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Dolina Stobrawy

Wstęp
S

tobrawski Park Krajobrazowy został utworzony rozporządzeniem Wojewody Opolskiego
w 1999 roku na powierzchni 52 636,5 ha. Obejmuje teren dwunastu gmin: Dobrzenia Wielkiego,
Dąbrowy, Kluczborka, Lasowic Wielkich, Lewina
Brzeskiego, Lubszy, Łubnian, Murowa, Pokoju, Popielowa, Świerczowa i Wołczyna.
Położony jest w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. Na południu
granica parku opiera się o rzekę Odrę oraz Nysę
Kłodzką. To właśnie w dolinach rzek znajdują się
najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku. Należą do nich położone wzdłuż Odry tereny lasów
grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza.
Cenne są również doliny pozostałych rzek będące
mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz
sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem
z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla
wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków)
i roślin.
Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na
terenie parku są zbiorowiska leśne, z których największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Na

licznych, sięgających 20 m wysokości wydmach
występuje suboceaniczny bór świeży, natomiast
wzdłuż cieków wodnych i na dawnych torfowiskach
– niewielkie płaty wilgotnego boru trzęślicowego
oraz kontynentalnego boru bagiennego. Choć
znaczną powierzchnię parku zajmują monokultury
sosnowe, możemy też zobaczyć niewielkie fragmenty wiekowych, dochodzących do 200 lat starodrzewi. Lasy liściaste występują głównie w dolinie
Odry, Stobrawy i Smortawy. Są to przede wszystkim grądy o charakterze przejściowym pomiędzy
grądem środkowoeuropejskim a subkontynentalnym, a także łęgi: jesionowo – olszowe, jesionowo
– wiązowe oraz bardzo rzadki i cenny przyrodniczo
łęg wierzbowo – topolowy. Na podmokłych siedliskach dolin rzek, np. w okolicach Rybnej, Popielowa, Zieleńca i Pieczysk występuje ols, a w okolicach
Lubszy żyzna buczyna niżowa. Bardzo ciekawe są
również zbiorowiska wodne Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, spośród których najbardziej
warte zachowania i przyrodniczo najcenniejsze są
zbiorowiska z kotewką orzechem wodnym i salwinią pływającą.
Na terenie parku stwierdzono występowanie 49
gatunków roślin prawnie chronionych oraz około
130 gatunków rzadkich. Do najciekawszych należą:
długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mysiurek maleńki,
lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych (m. in. kukułka Fuchsa i kruszczyk siny)
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Wędrówka przez park

Wiosenne rozlewiska to miejsce rozrodu płazów

oraz rośliny wodne. Spośród roślin chronionych
i rzadkich 13 gatunków znajduje się na „Liście roślin zagrożonych w Polsce”, a trzy z nich (salwinia
pływająca, kotewka orzech wodny i lindernia mułowa) zostały umieszczone na liście roślin chronionych w Europie Konwencją Berneńską.
Teren parku krajobrazowego również pod względem faunistycznym zdecydowanie wyróżnia się
spośród innych cennych przyrodniczo obszarów
województwa opolskiego. Do rozrodu przystępuje tu około 250 chronionych gatunków zwierząt
(w tym 165 gatunków ptaków). Wśród nich jest
47 gatunków z krajowych czerwonych list oraz 18
gatunków bliskich zagrożenia w swoim globalnym
zasięgu. Duże znaczenie dla zachowania bogactwa
fauny parku mają lasy liściaste położone na terenie
doliny Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów
rybnych. Są one miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz
rzadsze. Należą do nich kania czarna i ruda (symbol parku), orlik krzykliwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i mała oraz koszatka i popielica.
Stawy rybne są schronieniem dla dużej grupy
ptaków wodnych, wśród których znajduje się
m.in. bąk, zielonka, liczne gatunki kaczek, a przy
odrobinie szczęścia można tu obserwować nawet polujące bieliki. W lasach parku gniazduje
bocian czarny, żuraw, samotnik oraz włochatka.
Spotykany tu bywa również łoś. Dużą wartość
przyrodniczą posiadają łąki w międzywalach Odry

i Nysy Kłodzkiej. Występują tu rzadkie motyle –
czerwończyk nieparek i modraszek nausitous.
W starorzeczach spotyka się szczeżuję wielką, pijawkę lekarską oraz liczne płazy, w tym kumaka nizinnego. Interesujące są również doliny mniejszych
rzek, takich jak Budkowiczanka, czy Smortawa zamieszkiwane przez wydry, bobry i pliszki górskie.
Zgodnie z definicją obszar parku krajobrazowego to nie tylko przyroda, ale też historia i kultura.
Teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego kryje
liczne pozostałości dawnych czasów. Są to ukryte w leśnych ostępach średniowieczne grodziska,
pozostałości warowni, stare cmentarze, kościoły,
przydrożne kapliczki, czy całe miejscowości o niezaprzeczalnych walorach historycznych, takie jak
chociażby Pokój, czy Karłowice.
Wszystkie te elementy sprawiają, że Stobrawski
Park Krajobrazowy to wspaniałe miejsce do spędzania czasu na łonie natury. Jego walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe można podziwiać
i poznawać uprawiając turystykę pieszą, rowerową,
konną czy kajakową. Samych szlaków turystycznych jest na terenie parku ponad 200 km. Niniejszy przewodnik ma na celu wskazać miejsca godne
uwagi i zwiedzenia, choć tak naprawdę opisuje on
tylko ich niewielką część. Autorzy mają nadzieję, że
docierając do miejsc tu opisanych, po drodze każdy będzie mógł odkryć wiele równie malowniczych
i fascynujących zakątków, czasem bardziej ukrytych
czy zapomnianych, ale wartych poznania.
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Wiosna w grądzie
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1. Dolina Odry
D

olina Odry w granicach Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego to niezwykle malowniczy obszar, bogaty w wartości przyrodnicze, jak również
historyczne i kulturowe. Została ona zakwalifikowana jako jeden z 12 najciekawszych obszarów
bagienno - torfowiskowych położonych w dolinie
Odry w granicach Polski. Przez tysiące lat dzięki
okresowym wylewom Odra wytworzyła specyficzny ekosystem. Mozaika łąk, pól, starorzeczy i lasów jest motywem licznych fotografii, a spędzający tu czas człowiek znajdzie wspaniałe miejsce do
czynnego wypoczynku. Amatorzy spacerów, jazdy
na rowerach, kajakarstwa oraz wędkarstwa z pewnością będą miło wspominać spędzony tu czas.
Dolina Odry obfituje w starorzecza. Są to typowe dla meandrujących rzek nizinnych fragmenty
starego koryta porzuconego przez rzekę podczas
zmiany jej przebiegu. Można w nich zaobserwować m.in.: kotewkę orzecha wodnego i salwinię
pływającą - rzadkie, chronione i charakterystyczne
dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego rośliny.
Na powierzchni wody zobaczymy również bardziej
pospolite, ale niemniej ciekawe grzybienie białe,
grążel żółty, osokę aloesowatą, żabiściek pływający czy różne gatunki rzęs. Na otaczających sta-

Krajobraz doliny Odry

rorzecze łąkach od maja do czerwca kwitną m.in.
bluszczyk kurdybanek, pięciorniki, jaskry, mniszek
lekarski i szczaw polny. W tym samym czasie kwitnie również dominująca na tych łąkach trawa - wyczyniec łąkowy, która jest wskaźnikiem wilgotności
i żyzności siedlisk. Teren Doliny Odry jest jednym
z najcenniejszych ornitologicznie miejsc w województwie opolskim. Jest fragmentem Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków „Grądy Odrzańskie”,
co oznacza, że występuje tu wiele gatunków ptaków zagrożonych w Polsce i Europie. Wiosną towarzyszą nam godowe okrzyki kani czarnej i rudej (symbol parku), występuje tu derkacz, dudek,
świerszczak i pokląskwa. W sprzyjających latach
na podmokłych łąkach gnieździ się kszyk, krakwa
i płaskonos. Pokarmu poszukują tu też bociany
białe i błotniaki stawowe.

Dolina Odry to raj dla ważek
Współrzędne GPS

Okolice Babiego Lochu: N 50º 51’ 39,24” E 17 º 34’ 19,8”
Okolice Nowych Kolni: N 50º 51’ 48,51” E 17 º 35’ 38,23”
Okolice Stobrawy: N 50º 50’ 35,45” E 17 º 37’ 27,84”
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w okresie wiosny. W runie lasu występuje m.in.
zawilec gajowy i żółty, złoć żółta, miodunka ćma,
ziarnopłon wiosenny, śnieżyczka przebiśnieg, czosnek niedźwiedzi i bluszczyk kurdybanek. Dojrzałe
drzewostany liściaste, w których nie brakuje martwych drzew, zamieszkują licznie dzięcioły, z których spotkać tu możemy: dzięcioła dużego, średniego, zielonosiwego, zielonego oraz dzięciołka.
Las ten jest pełny wykutych przez nie dziupli, które wykorzystywane są z kolei przez liczną grupę
drobniejszych ptaków. Gnieżdżą się tu kowaliki,
pełzacze leśne i ogrodowe, szpaki, mazurki, sikory
oraz muchołówki - szara i żałobna, a także dwa
kolejne, rzadkie gatunki muchołówek - białoszyja
i mała.

Wiosną w wielu miejscach tworzą się rozlewiska

Teren międzywala Odry obfituje w miejsca dogodne dla występowania i rozrodu płazów. Starorzecza, kanały i odnogi oraz płytkie, długo utrzymujące się rozlewiska są miejscami zapewniającymi
stabilne warunki dla rozwoju ich larw. Z wielu
gatunków warto wymienić, m.in. coraz rzadsze
dzisiaj kumaki nizinne. Ich głos - monotonnie powtarzane, brzmiące dość tajemniczo pohukiwanie
wyróżnia się spośród żabiego chóru. Wyglądem,
natomiast spośród innych żab występujących na
tym terenie, wyróżniają się samce żaby moczarowej, które podczas godów przybierają jasnoniebieski kolor. Lasy liściaste, a zwłaszcza łęgi i zarośla łęgowe, są kolejnymi elementami krajobrazu
doliny rzecznej, które zwiększają bogactwo gatunkowe płazów. Takie wilgotne leśne i zaroślowe
siedliska zamieszkuje rzekotka drzewna. Ten mały
płaz pędzi głównie nadrzewny tryb życia. W ciepłe
wiosenne noce można usłyszeć chór godujących
samców rzekotki, który brzmi jak narastający to
znowu przycichający, jednostajny w brzmieniu rechot, zadziwiająco głośny jak na tak małe zwierzę.
Tereny leśne wzdłuż rzeki Odry określa się
w opracowaniach dotyczących ochrony przyrody jako „Nadodrzańskie Grądy”. Odznaczają się
one bogatą roślinnością, widoczną szczególnie
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W lesie grądowym, przy zielonym szlaku rowerowym, znajduje się najstarsze drzewo w parku
i jedno z najstarszych na Opolszczyźnie - potężny dąb „Klara”. Jak głosi legenda, nazwa drzewa
pochodzi od imienia nieszczęśliwie zakochanej
panny, która rzuciła się do Odry, tuż za dębem.
Dziś Odra płynie już innym korytem, jednak legenda ta jest wciąż żywa wśród lokalnej społeczności.
Ciekawym miejscem związanym z odległą historią
doliny rzecznej są pozostałości ruin zamku książęcego pochodzące prawdopodobnie z XIII w., zlokalizowane w okolicy Starych Kolni.
Najciekawsze fragmenty doliny Odry w Stobrawskim Parku Krajobrazowym można obserwować
kierując się drogą biegnącą od Popielowa poprzez Stare Kolnie, Stobrawę, Nowe Kolnie, aż do
Kościerzyc (od Starych Kolni biegnie tam też zielony szlak turystyczny). Z trasy tej w wielu miejscach
można skręcić w kierunku południowym i dotrzeć
bezpośrednio w dolinę rzeki, aby podziwiać jej walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Nadodrzańskie łąki

W dolinie Odry możemy obserwować liczne gatunki ptaków

W wyniku regulacji prowadzonych
na przełomie XVIII i XIX wieku długość rzeki Odry została zmniejszona
z 1020 km do obecnych 860 km. Tak
więc gdyby nie likwidowanie zakoli,
czy przekopywanie meandrów Odra
dorównywałaby długością Wiśle,
która ma obecnie 1047 km.
W nadrzecznych lasach wczesną wiosną kwitnie
śnieżyczka przebiśnieg
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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W lasach liściastych rośnie chroniona lilia złotogłów
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Lasy w okolicy Barucic w wielu miejscach mają naturalny charakter

2. Lasy Barucickie
L

asy liściaste, szczególnie te nadrzeczne, to jedne z najbogatszych przyrodniczo ekosystemów
w Europie. W Stobrawskim Parku Krajobrazowym
najcenniejszy obszar lasów liściastych znajduje się
w północno-zachodniej części parku, pomiędzy
Lubszą a Barucicami. Ze względu na wyjątkowe
walory przyrodnicze został tu powołany obszar
ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych
Natura 2000 Lasy Barucickie. O różnorodności
biologicznej tych lasów świadczy również fakt, iż
wszystkie rezerwaty przyrody, jakie znajdują się
na terenie Stobrawskiego Parku krajobrazowego
(„Lubsza”, „Rogalice”, „Leśna Woda” i „Barucice”),
leżą właśnie w tym rejonie. Największe powierzchnie zajmują tu lasy grądowe, w których rosną
głównie dęby, lipy i graby. W miejscach, gdzie nie
dokonano w przeszłości zrębów zupełnych, zachowały się fragmenty starodrzewi, stanowiących
enklawy drzewostanów o cechach zbliżonych do
naturalnych. Siedliska grądowe to także miejsca
występowania charakterystycznego zespołu fauny leśnej, w tym gatunków o dużym znaczeniu dla
całej UE. Można tu wymienić m.in.: muchołówkę
białoszyją, dzięcioła czarnego oraz średniego.
Wiekowe drzewa liściaste (np. dęby i lipy) są sie-

dliskiem rzadkich gatunków chrząszczy: pachnicy
dębowej i kozioroga dębosza. Ich liczne występowanie w tym rejonie stanowiło jeden z głównych
powodów ustanowienia obszaru Natura 2000.
Spotkać tu można również rzadkie i chronione

Drzewostan liściasty
Współrzędne GPS

N 50º 55’ 51,78” E 17 º 34’ 50,06”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Rzeka Smortawa

Obecność martwego drewna sprzyja wielkiej różnorodności grzybów
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Chroniony grzyb – soplówka bukowa

rośliny, takie jak należące do storczyków kukułkę
Fuchsa, podkolana białego czy listerę jajowatą.
Osią całego obszaru jest rzeka Smortawa, której
zimne nawet latem wody zamieszkuje m.in. chroniony minóg strumieniowy. Wzdłuż jej brzegów
rosną coraz rzadsze już dzisiaj łęgi: wierzbowo-topolowe i jesionowo-olszowe. Ten wyjątkowo
ciekawy przyrodniczo obszar może szczególnie
przyciągać obserwatorów dzikiej przyrody. Należy pamiętać jednak, że zwłaszcza w tak cennych
miejscach, bardzo ważne jest poruszanie się tylko
po wyznaczonych do tego szlakach i ścieżkach.
W tym rejonie mamy do dyspozycji żółty szlak turystyczny oraz ścieżki przyrodnicze Nadleśnictwa
Brzeg zlokalizowane w pobliżu rezerwatu przyrody „Lubsza” i miejscowości Rogalice.

Bunkier obserwacyjny – pozostałość
po II wojnie światowej

W Lasach Barucickich można natknąć się na pozostałości po poligonie należącym do fabryki Kruppa,
która znajdowała się podczas II
wojny światowej w Jelczu-Laskowicach. Do dzisiejszych czasów najlepiej zachowały się 4 bunkry leżące
w linii prostej, oddalone od siebie
o ok. 2 km. Posiadają one szczeliny
obserwacyjne, które umożliwiały załodze bunkra dokładną obserwację
pocisków wystrzeliwanych z odległej strzelnicy.
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Droga przez bór

Bory sosnowe przyciągają
amatorów grzybobrania
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Na świecie występuje ok. 115 gatunków sosen. Niektóre z nich zaliczane są do najbardziej długowiecznych roślin na ziemi. Przykładem
jest występująca w Ameryce Północnej sosna długowieczna (Pinus
longaeva), której najstarsze zbadane okazy miały około 5000 lat.

Bór sosnowy na wydmie

3. Bory sosnowe
S

tobrawski Park Krajobrazowy w 80% pokryty jest lasami, z czego największy udział mają
bory sosnowe. Dominuje w nich sosna, ale występuje tu również świerk, brzoza oraz dąb i buk.
W runie licznie występują mchy, porosty, borówki czarne i brusznice, czasem paprocie, a jesienią
zakwitają znane nam wszystkim wrzosy. Na dnie
boru sosnowego, przy odrobinie szczęścia, możemy spotkać padalca – podlegającą ochronie gatunkowej beznogą jaszczurkę. Zwierzę to nie porusza się sprawnie jak inne jaszczurki, w związku
z czym poluje głównie na ślimaki i dżdżownice
i jest zupełnie niegroźne.
Bory kojarzymy przede wszystkim z własnych wypraw na grzyby czy jagody ale ich znaczenie i wpływ
na nas ludzi jest znacznie szerszy. Lasy iglaste są
czyste i niezwykle urokliwe. Latem zapewniają kojący cień, zimą zaś wciąż są zielone, pachnące oraz
tworzą świąteczny nastrój, któremu poddajemy się
już w listopadzie. Odbieramy je na ogół pozytywnie
i nie jest to tylko nasze subiektywne odczucie,
ale ma poparcie w wiedzy naukowej. Zbiorowiska
sosen wytwarzają niezwykły leczniczy mikroklimat, czego dowodem są zalecenia lekarzy, którzy polecają częste przebywanie w ich otoczeniu
osobom z dysfunkcjami układu oddechowego.

Uzdrowiskowy klimat, jaki tworzą, korzystnie wpływa zwłaszcza na górne drogi oddechowe. Bory
sosnowe są zatem doskonałym miejscem dla
astmatyków i osób, które cierpią na choroby płuc
i oskrzeli. Substancje lotne wytwarzane w unikalnym środowisku tych lasów posiadają właściwości
dezynfekcyjne. Dodatkowo tonizują układ nerwowy oraz obniżają ciśnienie krwi.
Niepowtarzalne własności terapeutyczne sosny
są potwierdzone naukowo i znane już od dawna.
To właśnie one były m.in. powodem utworzenia
już w XIX w. w miejscowości Pokój leżącej w sercu
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, uzdrowiska. Słynęło ono nie tylko z powodu mikroklimatu związanego z sosnami, ale i z produkcji olejku
z igliwia tych drzew, który był stąd eksportowany
do wielu krajów. Obecnie najciekawsze fragmenty borów sosnowych możemy podziwiać m.in.
wzdłuż czerwonego (na całej długości) i niebieskiego (od miejscowości Dąbrówka Łubniańska)
szlaku turystycznego.

Chroniony mech modrzaczek siny
Współrzędne GPS

Okolice Dąbrówki Łubniańskiej: N 50º 48’ 11,63” E 17 º 59’ 13,5”
Okolice Ładzy: N 50º 50’ 42,7” E 17 º 53’ 17,66”
Okolice Zagwiździa: N 50º 52’ 50,17” E 17 º 57’ 54,51”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Ekstensywna gospodarka rybacka sprzyja wysokim walorom przyrodniczym stawów
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Stawy w okolicy Winnej Góry

4. Stawy hodowlane
N

a terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są liczne kompleksy stawów
hodowlanych. Te największe i najbardziej znane
leżą m.in. w okolicy Pokoju, Krzywej Góry, Święcin, Krogulnej czy Siedlic. Stawy hodowlane będąc
ważnym elementem krajobrazu są równocześnie
miejscem występowania wielu gatunków roślin
i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.
Ich główną rolą jest hodowla ryb w celach gospodarczych. Jednak na skutek zaniku naturalnych
obszarów podmokłych i degradacji jezior, coraz
większego znaczenia nabiera także rola stawów
jako ostoi zagrożonej fauny i flory. Stawy rybne
to mozaika wielu różnorodnych środowisk, których wspólnym elementem jest obfitość wody.
Z każdym ze środowisk związane są inne gatunki. Ponadto same stawy w związku z prowadzoną tu gospodarką rybacką, zmieniają swój wygląd
w zależności od pory roku, oferując w różnych
okresach dogodne warunki dla odmiennych grup
roślin i zwierząt. Stąd tak wielka różnorodność gatunków i atrakcyjność tych miejsc dla obserwatorów przyrody.
Z grup zwierząt, jakie możemy obserwować na
stawach, najbardziej wyróżniają się ptaki. Pojawiają się one na zbiornikach tego typu w róż-

nych celach - część z nich przystępuje tu do lęgów, inne wykorzystują stawy jako teren polowań
gnieżdżąc się w ich sąsiedztwie. Jeszcze inne
pojawiają się na nich, aby odpocząć podczas wędrówki lub szukają schronienia w okresie pierzenia. Wczesną wiosną na stawach hodowlanych
w Stobrawskim Parku Krajobrazowym można
obserwować tokujące i budujące gniazdo w trzcinowiskach błotniaki stawowe i spróbować wypatrzyć bąka, niezwykłą czaplę, której charakterystyczne buczenie dobiega z szuwarów. Głos ten
jest tak donośny, że można go usłyszeć nawet
z kilku kilometrów. Na stawach gniazdują również: perkozek, perkoz dwuczuby, łabędź niemy,
krzyżówka, krakwa, cyranka, czernica, głowienka,
łyska, kokoszka, wodnik, zimorodek i brzegówka.
W trzcinach śpiewają trzciniaki, trzcinniczki,
brzęczki, rokitniczki, potrzosy i łozówki. Nad stawami pojawia się rybołów (wiosną i późnym latem) oraz bielik i bocian czarny. Co roku jesienią,
a niekiedy także w maju, ze stawów spuszczana
jest woda. Na ich osuszonym dnie zatrzymują się ptaki wodno-błotne, które szukają tu pokarmu lub bezpiecznego miejsca odpoczynku
podczas wędrówki. Są to przede wszystkim ptaki siewkowe, takie jak brodźce (samotniki, łęczaki, krwawodzioby, kwokacze, brodźce piskliwe

Współrzędne GPS

Okolice Krzywej Góry: N 50º 52’ 32,43” E 17 º 48’ 11,89”
Okolice Pokoju/Winnej Góry: N 50º 52’ 41,98” E 17 º 51’ 28,5”
Okolice Krogulnej: N 50º 55’ 49,35” E 17 º 47’ 35,08”
Okolice Kuźnicy Dąbrowskiej: N 50º 58’ 24,41” E 17 º 49’ 46,6”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Czapla biała – jeden z piękniejszych ptaków obserwowanych na stawach

i podobne do brodźców bataliony), sieweczki, bekasy i czajki. Ptaki te poszukują pokarmu w błocie i mule przy brzegach zbiorników wodnych.
Długie dzioby i nogi niektórych gatunków umożliwiają im brodzenie w płytkiej wodzie i szukanie
w mulistym dnie drobnych bezkręgowców, którymi się żywią. Jesienią na stawy zlatują się czaple
siwe i coraz liczniej towarzyszące im czaple białe,
które jeszcze do niedawna były rzadkością w naszym kraju.

Ślady obecności bobra
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Gody odbywają tu liczne płazy, w tym charakterystyczne kumaki nizinne zdradzające swoją
obecność smutno brzmiącym pohukiwaniem.
Stałym bywalcem podmokłych miejsc jest dobrze pływający zaskroniec. Można go rozpoznać
po dwóch jasnożółtych plamach w tylnej części
głowy (stąd nazwa). Wąż ten może osiągnąć nawet ponad metr długości. Zaskroniec odżywia się
głównie żabami, sam stanowiąc pożywienie dla
bocianów i czapli. Jest prawie bezbronny. Jedyną
bronią schwytanego zaskrońca jest wydzielanie
substancji o przykrym zapachu. Wnikliwy obserwator przyrody w pobliżu zbiorników wodnych,
może też często odnaleźć ślady obecności bobra

Zbiorniki wodne to doskonałe miejsce do obserwacji przyrody

i wydry – stałych bywalców takich miejsc. Stawy
hodowlane to także miejsce występowania chronionych gatunków roślin, znanych bardziej z obecności w dolinie Odry, tj. kotewki orzecha wodnego
i salwinii pływającej. Stwierdzana była tu też jedna
z najrzadszych roślin w parku, a mianowicie lindernia mułowa, która w sprzyjających warunkach
rozwija się na dnie wysychających stawów. Jak
więc widać, stawy hodowlane to doskonałe miejsca do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
należy jednak pamiętać, że są one zazwyczaj własnością prywatną i przebywanie bezpośrednio na
ich terenie zwykle wymaga zgody właściciela.

Dna spuszczonych stawów to często
wykorzystywane przez ptaki żerowiska

Początkowo ryby przetrzymywano w stawach bez
kontroli gatunkowej i ilościowej, przez co
w jednym stawie znajdowały się ryby dorosłe
oraz młode. Wskutek tego gospodarka stawowa
była prymitywna, a ryby osiągały wielkość konsumpcyjną dopiero po 5-7 latach. Dopiero w XIX
w. Tomasz Dubisz, z pochodzenia Słowak, już na
terenie Polski – w miejscowości Landek na Śląsku
Cieszyńskim opracował w hodowli karpia system
przesadkowania, tj. selekcjonowania materiału hodowlanego poprzez przenoszenie (przesadzanie) młodych ryb jednorocznych do kolejnych stawów –
kroczkowych i towarowych. Technologia ta skróciła cykl hodowlany do 2-3 lat.
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Wydmy w okolicy Dąbrówki Łubniańskiej

Bór sosnowy porastający
wydmy
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Najwyższe wydmy w Polsce znajdują
się w Słowińskim Parku Narodowym,
a ich wysokość dochodzi nawet do
45 m! Niebagatelna jest też szybkość
z jaką się przemieszczają – nawet 10
m na rok, co z geologicznego punktu
widzenia jest prędkością oszałamiającą. Ze względu na wyjątkowy
charakter tego miejsca nakręcono w
nim kilka scen ze znanego chyba nam
wszystkim filmu „W pustyni
i w puszczy”.

Wydmy w okolicy Karłowic

5. Wydmy
N

a Opolszczyźnie największym obszarem
wydmowym jest zalesiony teren położony
w dorzeczu Stobrawy oraz Małej Panwi na Równinie Opolskiej. Występuje tu kilkaset zróżnicowanych morfologicznie wydm o wysokościach
względnych dochodzących do 20 m. Wiele
z nich znajduje się na terenie Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego. Wydmy te formowały się
na przełomie epoki lodowcowej i polodowcowej
w okresie od 14000 do 10000 lat temu. Główną
siłą sprawczą ich powstania były wiatry, które
porywały lub toczyły po słabo osłoniętym roślinnością gruncie piaszczysty materiał polodowcowy i osadzały go na lokalnych przeszkodach, np.
głazach, krzewach, wzniesieniach. W ten sposób
z czasem powstawały proste formy wydm, które
w przekroju poprzecznym miały łagodne zbocze
zwrócone w kierunku wiatru, a strome w kierunku przeciwnym. W kolejnym etapie wydmy stopniowo porastały roślinnością, co powodowało ich
unieruchomienie i w takiej formie, jako porośnięte
zwykle borami sosnowymi wzniesienia, możemy
podziwiać je dzisiaj.

ich wierzchołkach gleby są słabo wykształcone,
wody gruntowe zalegają głęboko, natomiast pod
dostatkiem jest światła i tu najlepiej rosną światłolubne sosny. Lecz już nieopodal, u podnóża
wydmy, warunki są zgoła odmienne, szczególnie
w tzw. nieckach deflacyjnych, czyli obniżeniach terenu. Tu gromadzi się woda, a wraz z nią zbiorowiska roślinności wilgociolubnej, takiej jak bory bagienne czy torfowiska. Można tu spotkać rzadkie
i chronione gatunki roślin, m.in.: borówkę bagienną, żurawinę błotną, bagno zwyczajne, wełniankę
wąskolistną czy nawet owadożerną rosiczkę okrągłolistną. Widoczne na zdjęciach fragmenty wydm
nie porośniętych roślinnością to najczęściej efekt
działalności człowieka, który piasek często pozyskiwał. Dzięki temu możemy się tam poczuć prawie jak nad naszym Bałtykiem. Miejsca takie występują np. przy niebieskim szlaku turystycznym
w okolicy Dąbrówki Łubniańskiej i na południowy
zachód od Karłowic, przy szlaku żółtym.

Obecność wydm stwarza bardzo zróżnicowane
warunki siedliskowe i wpływa na wzrost liczby gatunków, szczególnie roślin na danym terenie. Na

Charakterystyczne kwiatostany wełnianki
Współrzędne GPS

Dąbrówka Łubniańska: N 50º 48’ 10,51” E 18 º 0’ 14,16”
Karłowice: N 50º 51’ 18,59” E 17 º 41’ 49,45”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

21

Zimorodek wypatrujący zdobyczy – drobnych ryb

Nad wodą zaobserwujemy
liczne gatunki ważek
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Kotewka orzech wodny jest rośliną, która była
hodowana do celów spożywczych na terenie
Europy już 6 tys. lat temu. Jeszcze 150 lat temu
można było kupić ją na targu. Kotewka ma orzechy opisywane jako bardzo smaczne i cechujące
się dużą wartością odżywczą. Najczęściej zjadano je po ugotowaniu, a ze zmielonych wyrabiano
mąkę. Do dziś jest nadal uprawiana i spożywana
w Indiach i Chinach. Ponadto jej kolczaste, wysuszone orzechy w dawnych czasach, gdy ludzie
najczęściej chodzili boso, rozsypywano wokół
zabudowań dla ich ochrony przed złodziejami.

Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Użytek ekologiczny Gęsi staw

6. Gęsi staw
N

a terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych jest 8 użytków ekologicznych. Zgodnie z definicją tej formy ochrony przyrody są nimi zasługujące na ochronę pozostałości
ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Użytkiem ekologicznym może być np. niewielki zbiornik wodny,
śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew
i krzewów, bagna, torfowiska, wychodnie skalne.
Jednym z najbardziej znanych miejsc tego typu na
terenie parku jest Gęsi Staw. Jest to malownicze
starorzecze rzeki Odry wraz z przyległymi zabagnieniami położone przy wale przeciwpowodziowym na południe od Wielopola. Z roślin możemy
tu zobaczyć kotewkę orzecha wodnego, salwinię
pływającą, grążel żółty, grzybienie białe, a świat
zwierząt reprezentują m.in.: szczeżuja, zaskroniec
oraz liczne płazy i ważki. W samym starorzeczu
żyje też wiele gatunków ryb, z których jednym
z ciekawszych jest stwierdzona tu niedawno różanka. Jest to ryba karpiowata objęta w Polsce
ścisłą ochroną gatunkową. Jej wyjątkowość wynika
ze sposobu składania ikry. Samica tego gatunku
posiada długie pokładełko, dzięki któremu składa
jajeczka wprost do wnętrza małża. To w nim rozwija się ikra, a następnie narybek, który pozostaje
wewnątrz muszli jeszcze dwa tygodnie po wylęgu.

W związku z tym obecność w danym zbiorniku
różanki jest ściśle powiązana z występowaniem
szczeżui. Na wałach przeciwpowodziowych Odry,
w okolicy Gęsiego Stawu, można też spotkać ściśle chronionego, kwitnącego we wrześniu, zimowita jesiennego. Roślina ta jest silnie trująca dla
ludzi, bydła i koni, natomiast nie szkodzi owcom
i kozom. Jednak po jej spożyciu ich mleko staje się
również dla nas trujące. Przy odrobinie szczęścia
możemy dostrzec nad Gęsim Stawem polującą
w okolicy kanię rudą – symbol Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz kanię czarną, ptaki drapieżne charakterystyczne dla dolin rzecznych.

Kotewka orzech wodny

Współrzędne GPS

N 50º 47’ 47,03” E 17 º 43’ 45,47”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Jeden z 400-letnich dębów

Pachnica dębowa
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Pomysłodawcą pojęcia „Pomnik przyrody”
był wielki geograf, podróżnik i przyrodnik, Aleksander von Humboldt. W latach
1799-1804 odbył on podróż do Wenezueli
i pojęciem tym określił najstarsze i najpotężniejsze drzewo tego kraju. Trafność
tego skojarzenia została uznana na całym
świecie. W Polsce pierwszy przepis prawny
chroniący drzewa wydał w 1423 roku król
Władysław Jagiełło. Obecnie na terenie
naszego kraju mamy ponad 36 tys. pomników przyrody.

Pomnikowe dęby tworzą tu malowniczą aleję

7. Pomnikowe dęby
N

a terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się ponad 50 drzew noszących
miano Pomnika przyrody. Najczęściej są to dęby,
ale zdarzają się również buki, wiązy, lipy czy sosny,
wszystkie wyjątkowo wiekowe i okazałe. Szczególnie malownicze są miejsca, gdzie drzewa będące pomnikami przyrody, tworzą całe aleje. Jedną
z nich możemy zobaczyć przy drodze biegnącej
z miejscowości Nowa Bogacica do Zameczka.
Tworzy ją 9 majestatycznych dębów szypułkowych
w wieku od 300 do 400 lat, obwodach 450-650
cm i wysokości dochodzącej do 25 m. Niektóre
z nich są wewnątrz puste, a duże rozmiary umożliwiają nawet wejście do wnętrza pnia. Takie wiekowe drzewa poza niezaprzeczalnymi walorami
krajobrazowymi jakie posiadają, stanowią też
miejsce schronienia dla wielu gatunków zwierząt.
Ich dziuple to doskonała kryjówka dla nietoperzy,
a w drewnie rozwijają się często larwy chronionych i rzadkich gatunków chrząszczy, takich jak
kozioróg dębosz, jelonek rogacz czy pachnica dębowa.

uzasadnienia, gdyż tereny wokół są raczej suche,
ale niektóre źródła podają, że w dawnych czasach
na wschód od drogi znajdowały się stawy, a usypany wał był ich groblą. Wtedy też prawdopodobnie zostały posadzone dęby – dzisiejsze pomniki
przyrody. Co ciekawe zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody pomnikami przyrody mogą być nie
tylko drzewa, ale także źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Obiekt chroniony w ten sposób powinien mieć
tabliczkę z napisem „Pomnik przyrody” zaopatrzoną godłem. Decyzję o uznaniu obiektu za pomnik
przyrody podejmuje wojewoda lub rada gminy.

Wnikliwy obserwator tego miejsca zauważy, że
fragment drogi, przy której rosną nasze dęby,
biegnie po wyraźnym nasypie, znacznie powyżej
poziomu gruntu. Dziś fakt ten wydaje się nie mieć

Borowiec wielki

Współrzędne GPS

N 50º 55’ 6,79” E 18 º 5’ 55,68”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Schody prowadzące do figury Św. Rocha

Różaneczniki z kościołem parafialnym w tle
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W Ogrodzie Botanicznym w Zagwiździu,
w otoczeniu buków, znajduje się tajemniczy krąg zwany czakramem. Miejsce to według niektórych przekazów, ma posiadać
niezwykłą moc, która wypełnia pozytywną
siłą i energią osoby w nim przebywające.

8. Ogród botaniczny
P

Ogrodowe rzeźby

w Zagwiździu

oczątki Parafialnego Ogrodu Botanicznego
w Zagwiździu sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Inicjatorem jego założenia był ówczesny
proboszcz parafii, ks. Franciszek Ogórek, który był
również budowniczym zagwiździańskiego kościoła. Według starych zapisków parafialnych grunty
dzisiejszego ogrodu nie nadawały się na trawniki, dlatego też początkowo utworzono dolinę dla
strumyka oraz wymurowano półokrągły basen dla
złotych rybek. W toku dalszych prac wytyczono
ścieżki, oddzielono powierzchnie, zbudowano fontanny i miejsca czerpania wody. Dla urozmaicenia
długiej ścieżki środkowej, która kończyła się altanką, zbudowano pergolę. W ogrodzie posadzono
kilkadziesiąt gatunków roślin, w tym m.in. piękne
i charakterystyczne różaneczniki oraz roślinność alpejską na wapiennych skalniakach. W dzisiejszych
czasach ogród w dalszym ciągu zachwyca swym
pięknem, chociaż złotych rybek i fontanny już nie
ma. Obecnie trwają prace, które mają przywrócić dawną świetność miejscom czerpania wody,
które połączone były ze sobą rurami i kanałami.
Od kilku lat ogród jest systematycznie porządkowany, upiększany i uzupełniany o nowe rośliny,
a wszystko to dzieje się przy wielkim zaangażo-

waniu grupy parafian. Piękno i wyjątkowość tego
miejsca jest doceniana nie tylko w Zagwiździu, ale
i w województwie. W konkursie Piękna Wieś Opolska 2007 ogród został uznany za najlepszy projekt
odnowy wsi, a w 2009 roku w akcji „Opolskie Kwitnące” za najpiękniejszy obiekt rekreacyjny. Jest to
miejsce, w którym realizuje się wiele projektów i inicjatyw, takich jak: „Ogród Botaniczny - źródło siły”,
„Wakacje w ogrodzie botanicznym w Zagwiździu”,
„Pnącza i zioła z ogrodu w Zagwiździu” czy „Opolska Łąka”. Do ogrodu botanicznego w Zagwiździu
można dotrzeć kierując się czerwonym szlakiem
turystycznym, a więcej informacji na jego temat,
aktualności, wydarzeń, itp., można znaleźć na
stronie internetowej Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Zagwiździu oraz na stronie sołeckiej
www.zagwizdzie.pl.

Fragment czakramu

Współrzędne GPS

N 50º 52’ 28,57” E 17 º 58’ 29,74”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Lokalizacja atrakcji Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
(zgodna z numeracją rozdziałów)
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Budynek dawnej Kuźni, na pierwszym planie koło napędowe przecinarki
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Fragment ekspozycji w Regionalnej Sali Muzealnej

9. Huta w Zagwiździu
W

latach 1754-1755 król pruski Fryderyk II
Wielki wydał osobiście rozkazy o utworzeniu
w dzisiejszym Zagwiździu huty, zwanej również na
jego polecenie Hutą Kluczborską (Creutzburgerhutte - wg pierwszych zapisów). Stopniowo powstał w najbliższej okolicy cały kompleks zakładów
hutniczych, produkujących w pierwszym okresie
głównie wyroby na potrzeby pruskiego przemysłu zbrojeniowego. Aby huta mogła funkcjonować
potrzebne było przede wszystkim żelazo. W przypadku huty w Zagwiździu pozyskiwano je poprzez
wytapianie w piecach rudy darniowej. Jest to powstająca na torfowiskach i innych podmokłych
terenach skała osadowa o niewielkiej zawartości
żelaza. W prymitywnych piecach, zwanych dymarkami, była ona wypalana już w III w p.n.e. W Stobrawskim Parku Krajobrazowym jest ona również
spotykana w murach budynków, gdzie ze względu
na swe właściwości pełniła funkcje wentylacyjne,
estetyczne, a w średniowieczu była nawet naturalnym piorunochronem. Ponieważ huta powstała
w kompleksie rozległych lasów, gdzie brakowało
siły roboczej, podjęto już w 1754 roku decyzję
o utworzeniu obok zakładu kolonii o nazwie Freidrichstal. Miejscowi zaczęli też używać na określenie tego miejsca dawnej nazwy rzeki Budkowiczanki, która notowana jest w źródłach już w 1309

roku jako Zegwizd. W 1830 roku obok oficjalnej
nazwy Friedrichstal podawana jest nazwa polska
Szegwisz, a w 1845 Segwiźdź, skąd już tylko krok
do dzisiejszego Zagwiździa.
Jeszcze niedawno w części budynków dawnej
Huty Kluczborskiej trwała produkcja. Swoją siedzibę miała tutaj odlewnia żeliwa. Tzw. młotownia

Fragmenty rudy darniowej
widoczne w murze budynku

Współrzędne GPS

N 50º 55’ 6,79” E 18 º 5’ 55,68”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Zbiornik retencyjny na rzece Budkowiczance
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Wnętrze młotowni

(dawna Huta Karola - Karlshutte), zamknięta
znacznie wcześniej - w roku 1955, popadała w ruinę aż do połowy lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy
zainteresowała się nią grupa zapaleńców z Zagwiździa. Odnowę zawdzięcza kuźnia Społecznemu Komitetowi Odbudowy Zabytków. Dzięki społecznikom możemy dziś w Zagwiździu podziwiać
zabytkowy kompleks budownictwa przemysłowe-

go z XVIII wieku. Do atrakcji tego miejsca należy
Regionalna Sala Muzealna, w której eksponowane są pamiątki związane z historią miejscowości
i dawną hutą. Będąc w okolicach huty warto zobaczyć przy parafialny ogród botaniczny w Zagwiździu, znajdujący się nieopodal, również opisany
w niniejszym przewodniku.

Pokłady rud darniowych w sprzyjających okolicznościach potrafią się szybko odtwarzać – czasem
wystarczy nawet mniej niż 10 lat i złoże jest gotowe do dalszej eksploatacji. Jest to zjawisko niespotykane w przypadku innych wydobywanych przez
człowieka surowców, chociażby takich jak węgiel
czy ropa naftowa, których obecne pokłady tworzyły się nawet miliony lat.

Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Kościół ewangelicki w Pokoju
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Pokój z lotu ptaka

10. Pokój
M

iejscowość Pokój, położona w samym sercu
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, jest
miejscem, gdzie walory historyczne, kulturowe
oraz przyrodnicze splatają się ze sobą. Wieś ta
położona przy drodze z Opola do Namysłowa,
została założona w 1748 roku przez księcia wirtembersko-oleśnickiego, Karla Christiana Erdmanna. Pierwotnie istniał tu jedynie zwierzyniec
i drewniany pałacyk myśliwski, dopiero po pożarze
rezydencji zaczęto rozbudowywać miejscowość.
Wzorem stało się modne wówczas miasto Karlsruhe w Badenii, od którego Pokój przejął również
i nazwę używaną do 1945 roku – Carlsruhe.
W centrum miejscowości wybudowano pałac,
z którego w 8 kierunkach rozchodziły się gwiaździście aleje. Pomiędzy nimi architekt całego założenia, Georg Wilhelm Schirrmeister, zaprojektował
na planie dwóch okręgów budynki gospodarcze.
Pałac niestety nie przetrwał do naszych czasów,
natomiast to ciekawe założenie urbanistyczne pozostało do dziś. Pokój posiada jedyne w Polsce,
a drugie co do wielkości w Europie rondo typu
gwiaździstego, stanowiące centrum. Nieopodal
ronda znajduję się wybudowany w latach 17651775 pierwszy na Śląsku kościół ewangelicki, który wraz z plebanią i cmentarzem zachował się do
dnia dzisiejszego. Na cmentarzu szczególną uwa-

gę zwraca neoklasycystyczny nagrobek zmarłego
w 1806 r. nadleśniczego Henryka von Burgsdorfa. Przedstawia on naturalnej wielkości kobietę
opierającą się o postument z urną. Zabytek ten
stanowi najcenniejszy artystycznie nagrobek XIXwieczny na Górnym Śląsku.
Równocześnie z budową miejscowości zaczęto tworzyć również park. Pierwsza jego część to
ogród francuski, zaś w większej odległości od
centrum założono w latach 1780-90 park angielski. Początek ogrodu stanowił dziedziniec oraz
oficyna, której część tylną i boczną wykorzystano
na oranżerię i cieplarnię. Przedłużeniem dziedzińca były rabaty kwiatowe ozdobione rzeźbami.
Następnie można było zobaczyć wielki japoński parasol, kręgielnię oraz basen. Kolejna część
miała charakter rozrywkowy, znajdowały się tu:
huśtawka, karuzela, plac do strzelania, labirynt
i teatr. Zwieńczeniem ogrodu francuskiego był

Fragment posągu bogini
łowów Diany

Współrzędne GPS

N 50º 54’ 9,64” E 17 º 50’ 17,33”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Neoklasycystyczny nagrobek nadleśniczego Henryka von Burgsdorfa

usytuowany na wyspie salon wodny, zwany herbaciarnią. Obiekt ten jednak zaraz po ukończeniu
budowli zawalił się i do historii przeszedł pod nazwą „ruina”. W tej części parku możemy obecnie
zobaczyć m.in.: olbrzymi głaz narzutowy niegdyś
z medalionem księżnej Matyldy, ruiny „salonu herbacianego” oraz rzeźby Diany, Apolla i Wenus.
Wybudowany nieco później niż ogród francuski,
park angielski, rozpościerał się pomiędzy „salonem herbacianym”, a kompleksem stawów. Cen-

Sztuczne ruiny w okolicy Winnej Góry
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tralnym punktem tej części parku jest stojący do
chwili obecnej posąg śpiącego lwa z 1863 roku,
który symbolizuje pokój jaki zapanował w Europie po zwycięstwem nad wojskami Napoleona.
Projektantem posągu był znany rzeźbiarz, Theodor Kalide. W niedużej odległości od posągu lwa
znajduje się najstarsza w Polsce, ok. 220 letnia,
sosna wejmutka, będąca pomnikiem przyrody.
Na jednym z pagórków parku angielskiego założono winnicę, na której potrzeby sprowadzono

Najstarsza w Polsce sosna wejmutka – pomnik przyrody

ponad 21 tysięcy sadzonek krzewów winorośli.
Wtedy też powstał dom ogrodnika, prasa winna,
cieplarnia oraz wiele innych budowli m.in. pałac
szwedzki, zamek na Winnej Górze, latarnia, przystań, ptaszarnia, świątynie i pomniki. Wybudowano też liczne stawy, pełniące wielorakie funkcje.
Wypoczywający w ówczesnym Pokoju mogli pływać po nich kajakami i gondolami, ale służyły one
również hodowli karpia oraz dawały zatrudnienie
miejscowej ludności. Na południe od Winnej Góry
przy drodze Opole – Namysłów znajduje się jedna
z bardziej charakterystycznych budowli w parku,
a mianowicie „Świątynia Matyldy”. Powstała ona
w 1827 roku na polecenie księcia Eugeniusza, który upamiętnił w ten sposób zmarłą w wieku 25 lat
żonę Matyldę oraz synka Wilhelma, który zmarł
następnego dnia po śmierci matki. Będąc w tym
miejscu warto odszukać ukrytą w gęstwinie drzew
i krzewów rotundę z tunelem, zwaną „Elizjum”.
Przed rotundą znajdowało się malowidło (na istniejącej do dziś ścianie) przedstawiające rodzinne strony Heleny, żony księcia Eugeniusza, które
miało na celu zmniejszyć jej tęsknotę za domem.
Pokój w XVIII wieku był jedną z bardziej znanych
miejscowości uzdrowiskowych na Śląsku, stanowił
też istotne centrum kulturalne regionu. Niezwykłym wydarzeniem był pobyt w Pokoju w 1806
roku znanego kompozytora Carla Marii von Webera. Pozostałości czasów dawnej świetności, jakie możemy jeszcze dziś zobaczyć sprawiają, że
miejsce to z pewnością warte jest poznania.

Posąg Minerwy

W Pokoju (ówczesnym Carlsruhe)
w 1860 r. urodziła się Nanny
Schultz, prababka Umy Thurman,
aktorki znanej m.in. z takich filmów
jak Pulp Fiction czy Kill Bill.
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Wejście do zamku
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Gotycki zamek z XIV w.

11. Karłowice
J

ednym z ciekawszych miejsc, jakie trzeba zobaczyć zwiedzając Stobrawski Park Krajobrazowy,
są Karłowice. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1344 roku. Nazwa jej brzmiała ówcześnie Kertzendorf, a jej właścicielem był wtedy
Czambor de Kertzendorf. Początkowo miała charakter typowej ulicówki, z biegiem czasu ulegała
jednak zmianom rozrastając się coraz bardziej
w wieś o kilku ulicach, zwaną wielodrożnicą. Z tych
odległych czasów pozostał jeden z najbardziej
charakterystycznych obiektów w Karłowicach,
a mianowicie zamek, który jest jednym z najlepiej
zachowanych gotyckich zamków na Opolszczyźnie. Wzniesiony został w połowie XIV wieku przez
ród von Tschammer. Wybudowano go na niewielkim wzniesieniu, nad brzegiem rzeki Stobrawy, na planie nieregularnego trapezu. Składał się
z wysokich ceglanych murów obwodowych oraz
domu mieszkalnego. Przy bramie zlokalizowanej
po zachodniej stronie znajdowała się cylindryczna wieża będąca głównym elementem obrony
w razie zagrożenia. Świadczą o tym jej mury, które
w przyziemiu mają grubość prawie 2,5 metra. Całe
założenie otaczała wypełniona wodą fosa. W ciągu
swojej kilkusetletniej historii zamek w Karłowicach
miał wielu właścicieli i był kilkukrotnie przebudo-

wywany. Mimo tych dziejowych przemian dotrwał
do naszych czasów w całkiem dobrym stanie. Zachował się gotycki obwód murów sięgający miejscami 6 m, do których dostawiono nowożytne
budynki. Będąca główną dominantą XIV-wieczna
cylindryczna wieża, nakryta stożkowym dachem,
jest najcenniejszą pozostałością gotyckiej warowni. Jej zwieńczenie z półkolistymi oknami pochodzi
z przełomu XIX i XX wieku. Dzięki podwyższeniu jej
w XVI wieku, ma obecnie 25 m wysokości. Warte
uwagi są również budynek bramy z półkoliście zamkniętym przejazdem, prowadzącym na dziedziniec oraz barokowa kaplica z zachowanym sklepieniem kolebkowym z lunetami. Obecnie zamek
jest niedostępny dla zwiedzających i można go
zobaczyć jedynie z zewnątrz, istnieją jednak plany
jego odrestaurowania i udostępnienia turystom.
Kolejną charakterystyczną budowlą w Karłowicach
jest Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła
pochodzący z ok. 1500 r. Obecny, neogotycki styl
został mu nadany w wyniku przebudowy jaka miała miejsce u schyłku XIX w. Z poprzedniego kościoła o konstrukcji szkieletowej zachował się jedynie
ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Nieopodal
świątyni odnaleźć można pozostałości cmentarza
ewangelickiego.

Współrzędne GPS

N 50º 52’ 29,56” E 17 º 42’ 41,9”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Pomnikowe dęby przy drodze z Karłowic do Kuźnicy Katowskiej

Pisząc o Karłowicach nie można nie wspomnieć
wybitnego naukowca-pszczelarza, księdza Jana
Dzierżona, obdarowanego przydomkiem „Kopernik ula”. Jan Dzierżon (1811-1906) pochodził
z powiatu kluczborskiego, z rodziny polskiego
kmiecia. Po ukończeniu studiów teologicznych
w 1835 roku zamieszkał w Karłowicach i został
tu proboszczem. Będąc plebanem budował
wiernych swymi kazaniami. Jego pogrzebowe
i weselne przemówienia, mające swoisty ludowy
charakter, trafiały nawet do innowierców. Ksiądz
Jan Dzierżon jako pierwszy wprowadził uprawę
łubinu na piaszczystych gruntach wokół Karłowic
i wkrótce w jego ślady poszli inni mieszkańcy.
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Światową sławę ksiądz Jan Dzierżon osiągnął
jednak jako pszczelarz, podejmując badania nad
zachowaniem i anatomią tych miododajnych owadów, które stały się jego życiową pasją. Był on autorem wielu cennych prac dotyczących pszczelarstwa, konstruktorem ula o ruchomych plastrach
oraz odkrywcą dzieworództwa u pszczół. Właśnie
to odkrycie przyniosło mu sławę w całej Europie.
W pobliżu opisywanego wcześniej kościoła, przy
ul. Kościelnej 7, można zobaczyć pochodzący
z 1864 roku dom, w którym ksiądz Jan Dzierżon
przez wiele lat mieszkał. Pamiątką tego są dwie tablice informacyjne – niemiecka z 1925 roku oraz
nowsza w języku polskim.

Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła

Wyjeżdżając z Karłowic w kierunku Kuźnicy Katowskiej, można podziwiać rosnące przy drodze
kilkusetletnie dęby, będące pomnikami przyrody.
Drzewa te należą do jednych z najokazalszych
w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Trafić do
Karłowic można kierując się zielonym szlakiem
turystycznym.

Dom, w którym mieszkał ks. Jan Dzierżon

Nieopodal Karłowic leży nieco zapomniana osada Wapienniki, która jest przysiółkiem Karłowic.
Nazwa jej jest związana z występowaniem w tym
miejscu wychodni margli i wapieni marglistych.
Jest to duża ciekawostka geologiczna, gdyż są to
najdalej na północny zachód wysunięte wychodnie tych skał w województwie opolskim, oddalone od ich zwartego występowania w rejonie
Opola o ok. 25 km.

Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Studzionka
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12. Studzionka
H

istoria mówi, iż w XVIII w. niejaki Szymon Soppa z Masowa, po wypiciu wody z tutejszego
źródła wyleczył się z trapiących go chorób i dolegliwości . Wkrótce w to miejsce zaczęli schodzić
się inni potrzebujący ludzie w nadziei odzyskania
zdrowia. Na okolicznych drzewach pojawiły się
dziękczynne wota - krzyże i obrazy. Przypadki
innych cudownych uzdrowień skłoniły miejscową
ludność do postawienia w tak ważnym miejscu
dziękczynnej kaplicy Matce Boskiej. Jednak na budowę zgody nie wyraził miejscowy leśniczy. Zmienił jednak zdanie, gdy po ciężkiej chorobie utracił wzrok, a następnie kiedy żaden lekarz nie był
mu w stanie pomóc, wyzdrowiał pijąc wodę właśnie z tego źródła. Przez blisko 300 lat kapliczką,
w miejscu nazwanym z czasem Studzionką, opiekowała się rodzina Soppów. Od 1998 r. pieczę
nad nią przejęła parafia w Łubnianach. Dokonano remontu budynku kaplicy kryjącej studnię, zadbano o otoczenie. Według niektórych, w miejscu
gdzie stoi Studzionka krzyżują się linie bioenergetyczne sprzyjające aurze tego miejsca. Warto
zobaczyć także schemat umieszczony na ścianie kaplicy, udowadniający, że znajduje się ona
w miejscu przecięcia hipotetycznych linii łączących
kościoły w najbliższej okolicy. Do Studzionki nadal
pielgrzymują wierni ze Śląska, odbywają się tu

Droga wiodąca do Studzionki

nabożeństwa oraz koncerty religijne. Studzionka
znajduje się na północ od miejscowości Dąbrówka Łubniańska, przy niebieskim szlaku turystycznym. Wędrówkę do niej urozmaicają piękne bory
sosnowe oraz częściowo odsłonięta, okazała wydma, opisana w innym miejscu tego przewodnika.

Woda jest niezbędna do życia
i wchodzi w skład wszystkich organizmów żywych, stanowi np. 60%
naszych własnych ciał. Ale jej ilość
może czasem nawet zaskoczyć arbuz, ogórek, pomidor, truskawki
czy sałata zawierają w sobie znacznie ponad 90% wody (mleko ma jej
88%), czyli można by powiedzieć
nawet „Napiję się pomidora” i nie
byłoby to dalekie od prawdy.

Współrzędne GPS

N 50º 48’ 9,48” E 18 º 0’ 1,73”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Grodzisko w Krzywej Górze, widoczny
kopiec, fosa i wał obronny

Paprotka zwyczajna porastająca
wzniesienia grodzisk
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Średniowieczne grodziska i ich pozostałości to obiekty często badane z zastosowaniem tzw. archeologii lotniczej. Polega
ona na poszukiwaniu i analizie stanowisk
archeologicznych z wykorzystaniem zdjęć
lotniczych. Wiele obiektów będących śladami dawnej działalności człowieka, które
nie są już widoczne z powierzchni ziemi,
ukazują swe kształty i zarysy dopiero
„z lotu ptaka”.

Grodzisko w Murowie z fosą wypełnioną wodą

13. Średniowieczne grodziska
N

a terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego możemy napotkać ślady średniowiecznego osadnictwa w postaci grodzisk i pozostałości
po nich. Najbardziej okazałe budowle tego typu
znajdują się w okolicy miejscowości Krzywa Góra
i Murów. Pierwsza z nich położona jest na planie
owalu o długości ponad 100 m i szerokości ponad
80 m i jest średniowieczną, słowiańską warownią
z XIII w. Warownia otoczona była wałem, który od
strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej był podwójny. Wał ten otacza stożek, którego zbocza opadają dość stromo ku fosie okalającej grodzisko ze wszystkich stron. Obecnie fosa
jest miejscami zniekształcona, natomiast sam wał
dotrwał do dzisiejszych czasów w bardzo dobrym
stanie. Od strony zachodniej zachowała się w nim
przerwa obramowana dwoma wałami, stanowiącymi dodatkowe zabezpieczenie dla zlokalizowanej niegdyś w tym miejscu bramy. Nieopodal grodziska płynie rzeka Budkowiczanka, która dawała
jego mieszkańcom dodatkową ochronę - związane z nią bagna i rozlewiska, będące skuteczną zaporą dla niechcianych gości. Ponadto rzeka pełniła w ówczesnych czasach rolę drogi, którą ludzie
mogli się przemieszczać przy pomocy łodzi. Rzeka
dawała również pożywienie, m.in. ryby, zatem taka
lokalizacja grodziska nie była przypadkowa i niosła

za sobą wiele korzyści. Potwierdza to usytuowanie drugiej budowli tego typu w okolicy Murowa,
również położonej nad rzeką Budkowiczanką
(oba grodziska w linii prostej dzieli ok. 7 km.). Ma
ona formę znacznych rozmiarów kopca, będącego pozostałością średniowiecznego grodziska
pochodzącego z XIII—XIV w. Prowadzone tu badania archeologiczne wykazały, że grodzisko to
było wykorzystywane długotrwale i intensywnie.
Na jego zboczach występuje chroniona paprotka
zwyczajna, której kłącza w medycynie ludowej były
wykorzystywane do leczenia gruźlicy. Kopiec otoczony jest wypełnioną wodą fosą, w której możemy zobaczyć okrężnicę bagienną, wodną roślinę
o charakterystycznych kwiatostanach.

Tak mogły wyglądać grodziska w okresie świetności

Współrzędne GPS

Krzywa Góra: N 50º 52’ 6,41” E 17 º 51’ 27,48”
Murów: N 50º 52’ 13,34” E 17 º 57’ 21,62”
Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
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Baza noclegowa SPK
Gmina Pokój
Buffalo Ranch
Dąbrówka Dolna, ul. Święcińska 49
46-034 Pokój
tel. 77 427 60 00, 604 568 671
www.buffaloranch.com.pl
Motel „Zajazd pod Borem”
ul. Namysłowska 28
46-034 Pokój
tel. 77 469 30 94
Wioska Indiańska Hocioka
Dąbrówka Dolana, ul. Święcińska 49
46-034 Pokój
tel. 601 491 765
www.indianieopole.pl
Gmina Popielów
Agroturystyka „Lewandówka” J. R. Gorek
Stare Kolnie, ul. Zawadzkiego 1
tel. 77 469 25 98, 606 151 256
www.lewandowka.org
Restauracja Popielanka
ul. Dworcowa 27
46-090 Popielów
tel. 77 469 20 19, 694 714 721
www.popielanka.pl
Gościnne gospodarstwo M. F. Sobota
Popielów, ul. Dworcowa 53
tel. 77 427 57 60, 669 16 62 42
Gmina Murów
„Chata w lesie”
Kęszyce 7, 46-030 Murów
tel. 77 455 93 74, 601 475 554
www.chatawlesie.pl
„Zacisze leśne u Huberta”
Kęszyce 3, 46-030 Murów
tel. 77 546 71 08, 603 799 351
www.zacisze-lesne.pl
Gospodarstwo agroturystyczne J.G. Kania
Stare Budkowice/Grzęda
ul. Zagwiździańska 29, 46-030 Murów
tel. 77 421 00 80
Restauracja i hotel „U Enzo”
Murów, ul. Wolności 17b
tel. 77 421 41 70
www.enzo.opole.pl
Gmina Świerczów
Stadnina koni Z.Sobecki
Przygorzele 7, 46-112 Świerczów
tel. 77 419 61 71
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Gmina Łubniany
Hotel „Berpol” – Brynica
ul. Kwiatowa 2, 46-024 Brynica
tel. 77 427 05 15, 696 449 993
www.berpol.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne,
stadnina koni „Kalinówka”
ul. Szkolna 13, 46-024 Dąbrówka Łubniańska, Łubniany
tel. 668 193 622, 728 994 365
www.kalinowka.pl
Wypoczynkowa Turystyka Konna „Kawalkada”
Kobylno ul. Wiejska 53
tel. 518 972 481
www.kawalkada.org
Gospodarstwo Agroturystyczne „Agrorelaks”
ul. Leśna 12, 46-024 Brynica,
tel. 77 421 56 48, 600 336 437
www.agrorelaks.com.pl
Gmina Lubsza
Babskie Ranczo Nauka jazdy konnej dla kobiet.
Śmiechowice 16, 49-314 Lubsza
tel. 77 411 96 21, 607 887 630
www.babskieranczo.pl
Sielska Woda
Łowisko komercyjne oraz domki letniskowe.
Ośrodek położony jest pomiędzy miejscowościami
Lubsza i Dobrzyń.
tel. 512 087 555
Gmina Kluczbork
Hotel i Restauracja „Nad Stawem”
Bogacica, pl. Targowy 1
tel. 77 414 86 67
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl
Zagroda Leśna nad Stobrawą J. S. K. Kochalscy
Chocianowice 335, 46-280 Lasowice Wielkie
tel. 604 808 271, 694 578 744
www.zagroda-lesna-nad-stobrawa.strefa.pl
Brzeg
Muzeum Piastów Śląskich
Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg
tel. 77 401 91 00
www.zamek.brzeg.pl
Hotel Arte
Plac Zamkowy 8, 49-300 Brzeg
tel. 77 424 02 90, 77 404 74 90
www.hotelarte.pl
„Villa Romeo”
ul. Łokietka 26, 49-300 Brzeg
tel. 77 416 13 86, 508 259 324
hotel-romeo.pl
Hotel Piast
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg
tel. 77 416 20 27, 77 416 20 28
www.piast.strefa.pl
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Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Oddział w Górze św. Anny
ul. Leśnicka 10
47-154 Góra św. Anny
tel./fax (77) 461-50-74
e-mail: gsa@zopk.pl

Oddział w Ładzy
ul. Reymonta 3
46-034 Pokój
tel./fax (77) 469-35-50
e-mail: spk@zopk.pl

Oddział w Pokrzywnej
Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek
tel./fax (77) 439-75-48
e-mail: go@zopk.pl

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

