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7. PRZYRODA

Województwo dolnoœl¹skie jest regionem o wyso-
kich walorach przyrodniczych zarówno w krajowym, jak
i europejskim systemie ekologicznym.

Podstaw¹ prawn¹ do ochrony œrodowiska przyrod-
niczego w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Okreœla ona cele, zasady i formy
ochrony przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej. Ochrona przy-
rody polega na zachowaniu, zrównowa¿onym u¿ytko-
waniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i sk³adników
przyrody, a cele realizowane s¹ m. in. poprzez obejmo-
wanie zasobów przyrody i jej sk³adników formami
ochrony przewidzianymi ustaw¹ lub przepisami szcze-
gó³owymi. 

Poddanie pod ochronê nastêpuje przez tworzenie
parków narodowych, uznawanie okreœlonych obszarów
za rezerwaty przyrody, tworzenie parków krajobrazo-
wych, wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu,
obszarów Natura 2000, wprowadzanie ochrony gatun-
kowej roœlin i zwierz¹t, ustanawianie pomników przyro-
dy, stanowisk dokumentacyjnych, u¿ytków ekologicz-
nych i zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych. 

Obszar województwa dolnoœl¹skiego charakteryzuje
siê wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowy-
mi, czego potwierdzeniem jest liczba i powierzchnia ob-
jêtych ochron¹ prawn¹ obszarów i obiektów, obejmuj¹-
cych ró¿norodne elementy przyrodnicze. Na obszarze
województwa dolnoœl¹skiego wystêpuj¹, poza stanowi-
skami dokumentacyjnymi, wszystkie formy ochrony
przyrody. Obszary chronione na terenie województwa
dolnoœl¹skiego zajmuj¹ ponad 20% powierzchni ca³ko-
witej województwa. 

Niektóre tereny s¹ objête jednoczeœnie ró¿nymi for-
mami ochrony przyrody np. w granicach Parku Krajo-
brazowego „Dolina Baryczy” znajduje siê kilka rezerwa-
tów przyrody i dwa obszary Natura 2000. Obszar Spe-
cjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy”
w 94% pokrywa siê ze Specjalnym Obszarem Ochrony
siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Barycz¹”, w ca³oœci
mieœci siê w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”
i obejmuje swoim zasiêgiem obszary rezerwatów przy-
rody: „Olszyny Niezgodzkie” oraz „Stawy Milickie”. 

Parki narodowe to obszary wyró¿niaj¹ce siê szcze-
gólnymi wartoœciami przyrodniczymi, naukowymi, spo-
³ecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 1000 ha, na którym ochronie podlega
ca³a przyroda oraz walory krajobrazowe. Na terenie na-
szego województwa utworzono dwa parki narodowe. 

Karkonoski Park Narodowy zosta³ utworzony
w 1959 r. i obejmuje najwy¿szy w Sudetach zwarty ma-
syw górski o powierzchni 5 573,3 ha. O wartoœci przy-
rodniczej Parku decyduj¹ przede wszystkim obszary
po³o¿one na wysokoœci powy¿ej 800 m n.p.m., tj. regiel
górny, piêtro alpejskie i subalpejskie, gdzie zdo³a³a wy-
kszta³ciæ siê roœlinnoœæ alpejska. Charakterystyczne dla
Karkonoszy s¹ granitowe formy skalne (np. Koñskie
£by, Pielgrzymy i S³onecznik), powsta³e w wyniku dzia-
³alnoœci lodowca kot³y lodowcowe, wa³y morenowe i je-
ziora (np. Wielki i Ma³y Staw), ³awice rumoszu skalne-
go i go³oborza (np. stoki Œnie¿ki i Wielkiego oraz Ma³e-
go Szyszaka), a tak¿e torfowiska wystêpuj¹ce na wierz-
chowinach i na zboczach (np. na równi pod Œnie¿k¹).
Flora Karkonoszy liczy oko³o 650 gatunków roœlin na-

Tabela 7.1. Formy ochrony przyrody na terenie województwa dolnoœl¹skiego (stan na koniec 2008 r.)

Fot. 7.1. PaŸ królowej (Papilio machaon) 
(fot. Miros³aw Sikorski)
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Aczyniowych, 450 gatunków mszaków i 400 gatunków
porostów. Pe³nej ochronie podlega 40 gatunków, wœród
nich relikty i endemity, jak np. skalnica bazaltowa,
dzwonek karkonoski. Fauna Karkonoszy jest bogata,
a ciekawymi przedstawicielami ptaków s¹: p³ochacz
halny, drozd obro¿ny, w³ochatka, sóweczka, cietrzew. 

Park Narodowy Gór Sto³owych utworzono w 1993 r.
na bazie istniej¹cego wczeœniej parku krajobrazowego.
Powierzchnia Parku wynosi 6 340,37 ha. Góry Sto³owe
s¹ jedynymi w naszym kraju górami p³ytowymi. Ich od-
rêbnoœæ wynika zarówno z budowy geologicznej, jak
i niezwykle oryginalnego ukszta³towania. Osobliwoœci¹
Gór Sto³owych s¹ formy skalne o fantastycznych kszta³-
tach w postaci grzybów, wie¿, maczug, kolumn i skal-
nych labiryntów. Szata roœlinna Gór Sto³owych nale¿y
do piêtra regla dolnego. Szata leœna Parku (93,42%)
w przewa¿aj¹cej czêœci jest sztucznego pochodzenia
i odznacza siê ubogim sk³adem gatunkowym. Na tere-
nie Parku i w jego najbli¿szym otoczeniu stwierdzono
44 chronione gatunki roœlin naczyniowych, w tym 35
chronionych ca³kowicie i 9 objêtych ochron¹ czêœcio-
w¹. Poza tym roœnie tu obecnie 13 gatunków (w tym
5 prawnie chronionych i dwa zdzicza³e z uprawy) ujê-
tych w „Polskiej czerwonej ksiêdze” gatunków zagro¿o-
nych wyginiêciem w Polsce. Szczególnymi walorami
florystycznymi i krajobrazowymi charakteryzuje siê te-
ren Szczeliñca Wielkiego, B³êdnych Ska³ i Wielkiego
Torfowiska Batorowskiego. 

Rezerwaty przyrody to obszary obejmuj¹ce zacho-
wane w stanie naturalnym lub ma³o zmienionym eko-
systemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a tak¿e siedli-
ska roœlin, zwierz¹t i grzybów oraz twory i sk³adniki
przyrody nieo¿ywionej, wyró¿niaj¹ce siê szczególnymi
wartoœciami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi
lub walorami krajobrazowymi. 

W województwie dolnoœl¹skim znajduje siê 66 rezer-
watów przyrody o ³¹cznej powierzchni 10 504,3 ha, co
stanowi 0,52% powierzchni województwa. Rezerwaty
dolnoœl¹skie s¹ bardzo zró¿nicowane i to zarówno pod
wzglêdem wielkoœci (np. powierzchnia rezerwatu „Tor-
fowisko pod Wêgliñcem” wynosi 1,35 ha, natomiast re-
zerwat ornitologiczny „Stawy Milickie” ma powierzchniê

5 324,31 ha), jak równie¿ g³ównego przedmiotu ochro-
ny. Ponad po³owa to rezerwaty leœne, chroni¹ce lasy
zbli¿one do naturalnych, m.in. lasy bukowe, olszyny, la-
sy liœciaste o charakterze gr¹du i ³êgu czy lasy reglowe
o charakterze puszczañskim. Ponadto liczn¹ grupê sta-
nowi¹ rezerwaty florystyczne, chroni¹ce stanowiska ro-
œlin rzadkich i chronionych, oraz rezerwaty torfowisko-
we, chroni¹ce torfowiska przejœciowe i wysokie z rzad-
kimi roœlinami torfowiskowo-bagiennymi. Swoj¹ repre-
zentacjê maj¹ te¿ rezerwaty krajobrazowe, faunistyczne
i przyrody nieo¿ywionej, wœród których s¹ obiekty
szczególnie cenne z uwagi na wyj¹tkowe walory przy-
rodnicze, tj. „Jaskinia NiedŸwiedzia” i „Stawy Milickie”. 

Poni¿ej przedstawiono syntetyczny opis poszcze-
gólnych rezerwatów przyrody, z podzia³em na typy: 
� rezerwaty leœne: 

– „B³yszcz” (54,46 ha) – po³o¿ony w gminie Kuni-
ce. Celem ochrony jest zachowanie lasów gr¹do-
wych, ³êgowych oraz bogatych florystycznie pod-
mok³ych ³¹k z rzadkimi i chronionymi gatunkami ro-
œlin i zwierz¹t, w tym wielu gatunków ptaków lêgo-
wych. Utworzony w 2001 r. 
– „Brekinia” (2,28 ha) – po³o¿ony w gminie Pro-
chowice. Celem ochrony jest zachowanie jedynego
poza terenami górskimi stanowiska jarzêbu brekini.
Utworzony w 1993 r. 

Tabela 7.2. Rezerwaty przyrody na terenie województwa dolnoœl¹skiego (stan na koniec 2008 r.)

Fot. 7.2. Szrenica (fot. Micha³ B³achuta)
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A– „Buczyna Jakubowska” (19,54 ha) – po³o¿ony
w gminie Radwanice. Celem ochrony jest zachowa-
nie unikatowych fragmentów starych lasów buko-
wych na Wzgórzach Dalkowskich, zró¿nicowanych
lasów liœciastych z grupy gr¹dów i ³êgów z szere-
giem chronionych gatunków flory i ornitofauny.
Utworzony w 2001 r. 
– „Buczyna Piotrowicka” (171,27 ha) – po³o¿ony
w gminie Gromadka. Celem ochrony jest zachowa-
nie ekosystemu lasu bukowego, bêd¹cego ostoj¹
rzadkich i chronionych gatunków roœlin i zwierz¹t.
Utworzony w 2002 r. 
– „Buczyna storczykowa na Bia³ych Ska³ach” (8,76
ha) – rezerwat leœno-faunistyczny po³o¿ony w gminie
Œwierzawa. Celem ochrony jest zachowanie fragmen-
tów ¿yznych buczyn sudeckich i ciep³olubnych bu-
czyn storczykowych wraz z ca³¹ ró¿norodnoœci¹ flory,
fauny i obiektów przyrody nieo¿ywionej na tym ob-
szarze. Utworzony w 2001 r.
– „Buki Sudeckie” (174,42 ha) – po³o¿ony w gmi-
nie Bolków. Celem ochrony jest zachowanie zbioro-
wiska leœnego reprezentuj¹cego bogaty florystycz-
nie las bukowy. Utworzony w 1993 r. 
– „Bukowa Kalenica” (28,8 ha) – rezerwat leœno-
-florystyczny po³o¿ony w gminie Bielawa, utworzo-
ny w 1962 r., w celu zachowania fragmentu pierwot-
nego lasu bukowego typu „kwaœnej” buczyny su-
deckiej z licznymi gatunkami prawnie chronionymi. 
– „Cisowa Góra” (18,9 ha) – po³o¿ony w gminie
Bardo Œl¹skie, utworzony w 1953 r., w celu ochro-
ny licznego zgrupowania cisów na pó³nocnym stoku
Góry Buczek. 
– „Cisy” (19,6 ha) – po³o¿ony w gminie Bardo Œl¹-
skie, utworzony w 1954 r., w celu ochrony natural-
nego stanowiska cisa w œrodkowowschodniej grani-
cy jego zasiêgu w Polsce. 
– „Czarne Stawy” (124,46 ha) – po³o¿ony w gminie
Chocianów. Utworzony w 2006 r. w celu ochrony
fragmentu borów bagiennych oraz roœlinnoœci torfo-
wiskowej wraz z licznymi gatunkami roœlin i zwierz¹t
chronionych, rzadkich i zagro¿onych wyginiêciem. 
– „Dalkowskie Jary” (36,12 ha) – po³o¿ony w gmi-
nie Gaworzyce. Celem ochrony jest zachowanie
fragmentów lasu mieszanego o cechach zespo³u na-
turalnego. Utworzony w 1972 r. 

– „Gola” (11,7 ha) – po³o¿ony w gminie Miêdzy-
bórz, chroniony ze wzglêdu na naturalny bór mie-
szany z wyspowym stanowiskiem jod³y na jej pó³-
nocno-zachodniej granicy naturalnego zasiêgu.
Utworzony w 1954 r. 
– „Góra Mi³ek” (141,39 ha) – po³o¿ony w grani-
cach administracyjnych miasta Wojcieszów. Celem
ochrony jest zachowanie charakterystycznego dla
Sudetów fragmentu regla dolnego na pod³o¿u wa-
piennym wraz z wystêpuj¹cymi tu naturalnymi ze-
spo³ami roœlinnymi i bogat¹ faun¹ bezkrêgowców.
Utworzony w 1994 r. 
– „Gr¹dy ko³o Posady” (5,27 ha) – po³o¿ony w gmi-
nie Bogatynia. Celem ochrony jest zachowanie frag-
mentu naturalnych gr¹dów, w tym gr¹du lipowo-klo-
nowego z typowym dla fitocenoz tego typu sk³adem
florystycznym. Utworzony w 2002 r. 
– „Kanigóra” (4,36 ha) – po³o¿ony w gminie O³a-
wa, z fragmentem dobrze zachowanego wielogatun-
kowego lasu ³êgowego o cechach zespo³u natural-
nego, charakterystycznego dla doliny Odry. Utwo-
rzony w 1958 r. 
– „Las Bukowy w Skarszynie” (23,7 ha) – po³o¿ony
w gminie Trzebnica, utworzony w 1980 r. w celu za-
chowania fragmentu naturalnego lasu bukowego. 
– „£êg Korea” (79,29 ha) – po³o¿ony w gminach
Œcinawa i Prochowice. Celem ochrony jest zachowa-
nie ³êgu jesionowo-wi¹zowego, bêd¹cego siedli-
skiem unikatowej awifauny oraz wielu gatunków ro-
œlin objêtych ochron¹. Utworzony w 2001 r. 
– „£êgi Ÿródliskowe k. Przemkowa” (140,22 ha) –
po³o¿ony w gm. Przemków. Celem ochrony jest
kompleks lasów ³êgowych oraz gr¹dów i olsów z du-
¿¹ liczb¹ Ÿródlisk, wysiêków i gêst¹ sieci¹ strumieni,
bêd¹cy siedliskiem roœlin chronionych oraz rzadkich
gatunków ptaków. Utworzony w 2002 r. 
– „Nad Grobl¹” (87,84 ha) – po³o¿ony w gminie
Paszowice, utworzony w 2001 r., w celu zachowania
jednego z najwiêkszych w Polsce skupieñ drzewia-
stych form brekini wystêpuj¹cych na stanowiskach
naturalnych, na zboczach zbudowanych ze ska³ wul-
kanicznych, z licznymi gatunkami roœlin chronio-
nych. 
– „Nowa Morawa” (22,2 ha) – po³o¿ony w gminie
Stronie Œl¹skie, ma na celu zachowanie stanowiska
cennej odmiany œwierka rasy rodzimej. Utworzony
w 1971 r. 
– „Olszyny Niezgodzkie” (74,28 ha) – po³o¿ony
w gminie ¯migród, utworzony w 1987 r., w celu
ochrony naturalnych lasów bagiennych w zasiêgu
rzeki £ugi. 
– „Ponikwa” (8,32 ha) – po³o¿ony w gminie Kuni-
ce. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych la-
sów gr¹dowych, ³êgowych i olsowych z licznymi
Ÿródliskami i strumieniami, bêd¹cych miejscem wy-
stêpowania unikatownych gatunków roœlin i zwie-
rz¹t. Utworzony w 2001 r. 

Fot. 7.3. £yska (Fulica atra) (fot. Renata Wêgrzyn)
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A– „Prze³omy pod Ksi¹¿em ko³o Wa³brzycha”
(231,41 ha) – po³o¿ony na terenie miast Wa³brzych
i Œwiebodzice. Przedmiotem ochrony s¹ walory kra-
jobrazowe (prze³omowe odcinki rzeki Pe³cznicy
i strumyka Szczawnik) wraz z ca³¹ ró¿norodnoœci¹
flory i fauny. Utworzony w 2000 r. 
– „Puszcza Œnie¿nej Bia³ki” (124,7 ha) – po³o¿ony
w gminie Stronie Œl¹skie, utworzony 1963 r., w ce-
lu zachowania fragmentu pierwotnego lasu natural-
nego o charakterze puszczañskim w piêtrze reglo-
wym. 
– „Radzi¹dz” (8,26 ha) – po³o¿ony w gminie ¯mi-
gród, obejmuj¹cy las liœciasty o charakterze gr¹du
europejskiego. Utworzony w 1954 r. 
– „Skarpa Storczyków” (65,17 ha) – po³o¿ony
w gminie Rudna. Celem ochrony jest zachowanie
fragmentów lasów liœciastych ze stanowiskami
chronionych i rzadkich gatunków roœlin. Utworzony
w 1993 r. 
– „Jod³owice” (9,36 ha) – po³o¿ony na terenie gmi-
ny Brzeg Dolny i Oborniki Œl¹skie o powierzchni,
utworzony w 1958 r., w celu zachowania fragmentu
lasu mieszanego z udzia³em jod³y wystêpuj¹cej na
granicy pó³nocnej swego zasiêgu. 
– „Uroczysko Obiszów” (6,28 ha) – po³o¿ony
w gminie Grêbocice. Ochronie podlegaj¹ fragmenty
lasu mieszanego o cechach zespo³u naturalnego.
Utworzony w 1972 r. 
– „Zabór” (33,9 ha) – po³o¿ony w gminie Miêkinia,
chroni¹cy las ³êgowy o bogatym sk³adzie gatunko-
wym. Utworzony w 1959 r. 
– „Zimna Woda” (59,82 ha) – po³o¿ony w gminie
Lubin. Ochron¹ objête s¹ zbiorowiska gr¹dowe
z licznymi drzewami pomnikowymi i stanowiskami
wielu gatunków roœlin chronionych oraz gatunków
górskich na stanowiskach ni¿owych. Utworzony
w 1987 r. 
– „Zwierzyniec” (8,6 ha) – po³o¿ony w gminie O³a-
wa, obejmuj¹cy fragment lasu o charakterze natu-
ralnym z udzia³em dêbu oraz domieszk¹ innych ga-
tunków liœciastych. Utworzony w 1958 r. 
– „W¹wóz Siedmicki” (68 ha) – po³o¿ony w gminie
Paszowice. Celem ochrony jest zachowanie zbioro-
wisk roœlinnych, takich jak lasy dêbowe, olszyny, ³¹-
ki trzêœlicowe, fragmenty zio³oroœli i turzycowisk
oraz fitocenozy naskalne, szczelinowe i suchych
zboczy, a tak¿e zachowanie interesuj¹cych form
geologicznych. Utworzony w 2001 r. 
– „W¹wóz Lipa” (101 ha) – po³o¿ony w gminie Pa-
szowice. Celem ochrony s¹ zró¿nicowane fitoceno-
zy leœne z licznymi gatunkami chronionymi, wy-
chodnie skalne, liczna populacja salamandry plami-
stej. Utworzony w 1996 r. 
– „Uroczysko Wrzosy” (576,03 ha) – rezerwat le-
œno-faunistyczny po³o¿ony w gminie Wo³ów. Celem
ochrony jest zachowanie naturalnego olsu porzecz-
kowego i ³êgu olszowo-jesionowego z chronionymi
i rzadkimi gatunkami roœlin, drzewami pomnikowy-

mi, a tak¿e zachowanie lêgowisk bogatej ornitofau-
ny leœnej i wodno-b³otnej. Utworzony w 2000 r. 
– „Muszkowicki Las Bukowy” (16,4 ha) – rezerwat
florystyczno-leœny po³o¿ony w gminie Ciep³owody
(dawniej zwany „Bugaj”), czêœciowy, utworzony
w 1966 r. w celu zachowania fragmentu lasu buko-
wego o cechach zespo³u naturalnego i gr¹du dêbo-
wo-grabowego oraz bogatej flory runa leœnego. 

� rezerwaty florystyczne: 
– „BrzeŸnik” (3,24 ha) – wchodzi w sk³ad lasów
Nadleœnictwa Boles³awiec. Zosta³ utworzony
w 1965 r. w celu zachowania stanowiska wrzoœca
bagiennego, charakterystycznego dla Borów Dolno-
œl¹skich. 
– „Góra Radunia” (42,32 ha) – po³o¿ony w gminie
£agiewniki, obejmuj¹cy obszar lasu na wzgórzu zbu-
dowanym ze ska³ wulkanicznych, ze stanowiskami
rzadkich gatunków roœlin i interesuj¹cymi zbiorowi-
skami kserotermicznymi. Utworzony w 1958 r. 
– „£acha Jelcz” (6,9 ha) – po³o¿ony w gminie
Jelcz-Laskowice, na zalewisku w starym korycie
Odry, z naturalnym stanowiskiem chronionego ga-
tunku roœliny wodnej, kotewki orzecha wodnego.
Utworzony w 1954 r. 
– „£¹ka Sulistrowicka” (26,2 ha) – po³o¿ony
w masywie Œlê¿y, gmina Sobótka. Jeden z najcen-
niejszych rezerwatów na Dolnym Œl¹sku, chroni
œródleœn¹ ³¹kê z bogactwem gatunków. Utworzony
w 1958 r. 
– „Odrzysko” (5,15 ha) – po³o¿ony w gminie Wo-
³ów, obejmuj¹cy fragment starorzecza Odry, utwo-
rzony w 1987 r., w celu odnowy i zachowania stano-
wiska kotewki orzecha wodnego i paproci salwinii
p³ywaj¹cej. 
– „Ostrzyca Proboszczowicka” (3,81 ha) – po³o¿ony
w gminie Pielgrzymka. Ochron¹ objêty jest fragment
sto¿ka wulkanicznego, stanowi¹cego najwy¿sze
wzniesienie regionu legnickiego (501 m n. p. m.). Ce-
lem ochrony jest zachowanie specyficznej roœlinnoœci
naskalnej oraz najpiêkniejszych w kraju go³oborzy ba-
zaltowych. Utworzony w 1962 r. 

Fot. 7.4. Bocian bia³y (Ciconia ciconia) 
(fot. Maciej ¯yniewicz)
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A– „Krokusy w Górzyñcu” (3,9 ha) – wchodzi w sk³ad
lasów Nadleœnictwa Szklarska Porêba. Utworzony
zosta³ w 1992 r. w celu zachowania naturalnego sta-
nowiska szafranu w rejonie Karkonoszy. 
– „W¹wóz Myœliborski ko³o Jawora” (9,60 ha) 
– po³o¿ony w gminie Paszowice. Celem ochrony jest
zachowanie jedynego na Dolnym Œl¹sku stanowiska
paproci jêzycznika zwyczajnego oraz mieszanego la-
su wy¿owego. Utworzony w 1962 r. 

� rezerwaty przyrody nieo¿ywionej: 
– „G³azy Krasnoludków” (9,04 ha) – po³o¿ony
w zachodnim krañcu Gór Sto³owych, na terenie
gminy Lubawka. Ochronie poddano tu cenne i inte-
resuj¹ce formy wietrzenia piaskowca ciosowego.
Utworzony w 1970 r. 
– „Grodzisko Ryczyñskie” (1,75 ha) – archeolo-
giczno-leœny rezerwat przyrody nieo¿ywionej
w gminie O³awa obejmuje gr¹dy s³owiañskie, przy-
k³ad wczesnohistorycznego osadnictwa w pobli¿u
szlaków wodnych. Utworzony w 1958 r. 
– „Jaskinia NiedŸwiedzia” (88,7 ha) – geologicz-
no-leœny rezerwat przyrody nieo¿ywionej w gminie
Stronie Œl¹skie, utworzony w 1977 r. w celu zacho-
wania unikatowej jaskini z bogat¹ szat¹ naciekow¹
i znaleziskami kostnymi zwierz¹t plejstoceñskich
oraz drzewostanów z rzadkimi gatunkami runa.
Obiekt ten powsta³ w wyniku zachodz¹cych w przy-
rodzie zjawisk krasowych. Jaskinia zosta³a odkryta
w paŸdzierniku 1996 r. w czasie prac eksploatacyj-
nych w kamienio³omie marmuru. W d³ugiej historii

jaskini woda nie tylko dr¹¿y³a marmurowy górotwór,
ale tak¿e odk³ada³a wyp³ukany wêglan wapnia w po-
staci kalcytowych nacieków. W namuliskach Jaskini
NiedŸwiedziej zachowa³y siê koœci zwierz¹t epoki lo-
dowcowej m.in. niedŸwiedzia jaskiniowego, od któ-
rego pochodzi nazwa jaskini oraz lwa jaskiniowego
i hieny jaskiniowej. Wspó³czeœnie jaskinie zamiesz-
kuj¹ nietoperze, kuna leœna i ryjówka górska. 
– „Jeziorko Daisy” (7,11 ha) – geologiczno-leœny
rezerwat przyrody nieo¿ywionej w gminie Œwidnica,
utworzony w 1998 r. w celu zachowania kopalnej
fauny górnego dewonu, ods³oniêtej w nieczynnym
kamienio³omie wapienia, wraz z otaczaj¹cym go
drzewostanem, tworz¹cym zespó³ ¿yznej buczyny
sudeckiej. 
– „Kruczy Kamieñ” (12,6 ha) – po³o¿ony w gminie
Kamienna Góra. Utworzony zosta³ w 1954 r. w celu
zachowania w stanie niezmienionym wzniesienia
skalnego przedstawiaj¹cego ciekaw¹ formê intruzji
porfiru w ska³y osadowe. 
– „Wilcza Góra” (1,69 ha) – po³o¿ony w gminie
Z³otoryja. Ochron¹ objêto ods³oniêcie z³ó¿ bazalto-
wych ze specyficznymi formami w postaci tzw. „ró-
¿y bazaltowej”. Utworzony w 1959 r. 

� rezerwaty faunistyczne: 
– „Jezioro Koskowickie” (63,79 ha) – po³o¿ony
w gminie Legnickie Pole. Celem ochrony jest zacho-
wanie naturalnego zbiornika wodnego z bogat¹, lê-
gow¹ populacj¹ ptaków wodno-b³otnych, chronio-
nymi gatunkami ryb, du¿ym zbiorowiskiem szuwa-
rowym oraz dobrze wykszta³conym zespo³em na-
recznicy b³otnej i oczeretu jeziornego. Utworzony
w 2004 r. 
– „Ska³ki Stoleckie” (2,0 ha) – po³o¿ony w gminie
Z¹bkowice Œl¹skie, utworzony w 1965 r. w celu za-
chowania najbardziej na pó³noc wysuniêtego stanowi-
ska kserotermicznych gatunków owadów, charaktery-
stycznych dla krajów œródziemnomorskich. 
– „Stawy Milickie” (5324 ha) – rezerwat ornitolo-
giczny po³o¿ony na terenie gmin Milicz i ¯migród,
unikatowy w skali kraju i Europy obszar wodno-b³o-
tny. Sk³ada siê z 5 kompleksów stawowych (³¹czna
powierzchnia stawów wynosi 3 808 ha), lasów i in-
nych gruntów (nadbaryckie ³¹ki i pola). Ze wzglêdu
na bogactwo ornitofauny (ok. 166 gatunków ptaków
gniazduj¹cych), rezerwat przyrody „Stawy Milickie”
nale¿y do obszarów o znaczeniu miêdzynarodowym
(w 1995 r. rezerwat zosta³ wpisany na listê obsza-
rów konwencji RAMSAR), wœród których zajmuje
istotn¹ pozycjê jako miejsce reprodukcji wielu ga-
tunków ptaków wodno-b³otnych. Liczba ptaków
gniazduj¹cych stawia ten rezerwat w tym samym
rzêdzie co np. Biebrzañski Park Narodowy, a w ca-
³ym kraju nie ma innych miejsc o tak znacznym na-
gromadzeniu ornitofauny lêgowej. Listê tê uzupe³nia
jeszcze 108 gatunków ptaków przelotnych i zalatuj¹-
cych, których liczbê szacuje siê na kilkadziesi¹t tysiê-
cy. Specyficzn¹ cech¹ rezerwatu jest równie¿ jego

Fot. 7.6. Stawy Milickie – Su³ów (fot. Marek Potocki)

Fot. 7.5. Perkozy dwuczube (Podiceps cristatus) 
(fot. Renata Wêgrzyn)
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wadzi siê normaln¹ gospodarkê hodowlan¹ karpia. 
– „Stawy Przemkowskie” (1046,25 ha) – rezerwat
ornitologiczny po³o¿ony w granicach administracyj-
nych miasta i gminy Przemków. Rezerwat ten jest
wpisany na europejsk¹ listê ostoi ptactwa. Utworzo-
ny w 1984 r. 

� rezerwaty krajobrazowe: 
– „Œnie¿nik K³odzki” (192,9 ha) – rezerwat krajobra-
zowo-florystyczny po³o¿ony na terenie gmin Stronie
Œl¹skie i Miêdzylesie, utworzony w 1965 r. w celu za-
chowania najwy¿szego wzniesienia w Sudetach
Wschodnich z roœlinnoœci¹ zieln¹, reprezentuj¹c¹
resztki elementu karpackiego w Sudetach. 
– „Wodospad Wilczki” (2,9 ha) – po³o¿ony w gmi-
nie Bystrzyca K³odzka, czêœciowy, utworzony w 1958
r. w celu zachowania ze wzglêdów krajobrazowych
jednego z najwy¿szych wodospadów w Sudetach.
– „Wzgórze Joanny” (24,23 ha) – po³o¿ony w gmi-
nie Milicz, obejmuj¹cy wzgórze poroœniête lasem
mieszanym. Utworzony w 1962 r. w celu ochrony
wyspowego stanowiska buka na wschodniej grani-
cy zasiêgu oraz znalezisk prehistorycznych. 
– „Góra Choina” (19,1 ha) – rezerwat leœno-krajo-
brazowy po³o¿ony w gminie Walim, powsta³ w 1957
r. w celu zachowania lasu bukowo-dêbowego, pora-
staj¹cego wzgórze z ruinami piastowskiego zamku
Grodno w Zagórzu Œl¹skim. 
– „Góra Œlê¿a” (161,56 ha) – po³o¿ony w gminie
Sobótka, utworzony w 1954 r. w celu ochrony za-
bytków kulturowych i walorów krajobrazowych.
Obejmuje szczyt góry wraz z przyleg³ymi zboczami,
z go³oborzem gabrowym (ska³¹ pochodzenia mag-
mowego), poroœniêty lasem mieszanym ze stanowi-
skami roœlinnoœci reliktowej. 
– „Góra Zamkowa” (21 ha) – obejmuje wzgórze
po³o¿one na po³udniowy zachód od Wlenia, którego
szczytow¹ partiê zajmuj¹ ruiny œredniowiecznego
zamku. Celem ochrony jest tutaj zachowanie zespo-
³u gr¹dów z licznymi cennymi gatunkami roœlin oraz
zabytkami kultury materialnej. Utworzony w 1994 r. 

� rezerwaty torfowiskowe: 
– „Torfowiska Doliny Izery” (484,73 ha) – po³o¿o-
ny w gminach Mirsk i Szklarska Porêba. Ochron¹
objêty jest kompleks torfowisk typu wysokiego
i przejœciowego wraz z ca³¹ ró¿norodnoœci¹ flory
i fauny wystêpuj¹cej na tym obszarze. Utworzony
w 2000 r. 
– „Torfowisko Borówki” (37,42 ha) – po³o¿ony
w gminie Gromadka. Obszar objêty ochron¹ ze
wzglêdu na zachowanie rzadkiego torfowiska przej-
œciowego i boru bagiennego z chronionymi gatun-
kami. Utworzony w 1994 r. 
– „Torfowisko Izerskie” (44,7 ha) – po³o¿ony
w gminie Mirsk – Nadleœnictwo Szklarska Porêba.
Ochronie podlega torfowisko przejœciowe poroœniê-
te kosodrzewin¹ z reliktowym stanowiskiem brzozy
kar³owatej. Utworzony w 1969 r. 

– „Torfowisko ko³o Grabowna” (4,22 ha) – po³o¿o-
ny w gminie Twardogóra, obejmuje 3 ma³e torfowi-
ska. Utworzony w 1980 r. 
– „Torfowisko Kunickie” (11,83 ha) – po³o¿ony
w gminie Kunice. Ochron¹ objêto fitocenozy bagien-
ne, z³o¿a torfu i osady jeziorne, stanowi¹ce cenne
archiwum zmian zachodz¹cych w przyrodzie. Utwo-
rzony w 1996 r. 
– „Torfowisko pod Wêgliñcem” (1,35 ha) – wchodzi
w sk³ad lasów Nadleœnictwa Wêgliniec. Ochronie
podlega torfowisko przejœciowe z pierwotn¹ roœlin-
noœci¹ oraz reliktowym stanowiskiem sosny b³otnej.
Utworzony w 1959 r. 
– „Torfowisko pod Zieleñcem” (231,88 ha) 
– po³o¿ony w gminie Szczytna, utworzony w 1954
r. w celu zachowania torfowiska wysokiego z cha-
rakterystyczn¹ dla tego rodzaju zespo³u roœlinno-
œci¹ oraz stanowiskiem reliktowym brzozy niskiej. 

Parki krajobrazowe obejmuj¹ obszar chroniony ze
wzglêdu na wartoœci przyrodnicze, historyczne i kultu-
rowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i po-
pularyzacji tych wartoœci w warunkach zrównowa¿one-
go rozwoju. Na terenie województwa dolnoœl¹skiego
istnieje 12 parków krajobrazowych, które zajmuj¹ ³¹cz-
nie 10,4% powierzchni województwa. 

Poni¿ej przedstawiono syntetyczny opis poszcze-
gólnych parków krajobrazowych: 

� Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy (3155,40 ha) 
– utworzony w 1981 r., po³o¿ony na terenie Pogórza
Bolkowsko-Wa³brzyskiego, w gminie Stare Boga-
czowice. Celem ochrony jest ochrona lasów z za-
chowanymi p³atami o charakterze zbli¿onym do na-
turalnego oraz zro¿nicowanej flory i fauny. 
� Park Krajobrazowy Che³my (15 990,8 ha) – po³o-
¿ony na terenie Pogórza Kaczawskiego w gminie
Paszowce. Utworzony w 1992 r. ze wzglêdu na uni-
katowe wartoœci przyrodnicze, atrakcyjny krajobraz,
interesuj¹ce zabytki, punkty i osie widokowe, po-
mniki i rezerwaty przyrody oraz zespo³y przyrodni-
czo-krajobrazowe. 

Fot. 7.7. Góra Œlê¿a (fot. Beata Meinhardt)
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� Park Krajobrazowy Doliny Baryczy (70 040,0 ha)
– utworzony w 1996 r., po³o¿ony na terenie Obni¿e-
nia Milicko-G³ogowskiego. Celem ochrony jest za-
chowanie wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych
i historyczno-kulturowych, w tym: kompleksów sta-
wów rybnych, terenów podmok³ych, torfowisk, la-
sów ³êgowych, gr¹dów niskich, olsów i ³¹k. Obej-
muje jeden z najcenniejszych obszarów wodno-
b³otnych w Europie – rezerwat ornitologiczny „Sta-
wy Milickie”. 
� Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy (8 570,0 ha)
– utworzony w 1998 r., po³o¿ony na terenie Równi-
ny Wroc³awskiej, w gminach Wroc³aw, K¹ty Wro-
c³awskie, Sobótka i Mietków. Obejmuje swoim ob-
szarem czêœæ rzeki Bystrzycy oraz zbiornik Mietków
– obszary o bardzo wysokim wskaŸniku ró¿norod-
noœci gatunkowej i liczebnoœci organizmów ¿ywych. 
� Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy (7 953 ha)
– utworzony w 1994 r. na terenie Obni¿enia Œcina-
wy oraz Wysoczyzny Roœcis³awickiej, w gminach
Wo³ów i Wiñsko. Celem ochrony jest zachowanie
wartoœci przyrodniczych, historycznych i kulturo-
wych, w tym ochrona kompleksów lasów ³êgowych,
wilgotnych ³¹k i bogatej ornitofauny. 

� Park Krajobrazowy Doliny Bobru (10 943,0 ha) 
– utworzony w 1989 r. na terenie Pogórza Izerskie-
go, Pogórza Kaczawskiego i Kotliny Jeleniogórskiej,
w gminach Jelenia Góra, Je¿ów Sudecki i Stara Ka-
mienica. Celem ochrony jest zachowanie szczegól-
nych wartoœci przyrodniczych i kulturowych frag-
mentu doliny rz. Bóbr, w tym urozmaiconego prze-
biegu Doliny Bobru z najwiêkszym na Dolnym Œl¹-
sku Zbiornikiem – jeziorem Pilchowickim, a tak¿e
ekosystemów leœnych z silnie zró¿nicowanymi
i przenikaj¹cymi siê siedliskami leœnymi, nizinnymi,
wy¿ynnymi i górskimi. 
� Park Krajobrazowy Gór Sowich (8 140,7 ha) 
– utworzony w 1991 r. na obszarze Gór Sowich, na
terenie gmin: Pieszyce, Bielawa, Dzier¿oniów, G³uszy-
ca, Walim, Stoszowice i Nowa Ruda. Celem ochrony
jest zachowanie przyrodniczych, kulturowych i este-
tycznych walorów masywu Gór Sowich oraz stworze-
nie warunków do wypoczynku i rekreacji. Najwy¿sz¹
czêœci¹ Parku Krajobrazowego i zarazem Sudetów
Œrodkowych jest Wielka Sowa (1015 m n.p.m.). 
� Park Krajobrazowy Sudetów Wa³brzyskich
(6 493,0 ha) – utworzony w 1998 r. na terenie Gór
Kamiennych i Gór Wa³brzyskich, w gminach: Czarny
Bór, Mieroszów i G³uszyca oraz mieœcie Wa³brzy-
chu. Celem ochrony jest zachowanie dawnych kopu³
i kominów wulkanicznych, pozosta³oœci pokryw la-
wowych i tufowych, a tak¿e efektów procesów de-
nudacji na tym obszarze. 
� Przemkowski Park Krajobrazowy (22 340,0 ha) 
– utworzony w 1997 r. na terenie Równiny Szprotaw-
skiej, Wysoczyzny Lubiñskiej, Borów Dolnoœl¹skich
i Równiny Legnickiej, w gminach: Przemków, Gawo-
rzyce, Radwanice, Chocianów, Gromadka. Celem
ochrony jest zachowanie szczególnie cennych obsza-
rów wodno-b³otnych, w tym: systemu rzecznego
zlewni rzeki Szprotawy z licznymi dop³ywami i syste-
mem rowów melioracyjnych, obszarów podmok³ych,
bagiennych i torfowiskowych oraz licznych wydm
œródl¹dowych i stanowisk chronionych ptaków. 

Tabela 7.3. Parki krajobrazowe na terenie województwa dolnoœl¹skiego (stan na koniec 2008 r.)

Fot. 7.8. Rzeka Jezierzyca (fot. Marek Potocki)
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– utworzony w 1989 r. na terenie Rudaw Janowic-
kich, Kotliny Jeleniogórskiej i Gór Kaczawskich,
w gminach: Bolków, Janowice Wielkie, Kowary, My-
s³akowice, Kamienna Góra i Marciszów. Celem
ochrony jest zachowanie ró¿norodnoœci budowy
geologicznej, bogactwa form powierzchni terenu,
cennych tworów naturalnych oraz szaty roœlinnej
– w tym jej zró¿nicowania pionowego oraz siedli-
skowego wynikaj¹cych z urozmaicenia charakteru
rzeŸby terenu. 
� Œlê¿añski Park Krajobrazowy (8 190,0 ha)
– utworzony w 1988 r. w Masywie Œlê¿y, na terenie
gmin: Jordanów Œl., Sobótka, Dzier¿oniów i £a-
giewniki. Celem ochrony jest zachowanie œrodowi-
ska przyrodniczo-krajobrazowego masywu Œlê¿y
z przyleg³ymi górami oraz jego zabytków archeolo-
gicznych (liczne zabytki kultury materialnej: stano-
wiska archeologiczne, rzeŸby kultowe, kamienne
krêgi, budowle, sakralne i zabytkowe budownictwo
wiejskie). 
� Œnie¿nicki Park Krajobrazowy (28 800,0 ha)
– utworzony w 1981 r. na terenie Gór Z³otych i Ma-
sywu Œnie¿nika, w gminach: Z³oty Stok, Bystrzyca
K³odzka, L¹dek Zdrój, Miêdzylesie i Stronie Œl¹skie.
Obszar parku charakteryzuje siê du¿¹ ró¿norodno-
œci¹ krajobrazu z wychodniami wapieni, dolinami
erozyjnymi i formami krasowymi. Przedmiotem
ochrony jest w szczególnoœci Grupa Œnie¿nika oraz
Góry Bialskie i Z³ote, a tak¿e unikatowa Jaskinia
NiedŸwiedzia. 

Obszary chronionego krajobrazu obejmuj¹ tereny
chronione ze wzglêdu na wyró¿niaj¹cy siê krajobraz
o zró¿nicowanych ekosystemach, wartoœciowe ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ zaspokajania potrzeb zwi¹za-

nych z turystyk¹ i wypoczynkiem lub ze wzglêdu na pe³-
nion¹ funkcjê korytarzy ekologicznych. Wœród 16 ob-
szarów chronionego krajobrazu (OChK) w wojewódz-
twie dolnoœl¹skim, znalaz³y siê m.in.: tereny górskie
i podgórskie (np. OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie,
OChK Góry Bardzkie i Sowie, OChK Wzgórza Niemczañ-
sko-Strzeliñskie, OChK Wzgórza Dalkowskie), doliny
rzek i tereny wodno-b³otne (np. OChK Dolina Baryczy,
OChK Dolina Czarnej Wody) czy tereny leœne (np. OChK
Lasy Chocianowskie). 

Wprowadzenie Obszarów Natura 2000 jako kolejnej
formy ochrony przyrody jest nastêpstwem dostosowa-
nia prawa krajowego do konwencji miêdzynarodowych
i dyrektyw Unii Europejskiej. Europejska Sieæ Ekolo-
giczna Natura 2000 to sieæ obszarów chronionych na
terenie Unii Europejskiej, które wyznacza siê w celu
ochrony najcenniejszych, reprezentatywnych dla nasze-

Tabela 7.4. Obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa dolnoœl¹skiego (stan na koniec 2008 r.)

Fot. 7.9. Rudawy Janowickie – Wo³ek 
(fot. Marek Potocki)
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Ago kontynentu ekosystemów wraz z towarzysz¹c¹ im
flor¹ i faun¹. W sk³ad sieci Natura 2000 wchodz¹ obsza-
ry specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczone na
podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie
ochrony dzikich ptaków, tzw. „Dyrektywy Ptasiej” oraz
specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone
na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flo-
ry, tzw. „Dyrektywy Siedliskowej”. Na podstawie ww.
dyrektyw na terenie województwa dolnoœl¹skiego Mini-
ster Œrodowiska wyznaczy³ 9 obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000. Opracowana zosta³a rów-
nie¿ lista proponowanych specjalnych obszarów ochro-
ny siedlisk, obejmuj¹ca 56 obszarów. Obszary te zosta-
³y zatwierdzone przez Komisjê Europejsk¹ i sta³y siê (ja-
ko projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk)
obszarami maj¹cymi znaczenie dla Wspólnoty. Zgodnie
z ustaw¹ o ochronie przyrody specjalne obszary ochro-
ny siedlisk Minister Œrodowiska wyznacza w drodze roz-
porz¹dzenia w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia dane-
go obszaru przez KE jako obszar maj¹cy znaczenie dla

Wspólnoty. Obecnie trwaj¹ prace nad uzupe³nieniem ist-
niej¹cej sieci Natura 2000 w ramach obszarów spe³niaj¹-
cych kryteria Dyrektywy Siedliskowej. W wyniku tych
prac powsta³a lista potencjalnych obszarów Natura 2000. 

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880 z póŸn. zm.) na
obszarze Natura 2000 zabrania siê podejmowania dzia-
³añ mog¹cych osobno lub w po³¹czeniu z innymi dzia-
³aniami znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególnoœci
pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk ga-
tunków roœlin i zwierz¹t, dla których ochrony wyzna-
czono obszar Natura 2000, wp³yn¹æ negatywnie na ga-
tunki, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar
Natura 2000, pogorszyæ integralnoœæ obszaru Natura
2000 lub jego powi¹zania z innymi obszarami. 

Spoœród gatunków, dla których ochrony wyznacza
siê obszar Natura 2000, wymienionych w za³¹cznikach
do Dyrektywy Siedliskowej, niektóre gatunki uznano za
gatunki o znaczeniu priorytetowym. S¹ to gatunki za-
gro¿one, w odniesieniu do których Wspólnota ponosi

Rysunek 7.1. Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) i obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000
na terenie województwa dolnoœl¹skiego (stan na koniec 2008 r.)



P
R

ZY
R

O
D

Aszczególn¹ odpowiedzialnoœæ z powodu wielkoœci ich
naturalnego zasiêgu mieszcz¹cego siê na terytorium
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Przyk³adami
priorytetowych z punktu widzenia Unii Europejskiej
zwierz¹t wystêpuj¹cych na terenie województwa dolno-
œl¹skiego s¹ wilk i chrz¹szcz – pachnica dêbowa, nato-
miast ze œwiata flory dzwonek karkonoski i gnidosz su-
decki. Równie¿ wœród siedlisk wymienionych w za³¹cz-
niku I Dyrektywy Siedliskowej, niektóre z nich s¹ uzna-
ne za siedliska priorytetowe – m. in. bory bagienne, ³ê-
gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, murawy
kserotermiczne, murawy bliŸniczkowe, torfowiska na-
kredowe. 

Pomnikami przyrody s¹ pojedyncze twory przyrody
¿ywej i nieo¿ywionej lub ich skupiska o szczególnej
wartoœci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, histo-
rycznej lub krajobrazowej oraz odznaczaj¹ce siê indywi-
dualnymi cechami, wyró¿niaj¹cymi je wœród innych
tworów, takie jak okaza³ych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, Ÿród³a, wodospady,
wywierzyska, ska³ki, jary, g³azy narzutowe, jaskinie. Po-
mnikami przyrody w województwie dolnoœl¹skim s¹
g³ównie pojedyncze drzewa. Poza nimi doœæ liczn¹ gru-
pê stanowi¹ równie¿ aleje oraz grupy drzew. Wœród po-
mników przyrody nieo¿ywionej wymieniæ mo¿na g³azy
narzutowe, Grotê Radochowsk¹ w Górach Z³otych
z licznie wystêpuj¹cymi tu gatunkami nietoperzy czy
„Wapniarkê” – stary kamienio³om wapienia w masywie
Wzgórza Krowiarki, chroniony ze wzglêdu na rzadkie
i chronione gatunki roœlin i zwierz¹t. 

U¿ytkami ekologicznymi s¹ zas³uguj¹ce na ochronê
pozosta³oœci ekosystemów, maj¹ce znaczenie dla za-
chowania ró¿norodnoœci biologicznej – naturalne zbior-
niki wodne, œródpolne i œródleœne oczka wodne, kêpy
drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, p³aty nie-
u¿ytkowanej roœlinnoœci, starorzecza, wychodnie skal-
ne, skarpy, kamieñce, siedliska przyrodnicze oraz sta-
nowiska rzadkich lub chronionych gatunków roœlin,
zwierz¹t i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmna¿ania
lub miejsca sezonowego przebywania. Na terenie woje-
wództwa dolnoœl¹skiego wyznaczone zosta³y 33 u¿ytki
ekologiczne. Jednym z ciekawszych i najwiêkszym pod
wzglêdem powierzchni, bo licz¹cym 1 696,78 ha, jest
u¿ytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”. U¿ytek ten
chroni obszar z gin¹cymi gatunkami ptactwa wodno-
-b³otnego oraz cennymi zbiorowiskami roœlinnymi. Po-
zosta³e u¿ytki chroni¹ m. in. tereny wodne i ³¹kowe, np.
„Dolina Juszki”, „Leœne stawki ko³o Goszcza”, „Œcinaw-
skie Bagna”, torfowiska np. „Torfowisko Szczytniki”,
„Torfowisko K¹ty”, stanowiska chronionych roœlin, np.
„£¹ka Zimowitowa”. 

Zespo³ami przyrodniczo-krajobrazowymi s¹ frag-
menty krajobrazu naturalnego i kulturowego zas³uguj¹-
ce na ochronê ze wzglêdu na swoje walory widokowe
lub estetyczne. Jednym z nich jest zespó³ przyrodniczo-
-krajobrazowy „Skalna”: zespó³ wyj¹tkowo malowni-

czych, dobrze ods³oniêtych, ciemnych gabrowych ska-
³ek, usytuowanych w lesie porastaj¹cym prawie ca³e za-
chodnie zbocze Œlê¿y. 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie prze-
trwania i w³aœciwego stanu ochrony dziko wystêpuj¹-
cych roœlin, zwierz¹t i grzybów oraz ich siedlisk, gatun-
ków rzadko wystêpuj¹cych, endemicznych, podatnych
na zagro¿enia i zagro¿onych wyginiêciem oraz objêtych
ochron¹ na podstawie umów miêdzynarodowych, a tak-
¿e zachowanie ró¿norodnoœci gatunkowej i genetycznej. 

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego mo¿emy
wyró¿niæ wiele gatunków flory i fauny chronionej,
w tym dziko wystêpuj¹cych roœlin i zwierz¹t objêtych
ochron¹ œcis³¹. S¹ wœród nich m.in. roœliny: kosaciec
syberyjski (Iris sibrica), mieczyk dachówkowaty (Gla-
diolus imbricatus), lilia z³otog³ów (Lilium martagon),
kotewka orzech wodny (Trapa natans); bezkrêgowce:
jelonek rogacz (Lucanus cervus), pachnica dêbowa
(Osmoderma eremita), kozioróg dêbosz (Cerambyx
cerdo); p³azy i gady: kumak górski (Bombina variega-
ta), salamandra plamista (Salamandra salamandra),
traszka górska (Triturus alpestris), jaszczurka ¿yworod-
na (Zootoca vivipara), ¿mija zygzakowata (Vipera be-
rus); ptaki: bocian czarny (Ciconia nigra), orze³ bielik
(Haliaeetus albicilla), ³abêdŸ krzykliwy (Cygnus cy-
gnus), ¿uraw (Grus grus); ssaki: ryjówka malutka (So-
rex minutus), popielica (Glis glis), nietoperze: karlik
malutki (Pipistrellus pipistrellus), nocek du¿y (Myotis
myotis), mroczek poz³ocisty (Eptesicus nilssonii). 

Na terenie województwa funkcjonuj¹ równie¿ obiek-
ty, których zadaniem jest ochrona ex-situ zagro¿onych
wyginiêciem w œrodowisku przyrodniczym gatunków
roœlin, zwierz¹t i grzybów. S¹ to dwa arboreta – Arbo-
retum w Wojs³awicach (gm. Niemcza) i Arboretum le-
œne im. S. Bia³ob³oka w Œlizowie (Nadleœnictwo Sy-
ców), a tak¿e Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego, Miejski Ogród Zoologiczny, Bank Genów w Ko-
strzycy. Na terenie województwa dolnoœl¹skiego znaj-
duj¹ siê tak¿e: Leœny Kompleks Promocyjny „Lasy
Rychtalskie” i Leœny Kompleks Promocyjny „Sudety”,
stanowi¹ce zwarte obszary leœne utworzone w celu pro-
mocji proekologicznej polityki leœnej pañstwa. 

Tabela 7.5. Pomniki przyrody na obszarze województwa
dolnoœl¹skiego (stan na koniec 2008 r.)


	SPIS TREŚCI
	PRZYRODA
	Spis rysunków
	Spis tabel
	Spis wykresów

