
ała ta zielona masa wypełnia 
malownicze doliny Odry oraz 
Stobrawy, jej prawego dopływu, 

i rzek należących do jej zlewiska: Brynicy, 
Budkowiczanki, Bogacicy, Żydówki. Pra-
wie 40 gatunków chronionych roślin 
i tyle samo bardzo rzadko występują-
cych, decyduje o unikatowym charakte-
rze kompleksu. 

Oprócz rzek, obszar parku obfituje 
w stawy hodowlane i starorzecza. Cie-
kawa jest geologiczna geneza powsta-
nia większości stawów rybnych w oko-
licach Krogulnej, Pokoju czy Krzywej 
Góry. Początkowo były to typowe zasto-
iska wodne, które powstały dzięki zale-
ganiu nieprzepuszczalnych iłów trze-
ciorzędowych. Jednak już kilka stuleci 
później właściciele tych terenów zaczęli 
je zarybiać. Dzisiaj okolica ma rozwi-
niętą gospodarkę rybacką, gdzie oprócz 
karpia hoduje się szczupaki, sandacze, 
amury, a nawet węgorze. Zarybione 
akweny, szczególnie te śródleśne, poło-
żone z dala od szlaków komunikacyj-
nych i ludzkich siedzib, stanowią atrak-
cyjne łowiska dla rzadkich ptaków, m.in. 
bąka, bączka, rybołowa, bielika, krwa-
wodzioba. 

Wszystkie rezerwaty Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego znajdują się w jego 
zachodniej części. Są to rezerwaty leśne: 

- Leśna Woda, w którym chroni się 
fragmenty lasu mieszanego naturalnego 
pochodzenia,

- Śmiechowice, który patronuje idei 
zachowania 200-letnich modrzewi euro-
pejskich

- Lubsza, najpiękniejszy i zarazem naj-
lepiej dostępny, w którym można podzi-
wiać stare okazy olbrzymich buków, a nie-
które partie lasu mają niemal puszczań-
ski charakter.

Te fragmenty drzewostanu stanowią 
część dawnych lasów Puszczy Śląskiej, 

należącej do piastowskich książąt brze-
skich. Występują tu rzadkie gatunki pta-

ków, takie jak siniak, dzięcioł zielonosiwy 
i muchołówka białoszyja. 

Obejmuje część doliny Odry oraz Borów Stobrawsko-Turawskich. 

Głównym jego bogactwem są lasy stanowiące 78% obszaru parku.

C

Stobrawski
Park Krajobrazowy

170 – tyle gatunków ptaków lądowych 
i wodno-błotnych żyje w parku, 
w tym kilkanaście rzadkich 
i zagrożonych wyginięciem.  
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dzięcioł zielonosiwy muchołówka białoszyja

w dolinie Odry


