
na Opolszczyźnie
Stan różnorodności biologicznej

Rola opolskich parków krajobrazowych 
w ochronie różnorodności biologicznej 

W województwie opolskim występuje większość krajowych form 

ochrony przyrody, które mają za zadanie chronić różnorodność 

biologiczną. Jedyną formą, której brakuje w tym regionie jest park 

narodowy. Ekologiczny system wielkoprzestrzennych obszarów 

chronionych województwa opolskiego utworzono w 1988 r. 

Powołano wówczas dwa parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy 

Góry Opawskie i Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny. 

W 1999 r. utworzono Stobrawski Park Krajobrazowy.

Najciekawsze 
opolskie rezerwaty 
– Staw Nowokuźnicki i Smolnik, 
chroniące stanowisko kotewki 
orzecha wodnego,
– Kamieniec, w którym 
chroniona jest m.in. bogata 
roślinność torfowiskowa 
w dolinie Budkowiczanki,  
– Srebrne Źródła, chroniący 
malownicze źródło otoczone 
lasami liściastymi,
– Biesiec i Cicha Dolina 
z cennymi lasami liściastymi
- rezerwaty geologiczne:  
Nad Białką i Góra Świętej Anny.

Ekoszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej

regionie dotychczas utworzono 
36 rezerwatów przyrody, w tym 
dwa rezerwaty ścisłe – flory-

styczne: Ligota Dolna i Góra Gipsowa. 
Większość tego typu obiektów to rezer-
waty leśne. Na terenie województwa opol-
skiego utworzono dotychczas 7 obszarów 
chronionego krajobrazu: Mokre-Lewice, 
Wronin-Maciowakrze, Las Głubczycki, 
Otmuchowsko-Nyski, Łęg Zdzieszowicki, 
Bory Niemodlińskie oraz Lasy Stobraw-
sko-Turawskie. Jednym z najciekawszych 
jest Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy 
Stobrawsko-Turawskie położony w cen-
tralnej i zachodniej części województwa 
opolskiego. 

W województwie opolskim utwo-
rzono 8 zespołów przyrodniczo-krajobra-
zowych, z czego jednym z najcenniejszych 
jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
Pod Dębami. Przedmiotem ochrony jest 
kompleks leśny w dolinie Małej Panwi. 

Celem ochrony jest zachowanie 
terenu ze względu na unikalne walory 
krajobrazowe, bogaty zespół roślinny 
i miejsce występowania wielu rzadkich 
gatunków zwierząt. Atrakcję krajobra-

zową stanowi tu meandrująca rzeka z licz-
nymi zakolami i zróżnicowanymi brze-
gami. 

Jedyne dotychczas zatwierdzone sta-
nowisko dokumentacyjne przyrody nie-
ożywionej na terenie województwa opol-
skiego to stanowisko dokumentacyjne 
przyrody nieożywionej Trias w Krasie-
jowie, w którym znajdują się słynne na 
całym świecie skamieniałe kości triaso-
wych kręgowców.

W

dolina Stobrawy
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