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Parki krajobrazowe obejmuj¹ obszary chronione ze
wzglêdu na wartoœci przyrodnicze, historyczne i kultu-
rowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, po-
pularyzacji tych wartoœci w warunkach zrównowa¿one-
go rozwoju. Na terenie województwa dolnoœl¹skiego
zosta³o utworzonych 12 parków krajobrazowych. 

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”
Utworzony w roku 1996, ponadregionalny, le¿¹cy

w dwóch województwach: dolnoœl¹skim (70 040 ha)
oraz wielkopolskim (17 000 ha) – ca³kowita powierzch-
nia wynosi 87 040 ha, nie posiada otuliny. Wiêkszoœæ
powierzchni Parku jest po³o¿ona we wschodniej czêœci
mezoregionu – Obni¿enia Milicko-G³ogowskiego w œrod-
kowym biegu rzeki Baryczy. 

W granicach Parku lasy zajmuj¹ w czêœci dolnoœl¹-
skiej 45%, w czêœci wielkopolskiej 38,8% powierzchni.
Przewa¿aj¹ lasy sosnowe, ale w okolicach ¯migrodu
blisko 14% to podmok³e ³êgi i olsy, natomiast na po³u-
dnie od Milicza oko³o 4% powierzchni zajmuj¹ lasy bu-
kowe. Na ca³ym obszarze wyró¿niono 17 zbiorowisk le-
œnych: bory – chrobotkowy, suboceaniczny bór sosno-
wy œwie¿y, trzêœlicowy, mieszany; ¿yzn¹ buczynê ni¿o-
w¹, kwaœn¹ buczynê ni¿ow¹, kwaœn¹ d¹browê; gr¹d
œrodkowo-europejski; ³êgi: olszowo-jesionowy, wi¹zo-
wo-jesionowy, wierzbowo-topolowy, olszowy oraz ols
porzeczkowy. 

W Parku wystêpuj¹ 42 gatunki roœlin chronionych,
w tym 28 objêtych ochron¹ œcis³¹. W wielu miejscach
na stawach i doprowadzalnikach wody do nich czêsto
wystêpuje gr¹¿el ¿ó³ty, a tak¿e maleñka paproæ wodna –
salwinia p³ywaj¹ca. Grzybienie bia³e, popularnie (a nie-
prawid³owo) zwane „liliami wodnymi” rosn¹ ³anowo
tylko w dwóch miejscach. Tylko w parku we wsi Posto-
lin s¹ liczne stanowiska œnie¿yczki przebiœnieg oraz
œnie¿ycy wiosennej. Chroniona czêœciowo centuria po-
spolita sta³a siê bardzo rzadka z powodu osuszania i za-
rastania wilgotnych ³¹k. Natomiast kocanki piaskowe s¹
dziœ doœæ liczne (zwiêkszaj¹ca siê iloœæ suchych od³o-
gów). Niezwykle rzadkie, zagro¿one wymarciem na ob-
szarze Dolnego Œl¹ska, umieszczone w Polskiej Czer-
wonej Ksiêdze Roœlin, a wystêpuj¹ce jeszcze na terenie
Parku grzybieñczyk i lindernia mu³owa s¹ zwi¹zane
z siedliskami wodnymi i b³otnymi. 

W Parku stwierdzono 34 gatunki ryb, w tym chro-
nione: koza z³otawa, piskorz, ró¿anka oraz œliz. Hodo-
wane s¹ karpie w odmianie karp lustrzeñ, a tak¿e nie-
wielkie iloœci szczupaka, lina, amura bia³ego, to³pygi
bia³ej i pstrej. 

Wystêpuje tu te¿ 13 gatunków p³azów: grzebiuszka
ziemna, kumak nizinny; ropuchy – paskówka, szara
i zielona; rzekotka drzewna; traszki – grzebieniasta
i zwyczajna; ¿aby – moczarowa, jeziorkowa, wodna,
œmieszka i trawna. 

Napotkaæ mo¿emy 5 gatunków gadów (chronione):
jaszczurki – zwinka i ¿yworodna, padalca zwyczajnego,
zaskroñca i ¿mijê zygzakowat¹. 

Stwierdzono 56 gatunków ssaków (w tym podlega-
j¹cych ochronie 29 gatunków: wszystkie owado¿erne
oraz wiewiórka pospolita, bóbr europejski, chomik euro-
pejski, popielica, orzesznica, wydra, gronostaj i ³asica). 

Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê jednak
ptaki. Stwierdzono ich tutaj 277 gatunków, w tym 169
lêgowych, z których wiêkszoœæ cennych gatunków
gniazduje w rezerwacie ornitologicznym „Stawy Milic-
kie”. Na stawach regularnie wyprowadza swe lêgi 60
gatunków ptaków wodno-b³otnych, a wiele innych za-
trzymuje siê na przelotach wiosn¹ i jesieni¹. Na du¿ych
i p³ytkich stawach, w rozleg³ych ³anach szuwarów
gniazduj¹: gêgawa (300-600 par), b¹k, drapie¿ny b³ot-
niak stawowy, a tak¿e perkoz rdzawoszyi, perkozek,
wodnik, brzêczka, trzciniak i trzcinniczek. Na stawach
z wyspami ziemnymi powstaj¹ du¿e kolonie lêgowe
mew œmieszek (500-2500 gniazd), którym towarzysz¹
perkozy zauszniki. Charakterystycznym gatunkiem mo-
krade³ œródleœnych i okolic du¿ych stawów jest ¿uraw.
W lasach na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: dziêcio³ czar-
ny, lelek i siniak. W najstarszych drzewostanach gniaz-
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Fot. 7.2. Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” 
(fot. Piotr Œnigucki)

Fot. 7.1. Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” 
(fot. Piotr Œnigucki)
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par or³a bielika. Do zagro¿onych gatunków ptaków, któ-
re wystêpuj¹ na opisywanym terenie, wymienionych
w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t nale¿¹: b¹k, b¹-
czek, czapla purpurowa, œwistun, ro¿eniec, he³miatka,
podgorza³ka, kania czarna, kania ruda, bielik, orlik krzy-
kliwy, zielonka, kulik wielki, rybitwa bia³ow¹sa, rybitwa
bia³oskrzyd³a, podró¿niczek i w¹satka. 

Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”
Utworzony w roku 1998, powierzchnia 8 570 ha,

brak otuliny. Park znajduje siê na Nizinie Œl¹skiej – a do-
k³adniej w jej czêœci zwanej Równin¹ Wroc³awsk¹. Osi¹
Parku jest rzeka Bystrzyca, jeden z najwa¿niejszych le-
wobrze¿nych dop³ywów Odry. 

Najwa¿niejszym walorem Doliny Bystrzycy jest sa-
ma forma dolinna, w nieznacznym stopniu przekszta³-
cona antropogenicznie. Dopiero wybudowanie zbiorni-
ka Mietków i wykonywane poni¿ej niego regulacje za-
grozi³y w powa¿ny sposób zasobom przyrodniczym,
zw³aszcza fragmentom lasów ³êgowych i gr¹dowych
wystêpuj¹cych na tym terenie. 

Park stanowi czêœæ Ekologicznego Systemu Obsza-
rów Chronionych w Polsce. Korytarz ekologiczny Doliny
Bystrzycy ³¹czy stosunkowo dobrze zachowane tereny
leœne w Sudetach z jednym z najlepiej wykszta³conych
na terenie Polski korytarzem ekologicznym doliny Odry. 

Na terenie Parku najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ fitoce-
nozy leœne, z których wiêkszoœæ nale¿y do klasy lasów
o najwy¿szych walorach ekologicznych. S¹ to lasy wy-
stêpuj¹ce na ¿yznych i podmok³ych siedliskach o sto-
sunkowo bogatym runie leœnym. G³ównymi gatunkami
lasotwórczymi s¹: grab, jesion, lipa drobnolistna i d¹b
szypu³kowy, rosn¹ce zarówno w gr¹dach, ³êgach, jak
i zbiorowiskach przejœciowych. Do najcenniejszych zali-
czono fitocenozy ³êgu wi¹zowo-jesionowego oraz gr¹du. 

Partie nieleœne zajmuj¹ przewa¿nie pola i ³¹ki, z któ-
rymi zwi¹zany jest gatunek chroniony – centuria po-
spolita oraz roœliny rzadkie: ostro¿eñ siwy, koniop³och
³¹kowy. Pomiêdzy terenami uprawnymi a lasami wystê-
puj¹ licznie ma³e zbiorniki wodne (pozosta³oœci staro-
rzeczy), wa¿ne przyrodniczo i krajobrazowo. 

Na obszarze Parku stwierdzono wystêpowanie 18
gatunków chronionych roœlin, wœród których 10 podle-
ga ca³kowitej ochronie. Najliczniej wystêpuj¹cym z nich
jest œnie¿yczka przebiœnieg, ³anowo rosn¹ca w runie la-
sów ³êgowych i gr¹dowych. Poza ni¹ do czêstych nale-
¿¹ czêœciowo chronione: konwalia majowa, kopytnik
pospolity oraz krzewy – kruszyna pospolita, kalina ko-
ralowa i porzeczka czarna. Rzadziej wystêpuj¹ ca³kowi-
cie chronione: szafirek drobnokwiatowy, œnie¿yca wio-
senna, storczyk – listera jajowata, wawrzynek wilcze³y-
ko, lilia z³otog³ów. 

Charakterystyczn¹ i cenn¹ dla Parku roœlinnoœci¹
jest roœlinnoœæ wodna, wystêpuj¹ca g³ównie w staro-
rzeczach, stawach hodowlanych i niewielkich zbiorni-
kach wodnych. Reprezentuje j¹ zespó³ „lilii” wodnych –
chroniony gr¹¿el ¿ó³ty oraz rdestnica p³ywaj¹ca. 

Na okresowo ods³anianej czêœci dna zbiornika Miet-
ków oraz na osuszanych stawach rybnych rozwijaj¹ siê
zbiorowiska letnich terofitów z dominuj¹cymi ró¿nymi
gatunkami rdestów i uczepu trójlistkowego. Na licznych
p³ytkich rozlewiskach po³o¿onych miêdzy wa³ami prze-
ciwpowodziowymi a korytem rzeki Bystrzycy wystêpu-
j¹ zbiorowiska szuwarów. 

Natomiast na œródleœnych bagnach oraz na zaba-
gnionych ³¹kach wystêpuj¹ zespo³y kosaæca ¿ó³tego
i turzyc: brzegowej, b³otnej, dzióbkowatej. 

W Parku roœnie szereg gatunków grzybów, spoœród
których dwa: sromotnik bezwstydny i flagowiec olbrzy-
mi nale¿¹ do chronionych. Wystêpuje tak¿e jeden z oka-
zalszych gatunków grzybów, przedstawiciel bezblasz-
kowców – ¿agiew ³uskowata. 

Faunê Parku najliczniej reprezentuj¹ ptaki. W trakcie
dotychczasowych badañ w okresie lêgowym stwierdzo-
no wystêpowanie 118 gatunków ptaków. Dominuj¹cy-
mi gatunkami s¹: modraszka, ziêba, bogatka, œwistun-
ka, kowalik, mazurek, rudzik, szpak, kapturka, pierwio-
snek. Na samym tylko Zbiorniku Mietkowskim stwier-
dzono 105 gatunków ptaków wodnych i wodnob³ot-
nych, tj. ok. 86% gatunków tej grupy ekologicznej, wy-
stêpuj¹cych w Polsce. Lista lêgowych ptaków wod-
nych, jak dot¹d obejmuje tylko 19 gatunków, ale s¹
wœród nich gatunki wyszczególnione w Polskiej Czer-

Fot. 7.4. Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” 
(fot. Piotr Œnigucki)

Fot. 7.3. Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” 
(fot. Piotr Œnigucki)



wonej Ksiêdze Zwierz¹t. Dla ptaków nielêgowych zbior-
nik jest wa¿nym miejscem postoju w okresie wêdrówek
i zimowania. 

W Dolinie Bystrzycy stosunkowo niedu¿o jest ssa-
ków, co wynika z niewielkich powierzchni kompleksów
leœnych. Lasy nad Bystrzyc¹, zw³aszcza starsze drzewo-
stany, maj¹ znaczenie jako ostoja dla kilku gatunków
nietoperzy. 

Na terenie Parku stwierdzono wystêpowanie p³azów
i gadów: traszka zwyczajna, ¿aba trawna, ¿aba wodna,
ropucha zwyczajna, kumak zwyczajny, jaszczurka zwin-
ka, zaskroniec. 

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ niektóre chronione
owady, np. chrz¹szcze – kozioróg dêbosz oraz biega-
cze, a tak¿e motyle: paŸ królowej i mieniak stru¿nik. 

Ichtiofaunê reprezentuje 17 gatunków ryb. Ich roz-
siedlenie wzd³u¿ pod³u¿nego profilu rzeki uzale¿nione
jest g³ównie od jej charakteru (stopnia uregulowania,
czystoœci wody oraz oddzia³ywania Zbiornika Mietków
i rzeki Odry). Najczêœciej wystêpuje: okoñ, p³oæ, kie³b,
ciernik, szczupak, œliz i sandacz oraz leszcz. Zagêszcze-
nie i biomasa ichtiofauny w Bystrzycy uzale¿nione s¹
od natê¿enia czynników antropogenicznych, czyli stop-
nia uregulowania brzegów, charakteru otuliny rzeki oraz
czystoœci wód. 

Park Krajobrazowy „Che³my”
Utworzony w roku 1992, powierzchnia 15 990 ha,

powierzchnia otuliny 12 470 ha. Park le¿y w Sudetach
Zachodnich, we wschodniej czêœci Pogórza Kaczaw-
skiego nazwanego Pogórzem Z³otoryjskim, a na po³u-
dniu obejmuje czêœciowo Rów Œwierzawy i Pogórze
Wojcieszowskie. 

Du¿a zmiennoœæ form rzeŸby terenu wynika z ró¿nej
odpornoœci ska³ na niszczenie przez erozjê i denudacjê
oraz ze zró¿nicowanej tektoniki. Wyró¿nia siê tu cztery
typy krajobrazu: 

� g³êboko wciête dolinki o charakterze wciosowym
(niewielkie prze³omy rzeczne), 
� twardzielowe pagóry bazaltowe i riolitowe, 
� obni¿enia pochodzenia tektonicznego z charakte-
rystyczn¹ rzeŸb¹ krawêdziow¹, 
� zdenudowane pokrywy polodowcowe. 
Zbiorowiska leœne zajmuj¹ po³owê powierzchni Par-

ku, a lasy liœciaste nale¿¹ do najlepiej zachowanych
w Sudetach. Du¿¹ osobliwoœci¹ s¹ unikatowe zespo³y
leœne: jaworzyna górska oraz las klonowo-lipowy.
W wysokim stopniu naturalna szata roœlinna Pogórza
Kaczawskiego charakteryzuje siê wyj¹tkowym w skali
Sudetów bogactwem florystycznym. 

Zbiorowiska nieleœne w Parku reprezentuj¹ ró¿ne ty-
py ³¹k oraz torfowiska Ÿródliskowe. W dolinach poto-
ków spotykamy bogate w gatunki chronione i rzadkie –
³¹ki rdestowo-ostro¿eniowe i trzêœlicowe. Rosn¹ tam
miêdzy innymi: pe³nik europejski, kosaciec syberyjski,
mieczyk dachówkowaty, zimowit jesienny. Nas³onecz-
nione ³¹ki u podnó¿a Czartowskiej Ska³y i Wzgórz Si-

chowskich, skupiaj¹ liczne populacje ciep³olubnych ga-
tunków: chaber nadreñski, pierwiosnka lekarska, dzie-
wiêæsi³ bez³odygowy, gnidosz rozes³any oraz bardzo
rzadki w Sudetach storczyk – kuku³ka bzowa. Torfowi-
ska Ÿródliskowe na terenie Parku ograniczone s¹ do
niewielkich p³atów roœlinnoœci (Muchów – Nowa Wieœ
Wielka) z jednym z najrzadszych storczyków na Œl¹sku
– kruszczykiem b³otnym. 

Ró¿norodnoœæ zbiorowisk roœlinnych, jak równie¿
ukszta³towanie terenu wp³ywa na bogactwo zwierz¹t.
Z fauny bezkrêgowców najlepiej poznane s¹ œlimaki,
których stwierdzono 72 gatunki (przez teren Parku
przebiegaj¹ granice zasiêgu trzech gatunków). Groma-
dê smoczkoustych reprezentuje minóg strumieniowy,
gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Ksiêgi, wystê-
puj¹cy w potoku Wilcza, w rejonie Pomocnego. Ryby
reprezentuje siedem gatunków, w tym strzebla potoko-
wa, œliz oraz pstr¹g potokowy, gatunek charaktery-
styczny dla wszystkich rzek i wiêkszych potoków Parku. 

Gromada p³azów obejmuje 15 gatunków, wœród któ-
rych na uwagê zas³uguje ropucha paskówka oraz sala-
mandra plamista z bardzo liczn¹ populacj¹ w rezerwa-
cie przyrody „W¹wóz Lipa”. Gady reprezentowane s¹
przez 6 gatunków, które s¹ stosunkowo liczne i spoty-
kane we wszystkich œrodowiskach Parku za wyj¹tkiem
bardzo rzadkiego gniewosza plamistego. 
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Fot. 7.6. Park Krajobrazowy „Che³my” 
(fot. Piotr Œnigucki)

Fot. 7.5. Park Krajobrazowy „Che³my” 
(fot. Piotr Œnigucki)



Obszar Parku to miejsce wystêpowania 107 gatun-
ków lêgowych ptaków. Na uwagê zas³uguje wystêpowa-
nie 6 gatunków sów, w tym tak rzadkich jak puchacz,
sóweczka, w³ochatka i p³omykówka. W starodrzewiu la-
sów liœciastych wystêpuje kilka gatunków dziêcio³ów,
w tym dziêcio³ zielonosiwy i œredni oraz mucho³ówka
bia³oszyja i ma³a oraz go³¹b siniak. W lasach swoje
gniazda zak³ada bocian czarny. W borach œwierkowych
wystêpuje bardzo rzadki krzy¿odziób œwierkowy oraz
liczniejsze: zniczek i gil. 

Ptaki drapie¿ne reprezentowane s¹ przez licznie wy-
stêpuj¹ce myszo³owy zwyczajne, jastrzêbie, mniej licz-
ne krogulce, trzmielojady, kanie rdzawe, b³otniaki sta-
wowe i ³¹kowe. Wœród pól na niewielkich od³ogowa-
nych powierzchniach, spotykamy derkacze i przepiórki.
Obecnoœæ niewielkich stawów i terenów podmok³ych
wzbogaca awifaunê Parku o gatunki wodno-b³otne, jak
bekas kszyk, perkoz rdzawoszyi, sieweczka rzeczna
i kilka gatunków kaczek. 

Na obszarze Parku stwierdzono wystêpowanie 49
gatunków ssaków. Najliczniej reprezentowane s¹ gryzo-
nie – 14 gatunków (najrzadsza: popielica), nietoperze –
13 gatunków (najrzadszy: mroczek poz³ocisty) i owado-
¿erne – 6 gatunków. Drapie¿ne ssaki reprezentuje 9 ga-
tunków, w tym 7 z rodziny ³asicowatych. Parzystoko-
pytne reprezentuj¹ trzy rodzime gatunki: jeleñ europej-
ski, dzik, sarna oraz muflon – sprowadzony na pocz¹t-
ku XX w. z Korsyki. Gatunki obcego pochodzenia –
uciekinierzy z hodowli – to pi¿mak, jenot, norka amery-
kañska. Obecnoœæ dwóch ostatnich ma bardzo nieko-
rzystny wp³yw na stan rodzimej fauny Parku. 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru
Utworzony w roku 1989, powierzchnia 12 295 ha,

powierzchnia otuliny 11 475 ha. Park po³o¿ony jest
w Sudetach Zachodnich, g³ównym elementem krajo-
brazu jest fragment doliny Bobru pomiêdzy Jeleni¹ Gó-
r¹ a Lwówkiem Œl¹skim, która tworzy w kilku rejonach
fantastyczne prze³omy rzeczne, ods³aniaj¹ce ró¿norod-
ne i ró¿nowiekowe formacje skalne. Do najciekawszych
nale¿¹: prze³om Borowego Jaru i prze³om w okolicach
Wrzeszczyna. 

W latach 1903-1912 wykonano zaporê w Pilchowi-
cach, rozdzielaj¹c¹ rzekê w obrêbie Parku na dwa za-
sadnicze odcinki: 

� „górny” – o d³ugoœci 13 km, gdzie rzeka p³ynie
malownicz¹ dolin¹ z wyraŸnie zachowanymi trzema
prze³omami (Borowy Jar, odcinki pomiêdzy: Siedlê-
cinem a Wrzeszczynem oraz „Stankiem” a „Wysoki-
mi Ska³ami”), 
� „dolny” – o d³ugoœci 25 km, z wyraŸnymi dwoma
prze³omami pomiêdzy: wzgórzami Stró¿n¹ i Dud-
kiem (obok Wlenia) oraz pomiêdzy wzgórzami Le-
œnica i Ska³ka ko³o Lwówka Œl¹skiego. 
Ró¿norodnoœæ ekosystemów leœnych i walorów bo-

tanicznych wyró¿nia teren Parku w skali Sudetów. Na
tak wysok¹ wartoœæ przyrodnicz¹ sk³adaj¹ siê bogate
i wzajemnie przenikaj¹ce siê siedliska leœne, nieleœne
oraz tereny u¿ytkowane gospodarczo. Znaczna czêœæ
ekosystemów leœnych zachowa³a sk³ad gatunkowy zbli-
¿ony do naturalnego, w którym dominuj¹: œwierk, d¹b,
brzoza i sosna, natomiast mniejszy jest udzia³ buka, je-
sionu i jod³y. 

Do ciekawszych zbiorowisk leœnych nale¿¹: gr¹d
œrodkowoeuropejski, kwaœna d¹browa, kwaœna buczy-
na górska, ¿yzna buczyna sudecka, podgórski ³êg jesio-
nowy, nadrzeczna olszyna górska i jaworzyna górska.
Dno doliny Bobru zajmuj¹ ¿yzne ³¹ki i pastwiska, a na
zboczach wykszta³ci³y siê murawy kserotermiczne i na-
skalne. 

Na florê naczyniow¹ Parku sk³ada siê oko³o 800 ga-
tunków roœlin. Wiele z nich to gatunki chronione i rzad-
kie, miêdzy innymi: tojad pstry, goryczka orzêsiona,
krzy¿owa i trojeœciowa, ciemiernik zielony oraz krusz-
czyk b³otny. Jedyne stanowiska w Sudetach Zachod-
nich maj¹ w Parku irga czarna i turzyca zwis³a. Do naj-
ciekawszych ekosystemów nieleœnych mo¿na zaliczyæ
zbiorowiska: naskalne, Ÿródliskowe i torfowiskowe. 

Sk³ad gatunkowy fauny Parku uleg³ daleko id¹cym
przekszta³ceniom wskutek wielowiekowej, intensywnej
dzia³alnoœci cz³owieka na tym terenie, dlatego przede
wszystkim wystêpuj¹ tutaj gatunki pospolite, o du¿ej
tolerancji ekologicznej. Natomiast wœród gatunków
rzadkich b¹dŸ chronionych spotkaæ mo¿na: puchacza,
sóweczkê, w³ochatkê, derkacza, nurogêœ, zimorodka,
dziêcio³a œredniego, s³onkê, paszkota, popielicê, nocka
du¿ego, mopka i wydrê. 

Na terenie Parku wystêpuje 18 gatunków ryb, 7 ga-
tunków p³azów, 4 gatunki gadów, 110 gatunków pta-
ków lêgowych i 36 gatunków ssaków. Szczególn¹ oso-
bliwoœci¹ jest kolonia rozrodcza nocka du¿ego na stry-
chu koœcio³a œw. Miko³aja we Wleniu. 

Park Krajobrazowy Gór Sowich
Utworzony w roku 1991, powierzchnia 8 140 ha,

brak otuliny. Po³o¿ony jest w Sudetach Œrodkowych.
Obejmuje œrodkow¹ czêœæ pasma Gór Sowich z najwy¿-
sz¹ kulminacj¹ Wielkiej Sowy (1015 m n.p.m) oraz od-
osobnionym masywem W³odarza (811 m n.p.m.). 
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Fot. 7.7. Czy¿ (fot. Miros³aw Sikorski)



G³ównym walorem Parku jest du¿a lesistoœæ. S¹ to
g³ównie lasy dolnoreglowe oraz lasy mieszane. W naj-
wy¿ej po³o¿onych partiach Wielkiej Sowy, Kalenicy
i S³onecznej, wystêpuje bór œwierkowy regla górnego,
z p³atami sztucznie wprowadzonej kosodrzewiny. 

W roœlinnoœci przewa¿aj¹ gatunki holarktyczne, re-
prezentowane przede wszystkim przez elementy euro-
pejskie i eurosyberyjskie – przy braku atlantyckich i nie-
licznych subatlantyckich. Elementy subalpejskie obej-
muj¹ m.in. arnikê górsk¹, jaskra platanolistnego i koso-
drzewinê. Typowe dla regla dolnego s¹: wymieraj¹ca jo-
d³a, buk, starzec Fuchsa, olsza szara, cis pospolity
i przytulia okr¹g³olistna. Na kwaœnym pod³o¿u rosn¹
przewa¿nie: bliŸniczka psia trawka, borówka czarna, tu-
rzyca pigu³kowata i wid³ak wroniec. W dobrze naœwie-
tlonych miejscach pojawia siê dzwonek brzoskwinio-
listny, je¿yna i lepnica. 

Wystêpuj¹ce tu gatunki chronione to: cis pospolity,
barwinek pospolity, bluszcz pospolity, wawrzynek wil-
cze³yko, arnika górska, bu³awnik wielokwiatowy, dzie-
wiêæsi³ bez³odygowy, lilia z³otog³ów, naparstnica zwy-
czajna, storczyk plamisty, œnie¿yca wiosenna, œnie¿ycz-
ka przebiœnieg, wid³aki, zimowit jesienny. 

Pod wzglêdem faunistycznym teren Parku nie ró¿ni
siê specjalnie od innych czêœci Sudetów. Dominuj¹ tu
wyraŸnie gatunki eurosyberyjskie m.in. lis i kuna leœna.
Liczne s¹ tak¿e gatunki œrodkowoeuropejskie. Z wiêk-
szych zwierz¹t maj¹ tu siedliska: jeleñ, sarna, dzik, oraz
muflon sprowadzony na prze³omie XIX i XX wieku ze
S³owacji. 

Spoœród gatunków chronionych nale¿y wymieniæ
m.in.: kreta, ³asicê, tchórza, liczne gatunki nietoperzy,
sowê w³ochat¹, dziêcio³a czarnego, soko³a wêdrowne-
go, pluszcza, go³êbia grzywacza, pustu³kê, myszo³owa
zwyczajnego, bociana bia³ego i czarnego; z p³azów i ga-
dów – ropuchê szar¹, kumaka górskiego, salamandrê,
jaszczurkê zwinkê, padalca, zaskroñca. 

Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”
Utworzony w 1994 r., powierzchnia 7 953 ha, brak

otuliny. Geograficznie znajduje siê na skraju dwóch ma-
kroregionów – Wa³u Trzebnickiego z mezoregionem
zwanym Obni¿eniem Œcinawy oraz Niziny Œl¹skiej z me-
zoregionem zwanym Wysoczyzn¹ Roœcis³awick¹.

Wprawdzie cz³owiek ingeruj¹c w przyrodê doœæ
znacznie przeobrazi³ ten teren (g³ównie sztuczne nasa-
dzenia leœne) to szata roœlinna Parku w niektórych
swych fragmentach zachowa³a charakter zbli¿ony do
naturalnej. Zró¿nicowana rzeŸba terenu i du¿a zmien-
noœæ siedliskowa sprawi³a, ¿e flora jest bogata i uroz-
maicona. 

W szacie roœlinnej najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ la-
sy – oko³o 80% powierzchni. Tereny bezleœne poza za-
budowaniami zajmuj¹ ³¹ki i pastwiska, pola oraz stano-
wi¹ce wa¿ny element krajobrazu – bagna i zbiorniki
wodne. Spory udzia³ maj¹ wtórne zbiorowiska powsta-
³e w wyniku ró¿norodnych dzia³añ cz³owieka. 

Na obszarze Parku istnieje wiele siedlisk sprzyjaj¹-
cych rozwojowi roœlinnoœci hydrofitycznej. S¹ to ró¿ne-
go rodzaju zbiorniki wodne jak starorzecza, stawy ho-
dowlane, œródleœne m³aki, rowy odwadniaj¹ce oraz
strumienie i cieki wodne. W niezalesionych czêœciach
dolin rzek i strumieni rozpoœcieraj¹ siê ró¿nej wielkoœci
kompleksy ³¹k. 

Stwierdzono wystêpowanie 79, w ró¿nym stopniu
wykszta³conych zespo³ów 11 zbiorowisk roœlinnych.
Napotykamy zbiorowiska roœlinnoœci wodnej i szuwaro-
wej, torfowiska przejœciowe, antropogeniczne i pó³natu-
ralne zbiorowiska ¿yznych ³¹k koœnych, zbiorowiska
murawowe, upraw rolnych zbo¿owych i okopowych,
zbiorowiska ruderalne, zbiorowiska okrajkowe, lasy
i zaroœla wierzbowo-olszowe, bory sosnowe i mieszane
oraz zbiorowiska zastêpcze. 

Na terenie Parku stwierdzono wystêpowanie gatun-
ków roœlin unikalnych oraz rzadkich dla Dolnego Œl¹-
ska, w tym wielu gatunków chronionych: 

� w lasach – œnie¿yca wiosenna, wawrzynek wilcze-
³yko, wid³ak goŸdzisty, wid³ak ja³owcowy, barwinek
pospolity, bluszcz pospolity, paproæ d³ugosz królew-
ski, storczyki: listera jajowata, podkolan bia³y, stor-
czyk szerokolistny,
� na ³¹kach – goŸdzik pyszny, goryczka w¹skolistna,
kruszczyk b³otny, kosaciec syberyjski, mieczyk b³ot-
ny, storczyki: krwisty, plamisty, samiczy, szeroko-
listny, kruszczyk b³otny,
� w zbiorowiskach wodnych – gr¹¿el ¿ó³ty, salwinia
p³ywaj¹ca, grzybienie bia³e,
� na murawach – œniedek cienkolistny, centuria po-
spolita, kocanki piaskowe,
� w siedliskach leœnych – kalina koralowa, konwalia
majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita,
marzanka wonna, paprotka zwyczajna, porzeczka
czarna. Odnotowane s¹ tak¿e stanowiska grzyba –
sromotnika bezwstydnego i porostu – p³ucnicy is-
landzkiej. 
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Fot. 7.8. Sikora bogatka (fot. Miros³aw Sikorski)



Badania fauny stwierdzi³y wystêpowanie lêgowe 45
rzadkich gatunków ptaków, zagro¿onych i potencjalnie
zagro¿onych na Œl¹sku lub nielicznych – m.in.: b¹ka,
bociana czarnego, kaniê rdzaw¹ i czarn¹, or³a bielika,
kropiatkê, derkacza, brodŸca samotnego, srokosza, kra-
kwê, cyraneczkê, p³askonosa, trzmielojada, s³onkê, be-
kasa, lelka, zimorodka, œwierszczaka, krogulca, b³otnia-
ka stawowego, kl¹skawkê, strumieniówkê, remiza,
krzy¿odzioba œwierkowego. 

Prócz wymienionych stwierdzono jeszcze wystêpo-
wanie lêgowe 90 gatunków ptaków, zaœ dalsze 52 ga-
tunki odwiedza ten teren w okresie wêdrówek wiosen-
nych, jesiennych oraz w okresie zimowym. Do wiêk-
szych rzadkoœci stwierdzonych tutaj w tym okresie na-
le¿¹: czapla bia³a, czapla purpurowa, bernikla kanadyj-
ska, kazarka, he³miatka, dublet, rybitwa bia³oskrzyd³a,
sowa b³otna. 

P³azy i gady s¹ reprezentowane przez: traszkê zwy-
czajn¹, traszkê grzebieniast¹, ¿aby – trawn¹, moczaro-
w¹, jeziorkow¹, wodn¹; ropuchê szar¹ i zielon¹, grze-
biuszkê ziemn¹, kumaka nizinnego, rzekotkê drzewn¹,
jaszczurkê ¿yworodn¹ i zwinkê, padalca zwyczajnego,
zaskroñca oraz ¿mijê zygzakowat¹. 

Ssaki to: je¿ zachodni, kret, ryjówka aksamitna, ry-
jówka malutka, rzêsorek rzeczek, zaj¹c szarak, wiewiór-
ka pospolita, pi¿mak, nornica ruda, karczownik ziemno-
wodny, darniówka zwyczajna, nornik pó³nocny, nornik
bury, polnik, mysz domowa, szczur wêdrowny, badylar-
ka, mysz polna, mysz leœna, mysz zaroœlowa, lis, bor-
suk, kuna leœna, kuna domowa, tchórz zwyczajny, gro-
nostaj, ³asica ³aska, dzik, ³oœ, sarna, jeleñ, daniel. 

Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy
Utworzony w roku 1981, powierzchnia 3 155 ha,

powierzchnia otuliny 5 933 ha. Po³o¿ony jest w Sude-
tach Œrodkowych na Pogórzu Bolkowsko-Wa³brzyskim.
Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ krajobrazow¹ umownie
wyró¿nia siê w Parku trzy zespo³y krajobrazowe: dobro-
mierski, ksi¹¿añski i lubiechowski. 

Park odznacza siê wielkim zró¿nicowaniem œrodo-
wisk ¿ycia (biotopów). Liczba gatunków roœlin wynosi
³¹cznie 397. Roœliny zielne nale¿¹ do 50 rodzin, najlicz-

niejsz¹ grupê stanowi¹ z³o¿one, trawy i ró¿owate. Zna-
leziono tu 21 gatunków, które na terenie Polski maj¹
swoje granice zasiêgu, np. granicê zachodni¹ osi¹ga
przytulia Schultesa. W Parku stwierdzono równie¿ 24
gatunki górskie i podgórskie oraz 4 gatunki leœne reglo-
we. Bogata i zró¿nicowana jest flora mchów oraz poro-
stów. Z roœlin chronionych odnotowano 29 gatunków,
w tym 19 podlegaj¹cych ochronie ca³kowitej. Najliczniej
reprezentowany jest cis pospolity, porastaj¹cy g³ównie
skaliste zbocza Pe³cznicy, Szczawnika i Poleœnicy. Ro-
œnie tam oko³o 130 drzew, w tym blisko 400-letni cis
„Bolko” (obwód 280 cm). 

Zró¿nicowana rzeŸba terenu, urozmaicone warunki
mikroklimatyczne stwarzaj¹ odpowiednie œrodowisko
dla rozwoju drobnej fauny. Stwierdzono wystêpowanie
89 gatunków miêczaków – niektóre s¹ endemitami dla
Sudetów, inne maj¹ tu granice swoich zasiêgów. Do
szczególnie rzadkich zaliczono: bursztynkê wysmuk³¹,
œwidrzyka ³amliwego, œlimaka karpackiego oraz pomro-
wika nakrapianego. Fauna pajêczaków liczy 199 gatun-
ków, w tym 21 bardzo rzadkich na Dolnym Œl¹sku. 

Bogato reprezentowana jest fauna owadów, zw³asz-
cza w biotopach leœnych i na rumowiskach skalnych.
Z owadów chronionych doœæ liczna jest tu mrówka rud-
nica, a z motyli paŸ królowej i mieniak têczowiec. Boga-
te s¹ populacje chrz¹szczy, do rzadkich nale¿y kozioróg
bukowiec. Spoœród zwierz¹t krêgowych chronione to:
traszki – grzebieniasta i górska oraz salamandra plamista. 

Z gadów chronionych napotkamy: jaszczurkê zwin-
kê, gniewosza plamistego, padalca i zaskroñca. Drobne
ssaki to je¿, kret, ryjówki – aksamitna i górska. Wiêksze
to wiewiórka, lis, sarna, dzik, jeleñ oraz muflon. W tu-
nelach zamku Ksi¹¿ stwierdzono 8 gatunków nietoperzy
w tym: nocka rudego, gacka wielkouchego i mopka. 

Wa¿ny z przyrodniczego punktu widzenia jest tak¿e
Sudecki Ogród Dendrologiczny – arboretum parku
przypa³acowego Ksi¹¿ o powierzchni 15 ha, w którym
roœnie 2450 drzew i krzewów, w tym 126 drzew zabyt-
kowych i 130 egzemplarzy egzotycznych. 

Przemkowski Park Krajobrazowy
Utworzony w roku 1997, powierzchnia 22 338 ha,

powierzchnia otuliny – 15 467,0 ha. Po³o¿ony jest
w obrêbie czterech mezoregionów geograficznych:
Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubiñskiej
(Wzgórza Chocianowskie), Borów Dolnoœl¹skich (Rów-
nina Nadbobrzañska) i Równiny Legnickiej (Dolina
Czarnej Wody). 

Obszar Parku charakteryzuje siê wyspowym roz-
mieszczeniem ró¿nych elementów florystycznych. Na
terenach podmok³ych i torfowiskach spotyka siê gatun-
ki subatlantyckie i kontynentalne. Wystêpowanie roœlin
reprezentuj¹cych ró¿ne elementy geograficzne i ekolo-
giczne decyduje o wielkim bogactwie miejscowej flory,
licznych stanowiskach roœlin wa¿nych z punktu widze-
nia ochrony przyrody. S¹ to przede wszystkim gatunki
ujête w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Roœlin, zagro¿one
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Fot. 7.9. Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy  
(fot. Piotr Œnigucki)



w skali regionu oraz bêd¹ce pod czêœciow¹ i ca³kowit¹
ochron¹ gatunkow¹. Gatunki cenne z punktu widzenia
ochrony wartoœci przyrodniczych to m.in.: rosiczka po-
œrednia, nawodnik trójprêcikowy, namulnik brzegowy,
przygie³ka bia³a, borówka bagienna, ¿órawina drobno-
listna, goŸdzik pyszny, paproæ nasiêŸrza³ pospolity,
storczyk kuku³ka szerokolistna. 

Œwie¿e i suche bory sosnowe ograniczone s¹ do
wydm œródl¹dowych, które ze wzglêdu na swoje roz-
miary mo¿na nazwaæ megawydmami. W drzewosta-
nach dominuje sosna zwyczajna, z niewielkim udzia³em
brzozy brodawkowatej, dêbu szypu³kowego, a w miej-
scach wilgotnych – œwierka pospolitego. W borach so-
snowych przechodz¹cych w otwarte, suche wrzosowi-
ska, roœnie jedna z najrzadszych roœlin w Parku – wi-
d³ak cyprysowy nale¿¹cy do roœlin zarodnikowych. 

Na wierzchowinach wydm, szczególnie na by³ych
poligonach wojskowych zachowa³y siê ogromne wrzo-
sowiska o powierzchni blisko 4 000 ha, z dominuj¹cym
wrzosem pospolitym, niewielkimi grupami sosny po-
spolitej i brzozy brodawkowatej. 

Rozleg³e zwarte kompleksy borowe stanowi¹ ostojê
wielu rzadkich gatunków zwierz¹t – or³a bielika, bocia-
na czarnego, kani czarnej i rudej oraz sóweczki i w³o-
chatki. Na uwagê zas³uguje wystêpowanie wê¿a – gnie-
wosza, okaza³ego motyla – pazia ¿eglarza i chrz¹szcza
– jelonka rogacza. Gatunkiem charakterystycznym bo-
rów i wrzosowisk jest cietrzew. 

Ró¿norodnoœæ siedlisk wykorzysta³y tak¿e nietope-
rze – nocek du¿y, mopek, nocek Bechsteina, zasiedlaj¹c
bunkry poradzieckie, które zosta³y przystosowane na
zimowiska. W ¿yznych lasach liœciastych gniazduj¹:
orze³ bielik, mucho³ówka ma³a, go³¹b siniak, dziêcio³
zielonosiwy i œredni. W rezerwacie „Buczyna Piotrowic-
ka” wystêpuje jeden z rzadszych na ni¿u Polski gatunek
z rodziny pilchowatych – popielica. 

Najwiêksza ró¿norodnoœæ gatunków zwierz¹t wi¹¿e
siê z podmok³ymi ³¹kami u¿ytku ekologicznego „Prze-
mkowskie Bagno” i stawami hodowlanymi w rezerwa-
cie „Stawy Przemkowskie”. Stwierdzono wystêpowanie
220 gatunków ptaków, w tym 147 lêgowych. Na uwagê
zas³uguje kolonia czapli siwej i kolonia kormorana czar-
nego oraz cztery gatunki lêgowe perkozów. Prowadze-
nie ekstensywnej gospodarki rybackiej na stawach ho-
dowlanych, sprzyja tak¿e zwiêkszaniu siê populacji wy-
dry i bobra. 

Rudawski Park Krajobrazowy
Utworzony w roku 1989, powierzchnia 15 705 ha,

powierzchnia otuliny 6 600 ha. Po³o¿ony na pograniczu
Sudetów Zachodnich i Œrodkowych. Obejmuje masyw
Rudaw Janowickich z Górami Sokolimi oraz Góry O³o-
wiane, po³udniowa granica siêga do Prze³êczy Kowar-
skiej, pó³nocna obejmuje fragment doliny Bobru od Ka-
miennej Góry po Jeleni¹ Górê. 

G³ównymi walorami Parku jest: ró¿norodnoœæ bu-
dowy geologicznej, bogactwo form powierzchni terenu,

pozosta³oœci dawnego górnictwa i hutnictwa, liczne od-
s³oniêcia geologiczne, ska³ki, pseudokrasowe jaskinie,
prze³omowe odcinki doliny Bobru oraz bogata szata ro-
œlinna. Pomiêdzy Karpnikami a £omnic¹ rozpoœcieraj¹
siê Karpnickie Stawy – p³aski obszar z licznymi stawa-
mi rybnymi. 

Mimo przekszta³ceñ sk³adu gatunkowego drzewo-
stanu mo¿emy na terenie Parku wyró¿niæ zbiorowiska
leœne: sudecka œwierczyna górnoreglowa, dolnoreglo-
wy bór jod³owo-œwierkowy, gr¹d œrodkowoeuropejski,
kwaœna buczyna górska, ¿yzna buczyna sudecka oraz
zespó³ jarzêbiny górskiej. Nad potokami wystêpuje nad-
rzeczna olszyna górska, która czêsto na skutek zanie-
chania gospodarki ³¹kowej i pastwiskowej wkracza na
u¿ytki zielone. W wy¿ej po³o¿onych dolinach potoków
podmok³e i wilgotne zbocza wzgórz porasta jaworzyna
i las klonowo-lipowy. 

Zbiorowiska nieleœne reprezentuj¹ m.in. bardzo bo-
gate w rzadkie i chronione gatunki roœlin torfowiska –
torfowisko na Trzciñskich Mokrad³ach i ³¹ki na prze³ê-
czy Redliñskiej. Do rzadkich gatunków roœlin wystêpu-
j¹cych na terenie Parku nale¿¹: paproæ zanokcica ser-
pentynowa oraz storczyki: gó³ka d³ugoostrogowa,
kruszczyk b³otny, storczyk mêski, kuku³ka bzowa. 

Na terenie Parku stwierdzono wystêpowanie 203
gatunków krêgowców. Gryzonie reprezentuje m.in.
chroniona popielica i orzesznica. Ze wzglêdu na liczne
sztolnie (doskona³e zimowiska nietoperzy), chiroptero-
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Fot. 7.11. Rudawski Park Krajobrazowy  
(fot. Piotr Œnigucki)

Fot. 7.10. Rudawski Park Krajobrazowy  
(fot. Piotr Œnigucki)
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Afauna Parku jest reprezentowana miêdzy innymi przez

bardzo rzadki gatunek nietoperza – podkowca ma³ego.
Na obszarze Parku gnieŸdzi siê 127 gatunków ptaków,
g³ównie gatunki zwi¹zane z terenami leœnymi, a obec-
noœæ stawów hodowlanych w Bukowcu i Karpnikach
wzbogaca ornitofaunê o wiele gatunków ptaków zwi¹-
zanych z siedliskami wodno-b³otnymi. P³azy reprezen-
towane s¹ przez 10 gatunków, najciekawszym z nich
jest salamandra plamista. Ryby i kr¹g³oustne reprezen-
towane s¹ przez 17 gatunków, z których najrzadsze to
minóg strumieniowy i g³owacz bia³op³etwy. 

Park Krajobrazowy Sudetów Wa³brzyskich
Utworzony w roku 1998, powierzchnia 6 493 ha,

powierzchnia otuliny 2 894 ha. Po³o¿ony jest w Sude-
tach Œrodkowych, na po³udnie od Wa³brzycha i obej-
muje œrodkow¹ najwy¿sz¹ czêœæ Gór Kamiennych (Pa-
smo Lesistej) i zachodni¹ czêœæ Gór Suchych z Waligó-
r¹ oraz wschodni fragment Gór Wa³brzyskich. 

Ponad 88% powierzchni Parku pokrywaj¹ lasy –
w wiêkszoœci monokultury. Lasy objête zasiêgiem gra-
nic Parku i po³o¿one w strefie ochronnej (otulinie) zali-
czane s¹ do lasów wodochronnych i glebochronnych.
Kompleksy leœne w 87% stanowi¹ drzewostany œwier-
kowe, 8% bukowe, pozosta³e 5% to lasy mieszane. 

Rozleg³e zespo³y sztucznych œwierczyn, zaliczane s¹
do kwaœnych borów. Sk³ad runa leœnego przy wysokim
stopniu zwarcia drzew jest bardzo ubogi, reprezentuje
je zaledwie kilka gatunków pospolitych jak: szczawik za-
jêczy, wietlica samicza, œmia³ek pogiêty i borówka czar-
na. W wy¿szych po³o¿eniach (mniejsze zwarcie koron)
w runie dodatkowo wystêpuj¹ paprocie oraz trawa –
trzcinnik leœny. 

W kwaœnej buczynie górskiej g³ównym gatunkiem
panuj¹cym jest buk zwyczajny z udzia³em jaworu, gra-
bu i jarzêbiny. W runie wystêpuj¹: p³aty pokrzywy, ma-
rzanka wonna, gajowiec ¿ó³ty, trzcinnik leœny, kopytnik
pospolity. Liczne fragmenty lasów mieszanych jaworo-
wo-œwierkowych charakteryzuje runo z licznymi gatun-
kami paproci, paprotnikiem kolczastym, gwiazdnic¹ ga-
jow¹ i skupiskami œnie¿ycy wiosennej. 

Wzd³u¿ cieków (doliny) roœnie masowo lepiê¿nik bia-
³y, towarzysz¹cy czêsto olszy czarnej, tworz¹cej s³abo
rozwiniête zespo³y olsów. Przy dostatku miejsca rozwi-
nê³y siê te¿ ³êgi przystrumykowe, w których mo¿na spo-
tkaæ wi¹z pospolity i jesion wynios³y. Sporadycznie,
wskutek zast¹pienia ich gruntami rolnymi, przetrwa³y
zespo³y nale¿¹ce do typowych pierwotnych gr¹dów. 

Na po³o¿onych w dolinach górskich ³¹kach roœnie
kilka gatunków roœlin subalpejskich: niezapominajka
b³otna, ostro¿eñ warzywny, zimowit jesienny. Na otwar-
tych przestrzeniach, na ³¹kach, poboczach dróg i œcie-
¿ek, roœnie dziewiêsi³ bez³odygowy. Wœród roœlin ziel-
nych spotykane s¹ liczne gatunki storczyków, z których
najpowszechniejsza jest gó³ka d³ugoostrogowa. 

Stosunkowo niewielkie i ma³o zró¿nicowane biotopy
regionu s¹ przyczyn¹ ubóstwa gatunkowego tutejszej
fauny. Generalnie nale¿y ona do zachodniosudeckiego
okrêgu, dla którego typowym przedstawicielem jest
niedu¿y gryzoñ leœny – ¿o³êdnica – wystêpuj¹ca w Gó-
rach Suchych. Na granicy lasu spotykana jest kuna le-
œna i je¿ europejski. Wystêpuje tu te¿ jeleñ szlachetny,
sarna, dzik, lis, wiewiórka, zaj¹c szarak, ryjówka gór-
ska, a tak¿e przybywaj¹cy z Gór Sowich muflon. 

Z ciekawszych gatunków ptaków nale¿y wymieniæ
myszo³owa, ziêbê, pliszkê górsk¹, pluszcza, jarz¹bka,
sowê w³ochat¹, krzy¿odzioba œwierkowego. Gady re-
prezentowane s¹ m.in. przez: padalca zwyczajnego, za-
skroñca zwyczajnego, jaszczurki – zwinkê i ¿yworodn¹.
P³azy to m.in.: ¿aba trawna, ropucha szara, traszka gór-
ska, salamandra plamista. 

W stosunkowo nielicznych, ale czystych potokach
górskich wystêpuj¹ pstr¹gi. Bardziej interesuj¹ca jest
fauna bezkrêgowa. Wœród pajêczaków wykryto szereg
rzadkich gatunków. Owady znajduj¹ce siê pod ochron¹
gatunkow¹ to: trzmiel ziemny, mrówka rudnica, paŸ ¿e-
glarz, niepylak apollo, niepylak mnemozyna (odmiana
sudecka). 

Œlê¿añski Park Krajobrazowy
Utworzony w roku 1988, powierzchnia 8 190 ha,

powierzchnia otuliny 7 450 ha. Po³o¿ony jest na Przed-
górzu Sudeckim, w jego granicach znajduje siê: Masyw
Œlê¿y (z górami: Œlê¿¹ i Raduni¹ oraz Wzgórzami Ole-
szeñskimi), Wzgórza Kie³czyñskie i Jañska Góra. 

Blisko 60% obszaru parku stanowi¹ lasy mieszane
z takimi gatunkami jak: œwierk, buk, klon, brzoza i mo-
drzew. W otulinie przewa¿aj¹ u¿ytki rolne, które stano-
wi¹ oko³o 90% ca³ego jej obszaru. 

W gatunkowym sk³adzie flory parku zwraca uwagê
znaczny udzia³ roœlin prawnie chronionych, wœród któ-
rych do najczêœciej spotykanych nale¿¹ rozproszone po
lasach stanowiska: lilii z³otog³ów, storczyka – kruszczy-
ka szerokolistnego i krzewu – wawrzynka wilcze³yko.
Cenne przyrodniczo s¹ równie¿ paprocie serpentynito-
we (zanokcica klinowata) i murawy kserotermiczne. 

W czystych i bystrych strumieniach sp³ywaj¹cych ze
Œlê¿y wystêpuje s³odkowodny krasnorost, którego sta-
nowisko zosta³o objête ochron¹ jako pomnik przyrody.

Fot. 7.12. Park Krajobrazowy Sudetów Wa³brzyskich
(fot. Pawe³ Grabarski)
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ABogaty w gatunki roœlin kwiatowych jest rezerwat „£¹-

ka Sulistrowicka”, najciekawsze z nich to: zimowit je-
sienny, mieczyk dachówkowaty i mieczyk b³otny, kosa-
ciec syberyjski, pe³nik europejski i goŸdzik pyszny oraz
goryczka w¹skolistna. Napotkaæ mo¿na te¿ przepiêknie
kwitn¹ce orchidee: storczyka plamistego i storczyka
szerokolistnego, gó³kê d³ugoostrogow¹ oraz wonnego
podkolana bia³ego. 

Przez rezerwat przep³ywaj¹ dwa strumienie, w po-
bli¿u których wytworzy³y siê miejsca wilgotne z charak-
terystyczn¹ roœlinnoœci¹ – turzycami, we³niankami i po-
nik³em. Wystêpuj¹ te¿ fragmenty zatorfionych ³¹k z pó³-
paso¿ytem – gnidoszem rozes³anym. 

Krajow¹ faunê reprezentuje w parku 70 gatunków
motyli dziennych (prawie 50% gatunków stwierdzonych
w Polsce), 7 gatunków chrz¹szczy, 13 gatunków ryb
(m.in. pstr¹g potokowy, strzebla potokowa, kie³b i œliz),
p³azy i gady, 100 gatunków ptaków oraz 40 gatunków
ssaków. W iloœciowych statystykach spoœród przedsta-
wicieli fauny przoduj¹ miêczaki (61 gatunków), co jest
odzwierciedleniem miejscowego wilgotnego klimatu. 

Wœród owadów chronionych najczêœciej spotykane
s¹ chrz¹szcze – biegacze oraz motyle – paŸ królowej,
mieniak têczowiec i modraszki. 

Herpetofaunê reprezentuj¹: ¿aba trawna i ¿aba mo-
czarowa, kumak nizinny, ropucha zwyczajna, traszka
górska i traszka zwyczajna, jaszczurka ¿yworodna
i jaszczurka zwinka, a tak¿e w¹¿ – zaskroniec zwyczaj-
ny. Szczególne wra¿enie robi¹ przy spotkaniu: coraz
rzadsza w Polsce salamandra plamista, a tak¿e bezno-
ga jaszczurka – padalec zwyczajny. 

Gatunkowy sk³ad awifauny jest charakterystyczny
dla lasów pasma sudeckiego. Stwierdzono tu obecnoœæ
m.in. puchacza, orzechówki, sowy, kani rudej i kruka,
sikor (bogatka, czarnog³ówka), kuku³ki, trznadla, dziê-
cio³a du¿ego i pe³zacza leœnego. 

Z chronionych ssaków na uwagê zas³uguj¹: je¿ za-
chodni, ryjówki, rzêsorek rzeczek, kret, kuna domowa,
gronostaj, orzesznica, popielica i a¿ 7 gatunków nietope-
rzy (m.in. karlik malutki, nocek du¿y i gacek brunatny). 

Œnie¿nicki Park Krajobrazowy
Utworzony w roku 1981, powierzchnia 28 800 ha,

powierzchnia otuliny 19 900 ha. Obejmuje cenny pod
wzglêdem krajobrazowym i przyrodniczym rejon Sude-
tów Wschodnich. W jego sk³ad wchodz¹ pasma gór-
skie: Góry Bialskie, Masyw Œnie¿nika i Góry Z³ote, sta-
nowi¹ce wschodni¹ „œcianê” Kotliny K³odzkiej. 

Na ca³ym obszarze Parku spotyka siê bogactwo
form morfologicznych: podszczytowe powierzchnie
zrównañ, g³êboko wciête doliny potoków, wodospady,
malownicze ska³ki, blokowiska na stokach i niektórych
wierzcho³kach, a na obszarach krasowych: leje kraso-
we, ponory, wywierzyska, suche dolinki i jaskinie. 

Lasy zajmuj¹ 60% powierzchni Parku. G³ównym ga-
tunkiem lasotwórczym jest œwierk, ma³o jest gatunków
drzew liœciastych. 

Obszar Masywu Œnie¿nika jest unikatow¹ w skali
Sudetów i Polski ostoj¹ roœlinnoœci zró¿nicowanej pod
wzglêdem ekologicznym i geograficznym. O swoistoœci
geobotanicznej i odrêbnoœci Masywu Œnie¿nika stanowi
udzia³ doœæ licznej grupy gatunków karpackich, takich
jak: paprotnik Brauna, rze¿ucha trójlistkowa i wilczo-
mlecz migda³olistny oraz zwi¹zanych z zio³oroœlami
i roœlinnoœci¹ Ÿródlisk: tojada smuk³ego, ostró¿ki wy-
nios³ej, omiega górskiego, trêdownika omszonego
i rze¿uchy Opiza. 

Wœród niezmiernie rzadkich w Sudetach typowych
elementów flory wapieniolubnej (kalcyfilnej) na szcze-
gólne podkreœlenie zas³uguje sesleria tatrzañska, roœli-
na znana dotychczas w Polsce tylko z wysokogórskich
i reglowych muraw naskalnych w Tatrach wapiennych.
Nieco szerszy zasiêg ma przytulia nierównolistna, ma-
j¹ca niewielkie stanowisko na wapieniach wspólnie
z sesleri¹ tatrzañsk¹. 

Na wapieniach œnie¿nickich (marmurach i erlanach)
istniej¹ wyj¹tkowo korzystne warunki dla ró¿norodno-
œci gatunkowej roœlin. Na wapieniach tych skupiaj¹ siê
roœliny ciep³olubne, jak np. irga zwyczajna lub storczyk
– kruszczyk rdzawoczerwony. 

Znaczna ró¿norodnoœæ gatunkowa flory wysokogór-
skiej zwi¹zana jest z fragmentami œwierkowych borów
górnoreglowych oraz fragmentami muraw na kopule
Œnie¿nika. Najwiêkszy zasiêg maj¹: wietlica alpejska,

Fot. 7.13. Œlê¿añski Park Krajobrazowy  
(fot. Piotr Œnigucki)

Fot. 7.14. Widok ze Œnie¿nika za Czarn¹ Górê
(fot. Miros³aw Sikorski)
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wielkokwiatowa. Na szczególne wyró¿nienie wœród cie-
kawej flory szczytowej czêœci Œnie¿nika zas³uguje wy-
stêpowanie tu, na jedynych stanowiskach w Polsce,
dzwonka brodatego i owsicy sp³aszczonej, roœlin o cha-
rakterze borealno-subalpejskim. 

Z ciekawszych roœlin wystêpuj¹cych na obszarze
Œnie¿nickiego Parku Krajobrazowego nale¿y równie¿
wymieniæ: krzewy – wrzos pospolity, wawrzynek wil-
cze³yko, wiciokrzew czarny, porzeczka alpejska, malina
w³aœciwa, borówka czarna, kosodrzewina, ró¿a alpej-
ska, wierzba œl¹ska, roœliny zielne – driakiew lœni¹ca,
tymotka alpejska, fio³ek dwukwiatowy, podrzeñ ¿ebro-
wiec, arnika górska, dziewiêæsi³ bez³odygowy, fio³ek su-
decki, wid³ak wroniec, wid³ak ja³owcowaty, szczaw gór-
ski, œwietlik drobny, trêdownik omszony, œnie¿yczka
przebiœnieg, lilia z³otog³ów, szarota norweska oraz
mchy – wid³oz¹b mietlisty, p³onnik kszta³tny, p³onnik le-
œny, torfowce. 

Ze wzglêdu na bogactwo zespo³ów roœlinnych oraz
niewielki wp³yw czynników antropopresyjnych fauna
jest jednym z liczniejszych elementów przyrodniczych
Masywu Œnie¿nika, z udzia³em zarówno gatunków su-
deckich, jak i karpackich, a tak¿e mezoalpejskich. 

Wiêkszoœæ ssaków to zwierzêta pospolite na pozo-
sta³ym obszarze Polski. Dominuj¹ gatunki eurosyberyj-
skie: lis, jeleñ, dzik, sarna, zaj¹c szarak. Ponadto wystê-

puj¹ nietoperze: nocek du¿y, nocek Brandta, nocek w¹-
saty, nocek rudy, gacek brunatny, mroczek poz³ocisty,
mopek. Z gryzoni nale¿y wymieniæ: wiewiórkê, pi¿ma-
ka, smu¿kê, orzesznicê, koszatkê, popielicê. Z drapie¿-
ników nale¿y wymieniæ: borsuka, kunê leœn¹, tchórza,
gronostaja, ³asicê ³askê. Owado¿erne to: je¿ zachodni,
kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzêsorek rze-
czek. W Masywie Œnie¿nika wystêpuje muflon oraz ko-
zica. W ostatnich latach okresowo stwierdza siê wystê-
powanie niedŸwiedzia brunatnego oraz prawdopodob-
nie wilka na Ma³ym Œnie¿niku. 

Ptaki: wœród wielu gatunków najciekawsze to: jarz¹-
bek, cietrzew, g³uszec, derkacz, siniak, puchacz, w³o-
chatka, dziêcio³ trójpalczasty, siwierniak, p³ochacz hal-
ny, drozd obro¿ny, czeczotka, ziêba, dziêcio³ du¿y, grzy-
wacz, pliszka górska, paszkot, pleszka, pluszcz. 

Ryby: pstr¹g potokowy, pstr¹g têczowy („ucieki-
nier” z oœrodków hodowlanych), g³owacz prêgop³etwy,
minog strumieniowy, lipieñ. 

P³azy i gady: ¿mija zygzakowata, traszka górska, pa-
dalec zwyczajny, zaskroniec, salamandra plamista, jasz-
czurka ¿yworodna. 

Owady: w Masywie Œnie¿nika ¿yje 55 gatunków mo-
tyli dziennych np. pomrok œwietlik, górówka euralia,
b³yszczka modrzewiówka oraz 182 gatunków paj¹ków
np. Alomengea scopigera i Latithorax faustus (nowy
gatunek w faunie polskiej). 
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