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Do najrzadszych i najbardziej 
interesujących gatunków roślin 
występujących na Śląsku Opol-
skim zaliczyć należy m.in.: 

Długosz królewski 
– okazała paproć, jedna z najwyż-

szych w Polsce. Ponoć wczesnym latem 
masowo siadają na niej robaczki świę-
tojańskie. Dało to początek legendzie 
o kwiecie paproci.

Len austriacki 
– występuje w miejscach suchych 

i nasłonecznionych. W Ligocie Dol-
nej len austriacki został po raz pierwszy 
odnaleziony w murawach porastających 
stare wykopy pod autostradę, a obecnie 
po wybudowaniu autostrady A4 rozprze-
strzenił się na nowopowstałe skarpy. 

Lindernia mułowa 
– pojawia się w miejscach zalewanych 

przez rzeki i na dnach wysychających sta-
wów. Zagrożeniem dla tego gatunku jest 
intensywna gospodarka rybacka na sta-
wach hodowlanych, która nie dopuszcza 
do powstania odpowiednich siedlisk. 

Kotewka orzech wodny 
– jej owocem jest duży orzech z czte-

rema rogami zakończonymi ostrymi 
harpunami umożliwiającymi jego zako-
twiczenie na dnie. Na Opolszczyźnie 
występuje w kilkunastu miejscach. Naj-
groźniejszym dla niej jest wprowadza-
nie roślinożernych gatunków ryb, np. 
amura białego. 

Kruszczyk drobnolistny 
– storczyk o drobnych liściach, osią-

gający 5 do 15 cm wysokości. Rośnie 
w lasach liściastych, szczególnie buko-
wych. W województwie opolskim wystę-
puje w okolicach Kamienia Śląskiego oraz 
ostatnio na Górze Szpicy koło Gogolina. 

Niewątpliwie najbardziej zna-
czącymi w ochronie przyrody tego 
regionu grupami zwierząt są ptaki 
i nietoperze oraz płazy, gady i bez-
kręgowce. Najciekawsze z nich to 
m.in.:

Pachnica dębowa 
– bardzo rzadki w Polsce gatunek 

chrząszcza, spotykany na starych drze-
wach, głównie dębach. Na Opolszczyźnie 
stwierdzony m.in. w Stobrawskim Parku 
Krajobrazowym oraz w dolinie Małej 
Panwi koło Zawadzkiego.

Gniewosz plamisty 
– gatunek należący do węży dusi-

cieli. Spotykany w okolicach Góry Świę-
tej Anny, Gogolina, Górażdzy, Strzelec 
Opolskich oraz w Dolinie Małej Panwi.

Bielik 
– gniazduje nielicznie w dużych kom-

pleksach leśnych, m.in. w Stobrawskim 

Parku Krajobrazowym. Ten orzeł jest 
symbolem naszego kraju.

Derkacz 
– gatunek ptaka zagrożony w skali 

światowej. Spotykany na podmokłych 
łąkach. Na Śląsku Opolskim notowany 
na rozproszonych stanowiskach w doli-
nach rzek, m.in. Odry i Małej Panwi.

Bóbr 
– największy z naszych gryzoni wystę-

pował na Śląsku Opolskim jeszcze na 
przełomie XV i XVI w. Wymarł z powodu 
pozyskiwania futer, mięsa oraz piżma. 
Dopiero w 1996 r. przeprowadzono rein-
trodukcję bobra w Dolinie Widawy koło 
Namysłowa, a później w Dolinie Bud-
kowiczanki, Złotego Potoku w Górach 
Opawskich. Część bobrów migro-
wała, bo pojawiły się m.in. w okolicach 
Pokoju oraz w Dolinach Małej Panwi 
i jej dopływu Libawy. Obecnie spoty-

kany jest bardzo często w większości rzek 
w naszym regionie.

Suseł moręgowany 
– do niedawna w Polsce gatunek 

wymarły. W 2005 r. został reinroduko-
wany z powodzeniem w okolice Kamienia 
Śląskiego, gdzie były jego ostatnie natu-
ralne populacje.
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