnik biały, przetacznik
górski). Najciekawszym przedstawicielem fauny jest natomiast rzadko
spotykana w kraju ważka - szklarnik
leśny.
Fot. 110. Rezerwat przyrody Srebrne Źródła (Fot. KOK)

…Szklarnik leśny to ważka zasiedlająca czyste
i bogate w tlen, dość szybko płynące rzeki i strumienie (najczęściej śródleśne, ewentualnie płynące w krajobrazie otwartym, ale z brzegami porośniętymi drzewami), o piaszczystym lub piaszczysto-kamienistym dnie, tylko miejscami pokrytym
cienką warstwą mułu lub detrytusu (martwej materii organicznej). Jest gatunkiem stenotopowym,
tzn. występującym w ściśle określonym siedlisku.
Wyróżnia się spośród krajowych ważek najdłużej
trwającym stadium larwalnym (od czterech do
pięciu lat).
…Według starych przekazów Srebrne Źródło i jego okolice to miejsce magiczne: zawsze
w południe, nawet gdy jest bezwietrznie, szumią
tu głośno drzewa, a czasem nawet obłamują się
konary. Podobno to dusze dawnych kochanków
szukają tu siebie, gdyż źródło to było miejscem
ich potajemnych spotkań. Mniej romantyczna
legenda mówi o duchach kupców i zabójców
sprzed wieków, którzy toczą tu swoje boje.
Podania wspominają także, że w sąsiedztwie
źródła rośnie okazałych rozmiarów sosna spełniająca życzenie każdego, kto obejmie jej pień,
oraz o dobroczynnym wpływie wód Srebrnego
Źródła - panny, które obmywały w nich swe lica,
były gładkie i rumiane.

33. Srebrne Źródła

…Uroki Srebrnego Źródła
i otaczających je lasów
okoliczni mieszkańcy doceniali już w XVIII wieku.
W niedziele i święta było
to popularne miejsce spotkań, w trakcie których
bawiono się tu przy muzyce i strzelano do tarcz
w znajdującej się w pobliżu strzelnicy.
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34.

Staw
nowokuźnicki
Rok utworzenia: 1957 r.
Powierzchnia: 28,91 ha
Rodzaj: florystyczny
Położenie administracyjne:
powiat opolski,
gmina Prószków

Fot. 111. Zbiornik wodny w rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki (Fot. DT)

Rezerwat zlokalizowany jest w miejscowości Nowa Kuźnia, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”. Celem
ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych stanowiska roślin
wodnych, a w szczególności kotewki orzecha
wodnego Trapa natans,
oraz ochrona ptactwa.

Dominującymi zbiorowiskami lądowym w rezerwacie są: ols porzeczkowy oraz łozowisko wierzbowe. Spośród zbiorowisk wodnych dominuje zespół „lilii wodnych”. Zespół orzecha wodnego występuje na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych.
Gatunek będący głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie, tj. kotewka orzech
wodny, to roślina bardzo rzadka w Polsce, dla której obecnie wykazany został długoletni
negatywny trend, zarówno pod względem liczby stanowisk, jak i powierzchni zasiedlonego
obszaru. Od 1870 r. gatunek ten wyginął na ponad 180 znanych miejscach występowania,
a pod koniec XX wieku potwierdzono jego obecność już tylko na 39 stanowiskach. W sposób
szczególny podkreśla to znaczenie rezerwatu w obliczu wymierania tego gatunku na całym
obszarze swego występowania. Ogólna liczba gatunków roślin dotychczas stwierdzonych
na terenie rezerwatu przekracza 300. Ochroną prawną objęte są, obok kotewki orzecha
wodnego, salwinia pływająca (ochrona ścisła) i bobrek trójlistkowy (ochrona częsciowa). Na
terenie rezerwatu stanowiska swoje mają także gatunki zagrożone w skali kraju i województwa, np. zachylnik błotny, narecznica grzebieniasta, jaskier wielki, siedmiopalecznik błotny.
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Awifauna lęgowa rezerwatu liczy
ok. 40 gatunków. Wśród nich: cyranka, głowienka, błotniak stawowy, wodnik, łyska, remiz i turkawka.
We wschodniej części rezerwatu zlokalizowana jest ścieżka
edukacyjna, wyposażona w tablice
edukacyjne, platformy widokowe
oraz ławki.
Fot. 112. Grążel żółty w rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki
(Fot. DT)

Fot. 113. Kotewka orzech wodny (Fot. KS)

…Kotewka orzech wodny wytwarza jadalne i bardzo smaczne orzechy. Owoc zawiera dużo skrobii, która była użytkowana przez naszych przodków. Od średniowiecza do
XVIII wieku kotewkę uprawiano w Europie (nadal jest uprawiana w Chinach i Indiach).
Orzechy sprzedawano na targach i zjadano na surowo bądź po ugotowaniu w słonej
wodzie. Z mączystych owoców po zmieleniu na mąkę wypiekano placki. W dworach
wypiekano z nich ciastka, a ze skorupek orzechów wyrabiano ozdoby. W średniowieczu kolczaste owoce wykorzystywano również jako zabezpieczenie obejścia przed złodziejami - rozsypywano je we wsiach pod oknami. Obecnie gatunek ten jest zagrożony
wymarciem na skutek regulacji rzek, wypłycania i zarastania starorzeczy, skażenia
chemicznego wód oraz gospodarki rybackiej. W Polsce osiąga on północną granicę
zasięgu i jest rośliną bardzo rzadko spotykaną. Zasiedla stojące lub wolno płynące
wody, które w lecie są silnie nagrzane (m.in. eutroficzne starorzecza i stawy rybne). Jej
nazwa związana jest z występowaniem na orzechach hakowatych wyrostków, które
umożliwiają przyczepianie i rozprzestrzenianie się gatunku. Orzech przypomina dzięki
temu czteroramienną kotwicę (łac. Calcitrapa).

34. Staw Nowokuźnicki
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śnieżyca
Rok utworzenia: 2019
Powierzchnia: 2,38 ha
Rodzaj: florystyczny
Położenie administracyjne:
powiat nyski, gmina Nysa
Nadleśnictwo: Prudnik

Rezerwat położony jest
w lesie między Markowicami a Przyłękiem. Celem
ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie licznego stanowiska śnieżycy
wiosennej.
Cały obszar zajmuje
łęg
wiązowo-jesionowy,
w którego runie występuje
liczna (kilka tysięcy osobników) populacja śnieżycy
Fot. 114. Śnieżyca wiosenna w rezerwacie przyrody Śnieżyca (Fot. KOK)
wiosennej, gatunku objętego ochroną i znajdującego się na czerwonej liście
roślin i grzybów Polski oraz
czerwonej liście roślin naczyniowych województwa
opolskiego. Stanowisko to
zostało stwierdzone po raz
pierwszy w 1999 r., jest jednym z dziewięciu zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny, a jednocześnie jedFot. 115. Wawrzynek wilczełyko w rezerwacie przyrody Śnieżyca (Fot. JO)
nym z pięciu występujących
w regionie stanowisk naturalnych śnieżycy. Położone jest na wschodniej granicy zasięgu
sudeckiego tego gatunku w Polsce. Fakt ten zwiększa znaczenie lokalnej populacji śnieżycy oraz konieczność jej ochrony w tym miejscu. Śnieżyca nie jest jedynym gatunkiem
chronionym stwierdzonym w obrębie rezerwatu. Występuje tutaj także, objęty ochroną
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częściową, wawrzynek wilczełyko oraz
pierwiosnek wyniosły. Pozostałe rośliny
naczyniowe to, m.in. piżmaczek wiosenny, kopytnik pospolity, wilczomlecz słodki,
trzmielina, ziarnopłon wiosenny, gajowiec
żółty, przytulia czepna, kuklik pospolity,
bluszczyk kurdybanek, groszek wiosenny,
szczyr trwały, czworolist pospolity, kokoryczka wielokwiatowa, jaskier kosmaty,
czyściec leśny, gwiazdnica wielkokwiatowa, kalina koralowa. Na terenie rezerwatu
występuje, ujęta w Załączniku I Dyrektywy
Ptasiej, muchołówka białoszyja.

Fot. 116. Pierwiosnek wyniosły (Fot. KK)

…Śnieżyca wiosenna jest geofitem, podobnie jak
ziarnopłon wiosenny i zawilec gajowy - są to gatunki
runa leśnego, które rosną, kwitną i owocują wiosną.
Gdy na drzewach pojawiają się liście, części nadziemne tych gatunków giną, a roślina ta przechodzi
w stan spoczynku na pozostały okres roku.

Fot. 117. Śnieżyca wiosenna w rezerwacie przyrody Śnieżyca (Fot. JO)

35. Śnieżyca
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tęczynów
Rok utworzenia: 2000 r.
Powierzchnia: 33,40 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne:
powiat strzelecki,
gmina Strzelce Opolskie
Nadleśnictwo:
Strzelce Opolskie

Rezerwat leży ok. 2 km na zachód od stacji kolejowej w Szymiszowie. Celem ochrony
przyrody w rezerwacie jest zachowanie drzewostanu buczyny niżowej i grądu subkontynentalnego z rzadkimi i chronionymi gatunkami runa.
Wyróżniono tutaj 3 zespoły leśne, zajmujące podobny
powierzchniowo areał: grąd
subkontynentalny, kwaśną buczynę niżową i żyzną buczynę
niżową. Na terenie rezerwatu
stwierdzono występowanie 113
gatunków roślin naczyniowych,
w tym kilku taksonów objętych
ochroną prawną: buławnika
wielkokwiatowego i buławnika czerwonego, gnieźnika
leśnego, podkolana białego,
lilię złotogłów, miodownika
melisowatego, orlika pospolitego. Stwierdzone gatunki
rzadkie w regionie to: przytulia
okrągłolistna, ciemiężyk białokwiatowy, czartawa pośrednia, narecznica szerokolistna,
czerniec gronkowy, przylaszczka pospolita. Najciekawszym
z występujących tu ssaków jest
popielica.
Fot. 118. Miodownik melisowaty (Fot. DT)
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Fot. 119. Popielica (Fot. IKS)

…Popielica, zwana też niekiedy pilchem, jest gryzoniem należącym do rodziny popielicowatych. W Polsce jest stosunkowo nieliczna (figuruje w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt). Wielkością przypomina małą wiewiórkę. Aktywna jest nocą, głównie w koronach drzew, a dzień przesypia w kryjówkach (dziuple, opuszczone gniazda
ptasie, skrzynki lęgowe dla ptaków). Żywi się nasionami i owocami, w szczególności
bukwią, a także żołędziami i orzechami laskowymi. Zjada również pokarm zwierzęcy, np. owady. Popielica jest aktywna zaledwie pięć do sześciu miesięcy w roku (od
kwietnia/maja do września/października). Pozostałą część roku spędza w norach
ziemnych, gdzie zapada w sen zimowy (tzw. hibernację).

…Kłącze gnieźnika leśnego pokryte jest gęsto splątanymi ze sobą korzeniami, co
przypomina ptasie gniazdo, stąd nazwa rośliny. Storczyk ten po raz pierwszy zakwita
dopiero w dziewiątym roku życia. Przez cały czas do zakwitnięcia rozwój rośliny odbywa się pod ziemią.

36. Tęczynów
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37.

złote bagna
Rok utworzenia: 2001 r.
Powierzchnia: 38,36 ha
Rodzaj: torfowiskowy
Położenie administracyjne:
powiat opolski,
gmina Tułowice
Nadleśnictwo: Tułowice

Rezerwat zlokalizowany jest na
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz
Obszaru Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, w odległości około 1 km na
północ od wsi Szydłów.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu
torfowiska. Dominującymi typami
ekosystemów w granicach obszaru
Fot. 120. Grobla w rezerwacie Złote Bagna (Fot. IKS)
chronionego są ekosystemy leśne
i ekosystemy torfowisk przejściowych. Na niewielkich areałach w południowej części rezerwatu, w miejscach po dawnej eksploatacji torfu,
rozwinęły się warunki sprzyjające
dla rozwoju ekosystemów torfowisk
wysokich. Spośród zbiorowisk roślinnych największą powierzchnię
zajmują zbiorowiska leśne, zaklasyfikowane jako wilgotny bór trzęślicowy. Spośród fitocenoz właściwych
dla torfowisk przejściowych wystęFot. 121. Kwitnąca czermień błotna (Fot. IKS)
puje tutaj zespół młaki turzycowej
oraz wełnianki wąskolistnej. W granicach rezerwatu zidentyfikowano jedno siedlisko
przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej, tj. torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) - kod siedliska 7140. Flora naczyniowa liczy 50 gatunków. Spośród stwierdzonych taksonów rosiczka okrągłolistna jest
gatunkiem ściśle chronionym, a bagno zwyczajne podlega ochronie częściowej. Rosną
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tu także gatunki uznawane za zagrożone w skali
województwa opolskiego. Należą do nich: narecznica szerokolistna, tojeść bukietowa, przygiełka
biała, mniszek błotny i rzęśl wielkoowockowa. Rezerwat „Złote Bagna” jest jedną z najważniejszych
ostoi mszaków, zwłaszcza torfowiskowych, w województwie opolskim. Flora mszaków rezerwatu
liczy 20 gatunków, w tym 2 gatunki wątrobowców
oraz 18 gatunków mchów. Do szczególnie cennych
składników brioflory należą gatunki objęte ochroną prawną (siedem gatunków ściśle i dziesięć gatunków częściowo chronionych) oraz gatunki zagrożone (ogółem pięć gatunków).

Fot. 122. Wełnianka (Fot. IKS)

…Rosiczka okrągłolistna to owadożerna roślina torfowiskowa. Prowadzi ona
fotosyntezę typową dla roślin, a owady
są dla niej źródłem azotu - pierwiastka
niezbędnego do rozwoju, lecz trudno
dostępnego w torfowym podłożu. Wabi
swoje ofiary błyszczącymi kroplami
słodkiej cieczy przypominającej rosę,
Fot. 123. Rosiczka okrągłolistna (Fot. KOK)
które są wydzielane na szczytach włosków gruczołowych, porastających powierzchnie liści. Nazwa rośliny wywodzi się właśnie od tej „rosy”. Dzięki zawartości barwników antocyjanowych włoski mają czerwonawy
kolor, zwiększający ich atrakcyjność. Ofiara wchodzi na liść, po czym lepka substancja
ją unieruchamia, a pułapka powoli się zamyka. Trwa to około trzech godzin. Wydzielany
kwas mrówkowy zaczyna rozpuszczać ciało owada. Uwalniają się dzięki temu cząsteczki
białka, które stymulują wydzielanie enzymów. Miękkie części ciała ofiary zostają strawione, a powstała z nich ciecz - bogata w substancje odżywcze, ulega wchłonięciu przez
roślinę. Po strawieniu ofiary liść otwiera się, a pozostałości zwykle są zdmuchiwane
przez wiatr.
37. Złote Bagna
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Nazwa
rezerwatu

Akt
powołujący

obowiązujący

Powierzchnia
(ha)

Zarządzenie nr 60/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 r. Nr 19, poz. 298)

82,11

BAŻANY

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
20 czerwca 1969 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 36, poz. 292)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 11 kwietnia
2018 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Bażany” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 1258, z późn. zm.)

21,01

BIESIEC

Rozporządzenie Wojewody
Opolskiego Nr P/9/2001 z dnia 19
lipca 2001 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 65, poz. 496)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Biesiec” (Dz. Urz. Woj. Op., poz.
1568)

24,66

BLOK

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
14 września 1959 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 82, poz. 433)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 12 stycznia
2016 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Blok” (Dz. Urz. Woj.
Op., poz. 146)

6,56

BOŻE OKO

Zarządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia
25 lipca 1997 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 54 poz. 515)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 11 kwietnia
2018 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Boże Oko” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 1257, z późn. zm.)

68,59

CICHA DOLINA

Rozporządzenie Wojewody
Opolskiego Nr P/5/99 z dnia 1
marca 1999 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 14, poz. 39)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Cicha Dolina” (Dz. Urz. Woj. Op.
poz. 3360, z późn. zm.)

56,76

DĘBINA

Rozporządzenie Wojewody
Opolskiego Nr P/2/2000 z dnia
10 stycznia 2000 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 6, poz. 24)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Dębina” (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
381)

61,11

GÓRA GIPSOWA

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
24 grudnia 1957 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. z 1958 r. Nr 6, poz. 31)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Góra Gipsowa” (Dz.
Urz. Woj. Op. poz. 2914)

8,65

BARUCICE

PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

Rodzaj
rezerwatu

Typ i podtyp ze względu na:

Położenie

dominujący
przedmiot ochrony

główny typ
ekosystemu

Gmina

Powiat

Najbliższa
miejscowość

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasy nizinne

Lubsza

brzeski

Rogalice

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
bory nizinne

Kluczbork

kluczborski

Bażany

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów wyżynnych

Leśnica

strzelecki

Wysoka

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
bory nizinne

Korfantów

nyski

Ligota
Prószkowska

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów wyżynnych

Ujazd

strzelecki

Klucz

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasy mieszane
górskie
i podgórskie

Głuchołazy

nyski

Pokrzywna
Jarnołtówek

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Grodków

brzeski

Kopice

fitocenotyczny;
zbiorowisk
nieleśnych

łąkowy,
pastwiskowy,
murawowy
i zaroślowy;
muraw
kserotermicznych

Kietrz

głubczycki

Dzierżysław

stepowy

Tabela
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15
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Nazwa
rezerwatu

Akt

Powierzchnia
(ha)

powołujący

obowiązujący

GÓRA ŚW.
ANNY

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
10 grudnia 1971 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. z 1972 r. Nr 5, poz. 33,
z późn.zm.)

Rozporządzenie Nr 0151/P/22/08
Wojewody Opolskiego z dnia
4 marca 2008 r. w sprawie
rezerwatu przyrody „Góra Św.
Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23,
poz. 742)

2,69

GRAFIK

Zarządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia
25 lipca 1997 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 51, poz. 486)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Grafik” (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
1569)

27,01

JAŚKOWICE

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
20 czerwca 1969 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 34, poz. 255)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 31 października
2017 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Jaśkowice” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 2703)

6,00

JELENI DWÓR

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
14 września 1959 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 82, poz. 434)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 31 października
2017 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Jeleni Dwór” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 2704)

3,91

KAMIENIEC

Rozporządzenie Nr P/8/2001
Wojewody Opolskiego z dnia 19
lipca 2001 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 65, poz. 495)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 26 kwietnia
2016 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Kamieniec” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 970)

44,21

KAMIEŃ
ŚLĄSKI

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 11
lutego 1958 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (M.P. Nr
20, poz. 127, z późn.zm.)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Kamień Śląski” (Dz. Urz. Woj.
Op. poz. 1570)

13,60

KOKORYCZ

Rozporządzenie Nr P/4/2000
Wojewody Opolskiego z dnia
10 stycznia 2000 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 6, poz. 26)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Kokorycz” (Dz. Urz. Woj. Op.
poz. 384)

44,28

PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

Rodzaj
rezerwatu

Typ i podtyp ze względu na:

Położenie

dominujący
przedmiot ochrony

główny typ
ekosystemu

Gmina

Powiat

Najbliższa
miejscowość

przyrody nieożywionej

geologiczny
i glebowy;
skał, minerałów,
osadów, gleb
i wydm

skalny;
innych skał

Leśnica

strzelecki

Góra Św. Anny

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów wyżynnych

Leśnica

strzelecki

Czarnocin

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
nizinnych

Prószków

opolski

Ligota
Prószkowska

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
nizinnych

Biała

prudnicki

Chrzelice

florystyczny

florystyczny;
roślin zielnych
i krzewinek

różnych
ekosystemów;
mozaiki różnych
ekosystemów

Lasowice
Wielkie

kluczborski

Szumirad

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
nizinnych

Gogolin

krapkowicki

Kamionek

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Grodków

brzeski

Osiek
Grodkowski

Tabela
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Nazwa
rezerwatu

Akt

Powierzchnia
(ha)

powołujący

obowiązujący

KOMORZNO

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
20 czerwca 1969 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 36, poz. 294)

Rozporządzenie Nr 0151/P/28/08
Wojewody Opolskiego z dnia
4 marca 2008 r. w sprawie
rezerwatu przyrody „Komorzno”
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz.
748)

3,70

KRZYWICZYNY

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
20 czerwca 1969 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 36, poz. 291)

Rozporządzenie Nr 0151/P/25/08
Wojewody Opolskiego z dnia
4 marca 2008 r. w sprawie
rezerwatu przyrody
„Krzywiczyny” (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 23, poz. 745)

19,84

LAS BUKOWY

Rozporządzenie Wojewody
Opolskiego Nr P/4/99 z dnia 1
marca 1999 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 14, poz. 38)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 14 sierpnia
2013 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Las Bukowy” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 1846)

21,12

LESISKO

Zarządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia
25 lipca 1997 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 56, poz. 541)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 11 kwietnia
2018 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Lesisko” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 1259, z późn. zm.)

47,47

LEŚNA WODA

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 4
lutego 1958 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (M.P. Nr 11,
poz. 75)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 25 czerwca
2020 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Leśna Woda” (Dz.
Urz. Woj. Op. poz. 1860)

15,75

LIGOTA DOLNA

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
19 września 1959 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 81, poz. 428)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 21 stycznia
2013 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Ligota Dolna” (Dz.
Urz. Woj. Op. poz. 306)

8,29

LUBSZA

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
24 grudnia 1957 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 5, poz. 23)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Lubsza” (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
575, z późn. zm.)

16,48

PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

Rodzaj
rezerwatu

Typ i podtyp ze względu na:

Położenie

dominujący
przedmiot ochrony

główny typ
ekosystemu

Gmina

Powiat

Najbliższa
miejscowość

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Wołczyn

kluczborski

Komorzno

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
nizinnych

Wołczyn

kluczborski

Krzywiczyny

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
górskich
i podgórskich

Głuchołazy

nyski

Głuchołazy

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów wyżynnych

Zdzieszowice

krapkowicki

Żyrowa

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Lubsza

brzeski

Dobrzyń

stepowy

fitocenotyczny;
zbiorowisk
nieleśnych

łąkowy,
pastwiskowy,
murawowy
i zaroślowy;
muraw
kserotermicznych

Strzelce
Opolskie

strzelecki

Ligota Dolna

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
nizinnych

Lubsza

brzeski

Lubsza

Tabela

93

Lp.
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Nazwa
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Powierzchnia
(ha)

powołujący

obowiązujący

NAD BIAŁKĄ

Rozporządzenie Wojewody
Opolskiego Nr P/6/99 z dnia 1
marca 1999 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 14, poz. 40)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013
r. w sprawie rezerwatu przyrody
„Nad Białką” (Dz. Urz. Woj. Op.
poz. 1847)

8,96

OLSZAK

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 20 listopada 2012
r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
1631)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Olszak” (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
3359)

23,83

PŁUŻNICA

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
30 kwietnia 1957 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 41, poz. 268)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Płużnica” (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
574, z późn. zm.)

3,41

PRĄDY

Rozporządzenie Nr P/11/2001
Wojewody Opolskiego z dnia 19
lipca 2001 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 65, poz. 498)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 25 kwietnia
2016 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Prądy” (Dz. Urz. Woj.
Op. poz. 969)

36,77

PRZYLESIE

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
20 czerwca 1969 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 34, poz. 256)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 11 kwietnia
2018 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Przylesie” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 1256, z późn. zm.)

17,24

PRZYŁĘK

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
z dnia 17 września 1952 r.
w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M.P. Nr A-85, poz.
1348)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 25 czerwca
2018 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Przyłęk” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 1854)

0,94

PRZYSIECZ

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 4
lutego 1958 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (M.P. Nr 14,
poz. 91)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 31 października
2017 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Przysiecz” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 2705)

3,02

PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

Rodzaj
rezerwatu

Typ i podtyp ze względu na:

Położenie

dominujący
przedmiot ochrony

główny typ
ekosystemu

Gmina

Powiat

Najbliższa
miejscowość

przyrody nieożywionej

geologiczny
i glebowy;
form tektonicznych
i erozyjnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
górskich
i podgórskich

Głuchołazy

nyski

Głuchołazy

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów górskich
i podgórskich

Głuchołazy

nyski

Pokrzywna,
Jarnołtówek

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
nizinnych

Strzelce
Opolskie

strzelcki

Płużnica

torfowiskowy

fitocenotyczny;
zbiorowisk
nieleśnych

torfowiskowy;
torfowisk
przejściowych

Dąbrowa

opolski

Prądy

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Olszanka

brzeski

Przylesie

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Nysa

nyski

Przełęk

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Prószków

opolski

Przysiecz

Tabela
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Lp.

Nazwa
rezerwatu

Akt

Powierzchnia
(ha)

powołujący

obowiązujący

ROGALICE

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
20 czerwca 1969 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 36, poz. 290)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 25 czerwca
2020 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Rogalice” (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 1859)

26,07

ROZUMICE

Rozporządzenie Nr P/5/2000
Wojewody Opolskiego z dnia
10 stycznia 2000 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 6, poz. 27)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 27 czerwca 2011
r. w sprawie rezerwatu przyrody
„Rozumice” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr
91, poz. 1179)

93,10

32

SMOLNIK

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 11
lutego 1958 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (M.P. Nr 25,
poz. 149)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Smolnik” (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
383)

30,17

33

SREBRNE
ŹRÓDŁA

Rozporządzenie Nr 0151/P/29/2005 Wojewody Opolskiego z dnia 4
października 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 65, poz. 1936, z póżn.zm.)

18,38

Zarządzenie Nr 12/12
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Staw Nowokuźnicki” (Dz. Urz.
Woj. Op., poz. 629)

28,91

30

31

Zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia
27 listopada 1957 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 101, poz. 591)

34

STAW
NOWOKUŹNICKI

35

ŚNIEZYCA

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1431)

2,38

TĘCZYNÓW

Rozporządzenie Nr P/3/2000
Wojewody Opolskiego z dnia
21 stycznia 2000 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 6, poz. 25)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Tęczynów” (Dz. Urz. Woj. Op.
poz. 1571)

33,40

ZŁOTE BAGNA

Rozporządzenie Wojewody
Opolskiego Nr P/10/2001 z dnia
19 lipca 2001 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 65, poz. 497)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie rezerwatu przyrody
„Złote Bagna” (Dz. Urz. Woj. Op.
poz. 382)

38,36

36

37
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PRZEWODNIK

po opolskich rezerwatach

Rodzaj
rezerwatu

Typ i podtyp ze względu na:

Położenie

dominujący
przedmiot ochrony

główny typ
ekosystemu

Gmina

Powiat

Najbliższa
miejscowość

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Lubsza

brzeski

Rogalice

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
borów nizinnych

Kietrz

głubczycki

Kuźnia
Raciborska

florystyczny

florystyczny;
roślin zielnych
i krzewinek

różnych
ekosystemów;
mozaika różnych
ekosystemów

Lasowice
Wielkie

kluczborski

Szumirad

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

różnych
ekosystemów;
lasów i wód

Chrząstowice

opolski

Dębska
Kuźnia

florystyczny

florystyczny;
roślin zielnych
i krzewinek

wodny;
jezior
mezotroficznych
i eutroficznych
oraz stawów

Prószków

opolski

Nowa Kuźnia

florystyczny

florystyczny;
roślin na granicy
zasięgu

leśny i borowy;
lasów nizinnych

Nysa

nyski

Przełęk

leśny

fitocenotyczny;
zbiorowisk leśnych

leśny i borowy;
lasów
mieszanych
nizinnych

Strzelce
Opolskie

strzelecki

Szymiszów

torfowiskowy

florystyczny;
roślin zielnych
i krzewinek

torfowiskowy;
torfowisk
wysokich

Tułowice

opolski

Szydłów

Tabela
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Rezerwaty przyrody województwa opolskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
tel.: 77 45-26-230, fax: 77 45-26-231
e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl

