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Wstêp

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” jest parkiem ponadregionalnym. Wiêkszoœæ jego
powierzchni jest po³o¿ona w województwie dolnoœl¹skim, w œrodkowym biegu rzeki Baryczy.
W kierunku wschodnim, ju¿ w województwie wielkopolskim, obejmuje tereny czêœci zlewni
górnej Baryczy, siêgaj¹c do Przygodzic i Antonina. W granicach parku znajduj¹ siê najcenniej-
sze przyrodniczo obszary Kotliny Milicko-Odolanowskiej oraz ¯migrodzkiej, zwane potocznie
dolin¹ Baryczy. Granicami swymi obejmuje tak¿e czêœæ wzniesieñ Wysoczyzny Po³udniowo
-Wielkopolskiej i Wzgórz Wa³u Trzebnickiego.

Dolina Baryczy, zw³aszcza w górnym i œrodkowym biegu rzeki, wyró¿nia siê ró¿norodno-
œci¹ œrodowisk przyrodniczych. Oprócz du¿ych, zwartych kompleksów leœnych i licznych za-
drzewieñ œródpolnych, najbardziej charakterystyczna jest ogromna liczba zbiorników wod-
nych, które najczêœciej zgrupowane s¹ w kompleksy stawowe. Z powodu braku przemys³u
i s³abych gleb region do dziœ pozosta³ doœæ ubogi. W wielu miejscach ¿ycie toczy³o siê bez
poœpiechu. Wolniej przebiega³y procesy kulturowe, dlatego do dziœ zachowa³o siê jeszcze
wiele zabytków budownictwa wiejskiego. Krajobraz, od wieków formowany rêk¹ ludzk¹,
w wielu zak¹tkach ulega³ równoczeœnie naturalnym procesom kszta³tuj¹cym okreœlone ze-
spo³y roœlinne, a w œlad za nimi – ugrupowania zwierz¹t. Dziœ dolina Baryczy ze swymi
niepowtarzalnymi walorami przyrodniczymi wyró¿nia siê na tle innych regionów. Stosunkowo
gêsta sieæ niez³ych dróg, liczne, niewielkie osiedla u³atwiaj¹ dotarcie w okreœlone miejsca;
do tego celu najlepsza jest tutaj turystyka rowerowa. Dla szukaj¹cych spokoju zachowa³y siê
odludne i zaciszne miejsca: niewielkie wioski, zagubione wœród sosnowych lasów, rozsiane
wœród pól lub na skraju okresowo wilgotnych ³¹k, trudno dostêpne fragmenty podmok³ych
lasów olszynowych. Indywidualnym turystom pobyt mog¹ u³atwiæ, nieliczne jeszcze, kwate-
ry prywatne. Jakkolwiek poruszanie siê po groblach stawów rybnych jest mocno ograniczo-
ne, to œrodowisko wodne mo¿na poznawaæ z dróg publicznych przebiegaj¹cych skrajem
stawów a czêsto przecinaj¹cych kompleksy stawowe, tak¿e w obrêbie najbardziej atrakcyj-
nego dla turysty obszaru, rezerwatu „Stawy Milickie”.

Motto:

Mo¿emy dobrze chroniæ tylko to,
co dobrze sami poznaliœmy

Yann Arthus-Bertrand
(Lotnik-fotograf, autor ekspozycji

„Ziemia z nieba. Portret planety u progu XXI wieku”,
Kraków 2003.)
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Przewodnik przedstawia zró¿nicowanie przyrody poszczególnych œrodowisk. Najdok³ad-
niej opisano awifaunê (ugrupowania ptaków) i zespo³y roœlinne rezerwatów oraz dendroflo-
rê (g³ównie obce gatunki drzew parków podworskich). W zwi¹zku z nowymi „Rozporz¹dze-
niami” w sprawie okreœlenia listy gatunków roœlin i zwierz¹t chronionych (Dz. U. nr 106, poz.
1167 oraz Dz.U. nr 130, poz. 1456 z 2001 roku), które ochron¹ objê³o nowe gatunki, informa-
cje o ich wystêpowaniu bêd¹ wymaga³y uzupe³nienia.

Przez najciekawsze, a jednoczeœnie ogólnodostêpne miejsca prowadz¹ oznaczone w te-
renie dydaktyczne œcie¿ki przyrodnicze, które mo¿na wykorzystaæ w edukacji ekologicznej
podczas zajêæ terenowych z dzieæmi i m³odzie¿¹ szkoln¹. Poznanie terenu u³atwia tak¿e sieæ
szlaków turystycznych. Najbardziej interesuj¹ce obszary Parku Krajobrazowego „Dolina Bary-
czy” przedstawiono na kilku mapkach w skali do 1:40 000 i 1:50 000.

Autorzy serdecznie dziêkuj¹ za krytyczne przejrzenie maszynopisu i cenne uwagi Pani
prof. dr hab. Jadwidze Anio³-Kwiatkowskiej (rozdzia³y botaniczne) oraz Panu prof. dr. hab.
Józefowi Witkowskiemu (rozdzia³y zoologiczne) z Uniwerytetu Wroc³awskiego. Dziêkuj¹ te¿
Paw³owi Dolacie z Kalisza oraz cz³onkom grupy „Zausznik” z Przygodzic, a w szczególnoœci
pp. Waldemarowi BlaŸniakowi i Robertowi Kaczmarkowi za przekazane materia³y dotycz¹ce
czêœci wielkopolskiej Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Dziêkuj¹ ponadto dr. Kazimie-
rzowi Kozicy za udostêpnienie z w³asnego archium kopii starych map stawów. Podziêkowa-
nie nale¿y siê równie¿ Joannie Waroñskiej za przejrzenie ca³oœci tekstu oraz Barbarze Snell-
grove-Sadowskiej za przet³umaczenie streszczenia na jêzyk angielski.

Wstêp
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1. Fizjografia terenu

1.1. Ukszta³towanie powierzchni

Dolina Baryczy jest form¹ doœæ osobliw¹. Typowa dolina rzeczna posiada bowiem dno
i zbocza, okreœlaj¹ce zarazem granice doliny. Zbocza wyznaczaj¹ zasiêg erozji rzecznej, czyli
niszczenia. Na dnie nastêpuje akumulacja, czyli odk³adanie zniszczonego materia³u ze zboczy.
W przypadku doliny Baryczy niejednokrotnie pojawia siê problem z jej granicami. Dolina ma
dno, ale nie ma zboczy. Le¿¹ca kilkanaœcie kilometrów na po³udnie od rzeki równina, nie mo¿e
mieæ nic wspólnego z dnem doliny Baryczy. Wody tej rzeki nie dociera³y tu nawet podczas
najwiêkszych wezbrañ. Jednak miêdzy t¹ równin¹ a sam¹ Barycz¹ nie da siê wytyczyæ ¿adnej
morfologicznej granicy, czyli ¿adnego za³amania terenu. Wszystko le¿y w obrêbie rozleg³ej
kotliny o wyj¹tkowo p³askim dnie. Równina zostaje dopiero zaburzona, gdy dojdziemy do
podnó¿y stoków wzgórz morenowych. Nie s¹ to jednak zbocza doliny, gdy¿ i one nie maj¹ nic
wspólnego z rzek¹. Jednak¿e otaczaj¹ kotliny i zamykaj¹ równinny obszar obni¿enia.

Przy opisie rzeŸby terenu stosuje siê zatem bardziej precyzyjne okreœlenie ni¿ dolina –
obni¿enie. Siêga tak daleko jak dna kotlin, czyli do podnó¿y wzgórz i wysoczyzn. Park Krajo-
brazowy „Dolina Baryczy” le¿y we wschodniej czêœci Obni¿enia MilickObni¿enia MilickObni¿enia MilickObni¿enia MilickObni¿enia Milickooooo-----G³ogowskiegoG³ogowskiegoG³ogowskiegoG³ogowskiegoG³ogowskiego.
Ci¹gnie siê ono znacznie dalej na zachód, ni¿ sama dolina Baryczy, co pokazuje ¿e musi mieæ
starsze i inne pochodzenie ni¿ tylko jako dolina rzeczna. Sama Barycz wykorzysta³a jedynie
istniej¹ce ju¿ wczeœniej obni¿enie. Barycz bierze swoje pocz¹tki w szerokim na 3 km kilometry
obni¿eniu dolinnym na po³udnie od Ostrowa Wlkp, tu¿ poza granicami Parku Krajobrazowe-
go. Niewielka rzeczka tu¿ przy swych Ÿród³ach nie mog³a stworzyæ tak rozleg³ej formy. Rów-
nie¿ i to wskazuje, ¿e samo obni¿enie jest starsze i nie zosta³o wytworzone przez rzekê
w takim biegu jak obec-
nie. Stanowi ono zara-
zem po³¹czenie z le¿¹c¹
na wschód Kotlin¹ Gra-
bowsk¹, przez któr¹ p³y-
nie z po³udnia na pó³noc
rzeka Prosna.

Barycz p³ynie na za-
chód i wp³ywa do rozle-
g³ej kotliny. Na Dolnym
Œl¹sku mezoregion ten
nazywany jest Kotlin¹Kotlin¹Kotlin¹Kotlin¹Kotlin¹
Mil ick¹Mil ick¹Mil ick¹Mil ick¹Mil ick¹, w Wielkopol-
sce OOOOOdolanowsk¹dolanowsk¹dolanowsk¹dolanowsk¹dolanowsk¹, jak-
kolwiek Odolanów jest P³askie dno Kotliny Milickiej � wiosenne �ródpolne rozlewisko ko³o Grabownicy. Fot. ER

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:107



8

bardziej centralnie po³o¿ony ni¿ le¿¹cy na skraju kotliny Milicz. Rzeka p³ynie w czêœci pó³noc-
nej kotliny przez wylesione £êgi Baryckie£êgi Baryckie£êgi Baryckie£êgi Baryckie£êgi Baryckie zajête przez kompleksy ³¹k przygodzickich i odola-
nowskich. Po przekroczeniu granicy województw wielkopolskiego i dolnoœl¹skiego wkracza
na Obni¿enie GrabownickieObni¿enie GrabownickieObni¿enie GrabownickieObni¿enie GrabownickieObni¿enie Grabownickie, zajête przez najwiêksze kompleksy stawów rybnych. Czêœæ
po³udniowa kotliny to dwie równinyrówninyrówninyrówninyrówniny: KuŸnickaKuŸnickaKuŸnickaKuŸnickaKuŸnicka i CzarnoleskaCzarnoleskaCzarnoleskaCzarnoleskaCzarnoleska. Rozci¹j¹ siê tu rozleg³e kom-
pleksy leœne, wœród których mo¿na napotkaæ pojedyncze stawy.

Na zachód od Milicza obni¿enie wyraŸnie siê zwê¿a i przybiera faktyczn¹ formê doliny.
Jest to Brama MilickaBrama MilickaBrama MilickaBrama MilickaBrama Milicka. Przep³ywa ni¹ Barycz do kolejnej rozleg³ej kotlinykotlinykotlinykotlinykotliny – ¯migrodzkiej¯migrodzkiej¯migrodzkiej¯migrodzkiej¯migrodzkiej.
Podobnie jak pierwsza z kotlin posiada ma³o zró¿nicowan¹ rzeŸbê i równie p³askie dno.
Mo¿na tu jednak wyró¿niæ po³o¿on¹ ni¿ej Dolinê Œrodkowej BaryczyDolinê Œrodkowej BaryczyDolinê Œrodkowej BaryczyDolinê Œrodkowej BaryczyDolinê Œrodkowej Baryczy – fragment w³aœciwe-
go dna doliny rzecznej ze stawami i czêsto podmok³ymi lasami, oraz po³o¿one w czêœci
po³udniowej dwie równinyrówninyrówninyrówninyrówniny: PPPPPrusickrusickrusickrusickrusick¹¹¹¹¹ i CzeszyckCzeszyckCzeszyckCzeszyckCzeszyck¹¹¹¹¹. Od pó³nocy, szczególnie przy granicy z wy-
soczyznami, zaznacza siê nieco w rzeŸbie dolina najwiêkszego dop³ywu Baryczy – Orli. Ju¿
poza granicami Parku Krajobrazowego, przez przewê¿enie ko³o W¹sosza, Barycz opuszcza
kotlinê i wp³ywa do kolejnego mezoregionu – Pradoliny G³ogowskiej.

Odrêbnoœæ obni¿enia, w którym le¿y dolina, jest dobrze podkreœlona przez otaczaj¹ce
region wynios³oœci. Od po³udnia s¹ to wzgórza Wa³u TrzebnickiegoWa³u TrzebnickiegoWa³u TrzebnickiegoWa³u TrzebnickiegoWa³u Trzebnickiego. Osi¹gaj¹ one 150 m
wysokoœci wzglêdnej. Le¿¹ w wiêkszoœci ju¿ poza Parkiem Krajobrazowym, ale stanowi¹
dobry wyznacznik w równinnym krajobrazie kotlin. Niezapomniane czyni¹ wra¿enie te ogl¹-
dane z dna kotlin pasma „prawdziwych gór”. Ich kontur i wynios³oœæ narzuca siê równie ostro
jak brzeg Sudetów, Karpat, czy pó³nocnej krawêdzi Podola – tak opisywa³ je w 1948 prof.

Podzia³ fizjograficzny doliny Baryczy

1. Fizjografia terenu � 1.1. Ukszta³towanie powierzchni
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J. CZY¯EWSKI – Po raz któryœ z rzêdu zmierzmy ku tym „górom”. Po kilkugodzinnym marszu
stwierdzimy nieoczekiwanie, ¿e nie pokonawszy ani razu wiêkszego trudu wspinania siê po
bardziej stromym stoku, znaleŸliœmy siê ju¿ na jednym z kulminacyjnych punktów. Nie dziwi wiêc
dawna nazwa pasma
tych wzniesieñ – Kocich
Gór. Pó³nocna granica obu
kotlin nie zawsze jest tak
wyraŸna. Dolina przecho-
dzi doœæ niewyraŸnie
w Wysoczyzny Po³udnio-
wowielkopolskie.

Kotlina ¯migrodzka
jest otoczona od po³u-
dnia przez stanowi¹ce
czêœæ Wa³u WzgórzaWzgórzaWzgórzaWzgórzaWzgórza
TTTTTrzebnickierzebnickierzebnickierzebnickierzebnickie. Ten ³uko-
wato wygiêty ci¹g wzgórz
dzieli siê na mniejsze czê-
œci. Od zachodu s¹ to
Wzgórza WiñskieWzgórza WiñskieWzgórza WiñskieWzgórza WiñskieWzgórza Wiñskie (191 m npm.), które dochodz¹ a¿ do zamykaj¹cego kotlinê przewê¿enia
ko³o W¹sosza, którym Barycz po po³¹czeniu z Orl¹ opuszcza kotlinê. Za Pado³em Pe³czyñ-Pado³em Pe³czyñ-Pado³em Pe³czyñ-Pado³em Pe³czyñ-Pado³em Pe³czyñ-
skimskimskimskimskim wzgórza przechodz¹ ku wschodowi we Wzgórza StrupiñskieWzgórza StrupiñskieWzgórza StrupiñskieWzgórza StrupiñskieWzgórza Strupiñskie, które z kolei ³¹cz¹ siê
w rejonie Obornik Œl¹skich z najwy¿sz¹ i najwyraŸniejsz¹ czêœci¹ Wzgórz Trzebnickich. W rejo-
nie Trzebnicy znajduj¹ siê najwy¿sze kulminacje Wzgórz: Ciemna Góra – 258 m npm. i Farna
Góra – 257 m npm. Grzbiet ów pokryty jest lessem, a rozwiniête na nim ¿yzne gleby sprawi³y,
¿e w przeciwieñstwie do innych wzniesieñ jest w wiêkszoœci wylesiony, a z wielu miejsc
rozci¹gaj¹ siê rozleg³e widoki. Tereny dawnych winnic zajmuj¹ dziœ sady, a w wielu miejscach
na stokach rozwinê³y siê w¹wozy, teraz czêsto zaroœniête i mroczne. Z kolei od pó³nocy
Kotlina ¯migrodzka przechodzi niewyraŸnie w Wysoczyznê Leszczyñsk¹Wysoczyznê Leszczyñsk¹Wysoczyznê Leszczyñsk¹Wysoczyznê Leszczyñsk¹Wysoczyznê Leszczyñsk¹, a za jej granicê
przyjmuje siê umown¹ liniê Rawicz – Jutrosin. W rzeŸbie wyró¿niaj¹ siê jedynie WzgórzaWzgórzaWzgórzaWzgórzaWzgórza
RudnowskieRudnowskieRudnowskieRudnowskieRudnowskie stanowi¹ce jakby przed³u¿enie Wzgórz Wiñskich po pó³nocnej stronie Baryczy.

W rzeŸbie terenu wyraŸnie zaznacza siê granica pomiêdzy obydwoma kotlinami. Po
pó³nocnej stronie Baryczy jest to ci¹g niewysokich wzniesieñ, nale¿¹cy ju¿ do WysoczyznyWysoczyznyWysoczyznyWysoczyznyWysoczyzny
KaliskiejKaliskiejKaliskiejKaliskiejKaliskiej i nazywany Wzgórzami CieszkowskimiWzgórzami CieszkowskimiWzgórzami CieszkowskimiWzgórzami CieszkowskimiWzgórzami Cieszkowskimi lub Wzniesieniami Su³owsko – Krotoszyñ-
skimi. Znajduje siê on w du¿ej czêœci na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.
Z najwy¿szych wzniesieñ ko³o Dziadkowa roztaczaj¹ siê widoki na obie kotliny, wyraŸnie
zaznacza siê tak¿e ponad Kotlin¹ Milick¹ Góra Trzebicka, choæ najwy¿szy punkt – 182 m npm.
stanowi zalesiona wydma ko³o Wê¿ewic. Z kolei na po³udnie od Baryczy rozgraniczenie
pomiêdzy obydwoma kotlinami stanowi¹, pokryte w du¿ej czêœci lasami bukowymi, WzgóWzgóWzgóWzgóWzgó-----
rza Kroœnickierza Kroœnickierza Kroœnickierza Kroœnickierza Kroœnickie (czêœæ Wzgórz Twardogórskich), które le¿¹ w wiêkszej czêœci na terenie

Widok z Gór na dolinê Baryczy. Fot. WR

1. Fizjografia terenu � 1.1. Ukszta³towanie powierzchni
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Parku. Najwy¿szymi wzniesieniami s¹ tu Gêœlica – 242 m npm. i Wzgórze Joanny – 230 m
npm., nazywane niegdyœ od wie¿y widokowej na szczycie Wie¿yc¹. Dobrymi punktami wido-
kowymi s¹ tak¿e Wiatraczne Wzgórze ko³o Wierzchowic i Piwnicznik ko³o Postolina. £agod-
nie nachylone wzgórza s¹ urozmaicone przez g³êbokie dolinki rozcinaj¹cych je potoków.

Wzgórza ci¹gn¹ siê na
po³udnie a¿ do Grabow-
na Wielkiego, gdzie z jed-
nej strony Brama MaleBrama MaleBrama MaleBrama MaleBrama Male-----
rzowskarzowskarzowskarzowskarzowska oddziela je od
omawianych ju¿ Wzgórz
Trzebnickich, a z kolei ob-
ni¿enie, którym przecho-
dzi linia kolejowa Oleœni-
ca – Krotoszyn, ³¹czy
Wzgórza Kroœnickie z po-
zosta³¹ czêœci¹ WzgórzWzgórzWzgórzWzgórzWzgórz
TTTTTwardogórskichwardogórskichwardogórskichwardogórskichwardogórskich.

£ukowato wygiête
Wzgórza Twardogórskie
z najwy¿szym GrzbietemGrzbietemGrzbietemGrzbietemGrzbietem

TTTTTwardogórskimwardogórskimwardogórskimwardogórskimwardogórskim ograniczaj¹ Kotlinê Milick¹ od po³udnia. Wyró¿nia siê tu góruj¹cy nad oto-
czeniem Zbójnik – 272 m npm. Jest to najwy¿szy punkt Dolnego Œl¹ska poza Sudetami
i Przedgórzem Sudeckim. Wzgórza poroœniête s¹ w znacznej czêœci lasami bukowymi. Ich
po³udniowe odga³êzienie – Wzgórza SycowskieWzgórza SycowskieWzgórza SycowskieWzgórza SycowskieWzgórza Sycowskie dochodz¹ a¿ do Góry œw. Marka ponad
Sycowem. Tu kolejne obni¿enie ³¹czy je z najwy¿szym ci¹giem wzgórz otaczaj¹cych dolinê
Baryczy, a jednoczeœnie najwy¿szymi wzgórzami Wa³u Trzebnickiego – Wzgórzami OstrzeWzgórzami OstrzeWzgórzami OstrzeWzgórzami OstrzeWzgórzami Ostrze-----
szowskimiszowskimiszowskimiszowskimiszowskimi. Dwie najwy¿sze kulminacje to Kobyla Góra – 284 m npm. i Be³czyna – 278 m
npm. Pierwsza z nich to zarazem najwy¿szy punkt Wielkopolski. Wzgórza ci¹gn¹ siê a¿ do
Kot³owa, gdzie wyraŸnie opadaj¹ ku bramie oddzielaj¹cej Kotlinê Milick¹ od le¿¹cego dalej
na wschód nastêpnego obni¿enia – Kotliny Grabowskiej. Jakby ich przed³u¿enie stanowi¹
le¿¹ce po drugiej stronie bramy Wzgórza WysockieWzgórza WysockieWzgórza WysockieWzgórza WysockieWzgórza Wysockie, znajduj¹ce siê ju¿ w obrêbie Wysoczy-
zny Kaliskiej. Wzgórza te, podobnie jak i Wzgórza Cieszkowskie, stanowi¹ zarazem najbar-
dziej odcinaj¹ce siê od doliny Baryczy czêœci wysoczyzny, gdy¿ poza nimi Kotlina Milicka
przechodzi w ni¹ doœæ niewyraŸnie wzd³u¿ linii Trzebicko – Wzi¹chowo Wielkie – Wroc³awice
– Uciechów –Raczyce – Janków Przygodzicki.

1.2. Budowa geologiczna

Pod wzglêdem geologicznym dolina Baryczy le¿y na obszarze wielkiej struktury – monomonomonomonomono-----
kliny przedsudeckiejkliny przedsudeckiejkliny przedsudeckiejkliny przedsudeckiejkliny przedsudeckiej. Zbudowana jest ze ska³ osadowych wieku permsko – mezozoicznego
nachylonych w kierunku pó³nocno – wschodnim. W sp¹gowej czêœci piêtra permskiego, na

Widok ze wzgórza Piwnicznik na Bramê Milick¹ ³¹cz¹c¹ Kotlinê Milick¹ i ¯migrodzk¹. Fot. WR

1. Fizjografia terenu � 1.2. Budowa geologiczna

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:1010



11

g³êbokoœci 1200 – 1500 m, w strukturach brachyantyklinalnych, w piaskowcach cechsztyñ-
skich i wapieniach czerwonego sp¹gowca, wystêpuj¹ z³o¿a gazu ziemnegoz³o¿a gazu ziemnegoz³o¿a gazu ziemnegoz³o¿a gazu ziemnegoz³o¿a gazu ziemnego. Z³o¿e w Wierz-
chowicach ko³o Milicza po wyeksploatowaniu w 1995 roku zosta³o zamienione na najwiêk-
szy w Polsce podziemny magazyn gazu. Obecnie najwiêkszy rejon wydobycia to okolice
miejscowoœci Bogdaj, Smugi i Garki w gminie Odolanów. Jest to gaz o du¿ej zawartoœci
metanu, stosowany jako wysokokaloryczne paliwo oraz pó³produkt do syntezy chemicznej.
Zawiera stosunkowo du¿¹ domieszkê helu – rzadkiego i drogiego gazu szlachetnego – (do
0,5 %) – do jego odzyskiwania powsta³ specjalny zak³ad w Odolanowie. Strop monokliny
le¿y na g³êbokoœci oko³o 500 m.

Na tym sztywnym fundamencie le¿¹ utwory wieku kenozoicznego. Utwory trzeciorzêUtwory trzeciorzêUtwory trzeciorzêUtwory trzeciorzêUtwory trzeciorzê-----
dowedowedowedowedowe s¹ wykszta³cone przewa¿nie w postaci i³ówi³ówi³ówi³ówi³ów a tak¿e piasków kwarcowychpiasków kwarcowychpiasków kwarcowychpiasków kwarcowychpiasków kwarcowych. Ich cha-
rakter wskazuje na pochodzenie l¹dowe oraz na akumulacjê w rozleg³ym zbiorniku œródl¹do-
wym. Utwory trzeciorzêdowe mo¿na spotkaæ na powierzchni na spiêtrzonych przez lodowiec
wzgórzach, na przyk³ad w rejonie Stawca i Wierzchowic, podczas gdy w dnach kotlin ich
strop le¿y kilkadziesi¹t metrów pod powierzchni¹ ziemi. I³y trzeciorzêdowe s¹ wykorzystywa-
ne jako surowiec do produkcji cegie³.

Utwory czwartorzêdoweUtwory czwartorzêdoweUtwory czwartorzêdoweUtwory czwartorzêdoweUtwory czwartorzêdowe zwi¹zane s¹ przede wszystkim z plejstoceñskimi nasuniêciami
l¹dolodu ze Skandynawii. Osady naniesione bezpoœrednio przez lodowiec to gliny zwa³owegliny zwa³owegliny zwa³owegliny zwa³owegliny zwa³owe.
Mo¿na spotkaæ je na powierzchni na wysoczyznach i wzgórzach otaczaj¹cych kotliny. Wzgórza
Wa³u Trzebnickiego maj¹ skomplikowan¹ strukturê glacitektoniczn¹, w której dosz³o do prze-
mieszczenia starszych, trzeciorzêdowych warstw, z m³odszymi czwartorzêdowymi glinami, pia-pia-pia-pia-pia-
skami i ¿wiramiskami i ¿wiramiskami i ¿wiramiskami i ¿wiramiskami i ¿wirami. W dnach kotlin gliny lodowcowe siêgaj¹ mi¹¿szoœci 60 m, ale s¹ przykryte
przez osady m³odsze, g³ównie przez ¿wiry i piaski wodnolodowcowe. W czêœciach pó³nocnych
kotlin, oraz w dolinach rzek przewa¿aj¹ na powierzchni mu³ki rzecznemu³ki rzecznemu³ki rzecznemu³ki rzecznemu³ki rzeczne oraz miejscami torfytorfytorfytorfytorfy.
W wielu miejscach doœæ liczne s¹ tak¿e utwory eoliczneutwory eoliczneutwory eoliczneutwory eoliczneutwory eoliczne. Z utworów czwartorzêdowych g³ów-
ne znaczenie maj¹ obecnie piaski i ¿wiry eksploatowane jako surowiec budowlany. W przesz³o-
œci jednak na pierwsze
miejsce wysuwa³a siê
ruda darniowa, która wy-
tworzy³a siê p³ytko pod
powierzchni¹ ziemi w wa-
runkach ci¹g³ej wilgotno-
œci gruntu.

1.3. Rzeki

Nazwa rzeki BaryczBaryczBaryczBaryczBarycz
wywodzi siê od zapo-
mnianych ju¿ s³ów: bara
– oznaczaj¹cych bagno,
mokrad³o, co ju¿ samo

Barycz miêdzy Miliczem a Su³owem. Fot. WR
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najlepiej okreœla charakter doliny. Zabagnienie to mia³o kilka przyczyn. Rzeka posiada œredni
spadek 0,035 % – nale¿¹cy do najmniejszych w Polsce. (patrz te¿ ni¿ej – Bifurkacja Baryczy).
Jej d³ugoœæ to zaledwie 133 km przy jednak rozleg³ym dorzeczu. Powierzchnia ca³ej zlewni
wynosi 5534,5 km2, w tym jej górna czêœæ powy¿ej ¯migrodu liczy oko³o 2000 km2. Na
terenie województwa dolnoœl¹skiego mieœci siê 38%, natomiast w województwie wielko-
polskim – 62 % powierzchni ca³ej zlewni. WyraŸna jest asymetria dorzecza: powierzchnia
prawego do lewego ma siê jak 1,5:1. Równie¿ inny charakter maj¹ rzeki w obu czêœciach.
Prawe dop³ywy sp³ywaj¹ po nieprzepuszczalnym pod³o¿u z wysoczyzn moreny dennej, z któ-
rych woda szybko sp³ywa po opadach. Wszystko to sprawia, ¿e przep³yw wód Baryczy,
który œrednio w ci¹gu roku wynosi 27,5 m3/sek., wykazywaæ mo¿e du¿¹ zmiennoœæ w zakre-
sie 2,9 – 295 m3/sek.

Do najwiêkszych prawych dop³ywów nale¿¹: KurochKurochKurochKurochKuroch, Czarna WodaCzarna WodaCzarna WodaCzarna WodaCzarna Woda (Pluna), najwiêkszy
dop³yw – OrlaOrlaOrlaOrlaOrla wraz z Borownic¹, do której z kolei uchodzi Graniczny (Œl¹ski) Rów, D¹broczn¹
i Mas³ówk¹, Œl¹ski RówŒl¹ski RówŒl¹ski RówŒl¹ski RówŒl¹ski Rów i KopanicaKopanicaKopanicaKopanicaKopanica. Od po³udnia do Baryczy sp³ywaj¹ liczne potoki, bior¹ce
pocz¹tek na wzgórzach Wa³u Trzebnickiego, charakteryzuj¹ce siê w pocz¹tkowym biegu
du¿ym spadkiem. Do najwiêkszych lewych dop³ywów nale¿¹: Olszówka Olszówka Olszówka Olszówka Olszówka ze Szczegow¹ (Ble-
dzianowskim Potokiem), ZZZZZ³otnica ³otnica ³otnica ³otnica ³otnica z Jeziorn¹, Polska WodaPolska WodaPolska WodaPolska WodaPolska Woda (JaŸwiniec) z Meresznic¹ i Ryb-
nic¹ (Malinow¹ Wod¹), do której z kolei uchodzi M³yñska Woda i Kobylarka, Pr¹dniaPr¹dniaPr¹dniaPr¹dniaPr¹dnia (Bran-
da) ze Skoryni¹, Czarnym Rowem, Grabownic¹ i Strug¹ Czatkowick¹, S¹siecznicaS¹siecznicaS¹siecznicaS¹siecznicaS¹siecznica (Siecz-
ka) z BrzeŸnic¹, Jasionk¹, Lipniakiem, G³êbokim Rowem, Polsk¹ Wod¹ (Kana³em Trzebnickim)
i Strug¹, oraz KrêpaKrêpaKrêpaKrêpaKrêpa i £acha£acha£acha£acha£acha.

Prowadzone ju¿ od œredniowiecza prace przy budowie stawów rybnych wykorzystywa³y
i zmienia³y uk³ad rzeczny do w³asnych celów. Rozga³êziaj¹ca siê dawniej na wiele koryt
Barycz, zosta³a zmieniona w wielu miejscach na kana³y doprowadzaj¹ce wodê do stawów.
Wœród najwa¿niejszych odnóg Baryczy mo¿na wymieniæ takie jak: Kana³ ŒwiecaKana³ ŒwiecaKana³ ŒwiecaKana³ ŒwiecaKana³ Œwieca, M³ynówkaM³ynówkaM³ynówkaM³ynówkaM³ynówka
MilickaMilickaMilickaMilickaMilicka, M³ynówka Su³owsko – Radzi¹dzkaM³ynówka Su³owsko – Radzi¹dzkaM³ynówka Su³owsko – Radzi¹dzkaM³ynówka Su³owsko – Radzi¹dzkaM³ynówka Su³owsko – Radzi¹dzka wraz z odga³êzieniami: £uga, Stara Barycz,
KKKKKana³ Niezgodzkiana³ Niezgodzkiana³ Niezgodzkiana³ Niezgodzkiana³ Niezgodzki, KKKKKana³ Kana³ Kana³ Kana³ Kana³ Kokokokokokototototot, a tak¿e M³ynówkM³ynówkM³ynówkM³ynówkM³ynówka Jamnicka Jamnicka Jamnicka Jamnicka Jamnickaaaaa i KKKKKana³ Kana³ Kana³ Kana³ Kana³ Ksi¹¿êcysi¹¿êcysi¹¿êcysi¹¿êcysi¹¿êcy. By umo¿li-
wiæ kierowanie wody z rzek do stawów, Barycz i jej dop³ywy spiêtrzono kilkunastoma wiêk-
szymi jazami oraz znaczn¹ iloœci¹ mniejszych urz¹dzeñ piêtrz¹cych. Obwa³owania Baryczy
wykonano w latach 1930-1939, a podwy¿szono je jeszcze wiêcej po 1945 roku. Jedyny, nie
obwa³owany odcinek rzeki, zachowa³ siê miêdzy Miliczem a Su³owem, gdzie istniej¹ jeszcze
doœæ liczne zakola oraz starorzecza.

1.4. Klimat

Region doliny Baryczy jest ch³odniejszy ni¿ le¿¹cy na po³udnie od Wzgórz Trzebnickich
region nadodrzañski. Œrednia roczna temperatura w Grabownicy ko³o Milicza jest o je-
den stopieñ ni¿sza ni¿ we Wroc³awiu, a okres wegetacyjny jest o dziesiêæ dni krótszy
i wynosi 217 dni. Œrednia roczna temperatura przekracza 7,7 °C, œrednia temperatura
stycznia wynosi –1°C, a lipca 19°C. Œredni roczny opad normalny w zlewni Baryczy wy-
nosi ok. 600 mm.

1. Fizjografia terenu � 1.3. Rzeki � 1.4. Klimat
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Zauwa¿alne jest pewne zró¿nicowanie klimatyczne pomiêdzy obydwoma kotlinami.
Kotlina ¯migrodzka jest zim¹ cieplejsza od Milickiej, latem z kolei wy¿sze temperatury s¹
notowane w Kotlinie Milickiej. Widoczny jest w tym przypadku wzrost rocznych amplitud
temperatury ku wschodowi. Jednak¿e wiêksze opady wystêpuj¹ w le¿¹cej na wschodzie
Kotlinie Milickiej. Przyczyny nale¿y siê doszukiwaæ w ukszta³towaniu powierzchni terenu.
Kotlina ¯migrodzka le¿y czêœciowo w cieniu opadowym jaki stwarzaj¹ le¿¹ce na zachód od
niej Wzgórza Wiñskie. U ich podnó¿a opady s¹ najni¿sze i nie przekraczaj¹ 500 mm rocznie.
Kotlina Milicka chwyta natomiast obfity w wilgoæ wiatr pó³nocno – zachodni ³ukiem wzgórz
Twardogórskich i Ostrzeszowskich. Opady roczne siêgaj¹ tu 640 mm. Widocznym dobrze
zim¹ efektem zró¿nicowania wielkoœci opadów jest fakt, ¿e pokrywa œnie¿na na wzgórzach
ma nieco wiêksz¹ mi¹¿szoœæ i d³u¿szy okres zalegania w porównaniu do dna kotlin.

Urozmaicona rzeŸ-
ba regionu doliny Ba-
ryczy znajduje te¿ od-
bicie w termice. Pod-
czas sta³ej równowagi
w atmosferze zdarza-
j¹ siê lokalne inwersje
temperatury na sku-
tek zalegania ch³od-
nego powietrza w za-
g³êbieniach terenu.
Sprzyjaj¹ one w okre-
sie jesiennym i wio-
sennym powstawaniu
przymrozków w dnach
obni¿eñ dolinnych i ko-
tlinach. Na skutek ta-
kich lokalnych inwersji w dolinie tworzy siê czasami morze mgie³, które mo¿na zobaczyæ
wczesnym rankiem z otaczaj¹cych wzgórz.

1.5. Gleby

Wykszta³cenie gleb zale¿y od ska³y jaka wystêpuje w pod³o¿u, roœlinnoœci, oraz od wa-
runków wodnych. Z utworów naniesionych przez wody powodziowe wytworzy³y siê madymadymadymadymady
rzecznerzecznerzecznerzecznerzeczne piaszczystepiaszczystepiaszczystepiaszczystepiaszczyste, ci¹gn¹ce siê pasem g³ównie wzd³u¿ biegu Baryczy i S¹siecznicy. Miej-
scami wzd³u¿ rzek wystêpuj¹ gleby bagiennegleby bagiennegleby bagiennegleby bagiennegleby bagienne i pobagienne. Spoœród nich wyró¿niaj¹ siê
du¿e kompleksy gleb murszowychgleb murszowychgleb murszowychgleb murszowychgleb murszowych na pó³nocno – wschodnich i pó³nocno – zachodnich
obrze¿ach Kotliny ¯migrodzkiej oraz gleb torfowychgleb torfowychgleb torfowychgleb torfowychgleb torfowych wzd³u¿ Czarnej Wody i Szczegowej
w Kotlinie Milickiej. Rozleg³y kompleks gleb torfowych wystêpuje tak¿e w rejonie bifurkacji
Baryczy, tj. na po³udnie od Ostrowa Wlkp. S¹ to wszystko jedynie pozosta³oœci po dawnych

Poranne mg³y nad stawem Grabownica. Fot. WR
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torfowiskach i zabagnieniach. Mniejsze kompleksy gleb bagiennych wystêpuj¹ tak¿e w bez-
odp³ywowych zag³êbieniach w s¹siedztwie wydm. W pozosta³ych czêœciach kotlin, poza
dolinami rzecznymi przewa¿aj¹ gleby bielicowegleby bielicowegleby bielicowegleby bielicowegleby bielicowe wytworzone z piasków wodnolodowco-
wych. Z kolei na wysoczyznach i wzgórzach morenowych o du¿ej ró¿norodnoœci ska³ pod³o¿a
wystêpuj¹ zarówno gleby bielicowe wykszta³cone z piasków i glin zwa³owych, jak i miejsca-
mi tak¿e gleby brunatnegleby brunatnegleby brunatnegleby brunatnegleby brunatne. Te ostatnie wystêpuj¹ m.in. na pó³noc od Su³owa, na Wzgórzach
Trzebnickich, a tak¿e s¹siaduj¹cej z nimi czêœci Kotliny ¯migrodzkiej. Ta czêœæ doliny posiada
zdecydowanie najlepsze gleby, podczas gdy w pozosta³ych rejonach nie przedstawiaj¹ one
wysokiej wartoœci u¿ytkowej.

1.6. Osobliwo�ci przyrody nieo¿ywionej

Moreny spiêtrzoneMoreny spiêtrzoneMoreny spiêtrzoneMoreny spiêtrzoneMoreny spiêtrzone. Od po³udnia dolinê otaczaj¹ wzgórza Wa³u Trzebnickiego. Stano-
wi¹ one niezwykle ciekaw¹, z³o¿on¹ i m³od¹ strukturê geologiczn¹, z któr¹ jest zwi¹zana
urozmaicona rzeŸba. Jest to klasyczny, wrêcz podrêcznikowy przyk³ad struktury glacitekto-
nicznej. Tak wyraŸnej formy nie ma nigdzie w Polsce, rzadkoœci¹ jest równie¿ w œwiecie.
Powsta³a w wyniku nacisku na pod³o¿e olbrzymich mas l¹dolodu ju¿ podczas zlodowacenia
po³udniowopolskiego, a nastêpnie zosta³a dodatkowo przekszta³cona podczas zlodowace-
nia œrodkowopolskiego. Ich powstanie wi¹¿e siê œciœle z genez¹ samego Obni¿enia G³ogow-
sko – Milickiego, w du¿ej czêœci pokrywaj¹cego siê z w³aœciw¹ dolin¹ Baryczy. Mo¿liwe, ¿e
w miejscu obecnej doliny ju¿ przed zlodowaceniami istnia³o g³êbokie obni¿enie. Przeszkoda
ta zosta³a mechanicznie poszerzona przez nasuwaj¹cy siê z pó³nocy l¹dolód, natomiast
spiêtrzone osady trzecio– i czwartorzêdowe utworzy³y Wa³ Trzebnicki. Inna teoria mówi, ¿e
s¹ to moreny powsta³e na skutek wyciœniêcia pod³o¿a na skutek ró¿nego nacisku mas
l¹dolodu o znacznie zró¿nicowanej mi¹¿szoœci. Problematyczny, aczkolwiek mo¿liwy jest tak-
¿e wp³yw tektoniki g³êbszego pod³o¿a na formowanie siê moren. O takim wp³ywie mo¿e
œwiadczyæ zr¹b tektoniczny istniej¹cy w pod³o¿u Wzgórz Ostrzeszowskich.

G³azy narzutoweG³azy narzutoweG³azy narzutoweG³azy narzutoweG³azy narzutowe
(eratyk i )(eratyk i )(eratyk i )(eratyk i )(eratyk i ). S¹ bardzo
spektakularnymi pozo-
sta³oœciami l¹dolodu,
który przyniós³ je ze sob¹
ze Skandynawii. Z tego
powodu wystêpowaæ
powinny jedynie tam
gdzie znajduj¹ siê na po-
wierzchni utwory more-
nowe, czyli jedynie poza
obrze¿ami doliny. Jed-
nak¿e w dolinie Baryczy,
i tak nie maj¹cej za bar-Kamieñ �w. Jadwigi w Miliczu.

Zag³êbienia w kamieniu wed³ug tradycji to odciski pantofelków �wiêtej. Fot. WR

1. Fizjografia terenu � 1.5. Gleby � 1.6. Osobliwo�ci przyrody nieo¿ywionej

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:1014



15

dzo szczêœcia do wielkich g³azów, prawie ¿aden z nich nie zachowa³ siê w takiej postaci
w jakiej pozostawi³ go l¹dolód.

Prawdopodobnie najwiêkszym z nich by³ Diabelski G³az, le¿¹cy na Wzgórzach Cieszkowskich
ko³o Zymanowa (ju¿ poza granicami Parku). Eratyk ten, „wielkoœci domu” zosta³ jednak wysa-
dzony w powietrze jesz-
cze przed I wojn¹ œwia-
tow¹, a jego pozosta³o-
œci mo¿na znaleŸæ w bruku
okolicznych dróg, czy
fundamentach domów
w Wodnikowie Górnym.
Mo¿liwe jednak, ¿e g³az
ów odgrywa³ niegdyœ rolê
kultow¹, podobnie jak
znacznie mniejszy kamieñ
œw. Jadwigi, dziœ mocno
wkopany, ledwo wysta-
j¹cy ponad ziemiê, przed
koœcio³em œw. Anny w Mi-
liczu – Kar³owie. Co do
tego drugiego zachowa³y siê opisy chrzeœcijañskich
obrzêdów zwi¹zane z wod¹ gromadz¹c¹ siê w za-
g³êbieniach na kamieniu. G³azy zawsze by³y cennym
materia³em budowlanym, st¹d nie wiadomo ile z nich
podzieli³o los Diabelskiego G³azu.

Koncepcje estetyczne Henryka von Salischa
z Postolina mówi³y o koniecznoœci wyeksponowa-
nia g³azów, ale s³u¿yæ temu mog³o rozciêcie g³azu
w ten sposób aby ka¿da z jego czêœci by³a obróco-
na z stronê widza, a nie w stronê ziemi. W istocie,
w okolicy Postolina do dziœ znaleŸæ mo¿emy sporo
g³azów i kamieni, zwykle sztucznie wkopanych
w grunt i wyeksponowanych przy drogach. Naj-
wiêkszy z nich, o obwodzie 8,8 m znajduje siê na
po³udniowych stokach Wzgórza Joanny, drugi nie-
wiele mniejszy, o obwodzie 8,1 m, przy nagrobku
Henryka von Salischa (zreszt¹ te¿ wykonanego
z nieobrobionego kamienia). Bardziej wyekspono-
wany jest jednak g³az ko³o Kozub, sztucznie pod-
niesiony i podmurowany dla upamiêtnienia pew-
nego leœnika, chroniony jako pomnik przyrody.

G³az narzutowy wykorzystany jako drogowskaz
w lesie miêdzy Gruszeczk¹, Su³owem a Praczami.

Fot. WR

Wyeksponowane g³azy przy wej�ciu do parku w Postolinie
wed³ug koncepcji estetycznej Heinricha von Salisch. Fot. WR
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Funkcja pami¹tkowa g³azów sprawi³a, ¿e wiele z nich wtórnie przenoszono na nowe,
bardziej eksponowane miejsca. St¹d g³azy znajdujemy na wierzcho³kach wydm – na pobo-
jowisku na Szwedzkiej Górce ko³o Su³owa, tak¿e chroniony wraz z otaczaj¹cymi sosnami
jako pomnik przyrody, czy na wydmie nad stawem Mewim Du¿ym – na tzw. Szwedzkim
Cmentarzysku.

Zag³êbienia koñcowe l¹doloduZag³êbienia koñcowe l¹doloduZag³êbienia koñcowe l¹doloduZag³êbienia koñcowe l¹doloduZag³êbienia koñcowe l¹dolodu. Doœæ osobliwymi, rozleg³ymi formami s¹ obydwie kotli-
ny: ¯migrodzka i Milicka, o wymiarach ok. 30 x 40 km, oraz ok. 20 x 40 km. Przyjmuje siê, ¿e
s¹ to zag³êbienia koñcowe powsta³e w miejscu d³u¿szego zalegania olbrzymich lobów – czyli
jêzorów l¹dolodu. Lob wype³niæ móg³ Kotlinê Milick¹ nieco d³u¿ej, czyli wtedy, gdy w Kotlinie
¯migrodzkiej istnia³o ju¿ olbrzymie jezioro zastoiskowe, z którego wody odp³ywa³y wówczas
w kierunku po³udniowo – zachodnim przez Padó³ Pe³czyñski. Oba loby zwyk³o siê wi¹zaæ ze
zlodowaceniem Warty (stadia³em Warty zlodowacenia œrodkowopolskiego), choæ nie wy-
kluczone, ¿e wtedy dostosowa³y siê one ju¿ tylko do wynios³oœci i obni¿eñ ukszta³towa-
nych wczeœniej.

SandrySandrySandrySandrySandry. Wody wyp³ywaj¹ce z l¹dolodu nios³y olbrzymie iloœci piasków i w du¿ej czêœci
osadza³y je bezpoœrednio po opuszczeniu lobu, w postaci olbrzymich sto¿ków nap³ywowych,
nazywanych sandrami. St¹d tereny le¿¹ce na po³udnie od zasiêgu dawnego lobu wype³nia-
j¹cego Kotlinê Milick¹, czyli na po³udnie i po³udniowy zachód od Wzgórz Twardogórskich, to
obszary wyj¹tkowo piaszczyste. Szczególnie ubogie gleby i brak wody sprawi³y, ¿e nigdy nie
by³y one zamieszka³e. St¹d zachowa³y siê tam rozleg³e obszary leœne, dziœ zajête zwykle
przez suche bory sosnowe, stanowi¹ce znaczn¹ czêœæ Lasów Milicko – Ostrzeszowskich.

Pradolina g³ogowskoPradolina g³ogowskoPradolina g³ogowskoPradolina g³ogowskoPradolina g³ogowsko – barucka– barucka– barucka– barucka– barucka. Gdy l¹dolód ponownie wkroczy³ na ziemie polskie
podczas ostatniego okresu ch³odnego – zlodowacenia Wis³y – pó³nocnopolskiego, rzeki,
którym l¹dolód zablokowa³ drogê na pó³noc, zasilane ogromnymi iloœciami wód z topniej¹ce-
go lodu, szuka³y nowych dróg odp³ywu i kierowa³y siê na zachód. Ukszta³towane w ten
sposób zosta³y olbrzymie pradoliny. Przy ich tworzeniu i powiêkszaniu mia³a udzia³ g³ównie
termoerozja, czyli podmywanie i wytapianie przez wody zboczy doliny, zbudowanych z gruntu
spojonego wieloletni¹ zmarzlin¹. W system pradolin zosta³y tak¿e w³¹czone kotliny doliny
Baryczy, aczkolwiek charakter pradoliny maj¹ tylko przewê¿enia, które te kotliny ³¹cz¹. Z Ko-
tliny Grabowskiej p³ynê³y têdy wody ówczesnej Prosny, a byæ mo¿e tak¿e Warty. Po wyp³y-
niêciu z Kotliny ¯migrodzkiej uchodzi³y dalej na zachód, w kierunku G³ogowa. Pradolina, któr¹
wody p³ynê³y, zosta³a nazwana g³ogowsko – baruck¹, gdy¿ jej dalszy ci¹g znajduje siê na
terenie Niemiec w okolicach miejscowoœci Baruth i Lückenwalde oraz w kotlinie Szprewy.
Efektem przep³ywu przez obecn¹ dolinê Baryczy znacznych iloœci wód z topniej¹cego l¹dolo-
du jest dziœ jej znaczne zapiaszczenie.

BifurkBifurkBifurkBifurkBifurkacja Baryczyacja Baryczyacja Baryczyacja Baryczyacja Baryczy. Szczególn¹ pozosta³oœci¹ dawnego przep³ywu w dolinie z okresu
zlodowaceñ jest osobliwoœæ hydrograficzna na skalê europejsk¹. Nie doœæ, ¿e Barycz posiada
jeden z najmniejszych spadków w Polsce, to jeszcze w³aœciwie nie posiada Ÿróde³. Wody
w korycie Baryczy pomiêdzy Ostrowem a Kot³owem nie maj¹ okreœlonego kierunku odp³ywu
lub te¿ odp³ywaj¹ jednoczeœnie na zachód przez Odolanów i Milicz do Odry oraz na wschód,
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uchodz¹c do O³oboku i wraz z nim do Prosny. Tak wiêc Barycz ma dwa ujœcia do dwóch
ró¿nych rzek.

Ostañce denudacyjne moren spiêtrzonychOstañce denudacyjne moren spiêtrzonychOstañce denudacyjne moren spiêtrzonychOstañce denudacyjne moren spiêtrzonychOstañce denudacyjne moren spiêtrzonych. Powróæmy jednak jeszcze raz do omówio-
nych ju¿ moren spiêtrzonych. Oczywiœcie ich obecny obraz bardzo odbiega od tego, jaki
bezpoœrednio pozostawi³ po sobie l¹dolód, jako ¿e od tamtego czasu przez 140 tysi¹ce lat
moreny te by³y pod-
dawane przekszta³-
caniu, które polega-
³o przede wszystkim
na niszczeniu i degra-
dacji, czyli ogólnie
mówi¹c denudacji.
By³o ono szczególnie
intensywne w okre-
sach ch³odnych, kie-
dy obszar ten znalaz³
siê w pobli¿u, ale ju¿
poza zasiêgiem l¹do-
lodu, co po raz ostat-
ni mia³o miejsce pod-
czas fazy leszczyñskiej
zlodowacenia pó³-
nocnopolskiego (Wis³y), 20 tysiêcy lat temu. Wówczas to, w warunkach istnienia wielolet-
niej zmarzliny, podczas krótkiego lata rozmarza³a jedynie wierzchnia czêœæ gruntu. Warstwa
ta, przesycona wod¹ która nie mog³a wsi¹kn¹æ g³êbiej, sp³ywa³a czyli ulega³a soliflukcji.
Proces ten w krótkim czasie doprowadzi³ do zniszczenia wszelkich wynios³oœci i wyp³ycenia
zag³êbieñ. Z tego te¿ powodu z dawnych moren pozosta³a tylko ich niewielka czêœæ –
ostañce denudacyjne, przybieraj¹ce ró¿ne formy: grzbietów kulminacyjnych, ¿eber i ostróg
denudacyjnych, wa³ów ostrogowych, pagórków wyspowych i pó³wyspowych. Takimi ostañ-
cami s¹ niemal wszystkie wy¿sze kulminacje wzgórz. Proces niszczenia mia³ wiêksz¹ inten-
sywnoœæ w zale¿noœci od ekspozycji stoku – co jest widoczne choæby na Wzgórzu Joanny.
Intensywniej nagrzewane przez s³oñce, a przez to w wiêkszym stopniu niszczone stoki po³u-
dniowe, maj¹ wyraŸnie mniejsze nachylenie ni¿ mniej zniszczone, a obecnie wyraŸnie bardziej
strome, stoki pó³nocne.

Wydmy i niecki deflacyjneWydmy i niecki deflacyjneWydmy i niecki deflacyjneWydmy i niecki deflacyjneWydmy i niecki deflacyjne. W miarê ocieplania siê klimatu l¹dolód wycofywa³ siê na
pó³noc. Wraz z nim cofa³y siê olbrzymie rzeki lodowcowe nios¹ce wody pe³ne zawiesiny. Nie
p³ynê³y ju¿ przez obecn¹ dolinê Baryczy. Pozosta³y jednak po nich olbrzymie masy piaszczy-
stych osadów – czy to w postaci omawianych ju¿ wczeœniej sandrów, czy w postaci znacz-
nie m³odszych piasków wype³niaj¹cych dno dawnej pradoliny. W warunkach suchego, mroŸ-
nego klimatu bardzo sk¹pa roœlinnoœæ nie mog³a ich na sta³e zwi¹zaæ, st¹d wiatr wywiewa³

Widok na Wzgórze Joanny z Mi³os³awic

� widoczny na horyzoncie ostaniec denudacyjny moreny spiêtrzonej ponad pradolin¹. Fot. WR
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je z niecek nazwanych deflacyjnymi i formowa³ wydmy, które dziœ zdecydowanie urozmaica-
j¹ rzeŸbê p³askich den obu kotlin. Najintensywniejszy okres formowania siê wydm przypad³

na starszy Dryas, u schy³ku
ostatniego zlodowacenia
(ok. 11 tys. lat temu), czêœæ
wydm zapewne ulega³a
przemieszczeniu i formowa-
niu w okresie póŸniejszym,
w holocenie – gdy cz³owiek
wyci¹³ lub wypali³ porasta-
j¹c¹ i utrzymuj¹c¹ j¹ roœlin-
noœæ. Piaszczyste, suche wy-
dmy ponad podmok³ym, ba-
gnistym dnem doliny by³y
miejscem, gdzie zatrzymywa-
³y siê pierwsze liczniejsze gru-
py ludzkie, które pojawi³y siê
w dolinie Baryczy w mezolicie.

Przy dominuj¹cym wietrze zachodnim tworzy³y siê w dolinie wydmy paraboliczne, zwró-
cone ramionami na zachód, a bardziej stromym stokiem na wschód. Jednym z lepszych
przyk³adów takich utworów jest najwy¿ej po³o¿ona na terenie Parku Krajobrazowego „Doli-

na Baryczy” wydma – Babia Góra ko³o £azów
Wielkich. Wiele wydm parabolicznych uleg³o
jednak rozerwaniu w czêœci œrodkowej. Z nich
uformowa³y siê wydmy pod³u¿ne, biegn¹ce
równolegle do siebie. W innych przypadkach,
szczególnie przy natrafieniu na drodze swej
wêdrówki na przeszkodê, na przyk³ad w po-
staci wód powierzchniowych, utrudniaj¹cych
dalsze swobodne przewiewanie piasku, wy-
dmy kumulowa³y siê i ³¹czy³y ze sob¹. Tworzy-
³y wtedy wielki, wa³ wydmy poprzecznej. Do
najwiêkszego nale¿y wa³ Wzgórz Czarownic
na pó³noc od Grabówki.

Przede wszystkim wydmy ostatniego
z wymienionych typów mog³y utrudniaæ swo-
bodny odp³yw wód powierzchniowych zgod-
ny z dominuj¹cym spadkiem terenu – ku za-
chodowi. St¹d przed nimi gromadzi³a siê woda,
powstawa³y zabagnienia czy nawet p³ytkie,

Wydmy eksploatowane w kopalni Su³ów. Fot. AR

Starorzecze przecinaj¹ce ci¹g wydm
w dnie doliny ko³o Koruszki. Fot. WR
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nietrwa³e jeziora wydmowe. Podobnie dzia-
³o siê w nieckach, z których zosta³ wywiany
piasek. Pozosta³oœci¹ po nich s¹ dzisiaj na-
mu³y i torfowiska w s¹siedztwie wydm (do
takich nale¿y Czarny Ka³ ko³o Granowca),
a tak¿e doœæ czêsto spotykana w s¹siedz-
twie wiêkszych wydm nazwa topograficzna
„Jezioro” (lub niemieckie – „See”) choæ
obecnie ich otoczenie jest zwykle ju¿ ca³-
kiem suche. Bardzo jednak mo¿liwe, ¿e takie
p³ytkie jeziora sta³y siê zacz¹tkiem czêœci sta-
wów – w które zosta³y zamienione po
sztucznym uregulowaniu odp³ywu. Przedzie-
laj¹ce w poprzek dolinê wydmy czêsto u³a-
twia³y budowê zbiorników, zwalnia³y z ko-
niecznoœci budowy dodatkowych grobli, dla-
tego wiele starszych stawów jest „oparta”
przynajmniej czêœciowo o wydmê. St¹d czê-
ste i czasami zaskakuj¹ce s¹siedztwo su-
chych, piaszczystych wzgórz i lustra wody stawów. Ze wspomnianymi wy¿ej Wzgórzami
Czarownic s¹siaduj¹ staw Mewi Du¿y i Ma³y, oraz staw Grabówka. O wydmy, zwane daw-
niej Winnymi Górami (od istniej¹cych na nich winnic), opieraj¹ siê od strony po³udniowej
stawy Jelenie. Niegdyœ wydmy te stanowi³y oparcie stawu Pañskiego. W Kotlinie Milickiej
o rozleg³¹ wydmê oparty jest od pó³nocy staw Grabek, a w innym miejscu wydmy przylegaj¹
od strony po³udniowo – zachod-
niej – do stawów Wroc³awic-
kiego i Sarniego, a tak¿e do sta-
wu Trzcielin. To samo dotyczy³o
wielu mniejszych zbiorników
wodnych, czêsto ju¿ dziœ nieist-
niej¹cych a za³o¿onych na mniej-
szych potokach, które sp³ywa³y
po zboczach ³agodnie opadaj¹-
cych ku zachodowi.

Dawno ju¿ zauwa¿ono du¿¹
wartoœæ czystych, przewianych
piasków wydmowych jako ma-
teria³u budowlanego – st¹d nie-
bezpieczeñstwo stopniowego
ich eksploatowania i niwelacji.

Graniak � kamieñ wyszlifowany przez piasek
przesypywany przez wiatr na szlaku

ze Szwedzkiej Górki do Jazu Su³ów. Fot. WR

Powykrêcane sosny na wydmach � Sindry ko³o Cieszkowa. Fot. WR
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Przyk³adem tego w ci¹gu ostatnich lat mo¿e byæ wyeksploatowanie i zniwelowanie rozle-
g³ego pasa wydm na po³udnie od Su³owa dla Przedsiêbiorstwa Produkcji Betonów „Pref-
bet” w Miliczu.

TTTTTerasyerasyerasyerasyerasy, meandry i sta-, meandry i sta-, meandry i sta-, meandry i sta-, meandry i sta-
rorzecza Baryczyrorzecza Baryczyrorzecza Baryczyrorzecza Baryczyrorzecza Baryczy. Jak ju¿
wspomniano, dolina od cza-
su powstania by³a nieustan-
nie przekszta³cana zarówno
na skutek zmian klimatycz-
nych poci¹gaj¹cych zmiany
iloœci niesionej wody, jak i te¿
póŸniej, na skutek dzia³alno-
œci cz³owieka. Zmiany jakie
nast¹pi³y na prze³omie plej-
stocenu i holocenu dopro-
wadzi³y do opuszczenia
dawnego poziomu zalewo-
wego – terasy nadzalewo-
wej – plejstoceñskiej, który

by³ czêsto przekszta³cany przez zjawiska eoliczne (patrz wy¿ej). Mniej zasobna w niesiony
materia³ i wody rzeka zaczê³a wcinaæ siê g³êbiej, formuj¹c ni¿ej po³o¿on¹ terasê zalewow¹ –
holoceñsk¹. Stare mapy pokazuj¹, i¿ na niektórych odcinkach – na przyk³ad Obni¿eniu Grabow-
nickim, b¹dŸ w Kotlinie ¯migrodzkiej – Barycz rozga³êzia³a siê na wiele koryt. Mia³a zatem tu
charakter rzeki anastomozuj¹cej. Takie miejsca okazywa³y siê szczególnie dogodne do zak³ada-
nia stawów zasilanych bezpoœrednio przez wody Baryczy. Dawne koryta boczne zosta³y wprzê-
gniête w ca³y system kana³ów zasilaj¹cych stawy. Setki lat regulacji wodnych, zwi¹zanych
z gospodark¹ stawo-
w¹, zasadniczo zmieni-
³y pierwotny uk³ad sie-
ci rzecznej, który czêsto
jest wrêcz niemo¿liwy
do odtworzenia. Sto-
sunkowo ma³o zmie-
niony odcinek Baryczy
znajduje siê pomiêdzy
Miliczem a Su³owem.
Jest tu wyraŸnie wi-
doczna granica terasy
plejstoceñskiej, na kto-
rej le¿y wieœ Koruszka.

Bór sosnowy na krawêdzi piaszczystej terasy nadzalewowej
miêdzy Koruszk¹ i Miliczem. Fot. WR

Starorzecze Baryczy ko³o Koruszki. Fot. WR
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Na Baryczy wykszta³ci³y siê okaza³e meandry, natomiast bli¿ej Su³owa dno doliny urozmaicaj¹
liczne starorzecza – pozosta³oœci dawnego koryta tej rzeki.

Dolinki wciosowe Wzgórz TDolinki wciosowe Wzgórz TDolinki wciosowe Wzgórz TDolinki wciosowe Wzgórz TDolinki wciosowe Wzgórz Twardowardowardowardowardo-----
górskichgórskichgórskichgórskichgórskich. Poszczególne pasma wzgórz
otaczaj¹cych dolinê ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
rzeŸb¹ w zale¿noœci od tego, jaki mate-
ria³ je buduje. Dla Wzgórz Twardogórskich
charakterystyczne s¹ g³êbokie, wcioso-
we dolinki wy¿³obione przez meandruj¹-
ce potoki, sp³ywaj¹ce zwykle po pó³noc-
nych stokach. Pocz¹tki dolin nale¿y praw-
dopodobnie ³¹czyæ z intensywn¹ erozj¹
na prze³omie plejstocenu i holocenu. S¹
to wszystko formy m³ode, o stromych
zboczach, czêsto nadal intensywnie prze-
kszta³cane. Na terenie Parku le¿y pó³noc-
no – zachodnia czêœæ Wzgórz Twardo-
górskich, zwana Wzgórzami Kroœnickimi.
Do najciekawszych dolinek nale¿¹ tu:
dolina BrzeŸnicy (M³yñskiej Strugi) oraz
dolina Krêpicy na po³udnie i na zachód
od Lasowic, a tak¿e dolina bezimienne-
go potoku zasilaj¹cego basen w OSiR
w Miliczu – Kar³owie.
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DRABIÑSKI, A., SASIK, J., 1999. Rola stawów rybnych w gospodarce wodnej zlewni, [w:] E. Ranoszek
(red.) Gospodarka wodna w dolinie Baryczy i jej wp³yw na rozwój regionu. WZPK, Wroc³aw.
DRABIÑSKI, A., 1992. Koncepcja ochrony górnej czêœci zlewni rzeki Baryczy. Maszynopis. Ruda Su³owska.
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Dolina M³yñskiej Strugi (Brze�nicy). Fot. CT
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Le�ny stawek w dolinie Brze�nicy (M³yñskiej Strugi). Fot. WR
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2. Cz³owiek a przyroda.
Zmiany �rodowiska na przestrzeni wieków w dolinie Baryczy

2.1. Dzieje osadnictwa i gospodarki

Swoiste warunki naturalne przyczyni³y siê do wytworzenia na opisanym obszarze cha-
rakterystycznej formy gospodarki opartej na hodowli ryb, leœnictwie i rolnictwie. Zak³adaniu
stawów sprzyja³a zabagniona dolina Baryczy o doœæ du¿ym dorzeczu. S³abe gleby przyczyni³y
siê do zachowania du¿ych obszarów leœnych. Dziœ w górnej czêœci zlewni, na obszarze oko³o
2000 km2, powy¿ej ¯migrodu, u¿ytki rolne zajmuj¹ oko³o 65%, lasy – prawie 30%, u¿ytki
zielone – 1,5% a stawy 3,5% (zatem tych ostatnich jest oko³o 7000 ha). Obecne ukszta³to-
wanie krajobrazu kulturowego jest efektem dzia³añ cz³owieka wykorzystuj¹cego naturalne
walory doliny Baryczy do swego celu.

Pierwsze wêdrowne gromady ludzkiewêdrowne gromady ludzkiewêdrowne gromady ludzkiewêdrowne gromady ludzkiewêdrowne gromady ludzkie zajmuj¹ce siê zbieractwem, myœlistwem i rybo-
³ówstwem pojawi³y siê w dolinie Baryczy ok. 7000 lat p.n.e. Z czasów tych pochodz¹ œlady
obozowisk znalezione m.in. ko³o wsi: Barkowo, Bychowo, Mi³os³awice, Potasznia, Su³ów
i Œwiêtoszyn. Czêsto zatrzymywa³y siê na suchych, piaszczystych pagórkach wydmowych
ponad bagnistym dnem doliny. Oko³o 4000 lat p.n.e. pojawi³y siê plemiona zajmuj¹ce siê
prymitywnym rolnictwem i hodowl¹. W epoce br¹zu rolnictwo i hodowlarolnictwo i hodowlarolnictwo i hodowlarolnictwo i hodowlarolnictwo i hodowla stanowi³y ju¿
podstawowe Ÿród³o utrzymania ludnoœci. Od po³owy XIII wieku p.n.e. istnia³y tu ju¿ rozleg³e
osady tzw. kultury ³u¿yckiej w Barkowie, Bychowie, Kaszowie, Kaszycach Milickich, Morzêci-
nie, Miliczu, Niesu³owicach i Niezgodzie, nieco póŸniej w Cieszkowie, G¹dkowicach, ko³o wsi
£azy i Kêdzie. W tym czasie pojawiaj¹ siê po raz pierwszy nad Barycz¹ grody obronne. Roz-
kwit osadnictwa nastêpuje na pocz¹tku naszej ery. Teren nad Barycz¹ z rozleg³ymi rozlewi-
skami, bagnami, lasami i licznymi piaszczystymi wyniesieniami by³ nie³atwy do pokonania.
Jednak¿e a¿ do wczesnego œredniowiecza to w³aœnie doliny rzeczne stanowi³y g³ówne osie
komunikacyjne i osadnicze.

Plemiona s³owiañskie przyby³e w dolinê utworzy³y dwa centra osadnictwa: w po³udnio-
wej czêœci Kotliny ¯migrodzkiej w zwi¹zku z wystêpowaniem tu gleb o du¿ej produktywnoœci
i w zachodniej czêœci Kotliny Milickiej. Tworzy³y one razem œl¹sko – wielkopolsk¹ jednostkê
plemienn¹. Byæ mo¿e byli to znani ze Ÿróde³ historycznych Trzebowianie. Otaczaj¹ce wysoczy-
zny by³y zajête wówczas przez niemal bezludne puszcze. Pozosta³y po nich wczesnoœredniowczesnoœredniowczesnoœredniowczesnoœredniowczesnoœrednio-----
wieczne grodywieczne grodywieczne grodywieczne grodywieczne grody ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ osi doliny, m.in. w ¯migródku, Górach, Lelikowie, Wro-
c³awicach, Raczycach. Wiele grodów i osad by³o zak³adanych na obszarach teras zalewo-
wych Baryczy, w s¹siedztwie rzeki. By³y to wiêc warunki szczególnie niekorzystne, zdawaæ by
siê mog³o, do osadnictwa, bior¹c pod uwagê bagnisty charakter doliny i zagro¿enie wodami
powodziowymi. Oœrodek w Kotlinie Milickiej rozwija³ siê w okresie plemiennym, jak i w okre-
sie wczesnopiastowskim wokó³ grodu w Miliczu, le¿¹cego na wa¿nym szlaku z Gniezna do
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Wroc³awia. Gród sta³ siê wkrótce centrum kasztelanii obejmuj¹cej swoim zasiêgiem znaczn¹
czêœæ doliny Baryczy.

Zasadnicza sieæ osadnicza na ziemiach polskich uformowa³a siê w okresie miêdzy XIII
a XV wiekiem. Dochodzi wówczas do szeregu lokacji wsiszeregu lokacji wsiszeregu lokacji wsiszeregu lokacji wsiszeregu lokacji wsi na prawie niemieckim. Zjawisko to
obejmuje obszary ju¿ zagospodarowane, jak i tereny poprzednio niezamieszka³e. Charaktery-
styczny, regularny uk³ad wsi œredniowiecznych czêsto mo¿na doœæ czytelnie odczytaæ do dziœ.
W rejonie doliny Baryczy s¹ to najczêœciej wsie typu ulicówki lub jej odmiany owalnicy –
o zwartej zabudowie i d³ugoœci do 1 km. Rzadziej s¹ to wsie leœno – ³anowe z luŸn¹ zabudo-
w¹ ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ jednej drogi na d³ugoœci nawet kilku kilometrów. W rejonie Kotliny
Milickiej wsie œredniowieczne by³y lokowane g³ównie na obszarach wysoczyzn. Najdogod-
niejsze warunki osadnicze istnia³y na morenowych pasmach wzgórz biegn¹cych prostopadle
do rzeki miêdzy Miliczem i Su³owem. Wnêtrze Kotliny Milickiej i wschodnia czêœæ Kotliny
¯migrodzkiej pozostawa³y w œredniowieczu niezamieszka³e i zajête by³y przez kompleksy
puszczañsko – bagienne. Wydaje siê, ¿e przynajmniej w odniesieniu do czêœci Kotliny Milic-
kiej mo¿na tu mówiæ, o wtórnym opuszczeniu tych terenów przez ich mieszkañców, byæ mo¿e
na skutek podniesienia siê poziomu wody, prowadz¹cego do zwiêkszenia zabagnienia tere-
nu. W po³udniowej czêœci Kotliny ¯migrodzkiej, o bardziej urodzajnych glebach, osadnictwo
rozwija³o siê nieprzerwanie, st¹d najszybciej dosz³o tu do niemal ca³kowitego wylesienia
obszaru. Jednoczeœnie przy przeprawach przez Barycz by³y lokowane i rozwija³y siê miastamiastamiastamiastamiasta
b¹dŸ osady targoweb¹dŸ osady targoweb¹dŸ osady targoweb¹dŸ osady targoweb¹dŸ osady targowe: W¹sosz, ¯migród, Su³ów, Milicz i Odolanów.

Ludnoœæ wykorzystywa³a bogactwo lasów i ³¹k (myœlistwo i bartnictwo), ³owi³a ryby
w Baryczy, na jej dop³ywach i na rozlewiskach, a jednoczeœnie rozwija³a coraz bardziej ho-

Grodzisko �Kaszowo� nad Barycz¹. Fot. WR
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dowlê zwierz¹t domowych. W œredniowieczu uprawiano g³ównie prosoprosoprosoprosoproso, ko³o Milicza tak¿e
chmielchmielchmielchmielchmiel do wyrobu piwa, a póŸniej te¿ winogronawinogronawinogronawinogronawinogrona. Winnice znajdowa³y siê w m.in. w Szarzy-
nie, Trzebicku i Wierzchowicach – w 1760 roku by³o ich a¿ 32. BartnictwoBartnictwoBartnictwoBartnictwoBartnictwo oparte o „leœne
pasieki” stale odgrywa³o du¿¹ rolê.

Zasiedlanie wnêtrza Kotli-
ny Milickiej, jak i pó³nocnych
i wschodnich partii Kotliny ¯mi-
grodzkiej osi¹gnê³o znaczny
postêp od XVI wieku. W tym
czasie rozpoczêto planoweplanoweplanoweplanoweplanowe
melioracjemelioracjemelioracjemelioracjemelioracje na terenie nowo
utworzonych baronatów: milic-
kiego i ¿migrodzkiego. Zak³ada-
ne by³y nowe wsie. Zagospoda-
rowanie terenów niezamiesz-
ka³ych przyspieszy³o upow-
szechnienie od XVII wieku gosgosgosgosgos-----
podarki folwarcznejpodarki folwarcznejpodarki folwarcznejpodarki folwarcznejpodarki folwarcznej. Zak³adane
w tym czasie wsie maj¹ wy-
raŸnie odmienny uk³ad od wsi œredniowiecznych. S¹ to rzêdówki w uk³adzie podobnym do
wsi leœno – ³anowych. Powstawa³y te¿ liczne folwarki, wsie folwarczne, a poœród nieza-
mieszka³ych obszarów leœnych liczne przysió³ki, dziœ czêsto zanik³e. S³abe gleby nie sprzyja³y
zbytniemu rozwojowi osadnictwa. Pogranicze œl¹sko – wielkopolskie na obszarze Kotliny

Zanik³y dzi� przysió³ek Steinerne Säule, pó�niejsze Przewory Milickie ze stacj¹
rozebranej w 1993 kolei w¹skotorowej w lasach ko³o Ksi¹¿êcej Wsi.

Zdjêcie z lat miêdzywojennych. Fot. Archiwum

Widok ze Wzgórza Joanny na po³udnie. Rozleg³e obszary le�ne nazywane niegdy� Puszcz¹ Trzebnick¹
nigdy nie by³y zamieszkane przez cz³owieka. Fot. WR
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Milickiej do dziœ pozosta³o s³abo zaludnione. Stare mapy pokazuj¹, ¿e zasiêg lasówzasiêg lasówzasiêg lasówzasiêg lasówzasiêg lasów w XVII
i XVIII wieku by³ nierzadko ju¿ zbli¿ony do obecnego. Rozleg³y kompleks leœny w wid³ach Baryczy
i Orli na zachód od ¯migrodu zwany by³ Dürre Heide czyli Sucha Puszcza. Z kolei lasy na pó³noc
od ¯migrodu nazywane by³y Grosse Heide czyli Wielka Puszcza. Rozleg³e obszary leœne, przez
które dziœ przeje¿d¿amy jad¹c ze Skoroszowa do Lasowic, nale¿¹ce wówczas do klasztoru
cysterek, nosi³y nazwê Trebnitzer Heide czyli Puszcza Trzebnicka.

Nie znajduj¹c wystarczaj¹cych mo¿liwoœci utrzymania siê z rolnictwa miejscowa ludnoœæ
poszukiwa³a innych form gospodarowania, tym bardziej ¿e bogactwa doliny stwarza³y wielo-
rakie mo¿liwoœci. Ju¿ od wczesnej epoki ¿elaza rozpoczêto wytapianie ¿elazawytapianie ¿elazawytapianie ¿elazawytapianie ¿elazawytapianie ¿elaza z obfitych p³yt-
kich pok³adów rudy darniowejrudy darniowejrudy darniowejrudy darniowejrudy darniowej. Wykopaliska potwierdzaj¹ istnienie dymarek we wczesnym
œredniowieczu w rejonie Rudy Su³owskiej. W 1443 r. wymieniany jest piec do wytopu ¿elaza
w Skoroszowie. Na najwiêksz¹ skalê hutnictwo rozwinê³o siê w XVI-XVIII wieku. Œwiadcz¹
o tym do dziœ nazwy miejscowoœci: KuŸnia i KuŸnica Goszczañska, KuŸnica Czeszycka, Ruda
Milicka, Ruda Su³owska, Ruda ¯migrodzka, Stara Huta, Huta, ¯eleŸniki, KuŸniczysko. KuŸnice
znajdowa³y siê równie¿ w Nowym Zamku, Kroœnicach, Joachimówce, Skoroszowie, Mojej
Woli. Bloki rudy znajduj¹ siê do dziœ w fundamentach, podmurówkach czy œcianach budynków
w wielu miejscowoœciach. Do upadku miejscowego hutnictwa w koñcu XVIII wieku przyczy-
ni³a siê nie tylko konkurencja przemys³owego wytopu ¿elaza na wielk¹ skalê na Górnym
Œl¹sku, ale i wytrzebienie lasów na potrzeby kuŸnic, które doprowadzi³o w tym czasie niemal
do prawdziwej katastrofy ekologicznej.

Obfitoœæ lasów, zapewniaj¹cych wystarczaj¹ce iloœci drewna i bogate pok³ady piasków
pozwoli³y na rozwój hutnictwa szk³ahutnictwa szk³ahutnictwa szk³ahutnictwa szk³ahutnictwa szk³a. Z tego wzglêdu w XVIII wieku rejon Kotliny Milickiej by³
jedynym obszarem na Dolnym Œl¹sku poza Sudetami, gdzie rozwija³a siê produkcja szk³a.
Huty takie istnia³y w Czeszycach (zwanych wówczas Œklark¹ Cieszyñsk¹), Szklarce Œl¹skiej
a przez pewien czas w Potaszni i Borzynowie. W czêœci wielkopolskiej huty szk³a dzia³a³y
w Szklarce Przygodzkiej i Myœlniewskiej oraz do 1870 r. w Ludwikowie,.

Do opa³u w hutach
i kuŸnicach u¿ywano wêglawêglawêglawêglawêgla
drzedrzedrzedrzedrzewnegownegownegownegownego, st¹d jego wy-
palanie by³o powszechnym
zajêciem miejscowej ludno-
œci. W lasach w okolicy La-
sowic i £az Wielkich by³ wy-
palany jeszcze w latach miê-
dzywojennych. Dziœ mo¿na
czasem nieoczekiwanie na-
trafiæ w œrodku lasu na gle-
bê zaczernion¹ wêglem oto-
czon¹ synantropijn¹ roœlin-
noœci¹. Zapotrzebowanie naMielerz � wypalanie wêgla drzewnego w lasach milickich

w latach miêdzywojennych. Fot. Archiwum
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wêgiel drzewny do grilla sprawi³o, ¿e w latach 90. po pó³wiecznej przerwie znów zadymi³y
w dolinie Baryczy mielerze. Jednak na zawsze w niepamiêæ odszed³ zawód smolarza. Spe-
cjalne piece smo³owepiece smo³owepiece smo³owepiece smo³owepiece smo³owe pozwala³y na otrzymanie oprócz wêgla drzewnego równie¿ smo³y. Do
dziœ œlady takich pieców
mo¿na miêdzy innymi
znaleŸæ miêdzy Gru-
szeczk¹ a Praczami.

Obfitoœæ ³¹k i pa-
stwisk, w które zamie-
nia³y siê tereny po wy-
ciêciu lasów, sprawia³a
¿e na du¿¹ skalê by³a
w dolinie Baryczy rozwi-
niêta hodowla owiechodowla owiechodowla owiechodowla owiechodowla owiec.
Olbrzymie owczarnie, li-
cz¹ce po tysi¹c i wiêcej
sztuk owiec znajdowa³y
siê niegdyœ niemal przy
ka¿dym maj¹tku. Znik-
nê³y one ca³kowicie po II wojnie œwiatowej. Mimo aktualnej nieop³acalnoœci hodowli pewn¹
szansê na ponowny rozwój i odnowienie tradycji mo¿e daæ rolnictwo ekologiczne. Staropolsk¹
odmianê owcy mlecznej znów hoduje siê w gospodarstwie Folwark Polski w Porêbach.

Obfitoœæ we³ny sprawia³a, ¿e do jej przerobu na
filc powstawa³y foluszefoluszefoluszefoluszefolusze. Zak³ady te, poruszane ko-
³em m³yñskim istnia³y m.in. w Rudzie Su³owskiej i Ra-
dzi¹dzu. Jednak si³a napêdowa wód rzecznych by³a
wykorzystywana przede wszystkim dla produkcji m¹ki.
Ze wzglêdu na ma³y spadek rzek stosunkowo nie-
wiele m³ynów wodnychm³ynów wodnychm³ynów wodnychm³ynów wodnychm³ynów wodnych znajdowa³o siê w dnach
kotlin. Do dziœ zachowa³y siê m.in. budynki m³ynów
we Wroc³awicach – na Czarnej Wodzie, w Rudzie
Milickiej – na Pr¹dni, w Su³owie i Niezgodzie – na
M³ynówce Su³owskiej. Sporo wszak¿e m³ynów by³o
za³o¿onych na potokach sp³ywaj¹cych do doliny ze
wzgórz. Na samej Szczegowej powy¿ej Antonina znaj-
dowa³o siê w XVIII – XIX wieku 19 m³ynów wod-
nych, a w zlewni Pr¹dni powy¿ej Brzostowa znajdo-
wa³y siê w tym czasie a¿ 32 m³yny. Razem ze stawa-
mi m³yñskimi przyczynia³y siê znacznie do zwiêkszania
retencji. Dziœ jedyn¹ prób¹ wykorzystania energii rzeki

�lady pieca smo³owego w lesie ko³o Pracz, przy drodze do Gruszeczki. Fot. WR

Fragment jazu Su³ów na którym powstaje
ma³a elektorwnia wodna. Fot. WR
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jest aktualnie trwaj¹ca budowa niewielkiej elektrowni wodnej o mocy 37 kW na jazie Su³ów.
Jednoczeœnie na wzgórzach i wysoczyznach wznoszono liczne wiatrakiwiatrakiwiatrakiwiatrakiwiatraki. Do dziœ zachowa³
siê ostatni w Duchowej. Czasami jedynie fragmenty ko³a m³yñskiego – jak na Wiatracznym
Wzgórzu – mog¹ œwiadczyæ o dawnym wykorzystaniu energii wiatrowej. Z dawnych zak³a-
dów przemys³owych warto tak¿e wymieniæ liczne niegdyœ cegielniecegielniecegielniecegielniecegielnie. Dziœ pozosta³y po wielu
z nich jedynie glinianki.

2.2. Gospodarka stawowa

Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ œrodowiska przyrodniczego, która zosta³a ukszta³-
towana pod wp³ywem dzia³alnoœci cz³owieka jest obecnoœæ licznych, rozleg³ych stawów
hodowlanych. Ma³e spadki Baryczy i jej dop³ywów oraz p³aski teren umo¿liwia³y budowê
du¿ych zbiorników wodnych niewielkim nak³adem, na przyk³ad przez usypanie grobli w po-
przek p³yn¹cego strumienia. Sprzyja³a temu obfitoœæ wody. Zak³adanie u³atwia³ tak¿e sam
charakter Baryczy – rozdzielaj¹cej siê dawniej na wiele ramion. Stawy zak³adano równie¿
w wyrobiskach pozosta³ych po wydobyciu rudy darniowej. Ciep³y klimat na Œl¹sku by³ do-
datkowym czynnikiem dogodnym dla hodowli.

NITSCHKE wysnuwa domys³, ¿e pocz¹tki gospodarki stawowejpocz¹tki gospodarki stawowejpocz¹tki gospodarki stawowejpocz¹tki gospodarki stawowejpocz¹tki gospodarki stawowej w dolinie Baryczy przypa-
daj¹ na XIII wiek, gdy¿ z tego okresu pochodz¹ pierwsze wzmianki o stawach budowanych
przez cystersów z innych obszarów Œl¹ska. Nic nie mo¿e ani tego potwierdziæ ani zaprzeczyæ,
powszechnie jednak przyjê³o siê mówiæ, ¿e stawy milickie pochodz¹ z tego w³aœnie czasu. Do
cystersów ziemie te nigdy nie nale¿a³y, lecz stawy mog³y powstaæ przy udziale zakonników,
gdy¿ to w³aœnie oni rozpowszechniali w œredniowieczu gospodarkê stawow¹. Sprzyja³ temu
fakt, ¿e kasztelania milicka pozostawa³a w latach 1136–1358 w³asnoœci¹ koœcieln¹ pod
rz¹dami Kurii Biskupiej we Wroc³awiu. Liczne posty koœcielne sprawia³y, ¿e na ryby by³ wielki
popyt. PRZESPOLEWSKI wymienia nawet piêæ stawów, które mia³yby powstaæ w tym czasie,
³¹cznie z ich powierzchniami, a mianowicie: staw Stary – 700 ha, Grabownica Górna – 500
ha, Jamnik – 360 ha, Sanie – 153 ha, Górnik – 150 ha i Wroc³awicki – 140 ha (³¹cznie 2325
ha). Brak Ÿróde³, z tego jeszcze doœæ ubogiego w dokumenty okresu, na które móg³by siê
powo³aæ autor, ka¿e podaæ w w¹tpliwoœæ te dane. Jedyny znany dokument odnosz¹cy siê
w pewnym sensie do rybo³ówstwa w dolinie Baryczy z tego okresu pochodzi z 1249 r. Ksi¹¿ê
zrzeka siê w nim prawa do polowania na bobry na rzecz kapitu³y wroc³awskiej. Bobry wszak-
¿e w tym czasie by³y uwa¿ane za ryby i mo¿na je by³o spo¿ywaæ w okresie postów.

Pewn¹ wzmiank¹ o stawach jest rok 1412, czas rz¹dów ksi¹¿¹t oleœnickich. W spra-
wozdaniu z tego roku jest mowa o za³o¿eniu stawu na pó³noc od Prusic. Mo¿e tu byæ mowa
o nieistniej¹cym ju¿ stawie Sanie (Du¿e). O rozwiniêtej ju¿ w œredniowieczu, zapewne jesz-
cze od czasów biskupich, gospodarce stawowej œwiadczyæ mo¿e te¿ dokument nadania
dóbr milicko – ¿migrodzkich Zygmuntowi von Kurzbach z roku 1494, w którym mowa jest
o stawach i ³owiskach. W sytuacji, gdy wiele stawów przez wieki by³o niejednokrotnie osu-
szanych i zak³adanych na nowo, zmniejsza³a siê ich powierzchnia poprzez zarastanie, b¹dŸ
powiêkszano je przez zwiêkszenie piêtrzenia, i trudno jednoznacznie okreœliæ, który ze sta-
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wów mo¿e mieæ pochodzenie jeszcze œredniowieczne, a który pochodzi z czasu póŸniejszego.
Najdogodniejsze miejsca dla istnienia stawów pozostawa³y te same, jednak sam staw, jego
wielkoœæ, urz¹dzenie i otaczaj¹ce go budowle ziemne zmienia³y siê.

Historycy ziemi milickiej: GOETSCHE, GOTTSCHALK i NITSCHKE s¹ zgodni co do tego, ¿e powsta-powsta-powsta-powsta-powsta-
nie du¿ych stawównie du¿ych stawównie du¿ych stawównie du¿ych stawównie du¿ych stawów, czyli licz¹cych nawet po kilkaset hektarów powierzchni akwenów, to
zas³uga Kurzbachów w³adaj¹cych w XVI wieku baronatami milickim i ¿migrodzkim. Ich szcze-
gólne zainteresowanie gospodark¹ ryback¹ odbi³o siê nawet w ich herbie, w którym umie-
œcili trzy ryby. Wilhelm von Kurzbach nie tylko zak³ada³ nowe wsie w bagnistych i niezamiesz-
ka³ych wczeœniej wnêtrzach kotlin baryckich, ale równie¿ przeprowadza³ melioracje, a wraz
z nimi budowê grobli i stawów. Jednak szeroko zakrojone prace nie przynios³y widocznie
spodziewanych zysków. Mo¿ny wczeœniej ród popad³ w d³ugi, a nadbaryckie ziemie dosta³y
siê w koñcu tego stulecia w rêce Maltzanów i Schaffgotschów.

Informacji o tym, które ze stawów istnia³y na prze³omie XVI i XVII wieku mog¹ nam
dostarczyæ urbarze z lat 1591 i 1604, a tak¿e póŸniejsze, przytaczane przez GOTTSCHALKA. Doœæ
szczegó³owych danych o wielkoœciach i zasiêgu stawów dostarcza nam z kolei mapa baro-

Mapa baronatu ¿migrodzkiego BERGERA z 1676 roku
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natu ¿migrodzkiego BERGERA z 1676 roku. Pierwsze (na tyle dok³adne, by ukazywa³y stawy)
Ÿród³a kartograficzne dla ca³ej czêœci dolnoœl¹skiej doliny Baryczy, pochodz¹ z XVIII wieku.
Pierwszym z nich jest mapa ksiêstwa oleœnickiego WIELANDA – SCHUBARTHA z 1739 roku. Szcze-
gólnie dok³adnych informacji z licznymi nazwami stawów dostarczaj¹ arkusze Mapy Wojen-
nej Œl¹ska Chrystiana von WREDEGO z 1753 roku. Kolejnym dobrym Ÿród³em kartograficznym
z tego wieku jest Kabinettskarte Królestwa Pruskiego wykonana przez Grafa von SCHMETTAU

w latach 1781 – 83. Obliczenia i porównania powierzchni i zasiêgu stawów na dawnych
mapach jako pierwszy przeprowadzi³ KOZICA. Porównanie map pozwala te¿ na okreœlenie,
które ze stawów pochodz¹ z XVIII stulecia.

W baronacie ¿migrodzkimbaronacie ¿migrodzkimbaronacie ¿migrodzkimbaronacie ¿migrodzkimbaronacie ¿migrodzkim najwiêkszym by³ staw Radzi¹dzki (Radziunzer, Raschuntzer
Teich) nazwany póŸniej Starym (Alte Teich), gdy na wschód od niego za³o¿ono nowy staw
Radzi¹dzki. Pierwszy z nich liczy³ w 1676 roku ponad 720 ha powierzchni, czyli dwu i pó³krot-
nie wiêcej ni¿ dziœ i niemal 14 km linii brzegowej. Staw ów siêga³ wówczas znacznie dalej na
pó³noc ni¿ obecnie, niemal po wieœ £¹kta. Drugi liczy³ ok. 190 ha, siêga³ od stawu Starego
poza wieœ Wilkowo. Urbarz z 1591 roku donosi, ¿e do po³owu ryb na stawach Radzi¹dzkich
byli zobowi¹zani mieszkañcy Gatki. Do obsady tych stawów u¿ywano wówczas 800 kop ryb.
Mowa jest równie¿ o tym, ¿e zagrodnicy z Wilkowa po³awiali na stawie Olszowym, zwanym
te¿ Szendrowym (?) (Ulschof oder Schendrof Teich), który le¿a³ przy granicy baronatu milic-
kiego. Prawdopodobnie chodzi o póŸniejszy staw Niezgodzki (Nessigoder Teich) licz¹cy w XVII
wieku ponad 220 ha. W urbarzu wymieniany jest tak¿e staw Jeleniec (Jelenizteich), zazna-
czony na póŸniejszej mapie jako Elends Teich o powierzchni 280 ha, w miejscu obecnych
stawów Jelenich. Istnia³ wówczas równie¿ staw Rudy (Hammer Teich). Liczy³ w XVII stule-
ciu ponad 360 ha. Z kolei le¿¹cy miêdzy nimi staw Pañski (Herrn Teich) za³o¿ono oko³o 1600
roku na powierzchni 380 ha. Do dziœ nadal zachowana jest jego dawna, po³udniowa grobla.
Urbarz wymienia prócz tego staw Miranów (Miranofteich) ko³o Osieka, byæ mo¿e ten sam,
który znamy i zaznaczony jest na mapie BERGERA jako Jamnik (Iamnig Teich) licz¹cy wówczas
ponad 410 ha. W urbarzu jest tak¿e mowa o stawkach le¿¹cych w puszczy ko³o Buko³owa
i stawie na rz. Sieczce (an der Schätzke) – mo¿e chodziæ o znane z mapy BERGERA dwa stawy
Przytockie (Przittoker Teiche), nieistniej¹cy Alte Teich na po³udnie od nich, oraz Staw Siecz-
kowski (Schätzger Teich) – licz¹cy wówczas ponad 180 ha powierzchni. Mieszkañcy Morzê-
cina byli zobowi¹zani z kolei do pomocy przy po³owach na wspomnianym ju¿ stawie Sanie
(Sayner Teich). Staw ten w XVII stuleciu liczy³ ponad 400 ha powierzchni. Rozci¹ga³ siê
miêdzy wsi¹ Sanie, Borzêcinem i Morzêcinem, na zachód od istniej¹cych do dziœ mniejszych
stawków. Jego równie¿ obsadzano 800 kopami ryb. W urbarzu jest tak¿e mowa o po³owie
ryb na Baryczy i Sieczce (obecnie S¹siecznicy) ko³o Osieka Ma³ego. Na mapie BERGERA wy-
mieniane s¹ ponadto z nazwy stawy: Ober Strass Teich – dziœ stawy Kokoty, Unter Strass
Teich le¿¹cy na zachód od pierwszego oraz Schwerin Teich na po³udnie od Barkówka. Dwa
ostatnie z wymienionych dziœ ju¿ nie istniej¹. Zanaczone s¹ tak¿e liczne mniejsze, nienazwa-
ne stawy, w tym ca³y, nieistniej¹cy dziœ kompleks pomiêdzy G³êbowicami, Czaplicami i Bia³a-
wami Ma³ymi. W wieku XVIII istnia³y te same stawy, ale nast¹pi³o wyraŸnie obni¿enie
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piêtrzenia na stawie Starym (Radzi¹dzkim), który zmniejszy³ sw¹ powierzchniê do 509 ha.
Przesta³ istnieæ równie¿ nowy staw Radzi¹dzki, który na skutek obni¿enia wody zamieni³ siê
w istniej¹c¹ do dziœ zatokê stawu Starego, zwan¹ równie¿ stawem Pó³nocnym.

Z pozosta³ych obszarów ju¿ z prze³omu XVI i XVII wieku nie znane s¹ niestety tak
szczegó³owe dane. Z baronatu milickiegobaronatu milickiegobaronatu milickiegobaronatu milickiegobaronatu milickiego urbarze wymieniaj¹ jedynie stra¿ników stawów,
którzy zamieszkiwali w S³abocinie, Kroœnicach, Kaszowie i Dziewiêtlinie. Zapewne w okoli-
cy tych miejscowoœci na prze³omie XVI i XVII w. musia³y istnieæ stawy rybne. W gospodarce
stawowej owego czasu du¿y udzia³ musia³y mieæ stawy drobne, przep³ywowe, zak³adane
równie¿ na niewielkich potokach. Fakt, ¿e z wy¿ej wymienionych miejscowoœci trzy nie le¿¹
przy istniej¹cym dziœ zespole du¿ych stawów, a pierwsza i ostatnia nie le¿y nawet w pobli¿u
znacz¹cej rzeki.

Wed³ug NITSCHKE, Z 1618 roku pochodzi pierwsza wzmianka o stawach w ordynacji su-stawach w ordynacji su-stawach w ordynacji su-stawach w ordynacji su-stawach w ordynacji su-
³owskiej³owskiej³owskiej³owskiej³owskiej. Materia³y kartograficzne pokazuj¹, ¿e w po³owie XVIII wieku w kompleksie Ruda
Su³owska istnia³y ju¿ wszystkie akweny znane wspó³czeœnie. Najwiêkszy by³ Sprinitze Teich,
o powierzchni zmieniaj¹cej siê w ró¿nych okresach od 367 do ponad 400 ha. Dziœ w jego
miejscu istniej¹ stawy Mewi Du¿y i Ma³y. Na pó³noc od niego znajdowa³ siê, kolejny, nieistnie-

Stawy w baronacie ¿migrodzkim na arkuszu Mapy Wojennej �l¹ska Chrystiana von WREDE z 1753 roku
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j¹cy ju¿ dziœ staw, zwany póŸniej Ziegenteich, czyli staw Kozi. Drugim co do wielkoœci w kom-
pleksie by³ staw Grabówka (Grabowka) o powierzchni ok. 230 ha. Nie wymienione wówczas
z nazwy stawy ¯abieniec i Trzeœniówka zajmowa³y odpowiednio po ok. 150 i ok. 80 ha.

Stawy w dobrach milickich i nowozameckichStawy w dobrach milickich i nowozameckichStawy w dobrach milickich i nowozameckichStawy w dobrach milickich i nowozameckichStawy w dobrach milickich i nowozameckich, w istniej¹cym obecnie kompleksie Stawno,
wzmiankowane s¹ dopiero w 1628 roku, natomiast w 1639 wymieniane s¹ z nazwy stawy:
Dolna Grabownica (Unter Grabowniza) i Schweldowitz (Œwielowiec?), obecny Jaskó³czy. Jak
mo¿na odczytaæ z uk³adu teras rzecznych pierwszy z nich za³o¿ono poprzez przedzielenie grobl¹
dawnego przep³ywu rz. Pr¹dni, a sam¹ rzekê skierowano póŸniej obecnym korytem w kierunku
Rudy Milickiej. Mo¿na domniemywaæ, ze po podpiêtrzeniu i ogroblowaniu w XVI wieku, uzy-
skano zalew o powierzchni ok. 1000 ha siêgaj¹cy od wsi Grabownica po Henrykowice, który
dopiero póŸniej podzielono na wiêksz¹ Grabownicê Górn¹ (ok. 500 ha) i Doln¹ (pierwotnie ok.
450 ha). Nazwa, uk³ad grobli oraz wzmianki historyczne o podziale sugeruj¹, ¿e oba zbiorniki nie
by³y za³o¿one jako oddzielne stawy, jak twierdzi PRZESPOLEWSKI, ale jako jeden du¿y akwen.
Wiêkszy ze stawów (Ober Grabofnitze) jest wymieniany w urbarzu ordynacji nowozameckiej
z 1654 roku. Obsadzano go wówczas „ju¿ tylko” 1600 kopami ryb. Staw Jaskó³czy, za³o¿ony
prawdopodobnie w tym samym czasie, rozci¹ga³ siê na powierzchni ok. 300 ha pomiêdzy
Grabownic¹ a Rud¹ Milick¹. Dopiero z pocz¹tkiem XIX wieku podzielono go na Górny i Dolny.

Stawy w kompleksie Stawno na arkuszu Mapy Wojennej �l¹ska Chrystiana von WREDE z 1753 roku.
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Wspomniany urbarz wymienia tak¿e staw Nowy (Neu Teich), który obsadzano 1500 kopami
ryb. Materia³y kartograficzne pokazuj¹, ¿e jeszcze na pocz¹tku XVIII wieku rozci¹ga³ siê od Rudy
Milickiej po Nowe Grodzisko na powierzchni ponad 330 ha i obejmowa³ swym zasiêgiem
obecne stawy Przelotny, S³oneczny Górny, Wilczy Du¿y i Ma³y oraz Polny. Urbarz z 1654 r. mówi

tak¿e o stawie Pró¿na Robota (Prosna Robotta Teich), zaznaczonym równie¿ na mapie WREDE-
GO z 1753 r. o powierzchni ok. 50 ha, w miejscu obecnych stawów: Staœ Dolny, Staœ Górny,
Leszek, Mieszko i S³owian, obsadzanym 80 kopami ryb. Mowa jest tak¿e o stawie Plattnig;
czyli obecnym stawie Henryk, o stawie Godnowskim (Goidnoffe) i dwóch niezidentyfikowa-
nych stawach: KuŸnica albo Ruda (Hammerteich) oraz Cegielnianym (Ziegelteich) obsadza-
nych po 40 kop ryb, wiêc niezbyt du¿ych. Na mapie WREDEGO z 1753 r. s¹ z nazwy wymienione
tak¿e stawy Golica (Gullitze Teich) oraz stawy Machnickie (Machnitzen). Jak podaje NITSCHKE

wszystkie stawy ówczesnego zespo³u, z wyj¹tkiem ostatniego Godnowskiego, by³y zasilane
wodami Pr¹dni i Rybnicy. W 1757 roku ówczesny w³aœciciel ordynacji Chrystian Heinrich von
Reichenbach podj¹³ rozbudowê stawów zak³adaj¹c ju¿ dziœ nieistniej¹ce stawy: Now¹ Gra-
bownicê, Graniczny (Grenzteich) i Januszko (Januske Teich), co wywo³a³o zatarg z Miliczem
o wodê. W³aœciciel ten w swych dobrach za³o¿y³ w sumie 19 stawów. W tym czasie wszak¿e,
jak mo¿na odczytaæ z dawnych map, we wschodniej czêœci obecnego kompleksu rozci¹ga³ siê
jeszcze bagnisty las z pl¹tanin¹ ramion rzecznych Baryczy, Polskiej Wody i Rybnicy.

Stara grobla oddzielaj¹ca nieistniej¹cy staw Grabownica Górna od Grabownicy Dolnej. Fot. ER
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W pocz¹tku XVIII wieku w obecnym kompleksie Potasznia znajdowa³ siê tylko jeden
staw: Joachim, obecnie zwany Jan. Liczy³ wówczas ponad 140 ha powierzchni. Sugerowaæ
to mo¿e, ¿e zosta³ za³o¿ony ju¿ przez Maltzanów, u których Joachim by³o imieniem rodowym,
a którzy w³adali tymi ziemiami od koñca XVI wieku. Pozosta³e stawy zosta³y za³o¿one dopie-
ro w po³owie XVIII wieku, zapewne w miejscach pozosta³ych po wydobyciu rudy darniowej
dla kuŸnicy w Joachimówce. W dobrach milickich Maltzanów znajdowa³y siê tak¿e stawy
kompleksu G¹dkowice. Wiêkszoœæ z nich istnia³a ju¿ w pocz¹tkach XVIII wieku z wyj¹tkiem
Sza³wi, za³o¿onej w po³owie tego stulecia oraz stawów Sarniego i Przyleœnego, za³o¿onych
dopiero w XIX wieku. Do stawu Wroc³awickiego przylega³ wówczas, le¿¹cy ju¿ w ordynacjiordynacjiordynacjiordynacjiordynacji
cieszkcieszkcieszkcieszkcieszkowskiejowskiejowskiejowskiejowskiej, rozleg³y staw Bartnicki (Bartniger Teich) licz¹cy wówczas ok. 300 ha i siêga-
j¹cy po Wróbliniec oraz Bartniki. Do dziœ zachowa³a siê ko³o Wróbliñca dawna, po³udniowa
grobla tego stawu. Dziœ w jego zachodniej czêœci, na trzykrotnie mniejszej powierzchni znaj-
duje siê staw Górnik, a nazwa jego pochodzi st¹d, ¿e jest stawem „górnym”, czyli najwy¿ej
po³o¿onym w zespole.

Wed³ug GOTTSCHALKA du¿e stawy w kompleksie KroœniceKroœniceKroœniceKroœniceKroœnice zaczêto budowaæ w 1657
roku, aczkolwiek stra¿nik stawów, by³ wzmiankowany w Kroœnicach ju¿ pó³ wieku wczeœniej.
Mapa WIELANDA – SCHUBARTA z 1739 r. pokazuje w zespole wszystkie istniej¹ce wspó³czeœnie
stawy z najwiêkszym Czarnym Lasem (Schwarzwald) o powierzchni licz¹cej wówczas ponad
150 ha. Na mapie WREDEGO wymieniane s¹ z nazwy tak¿e stawy: Zofia (Sophien Teich),
Wilhelmina (Wilhelmin Teich) – dziœ nie istniej¹cy, le¿¹cy na pó³noc od Czarnego Lasu, Lipsk
(Brandefke), Wrzosowiec (Heide Teich), Du¿a Przystañ (Gr. Pristane Teich), Nowy (Neu
Teich) – dziœ nie istniej¹cy, przylegaj¹cy od wschodu do Du¿ej Przystani, Grunda (Grund

Fragment mapy ksiêstwa ole�nickiego WIELANDA � SCHUBARTHA z 1739 r. przedstawiaj¹cy stawy baronatu milickiego
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Teich). Podobnie ju¿ w I po³. XVIII istnia³y stawy w ówczesnych dobrach brzostowskichdobrach brzostowskichdobrach brzostowskichdobrach brzostowskichdobrach brzostowskich
ksiêstwa oleœnickiego w dzisiejszym kompleksie ¯eleŸniki.

Stawy w ordynacji goszczañskiejordynacji goszczañskiejordynacji goszczañskiejordynacji goszczañskiejordynacji goszczañskiej, wed³ug NITSCHKE, s¹ wzmiankowane od 1606 roku.
Najwiêkszy z nich – Grabek – liczy³ wed³ug mapy WIELANDA – SCHUBARTA w 1739 r. ponad 140
ha. Przylega³ do niego staw Zimiec, zaznaczony na mapie Wredego jako Chimietz oraz staw
Karol (Carl), obecnie Mieczys³aw. W po³owie XVIII wieku trwa³a rozbudowa kompleksu ko³o
DroŸdziêcina, powsta³y wówczas m.in. stawy Amalia Ma³a (Kl. Amalie), Amalia Du¿a (Gr.
Amalie) i Zakrzewo. W dobrach cieszyñskichdobrach cieszyñskichdobrach cieszyñskichdobrach cieszyñskichdobrach cieszyñskich kapitu³y katedralnej zosta³y w XVIII wieku
rozbudowane stawy w kompleksie, który wówczas rozci¹ga³ siê na powierzchni ponad 200
ha pomiêdzy KuŸnic¹ Czeszyck¹, Suliradzicami i Janis³awicami. Praktycznie z ca³ego tego
zespo³u do dziœ pozosta³ tylko staw Olszak w kompleksie KKKKKondradówondradówondradówondradówondradów.

Wreszcie sporo du¿ych stawów znajdowa³o siê w XVIII stuleciu rozproszonych poœród
lasów dystryktu miêdzyborskiegodystryktu miêdzyborskiegodystryktu miêdzyborskiegodystryktu miêdzyborskiegodystryktu miêdzyborskiego nale¿¹cym do ksi¹¿¹t oleœnickich Württembergów (dziœ
w wiêkszoœci na terenie gminy Soœnie). Wymieniæ tu mo¿na m.in. stawy opisane na mapie
WREDEGO jako: Ma³a i Wielka Starza (Kleine i Grosse Starse) o powierzchni 80 i 25 ha (dziœ
w ich miejscu znajduj¹ siê stawy kompleksu Janis³awice); staw Mo¿d¿anowski (Modezie-

Fragment Kabinettskarte Królestwa Pruskiego Grafa von SCHMETTAU z lat 1781-83
pokazuj¹cy kompleks stawów Stawno, Potasznia, G¹dkowice i Bartniki
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nower Teich) – rozci¹gaj¹cy siê na powierzchni ponad 100 ha pomiêdzy Mo¿dzanowem
a Szklark¹ Œl¹sk¹; staw Nowy (Neu Teich), zwany póŸniej tak¿e jako ¯abnik, rozci¹gaj¹cy siê
na zachód od Mo¿d¿anowa na powierzchni ok. 30 ha; staw Nowy (Neu Teich) – w miejscu
obecnej wsi Mariak. Du¿e stawy znajdowa³y siê tak¿e na po³udnie od wsi Soœnie, na
wschód od Kociny, na po³udnie od Granowca, najwiêkszy zaœ by³ staw Surmin (Surmin
Teich), w miejscu którego znajduje siê dziœ wieœ Surmin. Dwa zbiorniki znajdowa³y siê na rz.
Jeziornej: Konin (Pherde Teich) i Rudniczek, a dwa dalsze poni¿ej na tej rzece, ju¿ w Króle-
stwie Polskim. Dziœ pozosta³y po nich tylko podmok³e ³¹ki i fragmenty grobli.

Przypuszcza siê, ¿e w czêœci doliny Baryczy nale¿¹cej do Królestwa PolskiegoKrólestwa PolskiegoKrólestwa PolskiegoKrólestwa PolskiegoKrólestwa Polskiego, oko³o roku
1400 na po³udnie od Przygodzic za³o¿ono Trzcielin – najwiêkszy akwen tej okolicy – prawdo-
podobnie na powierzchni ponad 150 hektarów. Byæ mo¿e niewiele póŸniej za³o¿ono podob-
nej wielkoœci staw Dêbnica, przy wsi o tej samej nazwie. O zbudowaniu kolejnych zbiorników
brak bli¿szych danych, jednak wiadomo, ¿e w XVIII wieku Przygodzice w okresie rozkwitu by³y
najwiêkszym gospodarstwem stawowym w Królestwie Polskim, a jego powierzchnia siêga-
³a 700 hektarów. Do dalszego rozwoju gospodarki stawowej przyczynili siê Radziwi³³owie,
w³aœciciele dóbr przygodzickich od koñca XVIII stulecia.

Wszystko to pokazuje, ¿e w XVII i XVIII stuleciu gospodarka stawowa znajdowa³a siê
w pe³nym rozkwicie, przerwanym jedynie w okresie wojny 30-letniej. KOZICA stwierdza na
podstawie dawnych map, ¿e powierzchnia stawów w dolinie Baryczy, nie licz¹c stawów
po³o¿onych na wschód od linii Uciechów – Cieszyn, w 1739 r. wynosi³a 9973 ha, w 1753 –
11035 ha a w 1783 – 13195 ha. Wiek osiemnasty by³by zatem okresem dalszego rozwoju,
a nie pocz¹tkiem upadku gospodarki stawowej, jak twierdzi³ PRZESPOLEWSKI. Jak widaæ, nie
przeszkodzi³y temu rozwojowi nawet wojny œl¹skie. Porównanie suchych liczb z kolejnym
wiekiem, gdy nast¹pi³ spadek powierzchni stawów mo¿e byæ myl¹ce. Aby uzyskaæ rzeczywi-
st¹ powierzchniê zalewu, jak¹ uzyskiwano na stawach trzeba by powy¿sze liczby niemal
podzieliæ przez dwa. Wiêksze stawy by³y bowiem nape³niane wod¹ na okres dwóch lat, zaœ
w trzecim i czwartym roku obsiewane i s³u¿y³y jako pole orne.

Co prawda w kolejnym wieku nast¹pi³ spadek powierzchni stawówspadek powierzchni stawówspadek powierzchni stawówspadek powierzchni stawówspadek powierzchni stawów. Na wspomnia-
nym wy¿ej obszarze w latach 1826-29 by³o ich 10 900 ha, a na prze³omie XIX i XX stulecia
oko³o 6300 ha. Przespolewski wini za ten stan rzeczy przede wszystkim narastaj¹cy deficyt
wody. NITSCHKE z kolei zwraca uwagê na znaczny postêp w rolnictwie jaki dokona³ siê w XIX
stuleciu. Uzyskiwanie wiêkszych plonów i dochodów prowadzi³o do tego, ¿e bardziej op³a-
calna by³a trwa³a zamiana stawu na u¿ytek rolny, ni¿ dalsze prowadzenie gospodarki stawo-
wej. Zapewne w pewnych przypadkach kres gospodarki stawowej by³ spowodowany przez
zmiany w³asnoœciowe i zerwanie pewnych tradycji. Tak wiêc po kasacie zakonu karmelitów
w G³êbowicach w 1810 roku, przesta³ istnieæ nale¿¹cy do klasztoru rozleg³y zespó³ stawowy.
Niemal o po³owê (z 550 do 294 ha) zmniejszy³ swoj¹ powierzchniê kompleks Komorowo
zasilany przez rz. S¹siecznicê i jej dop³ywy po kasacie w tym¿e roku zakonu cysterek w Trzeb-
nicy, do którego obszar ten nale¿a³. W rejonie tym do dziœ zachowa³y siê tylko ma³e, pojedyn-
cze stawy. Zastanawiaj¹ce jest jednak, ¿e w I po³owie XIX wieku nast¹pi³ zupe³ny rozkwit
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kompleksu Marchwiska. Mowa tu o niewielkich zwykle stawach, zasilanych potokami sp³y-
waj¹cymi po zachodnich stokach Wzgórz Cieszkowskich, a uchodz¹cych do Granicznego
(Œl¹skiego) Rowu, le¿¹cych czêœciowo w dobrach milickich Maltzanów a czêœciowo w do-
brach cieszkowskich, le¿¹cych pomiêdzy Marchwiskami a Sêdraszycami. Stawy istnia³y tu

zapewne ju¿ w XVI wieku, gdy¿ wymieniany by³ w S³abocinie stra¿nik stawów, a niektóre
z nich byæ mo¿e wywodzi³y siê jeszcze z p³ytkich jezior wydmowych. Źród³a kartograficzne
mówi¹, ¿e w latach 1826-29 zespó³ osi¹gn¹³ najwiêksz¹ powierzchniê 634 ha, co nie by³oby
mo¿liwe przy deficycie wody. Dziœ z ca³ego kompleksu zosta³o zaledwie kilka ma³ych zbiorni-
ków, które napotykaj¹ powa¿ne problemy z utrzymaniem wody, gdy lato jest suche.

Niemniej w³aœnie w XIX stuleciu spor¹ czêœæ du¿ych stawów zamieniono na pola uprawne.
Kojarz¹ce siê dziœ z centralnym punktem kompleksu Stawno zbudowano jako folwark le¿¹cy
poœród nowych terenów rolniczych na terenie osuszonego stawu Nowego. Zlikwidowano
najwiêkszy staw – Grabownicê Górn¹, zak³adaj¹c w jej miejsce folwark M³odzianów. Osu-
szono staw Jaskó³czy Górny. Przesta³y istnieæ stawy ko³o KuŸnicy Czeszyckiej, Janis³awic,
Mo¿d¿anowa i Soœni. W dobrach ¿migrodzkich zlikwidowano staw Sanie i Rudy, a ju¿ w XX
wieku staw Pañski. Obni¿ono te¿ wysokoœæ piêtrzenia na niektórych stawach, przez co
zmniejszy³y swoj¹ powierzchniê. PRZESPOLEWSKI podaje, ze w tym okresie w samych dobrach
¿migrodzkich zlikwidowano 1403 ha stawów, a w dobrach milickich 1612 ha. Sytuacja ta
doprowadzi³a do tego, ¿e jak podaje NITSCHKE, w latach 80. XIX stulecia hodowla ryb na
Œl¹sku podupad³a do tego stopnia, ¿e region ten, który wczeœniej zaopatrywa³ w karpia
znaczn¹ czêœæ Niemiec i Polski, nie zaspokaja³ ju¿ nawet w³asnych potrzeb.

Od³owy ryb na dawnej rycinie
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W latach 60. XIX w. na Œl¹sku Cieszyñskim rybak Tomasz Dubisz dokona³ odkrycia, ¿e
karp nie ¿ywi siê tylko planktonem, ale przede wszystkim pokarmem znajduj¹cym siê na dnie
stawu. Staw jest wiêc nie tylko dla karpia miejscem przebywania, ale przede wszystkim

pastwiskiem, a iloœæ pokarmu
mo¿e wystarczyæ tylko na pe-
wien okres, w zale¿noœci od
pog³owia ryb. Na podstawie
tych spostrze¿eñ zaczêto sto-
sowaæ przesadkow¹ hodowlê
ryb polegaj¹c¹ na przenosze-
niu ryb w trakcie ich rozwoju do
œwie¿ych stawów o wiêkszej
powierzchni. Zaczêto stoso-
waæ ró¿ne kategorie stawów
w zale¿noœci od stopnia rozwo-
ju karpia: tarliska, przesadki I,
przesadki II, stawy odrostowe
dla ryby handlowej.

Dopiero wprowadzenie reform w hodowli karpiawprowadzenie reform w hodowli karpiawprowadzenie reform w hodowli karpiawprowadzenie reform w hodowli karpiawprowadzenie reform w hodowli karpia w koñcu XIX wieku pozwoli³o na zdecy-
dowan¹ poprawê sytuacji. Zaczêto prowadziæ bardziej intensywn¹ hodowlê ryb w systemie
przesadkowym. Dla jej potrzeb nieprzydatne okazywa³y siê du¿e, licz¹ce po kilkaset hektarów
stawy, lecz raczej zbiorniki mniejsze. Uregulowanie stosunkUregulowanie stosunkUregulowanie stosunkUregulowanie stosunkUregulowanie stosunków wodnychów wodnychów wodnychów wodnychów wodnych po³¹czone z budow¹
nowych urz¹dzeñ hydrotechnicznych, dziœ maj¹cych ju¿ niejednokrotnie wartoœæ zabytkow¹,
pozwoli³o na poprawê zaopatrzenia stawów w wodê. W kompleksie Stawno – Grabownica
regulacje takie przeprowadzono w wêŸle Polskiej Wody, Rybnicy i Baryczy, co pozwoli³o na
dalsz¹ rozbudowê kompleksu pocz¹wszy od jego wschodniej czêœci ku zachodowi. Jaz Dragoñ-

Sypanie karmy na ³ód�. Fot. ER

Rybacy rozwo¿¹cy ³odziami karmê na stawie Jelenim III. Fot. ER
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ski wraz z akweduktem pozwoli³ na zasilanie nowo zbudowanego stawu Andrzej. Z kolei zbu-
dowanie w latach 80. XIX stulecia Jazu Bolko wraz z syfonem pod Polsk¹ Wod¹ pozwoli³o na
uniezale¿nienie siê od zasilania przez Rybnicê i nawadnianie stawów pó³nocnej czêœci komplek-
su wprost przez syfon z Baryczy. Zbudowano nowy staw Bolko. W 1913 r. odtworzono kilka
stawów w miejscu dawnego stawu Nowego z najwiêkszym S³onecznym Górnym o pow. 160 ha.
Podobne tendencje by³y w innych kompleksach. W miejscu zlikwidowanego wczeœniej stawu
Bartnickiego odtworzono staw Górnik wraz z przyleg³ymi akwenami.

Podobne regulacje wodne zaczêto przeprowadzaæ w czêœci wielkopolskiej. Do 1900 roku
przez staw Trzcielin przep³ywa³a rzeka Barycz. W ci¹gu kilku lat wykopano koryto omijaj¹ce
zbiornik, co umo¿liwi³o regulowanie dop³ywu wody do stawu. Na pocz¹tku XX wieku po-
wierzchnia stawów w kompleksie wynosi³a ok. 400 ha. Oprócz Trzcielina i Dêbnicy istnia³y
wówczas równie¿ Drygasy, Bagno, Kociêba Wielka, Wydymacz, Szperek oraz kilka stawów
tu¿ poza obecn¹ granic¹ parku krajobrazowego. Wielkoœæ produkcji karpia wynosi³a 150 kg
z hektara i tylko na stawie Trzcielin siêga³a 300 kg/ha. W latach 1927–1943 zbudowano
szereg mniejszych zbiorników (³¹cznie 25 ha) i staw Murzynów (130 ha). Ten ostatni zosta³
podzielony na cztery mniejsze w latach 1942–1943. W tym okresie powierzchnia stawów
gospodarstwa rybackiego w Przygodzicach wynosi³a 550 hektarów. Od lat miêdzywojen-
nych rozpoczêto ponown¹ budowê stawów na po³udnie od Mo¿d¿anowa, który w 1920
zosta³ przy³¹czony do Polski. Czêœciowo tylko nawi¹zywa³y one do istniej¹cych dawniej
du¿ych zbiorników, by³y to zwykle stawy ma³e, licz¹ce po kilka- i kilkanaœcie hektarów. W po-
³owie XX wieku rozbudowano dziœ istniej¹cy kompleks Konradów.

Ogó³em powierzchnia stawów w samym powiecie milicko – ¿migrodzkim na 1 stycznia
1914 roku wynosi³a wed³ug PRZESPOLEWSKIEGO 6212 ha. Dawa³y one 300 ton ryb rocznie.
W poszczególnych dobrach mia³y one nastêpuj¹ce powierzchnie:
– w dobrach ziemskich Milicz – 1780 ha, kompleks stawów Potasznia, G¹dkowice i czêœæ

kompleksu Stawno (w³aœciciel – Maltzan)

Karmienie ryb na stawie S³onecznym Dolnym. Fot. ER
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Rybacy ci¹gn¹cy sieæ na stawie Grabownica. Fot. ER

– w dobrach ziemskich Su³ów – 884 ha, kompleks Ruda Su³owska (w³aœciciel – Schweinitz)
– w dobrach ziemskich Wierzchowice –651 ha, czêœæ kompleksu Stawno (w³aœciciel –

Hochberg)
– w dobrach ziemskich Kroœnice – 633 ha, kompleks Kroœnice (w³aœciciel – Volmerstein)
– w dobrach ziemskich Brzostowo – 278 ha, kompleks ¯eleŸniki (w³aœciciel – Stolberg)
– w dobrach ziemskich Bartniki – 186 ha, kompleks Kolêda, czêœæ kompleksu Bartniki (w³aœ-

ciciel – Mitschke)
– w dobrach ziemskich Goszcz – 30 ha, czêœæ kompleksu Goszcz, tylko na terenie powiatu

milickiego (w³aœciciel – Reichenbach)
– w dobrach ziemskich ¯migród – 1770 ha, kompleks Radzi¹dz i Jamnik (w³aœciciel –

Hatzfeldt).

W 1945 roku stawy w czêœci dolnoœl¹skiej przesz³y pod zarz¹d Pañstwowych Nierucho-
moœci Ziemskich (3330 ha) i Dyrekcji Lasów Pañstwowych (2882 ha). Po szeregu reorgani-
zacji gospodarstw rybackich w 1952 roku utworzono Zespó³ Rybacki Milicz, obejmuj¹cy m.in.
gospodarstwa: Potasznia, Radzi¹dz, Ruda Su³owska, Stawno, Wierzchowice, Zielony D¹b.
Po kolejnych zmianach utworzono w 1958 roku Rejonowy Inspektorat Rybactwa, rozpo-
czêto intensyfikacjê produkcji ryb i ich eksport. W 1977 roku powsta³ Dolnoœl¹ski Kombinat
Rybacki Milicz z zak³adami rybackimi Potasznia – 733 ha, Radzi¹dz – 1351 ha, Ruda Su³ow-
ska – 799 ha, Stawno – 2093 ha i Wierzchowice (obecnie Kroœnice) – 1339 ha (razem
w obrêbie dawnego powiatu milickiego 6315 ha stawów). W 1990 roku Kombinat uleg³
rozwi¹zaniu, a poszczególne zak³ady zosta³y samodzielnymi przedsiêbiorstwami. Od 1996
roku wesz³y one w sk³ad Gospodarstwa Pomocniczego „Stawy Milickie” (przy Parku Krajo-
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brazowym „Dolina Baryczy”), które to z dniem 1 stycznia 2000 roku przekszta³cone zosta³o
w Pañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milickie”. Gospodarstwo Rybackie w Przygodzi-
cach do czasów najnowszych przechodzi³o liczne reorganizacje, ³¹cz¹c siê lub dziel¹c z s¹-
siednimi jednostkami, na przyk³ad z Mo¿d¿anowem, Rybinem i innymi, wchodz¹c w struktu-
ry administracyjne wy¿szego szczebla lub osi¹gaj¹c samodzielnoœæ.

W zwi¹zku z dalsz¹ intensyfikacj¹ produkcji po II wojnie œwiatowej nast¹pi³y najwiêk-najwiêk-najwiêk-najwiêk-najwiêk-
sze zmiany w krajobraziesze zmiany w krajobraziesze zmiany w krajobraziesze zmiany w krajobraziesze zmiany w krajobrazie wielu stawów. Od 1961 roku rozpoczêto pog³êbianie p³ytkich
miejsc na stawach milickich. Zastosowano ciê¿ki sprzêt mechaniczny w postaci koparek
i spychaczy. Przy pog³êbianiu usuwano szuwary, likwidowano turzycowiska i zaroœla olcho-
we, a z nadmiaru ziemi tworzono suche wyspy. W wielu miejscach podwy¿szono tak¿e
groble remontowanych stawów, przy czym zwykle odciêciu i osuszeniu ulega³y przyleg³e,

wilgotne dot¹d ³¹ki i turzycowiska. Niektóre stawy zosta³y podzielone na mniejsze. Naj-
wczeœniej sta³o siê tak z du¿ymi stawami: Jelenim, Jamnikiem i Niezgod¹ w Zak³adzie
Rybackim Radzi¹dz, oraz ze stawem Jaskó³czym ko³o wsi Ruda Milicka. PóŸniej zosta³y
podzielone: ¯abieniec i Trzeœniówka w Zak³adzie Rybackim Ruda Su³owska, a tak¿e staw
Grabek. Radykalne przeobra¿enia nast¹pi³y te¿ na nastêpuj¹cych stawach: Grabówka,
Gadzinowy Du¿y i Ma³y, S³upicki, oraz na wiêkszoœci stawów ko³o Potaszni, DroŸdziêcina
i ¯eleŸnik. W 1975 przebudowano staw Trzcielin ko³o Przygodzic, zmniejszaj¹c przy tym
jego powierzchniê ze 142 do 112 ha. Czêœciowo zosta³y przebudowane stawy: Andrzej,
Golica, Stary i Sieczkowski. Na pocz¹tku lat 70. zbudowano te¿ nowe zbiorniki: S³oneczny
Dolny i S³upicki Nowy w kompleksie Stawno, natomiast w latach 80. odtworzono, acz-
kolwiek na mniejszej powierzchni, staw Rudy ko³o Rudy ¯migrodzkiej. W drugiej po³owie

Od³owy ryb na stawie S³onecznym Górnym. Fot. ER
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lat 80. XX wieku ca³kowicie przebudowano stawy Che³m i Grunda oraz stawy na wschód
od G¹dkowic. Przebudowa stawów by³a jednak bardziej intensywnie prowadzona w czê-
œci wielkopolskiej. Brak tu starych, wysokich zadrzewieñ na groblach oraz rozleg³ych ³anów

szuwarów przy brzegach i na wyspach stawów, w przeciwieñstwie do wielu du¿ych zbior-
ników wodnych czêœci dolnoœl¹skiej.

Systematyczne dokarmianie ryb pasz¹ i nawo¿enie stawów wapnem w celu odkwa-
szenia wody pozwoli³o na zwiêkszenie obsady ryb i wzrost produkcjiwzrost produkcjiwzrost produkcjiwzrost produkcjiwzrost produkcji. Œrednia produkcja ryby
handlowej z 1 ha powierzchni ogroblowanej wynosi³a 94 kg (w latach 1945-50), 166 kg
(1955-60), 454 kg (1961-70), 559 kg (1971-80), oraz 541 kg (w okresie 1981-83). W nie-
których latach produkcja karpia handlowego przekracza³a 3000 ton, czyli dziesiêciokrotnie
wiêcej ni¿ na pocz¹tku XX wieku. Najwiêksz¹ wydajnoœæ osi¹gniêto w 1976 roku (813 kg
z 1 ha), kiedy wyhodowano ogó³em 6968 ton ryby. Prawdopodobnie z powodu wy¿szej
obsady ryb, wiêkszego zanieczyszczenia wody i pojawienia siê nowych chorób ostatnio
czêœciej zdarzaj¹ siê na wiêksz¹ skalê œniêcia ryb i dalszy wzrost produkcji nie jest mo¿liwy.
Pog³êbiaj¹cy siê w ostatnich latach deficyt wody deficyt wody deficyt wody deficyt wody deficyt wody zacz¹³ powodowaæ zwiêkszenie tempa
zarastania stawów. W koñcu lat 90., w warunkach gospodarki rynkowej i przy zachowaniu
nienaruszalnoœci ekosystemów, produkcja ustabilizowa³a siê na poziomie 2000 ton ryby
handlowej oraz oko³o 1500 ton narybku i kroczka. Wynosi to 500-600 kg /ha z wszystkich
stawów PZB. Na stawach rybnych dominuje (w oko³o 95 %) chów karpia w cyklu trzyletnim
(kolejno: narybek, kroczek, ryba handlowa). Obowi¹zuje zasada oddzielnej hodowli poszcze-
gólnych klas wiekowych karpia. Wiosn¹ i latem ryby s¹ karmione takimi paszami jak jêcz-

Sortowanie ryb przy od³owach. Fot. ER
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mieñ, pszenica lub ¿yto. Dodatkowo s¹ hodowane liny, szczupaki, amury i to³pygi. Ponadto
kilka innych gatunków ryb ma równie¿ pewne znaczenie gospodarcze.

Aktualnie prawie 200 zbiornikami wodnymi o ³¹cznej powierzchni ok. 6000 ha w czêœci
dolnoœl¹skiej parku krajobrazowego zarz¹dza PPPPPañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milicañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milicañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milicañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milicañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milic-----
kie”kie”kie”kie”kie”, który dzieli siê na piêæ zak³adów rybackich. Najbardziej na zachód le¿y Zak³ad RybackiZak³ad RybackiZak³ad RybackiZak³ad RybackiZak³ad Rybacki
Radzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dz. Sk³adaj¹ siê nañ kompleksy: Radzi¹dz – 695 ha (w tym najwiêkszy staw Stary –
300 ha, oraz 3 stawy Jelenie – 290 ha i inne na pn. od Ksi¹¿êcej Wsi), Jamnik – 328 ha (4
stawy), Ruda ¯migrodzka – staw Rudy – 153 ha, Zielony D¹b – 119 ha (w tym Sieczkowski
– 94 ha), Niezgoda – 178 ha (dwa stawy) oraz Zak³ad Rybacki Ruda Su³owskaZak³ad Rybacki Ruda Su³owskaZak³ad Rybacki Ruda Su³owskaZak³ad Rybacki Ruda Su³owskaZak³ad Rybacki Ruda Su³owska obejmuje
zwarty kompleks o powierzchni ok. 800 ha (w tym najwiêkszy staw Mewi Du¿y) – 284 ha).
Na wschód od Milicza po³o¿one s¹ stawy hodowlane Zak³adu Rybackiego StawnoZak³adu Rybackiego StawnoZak³adu Rybackiego StawnoZak³adu Rybackiego StawnoZak³adu Rybackiego Stawno. Obej-
muje on najwiêkszy w dolinie Baryczy kompleks stawów – Stawno – o powierzchni 1737 ha.
Jest to zwarty zespó³ 31 du¿ych zbiorników, z których najwiêksze i najcenniejsze to: Grabow-
nica – 283 ha, Andrzej – 175 ha. S³oneczny Górny – 164 ha, Golica – 119 ha, Gadzinowy
Du¿y – 90 ha, Henryk – 71 ha i Nowy Œwiat Górny – 57 ha. Ko³o wsi Marwiska ok. 100 ha
starych stawów obecnie jest w³asnoœci¹ prywatn¹. W odleg³oœci 15-20 km na wschód od
Milicza znajduj¹ siê kolejne stawy Zak³adu Rybackiego PotasznZak³adu Rybackiego PotasznZak³adu Rybackiego PotasznZak³adu Rybackiego PotasznZak³adu Rybackiego Potaszniaiaiaiaia, a mianowicie kompleks
Potasznia, o powierzchni 733 ha, z³o¿ony z trzech grup: Potasznia (z najwiêkszym stawem
Jan – 105 ha), Bartniki (tu staw Górnik – 106 ha) oraz G¹dkowice. Najbardziej rozproszone
s¹ stawy Zak³adu Rybackiego KroœniceZak³adu Rybackiego KroœniceZak³adu Rybackiego KroœniceZak³adu Rybackiego KroœniceZak³adu Rybackiego Kroœnice. Wyró¿niæ tu mo¿na kompleks Kroœnice – 493 ha

Staw Stary � najwiêkszy akwen w dolinie Baryczy. Fot. ER
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(15 stosunkowo ma³o zmienionych œródleœnych stawów, w tym najwiêkszy Czarny Las –
112 ha) i pojedynczy staw Czatkowicki, kompleks ¯eleŸniki – 345 ha (w tym Nowy – ok. 100
ha), w koñcu Goszcz – ³¹cznie 442 ha (szereg grup i pojedynczych stawów na zachód od wsi
DroŸdziêcin, pó³nocny zachód od wsi Porêby i ko³o wsi Lêdziny).

Powierzchnia stawów Gospodarstwa Rybackiego PrzygodziceGospodarstwa Rybackiego PrzygodziceGospodarstwa Rybackiego PrzygodziceGospodarstwa Rybackiego PrzygodziceGospodarstwa Rybackiego Przygodzice w granicach parku krajo-
brazowego wynosi oko³o 619 hektarów. S¹ to dwa zwarte kompleksy: Trzcielin – 317 ha,
Dêbnica – Kociêba – 291 ha i œródleœny staw Wydymacz – 11 ha, które po³o¿one s¹ miêdzy
miejscowoœciami Przygodzice i Antonin. Najwiêkszymi zbiornikami s¹: Trzcielin Wielki – 112 ha
oraz Dêbnica Dolna – blisko 60 ha). Powierzchnia wszystkich stawów Gospodarstwa RybacGospodarstwa RybacGospodarstwa RybacGospodarstwa RybacGospodarstwa Rybac-----
kiego Mo¿d¿anówkiego Mo¿d¿anówkiego Mo¿d¿anówkiego Mo¿d¿anówkiego Mo¿d¿anów siêga natomiast 310 hektarów (kompleks Mo¿d¿anów – 123 ha, Janis³a-
wice – 75 ha, Konradów – 112 ha). Oba gospodarstwa s¹ obecnie w³asnoœci¹ prywatn¹.

Od koñca lat 80. XX wieku powsta³o te¿ kilka nowych kompleksów stawów w³asnoœci
prywatnej o ³¹cznej powierzchni ok. 340 ha. Le¿¹ one na wschód (stawy Wszewilki) i zachód
od Milicza (z najwiêkszym stawem Ewa), na wschód od Rudy Su³owskiej, a tak¿e na zachód
od wsi Ruda ¯migrodzka (w miejscu dawnego stawu Pañskiego, z najwiêkszym stawem
Krzysztof), a ponadto tu¿ poza granicami parku – pomiêdzy Pierstnic¹ a Policami, oraz miêdzy
Skoroszowem a KuŸniczyskiem. Wynika to g³ównie ze znacznego spadku op³acalnoœci pro-
dukcji rolnej. W sytuacji gdy wiele gruntów stoi od³ogiem, czêœæ w³aœcicieli woli zamieniæ
swoje ziemie na staw hodowlany. W wielu miejscach doliny Baryczy pojawi³y siê niewielkie
zbiorniki, niektóre z nich przeznaczono na ³owiska wêdkarskie. Czêœæ z tych zbiorników, zbu-
dowanych nielegalnie, wyraŸnie zak³óca piêkno istniej¹cego krajobrazu.

2.3. Historia ochrony przyrody

Charakterystyczne jest, ¿e pierwsze dzia³ania maj¹ce na celu ochronê przyrody i zacho-
wanie niezmienionego krajobrazu by³y podyktowane zachowaniem terenów ³owieckichzachowaniem terenów ³owieckichzachowaniem terenów ³owieckichzachowaniem terenów ³owieckichzachowaniem terenów ³owieckich dla
w³aœcicieli ziemskich. Dla przyk³adu ksi¹¿ê Hatzfeldt ze ¯migrodu wyda³ pisemne zarz¹dzenie
zabraniajace wykaszania szuwarówzabraniajace wykaszania szuwarówzabraniajace wykaszania szuwarówzabraniajace wykaszania szuwarówzabraniajace wykaszania szuwarów na stawach, ze wzglêdu na to, ¿e by³y miejscem
lêgowym ³ownych ptaków. Z tego te¿ wzglêdu, jako teren ³owiecki dla ksi¹¿¹t Hatzfeldtów,
zachowano w stanie niezmienionym rozleg³y obszar lasów pomiedzy Niezgod¹ a Ksi¹¿êc¹
Wsi¹ o powierzchni 2500 ha, tzw. „ZwierzyniecZwierzyniecZwierzyniecZwierzyniecZwierzyniec”. Najbardziej pierwotny jego fragment sta-
nowi³o oko³o 400 – 500 hektarów œrodowisk leœnych, bagiennych i ³¹kowych stale podta-
pianych wodami rzek £ugi i M³ynówki Su³owskiej. Obszar 250 ha, zwany £uga£uga£uga£uga£uga czyli Die Luge
– jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹, jako pierwszy w dolinie Baryczy zosta³ objêty ochron¹ochron¹ochron¹ochron¹ochron¹
rezerwatow¹rezerwatow¹rezerwatow¹rezerwatow¹rezerwatow¹, By³ wówczas ostoj¹ lêgow¹ kilku par ¿urawi Grus grus i 150-200 par (wed³ug
innych Ÿróde³ 300-400 par) gêsi gêgawy Anser anser, pe³ni³ te¿ rolê zbiornika retencyjnego,
gdy¿ rzeka £uga rozlewa³a siê szeroko. W 1935 roku objêto ochron¹ przyrody najokazalsze
drzewa jako pomniki przyrodypomniki przyrodypomniki przyrodypomniki przyrodypomniki przyrody, m.in. dêby przy koœciele œw. Piotra i Paw³a w Su³owie i sosny
na Szwedzkiej Górce ko³o Su³owa. Wielu w³aœcicieli ziemskich chroni³o w swych dobrach
stare drzewa lub ca³e lasy ze wzglêdu na tradycjê. Wymieniæ tu trzeba choæby Heinricha von
Salisch z Postolina, autora dzie³a „Estetyka lasu”, w którym zwraca³ uwagê na potrzebê
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Fragment mapy Messtischblätter z 1940 roku z zasiêgiem rezewatu �Die Luge� (linia ci¹g³a)
i utworzonym w jego miejsce w 1987 rezerwatem �Olszyny Niezgodzkie� (linia kropkowana)

G³ówne obszary chronione i ich zmiany po r. 1945 w czê�ci dolno�l¹skiej doliny Baryczy
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zachowania starych okazów drzew i na rolê jak¹ odgrywa las w estetyce krajobrazu. Dziêki
temu do dziœ w okolicy wsi Postolin zachowa³a siê szczególnie du¿a iloœæ okaza³ych dêbów.

Bogactwo roœlin i zwierz¹t (zw³aszcza ptaków) by³o powodem, ¿e ju¿ 7 stycznia 1949
roku zarz¹dzeniem wojewody wroc³awskiego utworzono „LeœnoLeœnoLeœnoLeœnoLeœno-----stawowy obszar ochronnystawowy obszar ochronnystawowy obszar ochronnystawowy obszar ochronnystawowy obszar ochronny
doliny Baryczy – rezerwat czêœciowydoliny Baryczy – rezerwat czêœciowydoliny Baryczy – rezerwat czêœciowydoliny Baryczy – rezerwat czêœciowydoliny Baryczy – rezerwat czêœciowy”””””. Rezerwat ten rozci¹ga³ siê na obszarze oko³o 600
km2, miêdzy ¯migrodem na zachodzie, a Wróbliñcem na wschodzie. Obejmowa³ wiêkszoœæ
stawów, tereny leœne, œrodowiska ³¹kowe i polne œrodkowej czêœci doliny oraz czêœæ Wzgórz
Kroœnickich. Obowi¹zywa³ w nim zakaz polowañ wiosennych od 1 marca do 16 lipca na
ca³ym obszarze, a wszelkich polowañ na najwiêkszych stawach. Nie wycinano drzew
i krzewów porastaj¹cych groble. Wiêkszoœæ stawów musia³a byæ nape³niana wod¹ przed
1 marca, a ich opró¿nienie mog³o nastêpowaæ po 1 wrzeœnia, co umo¿liwia³o wyprowadzenie
lêgów gniazduj¹cym tam ptakom wodnym. Wykaszano czêœæ szuwarów w okresie poza-
lêgowym, co zapobiega³o zarastaniu stawów. Ca³oroczn¹ ochron¹ objête by³y: kuna do-
mowa i leœna, norka europejska, gronostaj, wydra oraz wiêkszoœæ gatunków ptaków (w
tym wszystkie ptaki drapie¿ne), gadów i p³azów. Dziêki temu nadzwyczaj postêpowemu
zarz¹dzeniu nast¹pi³ wyraŸny wzrost liczebnoœci wielu gatunków, a zw³aszcza ptaków,
ograniczone zosta³y polowania i k³usownictwo.

Wymienione ograniczenia nie by³y na
rêkê rybakom, leœnikom i myœliwym.
Utrudnia³y intensyfikacjê hodowli karpia
dla zwiêkszenia produkcji. Wskutek naci-
sku przedstawicieli gospodarki w 1963
roku zmniejszono radykalnie obszar chro-
niony do 5324 ha (w tym stawów 3807
ha), tworz¹c rezerwat „Stawy Milickierezerwat „Stawy Milickierezerwat „Stawy Milickierezerwat „Stawy Milickierezerwat „Stawy Milickie”.
Wiele stawów znalaz³o siê poza rezer-
watem. W obrêbie rezerwatu zakazano
ca³kowicie polowañ. Na terenie rezerwatu
by³y tak¿e zabronione wszelkie prace pro-
wadz¹ce do trwa³ej zmiany œrodowiska
przyrodniczego. (m.in. pog³êbianie sta-
wów). W 1973 roku zakaz ten ograni-
czono do 6 du¿ych stawów w ró¿nych
kompleksach (tzw. stawów lêgowisko-
wych), o ³¹czniej powierzchni ok. 1000
ha, obejmuj¹cych tylko czwart¹ czêœæ
powierzchni stawów w rezerwacie.
Utworzono te¿ niewielkie rezerwaty lerezerwaty lerezerwaty lerezerwaty lerezerwaty le-----
œne: „Radzi¹dzœne: „Radzi¹dzœne: „Radzi¹dzœne: „Radzi¹dzœne: „Radzi¹dz” – 8,26 ha (w 1954 roku),
„„„„„Wzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze Joanny””””” – 24,23 ha (w 1962

Rezerwat �Olszyny Niezgodzkie�. Fot. WR
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roku). Po roku 1945, pomimo starañ naukowców d¹¿¹cych do ponownego objêcia ochro-
n¹ 200 ha podmok³ych olsów ko³o Niezgody (dawnego rezerwatu Die Luge), rozpoczêto
na tym obszarze planow¹ gospodarkê leœn¹. Rzeka £uga zosta³a wyprostowana i obwa³o-
wana a obok zbudowano utwardzon¹ drogê (tzw. ¯ó³ta Droga). Nowe rowy melioracyjne
umo¿liwia³y szybki sp³yw nadmiaru wody, spore fragmenty lasu zosta³y wyciête. Dopiero
w 1987 roku utworzono rezerwat „Olszyny Niezgodzkie”„Olszyny Niezgodzkie”„Olszyny Niezgodzkie”„Olszyny Niezgodzkie”„Olszyny Niezgodzkie”, obejmuj¹cy pó³nocno – zachod-
ni¹ czêœæ dawnego obszaru chronionego, na powierzchni ju¿ tylko 74,28 ha. Dziœ jedynie
jego po³udniowa czêœæ mo¿e przypominaæ obraz olsu sprzed 1945 roku.     W czêœci wielko-
polskiej Parku, równie¿ w 1987 roku, ko³o Antonina utworzono rezerwat „Wydymacz”rezerwat „Wydymacz”rezerwat „Wydymacz”rezerwat „Wydymacz”rezerwat „Wydymacz” –
45,93 ha. Warto wspomnieæ równie¿ o koncepcji powo³ania rezerwatu typu wydm œródl¹-
dowych ko³o Su³owa, g³ównie ze wzglêdu na wystêpuj¹ce na nich unikatowe gatunki
owadów, jednak nie doczeka³y siê one ochrony. Szczegó³wy opis rezerwatów przedsta-
wiono w kolejnym rozdziale.

W latach 80. pojawi³a siê koncepcja powo³ania w dolinie Baryczy obszaru chronionego
krajobrazu, a oko³o 1990 roku – „Baryckiego Parku Krajobrazowego”, którego projektowane
granice doœæ wyraŸnie nawi¹zywa³y do granic rezerwatu z 1949 roku. W czêœci wielkopol-
skiej, rozporz¹dzeniem wojewody kaliskiego 7 IX 1995 r. utworzono Obszar ChronionegoObszar ChronionegoObszar ChronionegoObszar ChronionegoObszar Chronionego
Krajobrazu „Krajobrazu „Krajobrazu „Krajobrazu „Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i KWzgórza Ostrzeszowskie i KWzgórza Ostrzeszowskie i KWzgórza Ostrzeszowskie i KWzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowskotlina Odolanowskotlina Odolanowskotlina Odolanowskotlina Odolanowskaaaaa”””””. Ostatecznie PPPPPark Krajoark Krajoark Krajoark Krajoark Krajo-----
brazowy „Dolina Baryczybrazowy „Dolina Baryczybrazowy „Dolina Baryczybrazowy „Dolina Baryczybrazowy „Dolina Baryczy ””””” utworzono wspólnym rozporz¹dzeniem wojewody kaliskiego
i wroc³awskiego z dnia 3 czerwca 1996 roku, a które zaczê³o obowi¹zywaæ od 1 lipca tego
samego roku.

Park Krajobrazowy     obejmuje obszar 87.040 ha, z czego na terenie województwa wiel-
kopolskiego (dawniej kaliskiego) le¿y 17.000 ha w gminach: Odolanów, Soœnie i Przygodzice,
a na terenie województwa dolnoœl¹skiego (dawniej wroc³awskiego) – 70.040 ha, w gmi-
nach: Cieszków, Kroœnice, Milicz, Prusice, Twardogóra, Trzebnica i ¯migród. Jest to Park
miêdzywojewódzki, jeden z najwiêkszych w Polsce, o powierzchni porównywalnej np. z Bie-
brzañskim Parkiem Narodowym, w którym wystêpuje równie bogata awifauna.

Na tym obszarze zakazuje siê miêdzy innymi: lokalizowania inwestycji szczególnie szkodli-
wych dla œrodowiska oraz mog¹cych pogorszyæ walory przyrodnicze Parku, wprowadzania
zmian stosunków wodnych mog¹cych negatywnie wp³yn¹æ na œrodowisko przyrodnicze,
likwidowania oczek wodnych, starorzeczy oraz przekszta³cania terenów podmok³ych. Zaka-
zuje siê te¿ biwakowania poza miejscami wyznaczonymi oraz organizowania rajdów motoro-
wych i samochodowych. Wprowadzony zosta³ obowi¹zek uzgadniania z w³aœciwym miej-
scowo wojewod¹, na przyk³ad, decyzji w sprawie likwidacji zadrzewieñ i zakrzaczeñ œródpol-
nych, prowadzenia prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu (w szczególnoœci
budowy stawów rybnych i innych zbiorników wodnych) oraz prowadzenia nowych melioracji
i dokonywania regulacji rzek i potoków.

Wraz z powo³aniem Parku Krajobrazowego wyznaczone zosta³y strefy ochronne rezer-strefy ochronne rezer-strefy ochronne rezer-strefy ochronne rezer-strefy ochronne rezer-
watu „Stawy Milickie”watu „Stawy Milickie”watu „Stawy Milickie”watu „Stawy Milickie”watu „Stawy Milickie”, w kompleksach Radzi¹dz, Ruda Su³owska i Stawno. W strefach
tych obowi¹zuje zakaz polowañ na ptaki ³owne przez caly rok. Celem ich by³o odsuniêcie linii
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strza³u myœliwych, którzy polowali na ptaki l¹duj¹ce na stawach w rezerwacie, tu¿ przy jego
granicy. Utworzono równie¿ otulinê wokó³ rezerwatu „Olszyny Niezgodzkie”, w której zabro-
nione s¹ melioracje wodne oraz zrêby zupe³ne. Po 2000 roku pojawi³y siê na terenie parku
nowe formy ochrony przyrody: u¿ytki eku¿ytki eku¿ytki eku¿ytki eku¿ytki ekologiczneologiczneologiczneologiczneologiczne. W 1995 r. rezerwat „Stawy Milickie”
zosta³ w³¹czony do listy najcenniejszych obszarów wodno-b³otnych objêtych miêdzynarodo-
w¹ konwencj¹ RAMSAR. Ponadto rezerwat znalaz³ siê w programie ONZ Living Lakes jako
jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na œwiecie.

Wa¿niejsza literatura do rozdzia³u 2:
DOMAÑSKI, J., 1963. Dolina Baryczy. Sport i Turystyka. Wroc³aw.
DRABIÑSKI, A., 1984. Gospodarka stawowa w zlewni rzeki Baryczy. Stan obecny i perspektywy rozwoju
[w:] DRABIÑSKI, A., PABISZ, J. (red.) Gospodarka stawowa Polski Zachodniej wczoraj i dziœ. Wroc³aw.
GOEDSCHE, D. L. 1847. Geschichte und Statistik des Militsch – Trachenberger Kreises. Militsch – Breslau.
GO£ASKI, J. 1980. Atlas rozmieszczenia m³ynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i czêœci Baryczy
w okresie 1790-1960. Akademia Rolnicza w Poznaniu.
GOTTSCHALK, J., 1930. Beiträge zur Rechts-, Siedlungs-, und Wirtschafts- Geschichte des Kreises Militsch
bis zum Jahre 1648. Breslau.
Inwentaryzacja stawów rybnych. Opracowanie Biura Projektów Wodno-Melioracyjnych wg stanu na
dzieñ 30.09.1979 r.
KOZICA, K., 1998. Wystêpowanie stawów milickich i zmiany ich linii brzegowej na dawnych i wspó³cze-
snych mapach wielkoskalowych. Niepubl. praca doktorska. Uniwersytet Wroc³awski.
KOZICA, K. 2000. Obraz obszaru stawów milickich na dawnych mapach. Kronika Doliny Baryczy, 8: 133-160.
KOWALSKI, A., 1984. Stawy milickie [w:] DRABIÑSKI, A. & PABISZ, J. (red.) Gospodarka stawowa Polski
Zachodniej wczoraj i dziœ. Wroc³aw.
Kronika Pañstwowego Gospodarstwa Rybackiego w Przygodzicach. Maszynopis. Przygodzice 1986.
KRYJOM, C., RADZISZEWSKI, E., 1998. Kronika Przygodzic. Maszynopis. Ko³o Mi³oœników Przygodzic, Przy-
godzice.
NITSCHKE, R. 1931. Die Luge. Schlesische Monatshefte, 8: 240-243. Breslau.
NITSCHKE, R. 1938. Zur Geschichte der Teichwirtschaft in der Bartschniederung. Schlesische Ge-
schichtsblätter, 3: 83-89.
PEŒLA, D.,J., 1992. Dêbnica 1460-1990. Dêbnica.
PRZESPOLEWSKI, J., 1962. Za³o¿enie stawów w dolinie i dorzeczu rzeki Baryczy na terenie powiatu milickie-
go. Maszynopis. Milicz.
RANOSZEK, E., 1999. Historia i problemy ochrony przyrody na stawach milickich. Przegl¹d Przyrodniczy
10, 3-4: 173-182.
RANOSZEK, W. 2003. Sk¹d siê wziê³y stawy milickie? Uwagi na temat geograficznych warunków za³o¿enia
stawów. Kronika Doliny Baryczy, 9: 90-104.
SIBILSKI, J. 1987. Plany rozwoju obszarów chronionych w woj. wroc³awskim. Sympozjum Krajoznawcze XV
Forum Krajoznawstwa Dolnoœl¹skiego „Krajoznastwo a przyroda”. Oddzia³ Wroc³awski PTTK: 128-133.
Tajer, C. 1998. Pomniki przyrody, miejsca kultu, osobliwoœci przyrody. Kronika Doliny Baryczy, 7.
WITKOWSKI, J., 1982. Rezerwat przyrody Stawy Milickie. Dolina Baryczy, 1: 5-16.
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3. Szata ro�linna i jej ochrona

3.1. Zbiorowiska le�ne i zaro�lowe

Dolina Baryczy, a zw³aszcza obszar w granicach obecnego parku krajobrazowego, wy-
ró¿nia siê rozleg³ymi kompleksami lasów oraz wielkimi stawami rybnymi. Naturalna roœlin-
noœæ jest jednak w znacznym stopniu przekszta³cona wskutek dzia³alnoœci cz³owieka. W la-
sach dominuj¹ bory sosnowe œrednich klas wieku. Na stawach, w wielu miejscach, nieko-
rzystne zmiany rozpoczê³y siê w latach 60., kiedy do ich renowacji zastosowano ciê¿ki sprzêt.
Nadbaryckie obszary od chwili obwa³owania rzeki, co mia³o miejsce g³ównie na pocz¹tku XIX
wieku, utraci³y cechy bagien, choæ w wielu miejscach istnia³y tzw. przelewy, pozwalaj¹ce na
okresowe zalewanie ³¹k w czasie wezbrañ Baryczy. Jednak poprawianie wa³ów, polegaj¹ce
na ich podwy¿szeniu i likwidacji niektórych przelewów, ograniczy³o jeszcze bardziej mo¿liwoœæ
zalewania ³¹k, które obecnie w wielu miejscach s¹ nadmiernie przesuszone i zamienione na
grunty orne. Pomimo tych wszystkich niekorzystnych dla przyrody zmian, nadal istnieje du¿a
rozmaitoœæ zbiorowisk roœlinnych. Jest to mo¿liwe dziêki zró¿nicowanej konfiguracji terenu
oraz du¿ej zmiennoœci siedlisk – od skrajnie suchych i ubogich do bagnistych i ¿yznych.

W granicach parku krajobrazowego obszary leœne zajmuj¹ w czêœci dolnoœl¹skiej oko³o
45 %, a w czêœci wielkopolskiej 38,8 % powierzchni. S¹ to g³ównie lasy Nadleœnictw: Milicz,
¯migród i Antonin, oraz ma³a czêœæ lasów Nadleœnictwa Oleœnica i dzia³ki prywatne.

Zgodnie z przyrodniczo-leœnym podzia³em Polski, Kotliny Milicka i ¯migrodzka tworz¹ 9
Dzielnicê ¯migrodzko-Grabowsk¹ i nale¿¹ do III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, zaœ Wzgó-
rza Kroœnickie znajduj¹ siê w V Krainie Œl¹skiej, w 2 Dzielnicy Wroc³awskiej, w mezoregionie
2b Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich.

Dominuj¹ drzewostany sosnowe niskich i œrednich klas wieku, na siedliskach borowych.
Udzia³ siedlisk borowych wynosi, na przyk³ad, w Nadleœnictwie Antonin 92,6 %, w Nadle-
œnictwie Milicz – 47,7 % a w Nadleœnictwie ¯migród – 43,8 %, siedlisk lasowych – 6,6 %,
50,3 % i 42,3 % odpowiednio, a ³êgów i olsów 0,8 %, 2,0 % i 13,9 % odpowiednio. Zwraca
uwagê wysoki, bo blisko 14 % udzia³ szczególnie cennych lasów podmok³ych (³êgów i ol-
sów) w Nadleœnictwie ¯migród, których ogromna wiêkszoœæ jest po³o¿ona w granicach
parku krajobrazowego.

Udzia³ powierzchniowy (%) g³ównych gatunków drzew w omawianych trzech nadle-
œnictwach jest nastêpuj¹cy:
Gatunek nadleœnictwo nadleœnictwo nadleœnictwo

Antonin Milicz ¯migród
sosna [%] 93,1 78,2 66,6
œwierk [%] 1,0 1,9 1,8
buk [%] – 4,2 0,3
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d¹b [%] 1,1 7,7 13,1
brzoza [%]  2,3 2,5 3,3
olsza [%]  2,2 4,4 12,7
inne [%]  0,3 1,1 2,2

powierzchnia
nadleœnictwa [ha] 19815,4 25833,8 15128,7

w Parku [ha]: 5455 17500 13517

Lasy Nadleœnictwa Antonin w ca³oœci wchodz¹ w sk³ad Leœnego Kompleksu Promocyj-
nego „Lasy Rychtalskie”

Najwiêksze obszary zajmuj¹ zespo³y
borów sosnowych na glebach bielico-
wych. Najsuchszy jest bór chrobotkbór chrobotkbór chrobotkbór chrobotkbór chrobotkooooo-----
wywywywywy Cladonio-Pinetum, (siedliskowy typ
lasu – bór suchy – Bs). Porasta szczyty
i zbocza piaszczystych wydm œródl¹do-
wych; na zachód od stawu Mewi Du¿y,
w okolicach wsi Gruszeczka, na pó³noc
od wsi Brzezie i Czeszów. Jest to wid-
ny, jednowiekowy bór z sosn¹ pospoli-
t¹ Pinus sylvestris, bez podszytu, z bar-
dzo sk¹pym runem leœnym: œmia³kiem
pogiêtym Deschampsia flexuosa, ko-
strzew¹ owcz¹ Festuca ovina oraz krze-
winkami wrzosu Calluna vulgaris, bo-
rówki czerwonej (brusznicy) Vaccinium
vitis idaea i borówki czarnej (czernicy)
V. myrtillus. Rozwiniêta jest natomiast
warstwa przyziemna z krzaczkowatymi
porostami z rodzaju chrobotek Clado-
nia sp. z domieszk¹ kserofilnych msza-
ków, takich jak: rokietnik pospolity Pleu-
rozium schreberi, wid³oz¹b falisty Dicra-
num undulatum i wid³oz¹b miotlasty D.
scoparium. Charakterystyczne s¹ ju¿
z daleka widoczne kêpki bielistki sinej

Leucobryum glaucum, zwanej dawniej modrzaczkiem sinym. Wystêpuje te¿, choæ rzadko
p³ucnica islandzka Cetraria islandica.

Gatunek nadleœnictwo nadleœnictwo nadleœnictwo
Antonin Milicz ¯migród

Bór chrobotkowy. Fot. WR
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Najpospolitszym zbiorowiskiem borowym jest suboceaniczny bór sosnowy œwie¿ysuboceaniczny bór sosnowy œwie¿ysuboceaniczny bór sosnowy œwie¿ysuboceaniczny bór sosnowy œwie¿ysuboceaniczny bór sosnowy œwie¿y Leuco-
bryo-Pinetum. Najwiêksze jego powierzchnie wystêpuj¹ na po³udnie od Su³owa, w po³udnio-
wej czêœci obrêbów Milicz i Kubryk, w wielu miejscach na pó³noc i wschód od Milicza z leœnic-
twem Wróbliniec w³¹cznie, natomiast w czêœci wielkopolskiej parku krajobrazowego – w obrê-
bie Moja Wola Nadleœnictwa Antonin. Podobnie, jak w poprzednim zbiorowisku, s¹ tu
jednowiekowe drzewostany sztucznego pochodzenia, ale ju¿ z bujnym runem krzewinkowym
z obu gatunków borówek. Wysok¹ sta³oœæ wykazuj¹ tak¿e pszeniec zwyczajny Melampyrum
pratense, siódmaczek leœny Trientalis europaea i œmia³ek pogiêty. Ten ostatni wystêpuje niekie-
dy ³anowo. Oprócz kostrzewy owczej i wrzosu s¹ czêste: orlica pospolita Pteridium aquilinum,
trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios oraz turzyca pigu³kowata Carex pilulifera, w czêœci
wielkopolskiej turzyca wrzosowiskowa C. ericetorum oraz porosty z rodzaju Cladina, Cladonia
i Certraria.

W tych samych okolicach, ale w miejscach wilgotnych spotykamy bór trzêœlicowybór trzêœlicowybór trzêœlicowybór trzêœlicowybór trzêœlicowy
Molinio-Pinetum. Tereny czêsto przecinaj¹ liczne cieki. W klasyfikacji leœnej temu zbiorowisku
odpowiadaj¹ siedliskowe typy lasu: bór wilgotny (Bw) i czêœciowo bór bagienny (Bb). Naj-
wiêksze obszary takich siedlisk wystêpuj¹ na po³udnie od wsi Czatkowice i Henrykowice, na
pó³noc od miejscowoœci UjeŸdziec Ma³y i Brzezie. W sosnowym drzewostanie pojawia siê
œwierk pospolity Picea abies i brzoza brodawkowata Betula pendula. W warstwie krzewów
oprócz œwierka i niekiedy brzozy omszonej Betula pubescens pojawia siê ju¿ doœæ licznie
kruszyna pospolita Frangula alnus. W runie, czêsto wœród ³anów borówki czernicy, wystêpu-
je masowo trzêœlica modra Molinia caerulea. Z paproci, poza orlic¹ roœnie te¿ nerecznica
krótkoostna Dryopteris carthusiana i rzadziej – nerecznica szerokolistna D. dilatata.

Bór mieszanyBór mieszanyBór mieszanyBór mieszanyBór mieszany Pino-Quercetum zajmuje, obok boru sosnowego œwie¿ego, rozleg³e obszary.
Poza sosn¹ wystêpuje d¹b szypu³kowy Quercus robur, miejscami buk pospolity Fagus sylvatica,
a sporadycznie – œwierk i brzoza. Czêsta jest leszczyna pospolita Corylus avellana. W dobrze
rozwiniêtym runie leœnym rosn¹ m.in.: borówka czernica, pszeniec zwyczajny, siódmaczek leœny,
œmia³ek pogiêty, przetacznik leœny Veronica officinalis, gruszyczka okr¹g³olistna Pirola rotundifo-
lia. Niekiedy wystêpuje konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, malina Rubus sp. i cza-
sem masowo orlica pospolita. Na omawianym terenie w borach mieszanych wystêpuj¹ jego
oba typy, ró¿ni¹ce siê stopniem wilgotnoœci: bór mieszany œwie¿y (BMœw) i bór mieszany
wilgotny (BMw).

W czêœci wielkopolskiej parku krajobrazowego wyró¿niono subksubksubksubksubkontynentalny bórontynentalny bórontynentalny bórontynentalny bórontynentalny bór miemiemiemiemie-----
szanyszanyszanyszanyszany Querco roboris – Pinetum z podzespo³ami „typicum” i „molinietosum”, wilgotny, z du¿¹
sta³oœci¹ trzêœlicy modrej i torfowców. Wystêpuje w mozaice z borem œwie¿ym.

¯yzna buczyna ni¿owa¯yzna buczyna ni¿owa¯yzna buczyna ni¿owa¯yzna buczyna ni¿owa¯yzna buczyna ni¿owa Melico-Fagetum wykszta³ca siê na glebach brunatnych zajmu-
j¹c obszar Wzgórz Kroœnickich na po³udnie od linii Postolin – Dziewiêtlin. S¹ to jednogatun-
kowe lasy bukowe z niewielk¹ domieszk¹ dêbu szypu³kowego, klonu pospolitego Acer pla-
tanoides i jaworu A. pseudoplatanus, rzadziej œwierka oraz grabu pospolitego Carpinus betu-
lus. Zwykle brak warstwy krzewów, a w runie wystêpuj¹ mozaikowato najczêœciej: per³ówka
jednokwiatowa Melica uniflora, kostrzewa leœna Festuca altissima, prosownica rozpierzch³a
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Milium effusum,
przytulia wonna
Galium odoratum,
a tak¿e wiechlina
gajowa Poa nemo-
ralis i turzyca leœna
Carex sylvatica.

Na Wzgórzach
Kroœnickich w s¹-
siedztwie ¿yznej
buczyny wystêpuj¹
te¿ fitocenozy kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-
œnej buczyny ni¿oœnej buczyny ni¿oœnej buczyny ni¿oœnej buczyny ni¿oœnej buczyny ni¿o-----

wejwejwejwejwej Luzulo pilosae-Fagetum na glebach brunat-
nych kwaœnych, ubo¿szych i suchszych, gdzie poza
bukiem w niewielkiej domieszce wystêpuje tylko
d¹b szypu³kowy. W runie liczniej rosn¹: kosmat-
ka orzêsiona Luzula pilosa i œmia³ek pogiêty oraz
mchy – p³onnik strojny Polytrichum formosum,
wid³oz¹bek jednoboczny Dicranella heteromalla
i merzyk groblowy Mnium hornum. Drzewostany
bukowe zajmuj¹ najwiêksze powierzchnie w Nad-
leœnictwie Milicz – ³¹cznie blisko 1000 hektarów.

Niewielkie powierzchnie, na przyk³ad w oko-
licach wsi Wa³kowa oraz w leœnictwach Nie-
zgoda i UjeŸdziec Ma³y, zajmuj¹ kwaœne d¹brokwaœne d¹brokwaœne d¹brokwaœne d¹brokwaœne d¹bro-----

wywywywywy – zbiorowisko ze
zwi¹zku Quercion robori
– petraeae. Dêbowy
drzewostan jest zwy-
kle jednowiekowy, ze
sporadycznie wystê-
puj¹c¹ sosn¹. Wsku-
tek ma³ego zwarcia
koron drzew bujnie ro-
sn¹ trawy: g³ównie
œmia³ek pogiêty, ko-
strzewa owcza, k³o-
sówka miêkka Holcus
mollis i inne.

¯yzna buczyna ni¿owa w rezerwacie �Wzgórze Joanny�. Fot. ER

Grzyb próchnilec ga³êzisty w gr¹dach w le�nictwie Radzi¹dz.
Fot. CT

Gr¹d w rezerwacie �Wydymacz�. Fot. WU
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O wiele czêœciej spotykany jest tu gr¹d œrodkgr¹d œrodkgr¹d œrodkgr¹d œrodkgr¹d œrodkowoowoowoowoowo-----europejski europejski europejski europejski europejski Galio silvatici-Carpinetum,
szczególnie w pobli¿u strumieni i stawów, tak¿e w s¹siedztwie z ³êgami. Wiêksze jego po-
wierzchnie znajduj¹ siê na pó³nocny zachód od ¯migrodu (leœnictwo Chodlewo), miêdzy
¯migrodem a Rud¹ Su³owsk¹ (leœnictwa Niezgoda i Radzi¹dz), na wschód od Milicza (le-
œnictwo Wa³kowa). W drzewostanie rosn¹: d¹b szypu³kowy, grab pospolity i lipa drobnolist-
na Tilia cordata, miejscami klon polny Acer campestre, klon jawor a tak¿e buk.

Podszyt tworzy podrost drzew oraz krze-
wy: leszczyna pospolita, g³óg jednoszyjkowy
Crataegus monogyna, g³óg dwuszyjkowy C.
laevigata, kruszyna pospolita i trzmielina po-
spolita Euonymus europaeus. W runie najpo-
spolitsze s¹: jaskier wiosenny Ranunculus fi-
caria, zawilec gajowy Anemone nemorosa,
gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea,
fio³ek leœny Viola reichenbachiana i gajowiec
¿ó³ty Lamiastrum galeobdolon.

Na glebach p³owych i brunatnych wy³u-
gowanych (np. na wierzchowinach wzniesieñ)
wystêpuje gr¹d wysokigr¹d wysokigr¹d wysokigr¹d wysokigr¹d wysoki a wyró¿niaj¹ go: k³o-
sówka miêkka Holcus mollis, jastrzêbiec g³ad-
ki Hieracium laevigata, pszeniec gajowy Me-
lampyrum nemorosum i przetacznik leœny. Z ko-
lei na glebach brunatnych wilgotniejszych
i bardziej ¿yznych wykszta³ca siê gr¹d niskigr¹d niskigr¹d niskigr¹d niskigr¹d niski
z czyœæcem leœnym Stachys sylvatica, niecierp-
kiem pospolitym Impatiens noli tangere, czar-
taw¹ pospolit¹ Circaea lutetiana i zawilcem
¿ó³tym Anemone ranunculoides.

Na glebach pobagiennych, w obni¿eniach
terenu wzd³u¿ strumieni, czêsto jako niewiel-
kie enklawy wœród gr¹dów, wykszta³ca siê ³êg olszowo³êg olszowo³êg olszowo³êg olszowo³êg olszowo-jesionowy-jesionowy-jesionowy-jesionowy-jesionowy Circaeo-Alnetum. Wiêk-
sze jego powierzchnie znajduj¹ siê miêdzy Grabówk¹ a Niezgod¹, miêdzy Radzi¹dzem, ¯mi-
grodem i Rud¹ ¯migrodzk¹, a tak¿e na wschód od stawu Jamnik. W drzewostanie oprócz
olszy czarnej Alnus glutinosa wystêpuje w domieszce jesion wynios³y Fraxinus excelsior, a w
podszyciu: czeremcha pospolita Prunus padus, leszczyna pospolita, dereñ œwidwa Cornus
sanguinea i dziki bez czarny Sambucus nigra. Runo leœne – bardzo bogate i wielowarstwo-
we, pokrywa ca³¹ powierzchniê dna lasu. Rosn¹ tu: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica,
wi¹zówka b³otna Filipendula ulmaria, czartawa pospolita, kuklik pospolity Geum urbanum,
podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, czyœciec leœny Stachys sylvatica, bluszczyk
kurdybanek Glechoma hederacea, zawilec gajowy i jaskier wiosenny.

Olszyny miêdzy Grabówk¹ a Niezgdod¹. Fot. ER
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£êg wi¹zowo£êg wi¹zowo£êg wi¹zowo£êg wi¹zowo£êg wi¹zowo-jesionowy-jesionowy-jesionowy-jesionowy-jesionowy Ficario-Ulmetum spotykany jest g³ównie w Kotlinie ¯migrodz-
kiej wzd³u¿ rzek Baryczy i Orli, w leœnictwach Chodlewo i Radzi¹dz. W drzewostanie dominu-
j¹: jesion wynios³y i d¹b szypu³kowy z domieszk¹ wi¹zu szypu³kowego Ulmus laevis, olszy
czarnej, czasem topoli Populus sp. Z krzewów wystêpuj¹: dereñ œwidwa, trzmielina pospo-
lita, leszczyna i czeremcha pospolita. Runo leœne jest bardzo bujne. Wiosn¹ kwitn¹: jaskier
wiosenny, zawilec gajowy, pi¿maczek wiosenny Adoxa moschatellina, póŸniej: niecierpek
pospolity, pokrzywa zwyczajna, przytulia czepna Galium aparine, czartawa pospolita i inne.

£êg wierzbowo£êg wierzbowo£êg wierzbowo£êg wierzbowo£êg wierzbowo-topolowy-topolowy-topolowy-topolowy-topolowy Salici-Populetum wystêpuje w postaci niewielkich p³atów
przy ciekach g³ównie w leœnictwach Chodlewo i Ruda ¯migrodzka. W drzewostanie rosn¹:
topola czarna Populus nigra i osika P. tremula, a w podszyciu – dereñ œwidwa, trzmielina
zwyczajna, leszczyna, kruszyna i bez czarny oraz pn¹cza – chmiel zwyczajny Humulus lupulus
i kielisznik zaroœlowy Calystegia sepium. W bogatym runie najczêœciej obserwuje siê: gwiazd-
nicê gajow¹ Stellaria nemorum, kostrzewê olbrzymi¹ Festuca gigantea, perz psi Elymus
caninus, pokrzywê, czartawê pospolit¹, czyœciec leœny, przytuliê czepn¹, podagrycznik pospo-
lity i wiele innych.

Z powodu trwa³ego obni¿enia poziomu wód gruntowych, przekszta³cenia siedlisk i sto-
sowania zrêbów zupe³nych czêœæ olsów uleg³a przekszta³ceniu w ³êg olszowy³êg olszowy³êg olszowy³êg olszowy³êg olszowy Poo trivialis-
Alnetum. Sta³o siê tak g³ównie w leœnictwach Niezgoda, Ruda ¯migrodzka i w okolicy G¹d-
kowic. Wystêpuje tu wy³¹cznie olsza czarna, brak struktury kêpkowo-dolinkowej (charakte-

rystycznej dla typowych olsów naturalnego
pochodzenia). Dominuj¹ trawy: wiechlina zwyczaj-
na Poa trivialis i œmia³ek darniowy, a z powodu
silnego zadarnienia warstwa krzewów jest sk¹-
pa. Z innych roœlin wystêpuj¹ tu, na przyk³ad, ¿y-
wokost lekarski Symphytum officinale, sadziec
konopiasty Eupatorium cannabinum, kostrzewa
olbrzymia, pokrzywa, przytulia czepna, niecierpek
pospolity, chmiel zwyczajny.

Ols porzeczkowyOls porzeczkowyOls porzeczkowyOls porzeczkowyOls porzeczkowy Ribo nigri-Alnetum albo ol-
szyna bagienna wystêpuje g³ównie w s¹siedztwie
licznych stawów, w zatokach, na ich obrze¿ach
i w obni¿eniach terenu, gdzie przez wiêksz¹ czêœæ
roku stoi woda. W Kotlinie Milickiej s¹ to liczne,
choæ czêsto niewielkie fragmenty, natomiast w Ko-
tlinie ¯migrodzkiej (g³ównie w okolicach Niezgo-
dy), takie œrodowisko zajmuje du¿e obszary. Ga-
tunkiem lasotwórczym jest ró¿nowiekowa olsza
czarna, g³ównie pochodzenia odroœlowego.
W warstwie krzewów najczêœciej s¹ spotykane:
porzeczka czarna Ribes nigrum i kruszyna, poza tym

Ols porzeczkowy z okrê¿nic¹ bagienn¹
na po³udnie od wsi Niezgoda. Fot. ER
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kalina koralowa Vibur-
num opulus, bez koralo-
wy Sambucus racemosa
i wierzba szara Salix cine-
rea. Ols porzeczkowy wy-
kszta³ca siê na glebach
pobagiennych, mu³owo-
murszowych i murszowo-
mineralnych, wytworzo-
nych na piaskach przy
wysokim poziomie wód
gruntowych, utrzymuj¹-
cym siê przez ca³y rok. Ty-
powe olszyny bagienne
wyró¿niaj¹ siê charakterystyczn¹ struktur¹ kêpkowo-dolinkow¹: na kêpach roœnie olsza czar-
na, czêsto o ciekawej formie szczudlastej (z widocznymi nad powierzchni¹ gruntu korzenia-
mi), a towarzysz¹ jej ró¿ne gatunki krzewów wymienionych wczeœniej oraz malina Rubus sp.
Dla podtopionych dolinek charakterystyczne s¹ kêpkowe turzyce z rodzaju Carex oraz liczne
gatunki roœlinnoœci b³otnej, z których najczêœciej spotykane wymieniono ni¿ej, przy opisie
rezerwatu „Olszyny Niezgodzkie”. Poza obrze¿ami stawów wiêkszoœæ olszyn uleg³a w ostat-
nich latach przesuszeniu wskutek systematycznie prowadzonych melioracji odwadniaj¹cych,
przy równoczeœnie bezœnie¿nych zimach i ma³ych opadach deszczu w lecie. Po odprowadze-
niu wody z lasu rowami, przy ni¿szym ni¿ dawniej poziomie wód gruntowych i niedoborze
opadów wiosenno-letnich nastêpuje stopniowe usychanie drzew. O degradacji takich sie-
dlisk œwiadczy obserwowane zubo¿enie sk³adu gatunkowego roœlin bagiennych, przy jedno-
czeœnie postêpuj¹cym zadarnieniu trawami. Pod glebami pobagiennymi w dolinie Baryczy na
ogó³ wystêpuje piaszczyste pod³o¿e, czêsto o znacznej mi¹¿szoœci.

Ols torfowcowyOls torfowcowyOls torfowcowyOls torfowcowyOls torfowcowy Sphagno squarrosi – Alnetum zosta³ wyró¿niony w czêœci wielkopol-
skiej Parku Krajobrazowego”Dolina Baryczy”, w niewielkich zag³êbieniach wœród lasów so-
snowych. Zawsze wystêpuj¹ tu torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum i torfowiec
b³otny S. palustre, a tak¿e du¿o fio³ka b³otnego Viola palustris.

Na obrze¿ach zabagnieñ œródleœnych czêsto wystêpuj¹ zaroœla ³ozowezaroœla ³ozowezaroœla ³ozowezaroœla ³ozowezaroœla ³ozowe Salicetum pen-
tandro – cinereae z dominuj¹c¹ wierzb¹ szar¹ Salix cinerea, zwan¹ czêsto ³oz¹. W okolicy
stawów rosn¹ te¿ inne gatunki wierzb.

3.2. Trawiaste zbiorowiska ³¹k i muraw

W dolinach rzecznych i miêdzy stawami wystêpuj¹ ró¿nej wielkoœci i o ró¿nym stopniu
uwilgocenia kompleksy ³¹k. Najwiêksze obszary wilgotnych ³¹k po³o¿one s¹ nad Barycz¹,
w górnym jej biegu, na terenie województwa wielkopolskiego, pomiêdzy Bartnikami i Wró-
bliñcem a Odolanowem i Bonikowem (³¹ki odolanowskie), oraz fragmentarycznie nad rzeka-

Olszyny ko³o wsi Grabówka wczesn¹ wiosn¹. Fot. ER
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mi Orla i Pr¹dnia. Pozosta³e obszary ³¹k nadbaryckich to ³¹ki œwie¿e, w miejscach suchszych
zaorywane i zamieniane na pola uprawne. Najsuchsze s¹ murawy szczotlichowe ze szczotli-
ch¹ siw¹ Corynephorus canescens. Ogólnie wyró¿niono 10 zbiorowisk. Dalsze informacje
podano na przyk³adzie ³¹k odolanowskich, przy ich opisie.

3.3. Ro�linno�æ rezerwatów przyrody

3.3.1. Rezerwat �Olszyny Niezgodzkie� � 74,28 ha
Utworzony w 1987 roku (M.P. nr 7, poz. 55) w celu zachowania naturalnego obszaru

bagiennego olszyn w zasiêgu rzeki £ugi. Usytuowany jest na po³udnie od wsi Niezgoda. Od
zachodu graniczy z asfaltow¹ drog¹ leœn¹ z Niezgody do Rudy ¯migrodzkiej, od wschodu
z uregulowan¹ i obwa³owan¹ rzek¹ Stara Barycz, zwan¹ te¿ £ug¹. Na wschód od niej
rozci¹gaj¹ siê równie¿ olsy na powierzchni oko³o 150 ha. S¹ to fragmenty ok. 100 letnich
drzewostanów olszowych, poprzerywane porêbami, uprawami i m³odnikami. W pobli¿u dro-
gi asfaltowej, na mineralnych wyspach, roœnie kilka okaza³ych dêbów szypu³kowych, z któ-
rych najgrubszy jest pomnikiem przyrody i ma dziœ 675 cm obwodu. Obok dêbów rosn¹
m³odsze drzewa: grab, œwierk, a z krzewów – bez koralowy, leszczyna i czeremcha pospolita.
Przewa¿a zespó³ olsuolsuolsuolsuolsu porzeczkowegoporzeczkowegoporzeczkowegoporzeczkowegoporzeczkowego, o budowie kêpowo-dolinowej. Wierzcho³ki kêp za-
siedlaj¹: rokiet cyprysowaty Hypnum cupressiforme, p³onnik strojny, bielistka sina, nereczni-
ca szerokolistna i nerecznica krótkoostna. Na zboczach kêp czêsto wystêpuje merzyk groblo-
wy Mnium hornum. Tu¿ u podnórza kêp rosn¹: rzadka ju¿ turzyca d³ugok³osa Carex elongata,

Mokrad³o z we³niank¹ ko³o wsi Grabówka. Fot. ER
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zachylnik b³otny Thelypteris palustris i karbieniec pospolity Lycopus europaeus. W dolinkach
przy d³u¿szym i silniejszym podtapianiu rozwijaj¹ siê gatunki szuwarowe: turzyca sztywna C.
elongata, turzyca brzegowa C. riparia, kosaciec ¿ó³ty Iris pseudoacorus, je¿og³ówka ga³êzista
Sparganium ramosum, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum i wiele innych wodno-
b³otnych, a z gatunków rzadszych – okrê¿nica bagienna Hottonia palustris, gorczycznik prosty
Barbarea stricta, rze¿ucha leœna Cardamine sylvatica i tojeœæ bukietowa Lysimachia thyrsiflo-
ra. Przy ni¿szych poziomach wody rozrasta siê wiechlina zwyczajna Poa trivialis i niecierpek
pospolity Impatiens noli-tangere, a w miejscach nieco suchszych rozwijaj¹ siê: kostrzewa
olbrzymia Festuca gigantea, przytulia czepna Galium aparine, niecierpek drobnokwiatowy
Impatiens parviflora i pokrzywa. W miejscach przeœwietlonych, w dolinkach ³anowo wystê-
puje trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens, a na stanowiskach suchszych – trzcin-
nik piaskowy. Na krzewach i pniach drzew czêsto spotkaæ mo¿na pn¹cza chmielu zwyczajne-
go Humulus lupulus i psianki s³odkogórz Solanum dulcamara.

Ogó³em flora roœlin naczyniowych rezerwatu liczy 276 gatunków (26 gatunków drzew,
23 gatunki krzewów i 227 gatunków roœlin zielnych). Z gatunków chronionychgatunków chronionychgatunków chronionychgatunków chronionychgatunków chronionych wymieniæ
mo¿na: bluszcz pospolity Hedera helix, kalinê koralow¹, kruszynê pospolit¹ porzeczkê czarn¹,
konwaliê majow¹, grzyb – sromotnik bezwstydny Phallus impudicus oraz sztucznie wprowa-
dzony jarz¹b szwedzki Sorbus intermedia.

Rezerwat �Olszyny Niezgodzkie� latem. Fot. ER
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3.3.2. Rezerwat �Radzi¹dz� � 8,26 ha
Istnieje od 1954 roku (M.P. nr 22, poz. 359). Utworzony zosta³ dla zachowania fragmen-

tu lasu dêbowego o cechach zespo³u naturalnego. Po³o¿ony jest w lesie, ok. 1,5 km na
po³udniowy zachód od wsi Radzi¹dz i 250 m na pó³noc od szosy ze ¯migródka do Radzi¹dza.

Od zachodu graniczy z ma³ymi stawami
rybnymi, zwanymi Kokoty. Obejmuje
fragment gr¹dugr¹dugr¹dugr¹dugr¹du œrodkœrodkœrodkœrodkœrodkowoowoowoowoowo----- europej-europej-europej-europej-europej-
skiegoskiegoskiegoskiegoskiego Galio sylvatici-Carpinetum, dêbo-
wo-grabowego z domieszk¹ buka i lipy
drobnolistnej (z okaza³ymi drzewami,
zw³aszcza w po³udniowej, doœæ przerze-
dzonej czêœci rezerwatu). Z krzewów licz-
na jest kruszyna. W runie leœnym wy-
stêpuj¹ najczêœciej: orlica pospolita i tu-
rzyca wiosenna Carex caryophyllea.
Doœæ czêste s¹: szczawik zajêczy Oxalis
acetosella, podagrycznik pospolity, prze-
tacznik o¿ankowy Veronica chamaedrys,
przytulia czepna Galium aparine, kon-
walia majowa, sit skupiony Juncus con-
glomeratus, kosmatka orzêsiona Luzula
pilosa, gwiazdnica wielkokwiatowa, czy-
œciec leœny i fio³ek leœny.

Ogó³em w rezerwacie stwierdzono
133 gatunki roœlin naczyniowych (18
gatunków drzew, 9 gatunków krzewów
i 106 gatunków roœlin zielnych) oraz 10
gatunków naziemnych mszaków. ChroChroChroChroChro-----
nionenionenionenionenione: kruszyna pospolita, konwalia
majowa oraz sromotnik bezwstydny.

3.3.3. Rezerwat �Wzgórze Joanny� � 24,23 ha
Utworzony zosta³ w 1962 roku (M.P. nr 44, poz. 207). Zajmuje najwy¿sz¹ czêœæ wzniesie-

nia o tej samej nazwie, wysokoœci 230 m npm, zwanego te¿ Wie¿yc¹. Po³o¿ony jest w odle-
g³oœci ok. 1,5 km na po³udniowy-wschód od wsi Postolin, przy drodze z Gruszeczki do Œwiebo-
dowa, w oddziale 129 leœnictwa Lasowice, Nadleœnictwa i Obrêbu Milicz. Jest to leœno-
krajobrazowy rezerwat czêœciowy, utworzony dla zachowania wyspowego stanowiska buka
przy wschodniej granicy jego zasiêgu. Poza bukiem roœnie tu d¹b szypu³kowy, miejscami
œwierk i w czêœci pó³nocnej – sosna. Na wierzcho³ku wzniesienia stoi zameczek myœliwski
z 1850 roku z wie¿¹ widokow¹. Wejœcie na wie¿ê jest mo¿liwe w porozumieniu z Nadleœnic-

Fragment rezerwatu �Radzi¹dz�. Fot. ER
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twem Milicz (klucze w biurze Nadleœnictwa). Z wie¿y jest widoczne wzgórze Gêœlica (w kie-
runku po³udniowo-wschodnim), panorama Kotliny ¯migrodzkiej i zamykaj¹cych j¹ Wzgórz
Trzebnickich (kierunek po³udniowo-zachodni), Wzniesienia Su³owsko-Krotoszyñskie (na pó³-
noc), a woko³o widoczne s¹ rozleg³e lasy, czêœciowo przes³aniaj¹ce krajobraz. Przy wyj¹tkowo
dobrej widocznoœci mo¿liwe jest zoba-
czenie ponad Wzgórzami Trzebnickimi
wierzcho³ka Œlê¿y a nawet grzbietu
Karkonoszy ze Œnie¿k¹. Na wzgórze, do
zameczku, prowadzi jedyna dostêpna
droga id¹ca od szosy Postolin – Œwie-
bodów. Przy wejœciu do rezerwatu jest
ustawiona tablica informacyjna. W oko-
licy zameczku myœliwskiego doœæ liczne
s¹ roœliny synantropijne, przywleczone
tu przez cz³owieka. Czêœæ rezerwatu,
z drzewostanem bukowym, nale¿y do
najcenniejszego tu zespo³u ¿yznej bu-¿yznej bu-¿yznej bu-¿yznej bu-¿yznej bu-
czyny ni¿owejczyny ni¿owejczyny ni¿owejczyny ni¿owejczyny ni¿owej Melico-Fagetum. Wyró¿-
niaj¹ go kostrzewa leœna i przytulia won-
na (dawniej zwana marzank¹ wonn¹).
W czêœci pó³nocno-wschodniej wyró¿-
niono kwaœn¹ buczynê ni¿ow¹kwaœn¹ buczynê ni¿ow¹kwaœn¹ buczynê ni¿ow¹kwaœn¹ buczynê ni¿ow¹kwaœn¹ buczynê ni¿ow¹ Luzulo
pilosae-Fagetum, w której liczne s¹: bo-
rówka czarna, œmia³ek pogiêty, turzyca
pigu³kowata Carex pilulifera, turzyce
palczasta C. digitata i kosmatka ow³o-
siona, a w przeœwietlonych miejscach
trzcinnik piaskowy i orlica pospolita. Nad
strumieniem jest te¿ fragment ³êgu je³êgu je³êgu je³êgu je³êgu je-----
sionowegosionowegosionowegosionowegosionowego Carici remotae-Fraxinetum,
z takimi roœlinami jak: turzyca odleg³o-
k³osa, sit rozpierzch³y, manna jadalna Glyceria fluitans i niecierpek pospolity. W lesielesielesielesielesie gr¹dogr¹dogr¹dogr¹dogr¹do-----
wymwymwymwymwym Galio silvatici – carpinetum wiosn¹ zakwitaj¹: gwiazdnica wielkokwiatowa na bia³o, a na
¿ó³to – jaskier wiosenny Ranunculus ficaria, zawilec ¿ó³ty Anemone ranunculoides i gajowiec
¿ó³ty Lamiastrum galeobdolon. PóŸniej pojawiaj¹ siê trawy: prosownica rozpierzch³a Millium
effusum i kupkówka pospolita Dactylis glomerata. Z paproci wystêpuj¹, miêdzy innymi, ne-
recznica krótkoostna i wietlica samicza. Na wysiêkach zboczowych rosn¹: manna gajowa
Glyceria nemoralis i przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga.

W rezerwacie stwierdzono 229 gatunków roœlin naczyniowych (22 gatunki drzew, 10
gatunków krzewów, 197 gatunków roœlin zielnych), a ponadto 24 gatunki naziemnych msza-

Buczyna w rezerwacie �Wzgórze Joanny�. Fot. WR
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ków. Do gatunkgatunkgatunkgatunkgatunków chronionychów chronionychów chronionychów chronionychów chronionych nale¿¹: orlik pospolity Aquilegia vulgaris, przytulia wonna,
bluszcz pospolity, barwinek pospolity, kruszyna i sromotnik bezwstydny

3.3.4. Rezerwat �Wydymacz� � 45,93 ha
Utworzony w 1987 roku (M.P. 28,

poz. 222) w oddzia³ach 131/132/158
Nadleœnictwa i Obrêbu Antonin,
w gminie Przygodzice, w odleg³oœci
oko³o jednego kilometra na pó³noc od
Antonina. Celem ochrony jest zacho-
wanie zespo³u ³êgu jesionowo-olszo-
wego, gatunków roœlin chronionych
oraz licznych drzew pomnikowych. Uro-
kliwy staw rybny o nazwie WydymaczWydymaczWydymaczWydymaczWydymacz
o powierzchni oko³o 11 ha z szuwara-
mi trzciny Phragmites australis, manny
mielec Glyceria maxima i pa³ki w¹sko-
listnej Typha angustifolia otaczaj¹ po-
mnikowe dêby szypu³kowe i las,
w którym wyró¿niono 6 zespo³ów le-
œnych. Najpe³niej jest wykszta³cony ze-
spó³ ³êgu jesionowo³êgu jesionowo³êgu jesionowo³êgu jesionowo³êgu jesionowo-----olszowegoolszowegoolszowegoolszowegoolszowego Cir-
caeo-Alnetum, w którego drzewosta-
nie dominuje olsza czarna z domieszk¹

jesionu wynios³ego i klonu jaworu. Stwierdzono tu wystêpowanie chronionych gatunkówchronionych gatunkówchronionych gatunkówchronionych gatunkówchronionych gatunków:
wawrzynka wilcze³yko Daphne mezereum, bluszczu pospolitego i szeregu innych. W trzech
p³atach wyró¿niono oles typowy oles typowy oles typowy oles typowy oles typowy Ribo nigri-Alnetum. W olszynowym lesie wystêpuje kruszyna
i porzeczka czarna (obie chronioneobie chronioneobie chronioneobie chronioneobie chronione), a z innych roœlin zielnych najwiêksze pokrycie wykazuj¹:
turzyca brzegowa i b³otna, kosaciec ¿ó³ty i manna jadalna Glyceria fluitans.

3.3.5. Rezerwat �Stawy Milickie� � 5324,31 ha
Utworzony w 1963 roku, z pewnymi zmianami w 1973 roku (M.P. nr 42, poz.255).

Obejmuje wiêkszoœæ stawów rybnych (3791 ha) oraz czêœæ przyleg³ych lasów, ³¹k i innych
gruntów. W jego obrêbie znajduj¹ siê stawy hodowlane w piêciu kompleksach: Radzi¹dz
(665 ha), Jamnik (328 ha), Ruda Su³owska (799 ha), Stawno (1629 ha) i Potasznia (370
ha). Rezerwat zosta³ utworzony dla ochrony wielu cennych i rzadkich gatunków ptaków
oraz œrodowisk wodnych i b³otnych, stanowi¹cych miejsce ich gniazdowania, ¿erowania
i odpoczynku. Istnieje tu zakaz polowañ, a jednoczeœnie na stawach jest prowadzona
gospodarka rybacka z pewnymi ograniczeniami. Obowi¹zuje na przyk³ad, zakaz wycinania
drzew i pog³êbiania czêœci stawów, tzw. stawów lêgowiskowych (w kompleksie Stawno:

Staw Wydymacz. Fot. ER
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staw Grabownica – 283 ha, S³oneczny Górny – 164 ha, Henryk – 71 ha, Nowy Œwiat
Górny – 37 ha, w kompleksie Radzi¹dz: Jeleni III – 157 ha oraz w kompleksie Ruda
Su³owska: Mewi Du¿y – 284 ha).

Granice rezerwatu w poszczególnych kompleksach stawowych przedstawiono na map-
kach. Na styku z rzekami granice biegn¹ ich œrodkiem, a groble stawów s¹ w³¹czone do
rezerwatu. Szczegó³owy przebieg granic jest opisany w przywo³anym na wstêpie Rozporz¹-
dzeniu z 1973 r.

Stawy rybne s¹ sztucznymi i p³ytkimi zbiornikami wodnymi o œredniej g³êbokoœci ok. 1 m
(w miejscu szuwarów ok. 70 cm, a w rowach i przy mnichu odp³ywowym czêsto przekraczaj¹
2 m). Wody ich odznaczaj¹ siê wysokim stopniem eutrofizacji m.in. dziêki nawo¿eniu i dokarmia-
niu ryb. Przy racjonalnej gospodarce rybackiej ka¿dego roku czêœæ szuwarów jest koszona,
a niektóre stawy co pewien czas s¹ pog³êbiane. Zaniedbane a p³ytkie stawy mog¹ ca³kowi-
cie zarosn¹æ w ci¹gu 1-2 lat. Do 1960 roku na wielu stawach istnia³y stopniowe przejœcia od
p³ytkich brzegów zbiorników do s¹siaduj¹cych z nimi ³¹k turzycowych. PóŸniej, po zastoso-
waniu do pog³êbiania stawów ciê¿kiego sprzêtu mechanicznego (spychacze, koparki), w wielu
miejscach podwy¿szono lub zbudowano nowe groble, odcinaj¹c od stawów przyleg³e turzy-
cowiska lub wilgotne ³¹ki, które uleg³y stopniowemu osuszeniu i degradacji.

Na terenie samego rezerwatu stwierdzono wystêpowanie 551 gatunków roœlin naczy-
niowych. Wyró¿niono ogó³em 57 zbiorowisk roœlinnych, w tym: 9 wodnych, 2 zespo³y tero-

Panorama stawu Grabownica. Fot. ER
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fitów (jednoroczne) na stawach bez wody, 21 zespo³ów szuwarów, 4 zespo³y ³¹k i muraw, 9
zespo³ów leœnych i zaroœlowych oraz 11 zespo³ów pól uprawnych. Taka ró¿norodnoœæ zespo-
³ów i zbiorowisk roœlinnych jest wynikiem rozleg³oœci terenu i ró¿norodnoœci siedlisk. Nazwy
wyró¿nionych jednostek pochodz¹ od charakterystycznych, dominuj¹cych w poszczególnych

zespo³ach gatunków roœlin, dlatego tu ograni-
czono siê do podania samych nazw gatunko-
wych roœlin.

Najwiêksze obszary na stawach zajmuj¹ ro-
œliny wodne i szuwary. W zbiorowiskzbiorowiskzbiorowiskzbiorowiskzbiorowiskach roœlinach roœlinach roœlinach roœlinach roœlin
wodnych,wodnych,wodnych,wodnych,wodnych, w zacisznych zatoczkach i pod os³o-
n¹ szuwarów doœæ czêsto wystêpuj¹: rzêsa
drobna Lemna minor i spirodela wielokorzenio-
wa Spirodela polyrhiza, natomiast rzadsza jest
wg³êbka p³ywaj¹ca Riccia fluitans. Te gatunki
zwykle towarzysz¹ zbiorowisku najmniejszej na-
szej paproci wodnej salwinii p³ywaj¹cej Salvinia
natans. Na powierzchni wody szerokich rowów

wœród stawów unosz¹ siê: pospolity, bia³o kwitn¹cy ¿abiœciek p³ywaj¹cy Hydrocharis mor-
sus-ranae oraz rzadka osoka aloesowata Stratiotes aloides. Z gatunków zespo³u lilii wod-
nych czêsty w wielu miejscach, na ró¿nych ciekach (³¹cznie z rzek¹ Barycz¹ i jej dop³ywami),
jest gr¹¿el ¿ó³ty Nuphar lutea, stosunkowo rzadkie – grzybienie bia³e Nymphaea alba (np.
staw Henryk ko³o Grabownicy). Najrzadszy – grzybieñczyk wodny Nymphoides peltata two-
rzy oddzielny zespó³ od szeregu lat urzymuj¹cy siê na stawach gospodarstwa rybackiego
Potasznia, tak¿e poza rezerwatem. Doœæ rzadko wystêpuj¹ zespo³y z rdestnicami: rdestnic¹
grzebieniast¹, po³yskuj¹c¹, p³ywaj¹c¹ i kêdzierzaw¹ Potamogeton pectinatus, P. lucens, P.
natans, P. crispus. Na stawach wystêpuje nieraz na du¿ych powierzchniach rdest ziemno-

wodny Polygonum amphi-
bium, natomiast rzadka jest
okrê¿nica bagienna, wyma-
gaj¹ca czystych, zacisznych
wód, gdzie tworzy niewielkie
zgrupowania. Pospolity jest
jaskier wodny Ranunculus
aquatilis, natomiast rzadki ja-
skier kr¹¿kolistny R. circinatus.

Najwiêcej zespo³ów wy-
ró¿niono w zbiorowiskachzbiorowiskachzbiorowiskachzbiorowiskachzbiorowiskach
szuwarówszuwarówszuwarówszuwarówszuwarów. Zespó³ trzciny po-
spolitej tworzy na niektórych
stawach rozleg³e ³any wzd³u¿

Okaza³y kwiat grzybienia bia³ego. Fot. ER

Grzybieñczyk wodny na stawie Kaczym ko³o Potaszni. Fot. ZD
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brzegów i na wyspach. Na wiêkszoœci zbiorników wodnych wystêpuj¹ jednak tylko w¹skie
pasy trzciny wzd³u¿ grobli. Na licznych stawach spotykana jest te¿ pa³ka w¹skolistna, ale nie
zajmuje tak du¿ych obszarów jak trzcina. Rzadsza jest pa³ka szerokolistna T. latifolia. Na
p³ytszych stawach, w s¹siedztwie szuwarów trzcinowych rosn¹: sitowie jeziorne Scirpus
lacustris, tatarak zwyczajny Acorus calamus, manna mielec, ponik³o b³otne Eleocharis palu-
stris, je¿og³ówka ga³êzista Sparganium erectum. Wyp³ycone, zabagnione brzegi stawów
porasta wiele gatunków roœlin bagiennych, na przyk³ad: kosaciec ¿ó³ty, sadziec konopiasty
Eupatorium cannabinum, marek szerokolistny Sium latifolium, gorysz b³otny Peucedanum
palustre, uczep amerykañski Bidens frondosa i inne. W kana³ach i rowach czêœciej rosn¹
strza³ka wodna Sagittaria sagittifolia, ¿abieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica i rzadka
manna fa³dowana Glyceria plicata.

Przy brzegach stawów, od
wielu lat nie pog³êbianych,
w zabagnieniach wœród ³¹k i la-
sów rosn¹ ró¿ne gatunki wy-
sokich turzyc, tworz¹ce czasem
du¿e ³any. Najbardziej rozpo-
wszechnione s¹ turzyce: b³ot-
na, brzegowa i sztywna, Carex
acutiformis, C. riparia i C. elata.
Mniej licznie wystêpuj¹: turzy-
ca dzióbkowata, pêcherzyko-
wata i zaostrzona, Carex rostra-
ta, C. vesicaria, C. acuta.

Na wielu stawach, w mia-
rê zwiêkszania siê g³êbokoœci
stawu, kêpy turzyc stopniowo przerasta trzcina. Dawniej, kiedy poziom piêtrzenia stawów
by³ ni¿szy, tj. stawy by³y p³ytsze, obszary turzycowisk by³y o wiele wiêksze. Z chwil¹ podnie-
sienia poziomu piêtrzenia wody i zastosowania nawo¿enia mineralnego na stawach rybnych
w wielu miejscach turzyce ust¹pi³y miejsca ekspansywnej trzcinie.

Na bardzo p³ytkich, wysychaj¹cych stawach mo¿e rozwin¹æ siê zespó³ z kropid³em wod-
nym Oenanthe aquatica i rzepich¹ ziemnowodn¹ Rorippa amphibia, a tak¿e z sitowiem nad-
morskim Scirpus maritimus. Na okresowo osuszanych zbiornikach wykszta³caj¹ siê jednojednojednojednojedno-----
roczne zbiorowiroczne zbiorowiroczne zbiorowiroczne zbiorowiroczne zbiorowiska roœlinnoœci namulnej (terofitów)ska roœlinnoœci namulnej (terofitów)ska roœlinnoœci namulnej (terofitów)ska roœlinnoœci namulnej (terofitów)ska roœlinnoœci namulnej (terofitów) z rdestami i uczepami oraz cibor¹
brunatn¹ Cyperus fuscus, wyczyñcem czerwono¿ó³tym Alopecurus aequalis, namulnikiem
brzegowym Limosella aquatica i rzêœl¹ Callitriche sp.

Leœne zbiorowiska, wystêpuj¹ce w kompleksach stawów, opisano wczeœniej. Ponadto
przy wielu stawach wystêpuj¹ ³ozowiska³ozowiska³ozowiska³ozowiska³ozowiska Salicetum pentandro-cinereae z udzia³em kilku
gatunków wierzb: najczêœciej jest spotykana wierzba szara Salix cinerea i wierzba krucha S.
fragilis, rzadziej wierzba bia³a S. alba i wierzba iwa S. caprea. Doœæ czêste s¹ formy poœrednie

Pa³ka szerokolistna. Fot. ER
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(mieszañce) miêdzy wierzb¹ bia³¹ i kruch¹. Dwa ostatnie gatunki czêsto wyrastaj¹ na du¿e
drzewa. Jeszcze rzadziej wystêpuj¹: wierzba purpurowa S. purpurea, wierzba wiciowa S.
viminalis i wierzba piêcioprêcikowa (laurowa) S. pentandra.

Na terenie rezerwatu roœnie te¿ wiele gatunków synantropijnych, wystêpuj¹cych tu
w nitrofilnych zbiorowiskach pól uprawnych i terenów ruderalnychnitrofilnych zbiorowiskach pól uprawnych i terenów ruderalnychnitrofilnych zbiorowiskach pól uprawnych i terenów ruderalnychnitrofilnych zbiorowiskach pól uprawnych i terenów ruderalnychnitrofilnych zbiorowiskach pól uprawnych i terenów ruderalnych, miêdzy innymi sztucznie
usypanych grobli. S¹ to gatunki pospolite w wielu innych miejscach i nie bêd¹ tu omawiane.

Ogó³em w grani-
cach rezerwatu „Stawy
Milickie” stwierdzono
17 gatunk17 gatunk17 gatunk17 gatunk17 gatunków chronioów chronioów chronioów chronioów chronio-----
nych roœlin naczynionych roœlin naczynionych roœlin naczynionych roœlin naczynionych roœlin naczynio-----
wychwychwychwychwych. Do podlegaj¹cych
ochronie œcis³ejochronie œcis³ejochronie œcis³ejochronie œcis³ejochronie œcis³ej nale¿y
12 gatunków, w tym
nasza najwiêksza pa-
proæ d³ugosz królewski
Osmunda regalis, które-
go jedyne stanowisko
znajduje siê w g³êbi
kompleksu Stawno. W
œrodowisku leœnym wy-
stêpuj¹: wid³ak goŸdzi-

sty Lycopodium clavatum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, kruszczyk szerokolistny
Epipactis helleborine listera jajowata Listera ovata i bluszcz pospolity Hedera helix, czêsto
okaza³y pn¹cz. Na lustrze wody niektórych stawów, w spokojnych zatokach, niekiedy liczna
staje siê salwinia p³ywaj¹ca. Do œciœle chronionych nale¿¹ te¿ wspomniane wczeœniej gr¹¿el
¿ó³ty, grzybienie bia³e oraz grzybieñczyk wodny. Wymieniane w tej grupie grzybienie pó³nocne
Nymphaea candida, podawane z kompleksu Radzi¹dz, w istocie roœnie tu¿ poza rezerwatem,
na tzw. stawie Pó³nocnym. Gatunek ten wymaga potwierdzenia. Na wilgotnych ³¹kach,
w nielicznych ju¿ miejscach roœnie purpurowo kwitn¹cy storczyk – kuku³ka szerokolistna Dac-
tylorhiza majalis a tak¿e skrajnie nieliczny – kosaciec syberyjski Iris sibirica. Do czêœciowoczêœciowoczêœciowoczêœciowoczêœciowo
chronionychchronionychchronionychchronionychchronionych, rosn¹cych na terenie rezerwatu, nale¿y 5 gatunków roœlin naczyniowych, rosn¹-
ca na ³¹kach tu i ówdzie centuria pospolita Centaurum erythraea oraz leœne gatunki: konwalia
majowa, kalina koralowa, kruszyna pospolita i porzeczka czarna. Z tej grupy najpospolitsza jest
kruszyna, rosn¹ca we wszystkich kompleksach rezerwatu. W wielu miejscach, choæ zwykle
pojedynczo, wystêpuje kalina koralowa.

Ponadto z porostów wykazano p³ucnicê islandzk¹ a z grzybów sromotnika bezwstyd-
nego Phallus impudicus. Pe³na lista roœlin chronionych rezerwatu bêdzie uaktualniona,
miêdzy innymi w zwi¹zku z nowym Rozporz¹dzeniem w sprawie listy gatunków chronio-
nych z 2001 r.

Staw Jan od strony wschodniej. Fot. ER
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W obrêbie rezerwatu, w kkkkkomplekomplekomplekomplekompleksie Radzi¹dz,sie Radzi¹dz,sie Radzi¹dz,sie Radzi¹dz,sie Radzi¹dz, najbardziej malowniczy jest staw Stary.
Jego wschodnie brzegi s¹ naturalnie ukszta³towane i miejscami zabagnione. Po³o¿ony tu¿
poza granic¹ stawu i rezerwatu staw Pó³nocny, który mocno zarasta, jest szczególnie cenny
dziêki chronionym i rzadkim gatunkom zespo³u lilii wodnych, salwinii p³ywaj¹cej oraz innych
wodno-b³otnych roœlin. Ogromn¹ wartoœæ, zw³aszcza dla ptaków, posiada staw lêgowisko-
wy Jeleni III, szczególnie jego czêœæ pó³nocna, od wielu lat nie pog³êbiana oraz rozleg³a
wyspa na œrodku zbiornika. Od strony wschodniej staw graniczy z kompleksem lasów liœcia-
stych, czêsto zalanych wod¹.

Kompleks JamnikKompleks JamnikKompleks JamnikKompleks JamnikKompleks Jamnik, sk³adaj¹cy siê z czterech zbiorników powsta³ych przez podzielenie
starego stawu jest doœæ ubogi, z wyj¹tkiem Jamnika Dzikiego, który w czêœci wschodniej
posiada du¿e ³any szuwarów. Na wschód od tego kompleksu, poza rezerwatem, znajduje siê
obszar leœny w wielu miejscach silnie podmok³y. Ta czêœæ lasu dawniej by³a te¿ stawem.

Interesuj¹cy jest kkkkkomplekomplekomplekomplekompleks Ruda Su³owsks Ruda Su³owsks Ruda Su³owsks Ruda Su³owsks Ruda Su³owskaaaaa, z najwiêkszym stawem Mewi Du¿y. Po
stronie zachodniej tego stawu, na pagórkach zwanych Wzgórzami Czarownic, rosn¹ suche
bory chrobotkowe, na p³askim terenie – bory œwie¿e, a w obni¿eniach wilgotne bory trzêœli-
cowe, fragmenty olsów porzeczkowych i ³êgów. Staw Mewi Du¿y z rozleg³ymi ³anami szu-
warów trzcinowych jest jako lêgowiskowy dla ptaków najcenniejszy. Stawy po³o¿one na
po³udnie od Rudy Su³owskiej, ¯abieñce i Trzeœniówki, s¹ co drugi rok okresowo osuszane
i wtedy wykszta³caj¹ siê tam jednoroczne zbiorowiska namuliskowe (terofitów). Na starych
groblach rosn¹ dêby szypu³kowe, natomiast na nowych i odnowionych w latach 70. XX
wieku posadzono liczne brzozy.

Kompleks StawnoKompleks StawnoKompleks StawnoKompleks StawnoKompleks Stawno jest
najwiêkszym zwartym ugru-
powaniem zbiorników wod-
nych w rezerwacie. Stawy
lêgowiskowe wyró¿niaj¹
siê najwiêkszymi obszara-
mi szuwarów trzcinowych,
pozosta³e – po czêœcio-
wym ju¿ pog³êbianiu – s¹
mniej zaroœniête, ale posia-
daj¹ nieraz suche wyspy.
Pomimo tych zmian w œro-
dowisku kompleks jest
równie¿ bogaty pod wzglê-
dem florystycznym tak¿e
z tego powodu, ¿e w jego
obrêbie znajduj¹ siê fragmenty pól uprawnych, ³¹k oraz lasów, a groble s¹ zadrzewione
i zakrzewione. Aleje dêbowe nadaj¹ tym stawom szczególny urok. Najwiêcej starych drzew
roœnie na pó³noc od wsi Grabownica.

Widok na kompleks Stawno: stawy Andrzej, Nowy �wiat Górny i Henryk. Fot. IR
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KKKKKomplekomplekomplekomplekompleks Ps Ps Ps Ps Potasznia,otasznia,otasznia,otasznia,otasznia, poza najwiêkszym stawem Jan i Jasny Górny, posiada zwykle
w¹skie pasy szuwarów wzd³u¿ grobli. Cenny jest staw Jan z wyspami szuwarowymi i olszy-
nowymi. Po stronie wschodniej tego zbiornika, ju¿ poza granic¹ rezerwatu, znajduje siê
urokliwe mokrad³o œródleœne.

3.4. U¿ytki ekologiczne

Pierwszy u¿ytek ekologiczny w parku krajobrazowym, o nazwie „Staw HalinaStaw HalinaStaw HalinaStaw HalinaStaw Halina”, o powierzchni
25,93 ha, uchwali³a Rada Gminy Cieszków w 2001 roku. Jest to nieu¿ytkowany od oko³o 10 lat
staw rybny, silnie zaroœniêty szuwarami, siedlisko lêgowe szeregu gatunków p³azów oraz
ptaków wodno-b³otnych. Po³o¿ony jest oko³o 1 km na pó³nocny wschód od wsi Marchwice.

W tym samym roku
Rada Gminy i Miasta ¯mi-
gród uzna³a za u¿ytki ekolo-
giczne dzia³ki gruntów ledzia³ki gruntów ledzia³ki gruntów ledzia³ki gruntów ledzia³ki gruntów le-----
œnych Nadleœnictwa ¯mi-œnych Nadleœnictwa ¯mi-œnych Nadleœnictwa ¯mi-œnych Nadleœnictwa ¯mi-œnych Nadleœnictwa ¯mi-
gródgródgródgródgród, w obrêbie leœnym
i gminie ¯migród, o ³¹cznej
powierzchni 459,24 ha,
obejmuj¹cej 45 oddzielnych
obszarów (licz¹c jedynie
u¿ytki w granicach Parku
Krajobrazowego „Dolina
Baryczy”). S¹ to silnie pod-
tapiane fragmenty lasów
olszynowych, nadmiernie
uwilgotnione œródleœne ³¹ki

oraz tereny bagienne o ró¿nej wielkoœci (od 0,2 do 77,0 ha). W poszczególnych leœnictwach s¹
to nastêpuj¹ce obszary:
– w leœnictwie Przywsie, 1 obszar w obrêbie wsi PrzywsiePrzywsiePrzywsiePrzywsiePrzywsie, w oddziale 311d – o powierzchni

1,01 ha,
– w leœnictwie Chodlewo: 4 obszary w obrêbie wsi KêdzieKêdzieKêdzieKêdzieKêdzie: w oddzia³ach 237acd, 242d,

243f, 248p – o powierzchni 22,98 ha; w oddzia³ach 238d, 239bd, 240ch, 241adhj, 246c,
247a – o powierzchni 53,73 ha; w oddziale 244j – o powierzchni 1,32 ha oraz w oddziale
248ix – o powierzchni 0,06 ha; 2 obszary w obrêbie wsi ChodlewoChodlewoChodlewoChodlewoChodlewo: w oddzia³ach 328k,
329m, 330jk, 331kl, 332 kr – o powierzchni 35,59 ha oraz w oddziale 333mn, 334k –
o powierzchni 2,42 ha; 6 obszarów w obrêbie wsi GarbceGarbceGarbceGarbceGarbce: w oddziale 241c – o po-
wierzchni 0,59 ha; w oddziale 341m – o powierzchni 1,24 ha, w oddzia³ach 341w, 342nr
– o powierzchni 6,60 ha; w oddziale 342b – o powierzchni 0,74 ha; w oddziale 342g –
o powierzchni 0,84 ha oraz w oddziale 346p – o powierzchni 0,96 ha; 1 obszar w obrêbie
wsi £apczyce£apczyce£apczyce£apczyce£apczyce, oddziale 347jk – o powierzchni 3,17 ha,

Salwinia p³ywaj¹ca w u¿ytku ekologicznym �Staw Halina�. Fot. CT
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– w leœnictwie Borek, 4 obszary w obrêbie wsi BorekBorekBorekBorekBorek: w oddzia³ach 126bcd, 127acdf, 128cdfg –
o powierzchni 44,44 ha; w oddzia³ach 140dfh, 155c – o powierzchni 13,88 ha; w oddziale
152abd – o powierzchni 9,28 ha oraz w oddzia³ach 154dh, 155h, 169bcd – o powierzchni
13,85 ha,

– w leœnictwie Radzi¹dz: 1 obszar w obrêbie wsi Radzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dz w oddzia³ach 101afgijk, 113cdfghij
– o powierzchni 37,14 ha; 2 obszary w obrêbie wsi Ruda ¯migrodzkaRuda ¯migrodzkaRuda ¯migrodzkaRuda ¯migrodzkaRuda ¯migrodzka: w oddziale 110f –
o powierzchni 0,72 ha oraz w oddziale 110mo – o powierzchni 2,57 ha; 1 obszar w obrêbie
wsi OsiekOsiekOsiekOsiekOsiek w oddziale 117n – o powierzchni 0,94 ha; 1 obszar w obrêbie wsi Borek w od-
dzia³ach 201l, 202k – o powierzchni 0,57 ha; 4 obszary w obrêbie wsi ¯migródek¯migródek¯migródek¯migródek¯migródek: w od-
dziale 216f – o powierzchni 0,47 ha; w oddziale 217g – o powierzchni 0,20 ha; w oddzia-
³ach 218dh, 219aghij, 220h
– o powierzchni 15,83 ha
oraz w oddziale 223i –
o powierzchni 1,45 ha; 1
obszar w obrêbie wsi Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-
dzi¹dz i ¯migródekdzi¹dz i ¯migródekdzi¹dz i ¯migródekdzi¹dz i ¯migródekdzi¹dz i ¯migródek w od-
dzia³ach 225fghij, 226hij,
227dfgi, 228d, 229abcd,
230abcf, 231ab, 232d –
o powierzchni 77,45 ha,

– w leœnictwie Wilkowo 1
obszar w obrêbie wsi Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-
dzi¹dzdzi¹dzdzi¹dzdzi¹dzdzi¹dz w oddziale 43r –
o powierzchni 1,98 ha,

– w leœnictwie Niezgoda: 2
obszary w obrêbie wsi NiezgodaNiezgodaNiezgodaNiezgodaNiezgoda: w oddziale 47d – o powierzchni 0,94 oraz w oddziale
64h – o powierzchni 2,81 ha, 1 obszar w obrêbie wsi Ruda ¯migrodzka w oddzia³ach
103n, 104n – o powierzchni 3,06 ha,

– w leœnictwie £¹ki: 2 obszary w obrêbie wsi Ksi¹¿êca Wieœ: w oddziale 81ac – o powierzch-
ni 7,84 ha oraz w oddziale 103h – o powierzchni 5,75 ha,

– w leœnictwie Koniowo: 9 obszarów obrêbie wsi Ksi¹¿êca WieœKsi¹¿êca WieœKsi¹¿êca WieœKsi¹¿êca WieœKsi¹¿êca Wieœ: w oddziale 84ijk – o po-
wierzchni 2,65 ha; w oddziale 107i – o powierzchni 0,66 ha; w oddziale 208f – o powierzchni
0,70 ha; w oddziale 215a – o powierzchni 1,13 ha; w w oddzia³ach 215i, 216d – o po-
wierzchni 1,78 ha; w oddziale 219lmno – o powierzchni 13,73 ha; w oddziale 238ghijon –
o powierzchni 5,51 ha; w oddziale 240 df – o powierzchni 2,74 ha oraz w oddziale 244abc –
o powierzchni 1,66 ha; 1 obszar w obrêbie wsi OsiekOsiekOsiekOsiekOsiek w oddziale 245j – o powierzchni 12,65
ha; 2 obszary w obrêbie wsi Ksi¹¿êca Wieœ i OsiekKsi¹¿êca Wieœ i OsiekKsi¹¿êca Wieœ i OsiekKsi¹¿êca Wieœ i OsiekKsi¹¿êca Wieœ i Osiek: w oddzia³ach 63jlm, 64gij, 65ij, 66ijkl,
84d – o powierzchni 46,80 ha oraz w oddziale 112gn – o powierzchni 1,20 ha.
W tym samym Nadleœnictwie, ale w obrêbie Su³ów i w granicach gminy Milicz, Rada Miejska

w Miliczu w 2002 roku objê³a t¹ form¹ ochrony 8 obszarów o ³¹cznej powierzchni 31,52 ha:

Knieæ b³otna zwana kaczeñcem. Fot. ER
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– „Brzezina”„Brzezina”„Brzezina”„Brzezina”„Brzezina”, w leœnictwie Olsza, w obrêbie wsi Olsza, w oddziale 30b – o powierzchni 0,64
ha; obejmuje fragment brzeziny przy torfowisku w niecce deflacyjnej, na zachód od Wzgórz
Czarownic,

– „Szwedzk„Szwedzk„Szwedzk„Szwedzk„Szwedzka Górka Górka Górka Górka Górkaaaaa”””””, w leœnictwie £¹ki, w obrêbie wsi Su³ów, w oddziale 47d – o po-
wierzchni 0,27 ha; obejmuje las na wydmie wokó³ pomnika przyrody o tej samej nazwie,

– „Trzcinniczysko”„Trzcinniczysko”„Trzcinniczysko”„Trzcinniczysko”„Trzcinniczysko”, w leœnictwie £¹ki, w obrêbie wsi £¹ki, w oddziale 51d – o powierzchni
0,94 ha; obejmuje zaroœniête starorzecze Baryczy,

– „Dzika £¹ka”„Dzika £¹ka”„Dzika £¹ka”„Dzika £¹ka”„Dzika £¹ka” w oddzia³ach 117a i 118h – o powierzchni 4,92 ha oraz „Lotnisko”„Lotnisko”„Lotnisko”„Lotnisko”„Lotnisko” w od-
dzia³ach 123f, 124g, 125h, 126f – o powierzchni 17,32 ha; oba le¿¹ w leœnictwie £¹ki,
w obrêbie wsi Gruszeczka; obejmuj¹ œródleœne ³aki nad potokiem Krêpica,

– „Mokrad³o”„Mokrad³o”„Mokrad³o”„Mokrad³o”„Mokrad³o” w oddziale 200f – o powierzchni 1,27 ha, „Grzêzawisko”„Grzêzawisko”„Grzêzawisko”„Grzêzawisko”„Grzêzawisko” w oddziale 229b –
o powierzchni 2,16 ha oraz „D³ugie Bagno”„D³ugie Bagno”„D³ugie Bagno”„D³ugie Bagno”„D³ugie Bagno” w oddzia³ach 257d i 258b – o powierzchni
4,00 ha, wszystkie le¿¹ w leœnictwie UjeŸdziec, w obrêbie wsi Postolin, obejmuj¹ podmo-
k³e tereny nad potokami Ÿródliskowymi Biebrzy ko³o UjeŸdŸca Ma³ego.

Poza wymienionymi
wy¿ej Rada Gminy i Mia-
sta ¯migród w 2002 r.
uzna³a za u¿ytki ekolo-
giczne „£¹ki ko³o Osieka£¹ki ko³o Osieka£¹ki ko³o Osieka£¹ki ko³o Osieka£¹ki ko³o Osieka”
oraz „Staw Staw Staw Staw Staw PPPPPó³nocnyó³nocnyó³nocnyó³nocnyó³nocny”.
Pierwszy z u¿ytków, o po-
wierzchni 65,87 ha, to
teren naturalnie ukszta³-
towanych ³¹k po³o¿onych
na zachód od kompleksu
stawów rybnych Jamnik.
Drugi to staw wraz z gra-
nicz¹cymi z nim ugorami
o ³¹cznej powierzchni
oko³o 58 ha, po³o¿ony na

pó³nocny-wschód od stawu Stary w kompleksie Radzi¹dz. Dawniej oba te stawy tworzy³y
jedn¹ ca³oœæ, obecnie jest to silnie zaroœniêty zbiornik wodny z licznymi stanowiskami roœlin
chronionych (gr¹¿el ¿ó³ty, grzybienie bia³e i pó³nocne, salwinia p³ywaj¹ca i inne).

Ogó³em w czêœci zachodniej Parku istnieje dziœ 56 u¿ytków ekologicznych o sumarycznej
powierzchni 640,56 ha (!), które chroni¹ œrodowiska wielu zagro¿onych wyginiêciem gatun-
ków roœlin i zwierz¹t. Wiêkszoœæ z nich stanowi te¿ wa¿ne miejsca gromadzenia siê wód
podczas wiosennych roztopów, zmniejszaj¹c prawdopodobieñstwo powodzi.

Nadleœnictwo Milicz zaproponowa³o do ochrony tereny pobagienne w obrêbie Ciesz-
ków 12 powierzchni, w obrêbie Milicz 6 powierzchni. Godne ochrony s¹ te¿ wszystkie œród-
leœne bagienka zakwalifikowane do gruntów nieleœnych jako nieu¿ytki trwa³e.

�rodowisko bagienne w u¿ytku ekologicznym �Staw Pó³nocny�. Fot. ER
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W czêœci wielkopolskiej parku krajobrazowego, w Nadleœnictwie Antonin wg Programu
ochrony przyrody u¿ytkami ekologicznymi powinno zostaæ oko³o 50 wydzieleñ leœnych (pod-
oddzia³ów) o ³¹cznej powierzchni 36 ha w obrêbie Moja Wola (g³ównie leœnictwa Mariak,
Zwierzyniec i Jarnostaw) oraz 12 wydzieleñ o sumarycznej powierzchni 20 ha w obrêbie
Moja Wola (leœnictwo Przeryte). Warto wspomnieæ, ¿e w ca³ym Nadleœnictwie Antonin plan
ochrony wskazuje 256 takich cennych œrodowisk o ³¹cznej powierzchni ponad 300 ha. Zwy-
kle s¹ to œródleœne mokrad³a.

3.5. Pomniki przyrody

Dolina Baryczy wyró¿nia siê ogromn¹ liczb¹ okaza³ych drzew. Sadzone by³y od wieków na
groblach stawów rybnych, w parkach, na cmentarzach i wzd³u¿ dróg, pozostawiane na skrzy¿o-
waniach duktów leœnych oraz wzd³u¿ œródleœnych strumieni. W pocz¹tku lat 90. inwentaryzacja
wykaza³a, na przyk³ad, ¿e w gminach Milicz i ¯mi-
gród znajduje siê blisko 600 drzew godnych ochro-
ny, z ponad 40 gatunków. Wiele takich drzew
roœnie te¿ na terenie gminy Kroœnice. Ogólnie,
wiêcej starych drzew znajduje siê w Kotlinie Mi-
lickiej ni¿ w ¯migrodzkiej. Wiele z tych drzew ro-
œnie na terenach leœnych. Poza parkami podwor-
skimi najwiêksze skupienia okaza³ych drzew znaj-
duj¹ siê w okolicy wsi Postolin, w kompleksie
„Stawno” ko³o Grabownicy, na groblach stawów
kroœnickich i ko³o G¹dkowic oraz nad Barycz¹
w pobli¿u Milicza i ¯migrodu. Kilka znacznych sku-
pisk drzew godnych ochrony znajduje siê w gmi-
nie Przygodzice. S¹ one po Rogalinie najwiêk-
szym skupiskiem pomnikowych dêbów w Wiel-
kopolsce. Ich wykaz wymaga jednak aktualizacji.

Pojedyncze drzewa o wymiarach pomni-
kowych lub ich grupy zaznaczono na mapkach.
Podstaw¹ do ich wyró¿nienia jest obwód na
wysokoœci 130 cm nad ziemi¹, którego doln¹
wielkoœæ dla poszczególnych gatunków poda-
no w nawiasach poni¿ej (przy czym drugie licz-
by s¹ podane za „Instrukcj¹” stanowi¹c¹ za-
³¹cznik nr 11 do Instrukcji Urz¹dzania Lasu MOŒZNiL, Warszawa 1966). Przy obwodzie, na
przyk³ad 314 cm, œrednica pnia wynosi dok³adnie 100 cm. Poza okreœlonym minimalnym
obwodem podstaw¹ wpisu do rejestru pomników przyrody jest tak¿e pokrój drzewa, jego
zdrowotnoœæ, usytuowanie, szczególne dzieje danego egzemplarza lub grupy drzew, a tak¿e
ewentualne legendy z nimi zwi¹zane.

Jeden z licznych pomnikowych dêbów postoliñskich. Fot. WR
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Wœród drzew godnych ochrony najwiêcej jest dêbów szypu³kowych (o obwodzie powy-
¿ej 300-380 cm; druga wartoœæ dotyczy drzew na terenach leœnych), nieco mniej buków
pospolitych (powy¿ej 250-314 cm), a w dalszej kolejnoœci: lipa drobnolistna i szerokolistna,
olsza czarna oraz wierzba bia³a (powy¿ej 250-314 cm), wi¹z szypu³kowy i górski (powy¿ej
200-220 cm), jesion wynios³y (powy¿ej 250 cm) oraz klon jawor (powy¿ej 200-250 cm).
Nieliczne s¹: sosna pospolita i œwierk pospolity (powy¿ej 250-314 cm), topole, w tym g³ów-
nie topola póŸna (powy¿ej 400 cm), robinia bia³a i grusza dzika (powy¿ej 200 lub 160 cm).
Z gatunków obcego pochodzenia imponuj¹ce rozmiary osi¹gaj¹ g³ównie: daglezja zielona,
sosna czarna i wejmutka (powy¿ej 250 cm) oraz platan klonolistny (powy¿ej 300 cm).

Wykaz zarejestrowanych pomników przyrody w Parku Krajobrazowym
�Dolina Baryczy�:

Gmina Kro�nice:
1. W parku w WierzchowicachWierzchowicachWierzchowicachWierzchowicachWierzchowicach dêbydêbydêbydêbydêby: 520, 457, 490, 482 cm i bukbukbukbukbuk 420 cm.
2. W pobli¿u wsi W¹bniceW¹bniceW¹bniceW¹bniceW¹bnice przy szosie Czatkowice – Wierzchowice – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 539 cm
3. Na po³udniowym skraju wsi KroœniceKroœniceKroœniceKroœniceKroœnice, przy szosie – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 523 cm.
4. W kompleksie stawów Kroœnicestawów Kroœnicestawów Kroœnicestawów Kroœnicestawów Kroœnice:
– na pó³nocnej grobli stawu Czarny Las (id¹c kolejno od stawu Zofia) dêbydêbydêbydêbydêby: 384, 496, 482,

500, 499, 487, 401 cm

– Na grobli miêdzy stawami Czarny Las i Graniczny – dêbydêbydêbydêbydêby 412 i 355 cm.
– Na grobli miêdzy stawami Czarny Las i Lipsk – sosnasosnasosnasosnasosna 270 cm.

D¹b na pó³nocnej grobli stawu Czarny Las � pomnik przyrody. Fot. WR
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– Na wschodniej grobli stawu Du¿y Karol – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 634 cm.
– Na pó³nocnej grobli stawu Che³m – dêbydêbydêbydêbydêby 614 cm i 623 cm.
– Na wschodniej grobli stawu Du¿a Przystañ – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 655 cm.
– Na wschodniej i pó³nocno – wschodniej grobli stawu Grunda – dêbydêbydêbydêbydêby 410 i 425 cm.
5. W kompleksie stawów ¯eleŸnikistawów ¯eleŸnikistawów ¯eleŸnikistawów ¯eleŸnikistawów ¯eleŸniki:
– w pasie przydro¿nym szosy do Brzostawy dêbydêbydêbydêbydêby: przy stawie Henryk Nowy 500 cm, przy

zimochowie, bli¿ej Henryka Starego 608 cm, na ³uku szosy obok tego¿ stawu 540 cm,
– na wschodniej grobli stawu Nowy – dêbydêbydêbydêbydêby 626 i 510 cm.
6. W parku wsi BrzostowoBrzostowoBrzostowoBrzostowoBrzostowo, nad rzek¹ Pr¹dni¹ – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 632 cm
7. W lesie, przy rowie, na pó³noc od stawu Pelagiastawu Pelagiastawu Pelagiastawu Pelagiastawu Pelagia – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 850 cm
8. Na skraju lasu, na pó³noc od stawu Grabekstawu Grabekstawu Grabekstawu Grabekstawu Grabek – dêbydêbydêbydêbydêby 566, 532, 492 i 516 cm.

Gmina Milicz
1. W lesie na po³udnie od wsi Wa³kowa –Wa³kowa –Wa³kowa –Wa³kowa –Wa³kowa – 18 dêbówdêbówdêbówdêbówdêbów 290-562 cm, a na wschód od przysió³ka

KozubyKozubyKozubyKozubyKozuby – 2 dêbydêbydêbydêbydêby  470 i 550 cm oraz na zachód od tego¿ – d¹b– d¹b– d¹b– d¹b– d¹b 562 cm.
2. W lesie na po³udnie od wsi PostolinPostolinPostolinPostolinPostolin, przy œcie¿ce przyrodniczej (przystanek 5), znajduje siê

pomnikowy g³az narzutowyg³az narzutowyg³az narzutowyg³az narzutowyg³az narzutowy o obwodzie 640 cm. Natomiast na wschód od Postolina, blisko
skraju lasu nad potokiem leœnym, roœnie jeszcze wiele starych dêbów, nie objêtych ochron¹.

3. Na wschód od G¹dkowicG¹dkowicG¹dkowicG¹dkowicG¹dkowic – dwa dêbydêbydêbydêbydêby: na groblach miêdzy stawami Pró¿na Robota i Bielaw-
ski 742 cm (suchy) oraz Murzyn i Pró¿na Ro-
bota, w czêœci po³udniowej 655 cm.

4. W MiliczuMiliczuMiliczuMiliczuMiliczu, wzd³u¿ ulicy Su³owskiej – 7 dêdêdêdêdê-----
bówbówbówbówbów, w czêœci suchych (licz¹c od wscho-
du): 668, 482, 523, 620, 524, 490, 565 cm.

5. W Su³owieSu³owieSu³owieSu³owieSu³owie, przy koœciele parafialnym –
dêbydêbydêbydêbydêby 606 (z kapliczk¹ NMP w dziupli), 608,
574 cm, oraz na „Szwedzkiej Górce”„Szwedzkiej Górce”„Szwedzkiej Górce”„Szwedzkiej Górce”„Szwedzkiej Górce” – gru-
pa czterech sosensosensosensosensosen: 197/234, 194/225, 197/
203 i 230 cm.

6. W Mi³os³awicachMi³os³awicachMi³os³awicachMi³os³awicachMi³os³awicach, przy dawnym dworku
ko³o parku – platanplatanplatanplatanplatan klonolistny 730 cm (z roz-
³o¿yst¹ koron¹!).

7. Przy stacji kolejowej Wierzchowicestacji kolejowej Wierzchowicestacji kolejowej Wierzchowicestacji kolejowej Wierzchowicestacji kolejowej Wierzchowice, na
skraju prywatnych stawów – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 678 cm.

8. Na zachód od stawu Mewi Du¿ystawu Mewi Du¿ystawu Mewi Du¿ystawu Mewi Du¿ystawu Mewi Du¿y, w od-
dziale 34i Nadleœnictwa ¯migród, leœnic-
two Olsza – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 221 cm zroœniêty z sozroœniêty z sozroœniêty z sozroœniêty z sozroœniêty z so-----
sn¹sn¹sn¹sn¹sn¹ 198 cm.

Poza wy¿ej wymienionymi okazami, na
groblach rezerwatu „Stawy Milickie” w kom- D¹b zro�niêty z sosn¹ pomiêdzy stawami Mewimi. Fot. WR
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pleksie Stawno na pó³noc od wsi Gra-
bownica roœnie 80 dêbów i 6 buków
o rozmiarach pomnikowych. Tak¿e oko-
³o 30 dêbów i 20 drzew innych gatun-
ków godnych szczególnej ochrony nali-
czono w zespole pa³acowo-parkowym
w Miliczu, który jest wpisany do reje-
stru zabytków. Wiele starych drzew
znajduje siê te¿ w parku w Su³owie.

Gmina Prusice
W œrodku miejscowoœci G¹skiG¹skiG¹skiG¹skiG¹ski –

robiniarobiniarobiniarobiniarobinia 400 cm obwodu.

Gmina ̄ migród
1. W parku w ¯migrodzie¯migrodzie¯migrodzie¯migrodzie¯migrodzie, na po³udnie
od ruin pa³acu – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 631 cm oraz cisciscisciscis –
drzewo zroœniête z 6 przewodników
(214, 111, 162, 98, 91 i 83 cm obwo-
du) od wysokoœci ok.0,5 m). Poza reje-
strem, ale godne ochrony s¹ te¿: buk
480 cm, dwie sosny wejmutki 208 i 248
cm, klon pospolity 285 cm i topola bia-
³a 320 cm obwodu, które rosn¹ w po-
bli¿u ruin.

2. W rezerwacie „Olszyny Niezgodzkie”rezerwacie „Olszyny Niezgodzkie”rezerwacie „Olszyny Niezgodzkie”rezerwacie „Olszyny Niezgodzkie”rezerwacie „Olszyny Niezgodzkie”, w pobli¿u drogi z Niezgody do Rudy ¯migrodzkiej
d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 647 cm (aktualnie drzewo ma 675 cm obwodu). W pobli¿u d¹b 480 cm nie w³¹czony
do rejestru.

3. W obrêbie Su³ów Nadleœnictwa ¯migród, oddzia³ 62c (leœnictwo Koniowoleœnictwo Koniowoleœnictwo Koniowoleœnictwo Koniowoleœnictwo Koniowo) – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 444 cm.

Liczne stare dêby rosn¹ te¿ wzd³u¿ szosy z Radzi¹dza do Niezgody, miêdzy stawami
kompleksu Radzi¹dz oraz na dawnych groblach nie istniej¹cych dziœ stawów, na terenie
lasów Nadleœnictwa ¯migród.

Gmina Odolanów
W mieœcie OdolanówOdolanówOdolanówOdolanówOdolanów, ko³o koœcio³a ewangelickiego – d¹bd¹bd¹bd¹bd¹b 384 cm oraz lipylipylipylipylipy 287 i 240

cm (informacja ustna – P. Dolata)

Gmina So�nie
Pomnikiem przyrody jest ca³y park w Mojej Wolipark w Mojej Wolipark w Mojej Wolipark w Mojej Wolipark w Mojej Woli o powierzchni 10 ha, w którym rosn¹

liczne okaza³e drzewa a tak¿e alejaalejaalejaalejaaleja 145 (wg ewidencji 160) dêbów o obwodach pni 160 –
348 cm ( informacja ustna – W. BlaŸniak) przy drodze ze Szklarki Œl¹skiej do wsi Soœnie.

Najgrubszy d¹b w parku w Miliczu. Fot. WR
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Chroniony jest d¹b „d¹b „d¹b „d¹b „d¹b „JanJanJanJanJan””””” 780 cm, w lesie
na zachód od wsi Mo¿d¿anów (aktualny
obwód tego dêbu – 835 cm!) oraz 4 lipylipylipylipylipy
o obwodach 200 – 310 cm w leœnictwie
Zwierzyniec (informacja ustna – P. Dolata).

Gmina Przygodzice
Od dawna znanych jest kilka sku-

pisk (ugrupowañ) starych dêbów szy-
pu³kowych, w niewielkiej tylko czêœci
uznanych za pomniki przyrody. Uwa¿ane
s¹ za najliczniejsze skupisko starych dê-
bów po Rogalinie. S¹ to wg RADZISZEW-
SKIEGO (1994):
1. „Dêby Antoniñskie”1. „Dêby Antoniñskie”1. „Dêby Antoniñskie”1. „Dêby Antoniñskie”1. „Dêby Antoniñskie” na obszarze 2 km2

(osada Antonin, park przypa³acowy
i przyleg³e lasy) opisanych 54 dêbówdêbówdêbówdêbówdêbów,
z tego chronionych jako pomniki przyro-
dy 19 drzew.

2. Ugrupowanie „LudwikLudwikLudwikLudwikLudwikówówówówów” – 0,26
km2, opisano 15 dêbówdêbówdêbówdêbówdêbów (nie poddanych
ochronie).
3. Ugrupowanie „WydymaczWydymaczWydymaczWydymaczWydymacz” – 0,21 km2,
zanotowano 11 dêbówdêbówdêbówdêbówdêbów (chronionych 7).
4. Ugrupowanie „KociêbaKociêbaKociêbaKociêbaKociêba” – 1 km2,
stwierdzono 32 dêbydêbydêbydêbydêby (chronionych 6).

Tu¿ poza wschodni¹ granic¹ parku
krajobrazowego opisano trzy skupiska sta-
rych dêbów („Piec Górny” – 71 drzew,
„Centralne” – 24 drzewa i”Pó³nocne” –
23 drzewa), z których jako pomniki przy-
rody zarejestrowano tylko 9 okazów.

Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ godnych
ochrony dêbów, z których niewiele uzna-
no za pomniki przyrody roœnie w lasach,
czêsto na groblach dawnych stawów,
dlatego z oddali nie jest dobrze widoczna
i st¹d ma³o znana.

D¹b Jan ko³o Mo¿d¿anowa � najgrubszy d¹b doliny Baryczy.
Fot. WR

Jeden z �Dêbów Antoniñskich� � d¹b
ko³o oczyszczalni w Antoninie. Fot. WU
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Wszystkie okaza³e drzewa obu ostatnich gmin wymagaj¹ ponownej inwentaryzacji
i objêcia skuteczn¹ ochron¹ przez podjêcie odpowiednich uchwa³.

3.6. Inne tereny godne szczególnej ochrony

Oprócz opisanych rezerwatów w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” ist-
nieje szereg innych, wartoœciowych pod wzglêdem przyrodniczym, kompleksów stawów,
podmok³ych lasów i ³¹k. Na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ kompleks œródleœnychkompleks œródleœnychkompleks œródleœnychkompleks œródleœnychkompleks œródleœnych

stawów stawów stawów stawów stawów kroœnickichkroœnickichkroœnickichkroœnickichkroœnickich,
po³o¿ony na wschód
od wsi D¹browa i Kro-
œnice. Wiêkszoœæ zbior-
ników tego komplek-
su nie by³a odmulana
od czasów ich po-
wstania w XVII wieku.
Dlatego charaktery-
styczne s¹ tu du¿e po-
wierzchnie szuwarów
trzcinowych, pa³ko-
wych i turzycowych
oraz drzewostanów ol-
szynowych w ró¿nym
wieku. W ich pobli¿u,
na po³udnie od wsi

¯eleŸniki, znajduje siê kolejne zgrupowanie stawów, doœæ gruntownie remontowanych w la-
tach 70. naszego wieku, jednak dziêki licznym i niewielkim wyspom s¹ tam doskona³e wa-
runki dla lêgów ptaków wodnych. Proponuje siê objêcie ochron¹ obu zespo³ów stawów jako
zespó³ przyrodniczo – krajobrazowy. Cenny jest kompleks stawów wraz z otaczaj¹cymi je
lasami na po³udnie od drogi Wroc³awice – Bartniki. W jego obrêbie, na stawie stawie stawie stawie stawie PrzyleœnymPrzyleœnymPrzyleœnymPrzyleœnymPrzyleœnym
roœnie, wymieniony ju¿ wczeœniej, bardzo rzadki w Polsce grzybieñczyk wodny. Tak¿e stawystawystawystawystawy
na zachód od wsi DroŸdziêcna zachód od wsi DroŸdziêcna zachód od wsi DroŸdziêcna zachód od wsi DroŸdziêcna zachód od wsi DroŸdziêcininininin zas³uguj¹ na uwagê ze wzglêdu na gniazduj¹ce tam ptaki
wodne. W niektórych latach interesuj¹ce pod wzglêdem ornitologicznym s¹ stawy SoczeSoczeSoczeSoczeSocze-----
wicawicawicawicawica (ko³o wsi Lêdziny) oraz ZimiecZimiecZimiecZimiecZimiec (przy miejscowoœci Porêby). Wed³ug STAWARCZYKA wszystkie
wy¿ej wymienione kompleksy stawowe zas³uguj¹ w pe³ni na ochronê rezerwatow¹.

Do objêcia ochron¹ rezerwatow¹ w gminie Milicz zaproponowano dwie powierzch-
nie leœne. Pierwsza to bagnista dolina BrzeŸnicybagnista dolina BrzeŸnicybagnista dolina BrzeŸnicybagnista dolina BrzeŸnicybagnista dolina BrzeŸnicy (M³ynnika lub M³yñskiej Strugi), która
po³o¿ona jest na pó³noc od Skoroszowa, wzd³u¿ cieku z olsem, po obrze¿ach z ³êgiem.
Rosn¹ tu takie chronione gatunki jak: wawrzynek wilcze³yko, porzeczka czarna, kalina
koralowa, kruszyna, a z bardzo rzadkich – czermieñ b³otna Calla palustris i kilka gatunków
górskich w¹trobowców. Prawdopodobnie jest to jeszcze ostoja rzadkiego na ni¿u pstr¹ga

Gniazdo ¿urawia na stawie Wrzosowiec Wrzosowiec w kompleksie Kro�nice. Fot. ER
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potokowego. Nato-
miast drug¹ powierz-
chniê stanowi¹ gr¹-gr¹-gr¹-gr¹-gr¹-
dy w okolicach wsidy w okolicach wsidy w okolicach wsidy w okolicach wsidy w okolicach wsi
Wa³kowaWa³kowaWa³kowaWa³kowaWa³kowa ko³o Mili-
cza. Jest to kilka-
dziesi¹t hektarów
starych d¹brów z wie-
loma rzadkimi i chro-
nionymi gatunkami
roœlin, na przyk³ad:
kopytnik pospolity
Asarum europaeum,
¿ankiel zwyczajny
Sanicula europaea,
orlik pospolity Aquilegia vulgaris, podkolan bia³y Platanthera bifolia, listera jajowata Listera
ovata, gnieŸnik leœny Neottia nidus-avis.

Ze wzglêdu na liczne okazy kwitn¹cego bluszczu pospolitego     godny ochrony jest     tak¿e
las mieszany na po³udnie od wsi Przywsielas mieszany na po³udnie od wsi Przywsielas mieszany na po³udnie od wsi Przywsielas mieszany na po³udnie od wsi Przywsielas mieszany na po³udnie od wsi Przywsie (gmina ¯migród).

W czêœci wielkopolskiej Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”do najcenniejszych tere-
nów, godnych ochrony rezerwatowej, nale¿¹ stawy po³o¿one w gminie Pstawy po³o¿one w gminie Pstawy po³o¿one w gminie Pstawy po³o¿one w gminie Pstawy po³o¿one w gminie Przygodzicerzygodzicerzygodzicerzygodzicerzygodzice. S¹ to
dwa kompleksy: Przygodzice – TrzcielinyPrzygodzice – TrzcielinyPrzygodzice – TrzcielinyPrzygodzice – TrzcielinyPrzygodzice – Trzcieliny oraz Dêbnica – KociêbaDêbnica – KociêbaDêbnica – KociêbaDêbnica – KociêbaDêbnica – Kociêba. Stawy pierwszego kom-
pleksu granicz¹ od wschodu i zachodu z nadbaryckimi ³¹kami, natomiast drugi kompleks poza
wsi¹ Dêbnica otaczaj¹ lasy Nadleœnictwa Antonin, g³ównie monokultury borów sosnowych.
Na terenie tych stawów i w ich s¹siedztwie wystêpuje wiele gatunków zwierz¹t chronionych,
z których najbogatszy
jest œwiat ptaków. In-
teresuj¹ce s¹ stosun-
kowo niedu¿e stawystawystawystawystawy
miêdzy Mo¿d¿anomiêdzy Mo¿d¿anomiêdzy Mo¿d¿anomiêdzy Mo¿d¿anomiêdzy Mo¿d¿ano-----
wem a Konradowemwem a Konradowemwem a Konradowemwem a Konradowemwem a Konradowem
w gminie Soœniew gminie Soœniew gminie Soœniew gminie Soœniew gminie Soœnie. Na
œródleœnych stawach
(bli¿ej Mo¿d¿anowa
i Szklarki Œl¹skiej) wy-
stêpowa³ licznie wspo-
mniany ju¿ grzybieñczyk
wodny (ostatnio nie-
liczny wskutek inten-
sywnego wykasza-

Turzycowisko na stawie Czarny Las Wrzosowiec w kompleksie Kro�nice w 1980 r.. Fot. ER

Grzybieñczyk wodny na stawie Przyle�nym ko³o Wroc³awic. Fot. ZD
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nia), natomiast ko³o Janis³awic na jednym
ze stawów od wielu lat utrzymuje siê ze-
spó³ lilii wodnych z gr¹¿elem ¿ó³tym i grzy-
bieniem bia³ym, które równie¿ podlegaj¹
ochronie. Proponuje siê tak¿e powo³anie
nowego rezerwatu: torfowiskowego „Czar-„Czar-„Czar-„Czar-„Czar-
ny Ka³”ny Ka³”ny Ka³”ny Ka³”ny Ka³” na wschód od wsi Granowiec (gmi-
na Odolanów). Jest to pozosta³oœæ daw-
nego stawu, obecnie o charakterze mokra-
d³a, z licznymi roœlinami bagiennymi. Do
niedawna unikatem by³ (jako pomnik przy-
rody 1991 – 2001 r.), œródpolny 110 letni
las sosnowy o powierzchni 5 ha, po³o¿ony
na wschód od wsi Janków Przygodzicki,
tzw. Las Las Las Las Las PPPPPardalin,ardalin,ardalin,ardalin,ardalin, z koloni¹ czapli siwej Ar-
dea cinerea i gniazdami kilku innych gatun-
ków du¿ych ptaków. W ubieg³ych latach ko-
lonijnie gniazdowa³y tu tak¿e pustu³ki Falco
tinnunculus. Szczególn¹ ochron¹ powinien
byæ objêty zespó³ pa³acowozespó³ pa³acowozespó³ pa³acowozespó³ pa³acowozespó³ pa³acowo-park-park-park-park-parkowy w Mojej Wowy w Mojej Wowy w Mojej Wowy w Mojej Wowy w Mojej Woliolioliolioli, dot¹d chroniony jedynie jako pomnik
przyrody (obecnie w³asnoœæ prywatna).

£¹ki odolanowskie£¹ki odolanowskie£¹ki odolanowskie£¹ki odolanowskie£¹ki odolanowskie to rozleg³y kompleks seminaturalnych zbiorowisk turzycowych i tra-
wiastych oraz naturalnej roœlinnoœci wodnej i bagiennej towarzysz¹cej p³yn¹cym wodom. Na
terenach zalewowych s¹ to ³¹ki œwie¿e, wyczyñcowe, na suchszych – ³¹ki rajgrasowe. Do
wilgotnych nale¿¹ ³¹ki trzêœlicowe. Szczególnie cenne pod wzglêdem florystycznym s¹ obszary
ko³o wsi Garki i Boników, gdzie wystêpuj¹: starzec kêdzierzawy Senecio rivularis, nasiêŸrza³

pospolity Ophioglosum vul-
gatum, gnidosz rozes³any
Pedicularis sylvatica oraz stor-
czyk – kuku³ka szerokolistna
Dactylorhiza majalis i wiele
innych gatunków. Nato-
miast teren po³o¿ony miê-
dzy rzek¹ Kuroch a kana³em
Œwieca, na po³udnie od wsi
Uciechów i Raczyce, choæ
florystycznie mniej interesu-
j¹cy, wyró¿nia siê wiêksz¹
liczb¹ stanowisk lêgowych
ptaków wodno-b³otnych.

Grzybieñczyk wodny na stawie Przyle�nym. Fot. PR

£¹ki odolanowskie. Fot. ER
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Jednym ze wskaŸników wartoœci przyrodniczej Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” jest
lista gatunklista gatunklista gatunklista gatunklista gatunków chronionychów chronionychów chronionychów chronionychów chronionych roœlin naczyniowych. Oprócz wymienionych wczeœniej 17 gatunków,
stwierdzonych w rezerwacie „Stawy Milickie”, poza tym rezerwatem wystêpuje jeszcze 15 dal-
szych, œciœle chronionych. Na terenach leœnych wystêpuj¹: wid³ak ja³owcowy Lycopodium anno-
tinum, wid³ak cyprysowy L. tristachyum, barwinek pospolity Vinca minor, wawrzynek wilcze³yko
Daphne mezereum, wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum, gnieŸnik leœny Neottia nidus-
avis, kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla, podkolan bia³y Platanthera bifolia, lilia z³otog³ów
Lilium martagon, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, œnie¿yczka przebiœnieg Galanthus nivalis i œnie¿y-
ca wiosenna Leucojum vernum (dwa ostatnie
s¹ szczególnie liczne w parku wsi Postolin). Na
³¹kach i murawach spotykane s¹: storczyk krwi-
sty Dactylorhiza incarnata, œniedek cienkolistny
i baldaszkowaty Ornithogallum collinum, O. umbel-
latum. Wystêpuje tak¿e kolejnych 5 gatunków
podlegaj¹cych ochronie czêœciowej. W lasach
stwierdzono: bagno zwyczajne Ledum palustre,
kopytnika pospolitego Asarum europaeum, przy-
tuliê (marzankê) wonn¹ Galium odoratum, pier-
wiosnkê lekarsk¹ Primula veris a na suchych mu-
rawach kocanki piaskowe Helichrysum arenarium.

W czêœci wielkopolskiej Parku stwierdzono
11 gatunków œciœle chronionych i 7 gatunków
czêœciowo chronionych, w tym nie wystêpuj¹ce
w czêœci dolnoœl¹skiej rosiczkê okr¹g³olistn¹ Dro-
sera rotundifolia i gnidosza rozes³anego Pedicu-
laris sylvatica (oba gatunki dziœ wymagaj¹ po-
twierdzenia). Zatem ogólna liczba gatunków
chronionych, wg publikowanych danych dla ca-
³ego Parku (uwzglêdniaj¹c grzybienie pó³nocne,
sromotnika bezwstydnego i p³ucnicê islandzk¹) wynosi przynajmniej 42, a wraz z cisem pospoli-
tym Taxus baccata, (prawdopodobnie sztucznie wprowadzonym w lasach milickich), 43 gatunki.

Z informacji ustnych i w³asnego rozeznania wiadomo, ¿e na opisywanym obszarze rosn¹
jeszcze objête ochron¹ œcis³¹ grzyby: purchawica olbrzymia Langermannia gigantea i szma-
ciak ga³êzisty Sparassis crispa oraz podgrzybek paso¿ytniczy Xerocomus parasiticus (C. Tajer
– informacja ustna). Z porostów wystêpuj¹ te¿ chrobotki Cladina sp. Nowe Rozporz¹dzenie
o ochronie gatunkowej roœlin objê³o ochron¹ czêœciow¹ tak¿e, na przyk³ad, goŸdzika kropko-
wanego i kartuzka Dianthus deltoides, D. carthusianorum, bobrka trójlistkowego Menyan-
thes trifoliata, przylaszczkê pospolit¹ Hepatica nobilis oraz liczne mszaki Bryophyta, z których
szereg wystêpuje te¿ na terenie Parku. Wynika z powy¿szego, ¿e lista chronionych gatun-
ków bêdzie po aktualizacji znacznie d³u¿sza.

�nie¿yca wiosenna w parku w Postolinie. Fot. ER
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3.7. Zieleñ wysoka pochodzenia kulturowego

3.7.1. Zespo³y pa³acowo-parkowe i parki podworskie
Zieleñ otaczaj¹ca zabytkowy pa³ac tworzy zespó³ pa³acowo-parkowy. W granicach par-

ku krajobrazowego takie zespo³y znajduj¹ siê w Miliczu, Su³owie i w ¯migrodzie, a w czêœci
wielkopolskiej – w Antoninie i Mojej Woli. W miejscowoœciach z zachowanymi dworami ist-
niej¹ zespo³y dworskie, na przyk³ad w Karminie i Kroœnicach.

Z wiejskich parków na uwagê zas³uguj¹ obiekty znajduj¹ce siê w nastêpuj¹cych miej-
scowoœciach: Brzostowo, Dziewiêtlin, Pogórzyno, Postolin, Œwiebodów, Wierzchowice. Mniej-
sze skupienia drzew znajduj¹ siê przy dawnych dworach, na przyk³ad w Mi³os³awicach.
Prawie w ka¿dym z wymienionych obiektów mo¿na znaleŸæ gatunki obcego pochodzenia
wyró¿niaj¹ce siê oryginalnym pokrojem korony, liœci, barw¹ i kszta³tem kwiatów czy ich owo-
ców. Niektóre gatunki najlepiej s¹ widoczne wiosn¹ lub jesieni¹, kiedy wyró¿niaj¹ siê odmien-
nym kolorem liœci.

Poni¿ej zostan¹ dok³adniej opisane tylko najbardziej interesuj¹ce parki. Oprócz drzew
znaleŸæ mo¿na w nich czêsto ró¿ne gatunki roœlin runa leœnego. Bogata jest te¿ awifauna
parków, zw³aszcza tych najwiêkszych.

3.7.2. Milicz
W centrum miasta centrum miasta centrum miasta centrum miasta centrum miasta, przy ulicach, w obrêbie szkó³ podstawowych i ponadpodstawo-

wych rosn¹ interesuj¹ce gatunki oraz odmiany drzew i krzewów. Tak¿e w dzielnicach willo-
wych, znajduj¹ siê okazy, które mo¿na podziwiaæ bezpoœrednio z ulicy. W sumie lista gatun-
ków zdobi¹cych miasto jest d³uga i dla znawcy spacer po mieœcie jest bardzo atrakcyjny.
Warto te¿ na nie zwróciæ uwagê podczas wycieczek szkolnych po mieœcie.

Osobnego omówienia wymaga miejski park. Wraz z ruinami zamku piastowskiego z XIV
wieku i pa³acem z 1798 roku (obecnie Zespó³ Szkó³ Przyrodniczych) park tworzy zabytkowy

zespó³ pa³acowozespó³ pa³acowozespó³ pa³acowozespó³ pa³acowozespó³ pa³acowo-park-park-park-park-parkooooo-----
wywywywywy o obszarze oko³o 50
ha, wpisany do rejestru
zabytków. Wraz z przyle-
g³ym doñ lasem zajmuje
powierzchniê 80 ha.
Za³o¿ony zosta³ na prze-
³omie XVIII i XIX wieku
jako romantyczny park
w stylu angielskim na sie-
dlisku œwietlistej d¹browy
i gr¹du lipowo-grabowe-
go. Po 1945 roku czêœæ
gatunków drzew obcego
pochodzenia wyginê³a,Ró¿aneczniki przy pa³acu w Miliczu. Fot. WR
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zatar³ siê dawny uk³ad kompozycyjny
parku i masowo zaczê³y siê odnawiaæ
z samosiewu gatunki rodzime.

W drzewostanie parku dominuj¹:
liczne okazy dêbu szypu³kowego (naj-
grubszy o obwodzie 7,10 m), klonu po-
spolitego i jawora, lipy drobnolistnej,
œwierka pospolitego oraz wi¹zu szypu³-
kowego. Towarzysz¹ im w mniejszej licz-
bie: buk pospolity, daglezja zielona Pseu-
dotsuga mensiezii, grab pospolity, jesion
wynios³y, lipa szerokolistna, olsza czar-
na, sosna pospolita, wejmutka Pinus
strobus i sosna czarna P. nigra oraz to-
pola bia³a Populus alba. Wystêpuje tu
szereg gatunków drzew obcego pocho-
dzenia, których po³o¿enie zaznaczono na
planie parku. Najbardziej charaktery-
styczne s¹: cypryœnik b³otny Taxodium

distichum (2 sztuki), kêpa skrzyd³orzecha kau-
kaskiego Pterocarya fraxinifolia, buk pospolity
odmiany purpurowej Fagus sylvatica ‘Atropuni-
cea’ (z ciemnymi liœæmi prawie przez ca³y sezon
wegetacyjny), skupienia choiny kanadyjskiej
Tsuga canadensis oraz kilka ¿ywotników olbrzy-
mich Thuja plicata.

W okolicach pa³acu i nad rzek¹ M³ynówk¹
rosn¹ stare krzewy ró¿aneczników, g³ównie ró-
¿anecznika fioletowego Rhododendron ca-
tawbiense i jego odmian, np. „Nova Zembla”
o czerwonych kwiatach czy „Cunningham’s
White” o kwiatach bia³ych z kremow¹ plamk¹.
Znajduje siê tu te¿ kilka gandawskich odmian
barwnych azalii pontyjskiej Azalea pontica
z kwiatami ¿ó³tymi, czerwonymi i pomarañczowy-
mi. W pobli¿u restauracji „Parkowa”, w kêpie

Korzeñ oddechowy cypry�nika b³otnego � pneumatofor
� w milickim parku. Fot. WR

Cypry�nik b³otny w milickim parku. Fot. WR
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krzewów przy g³ównej œcie¿ce, roœnie doœæ rzadka dziœ tawu³a o¿ankolistna Spiraea chama-
edryfolia oraz g³óg jednoszyjkowy Crataegus monogyna o ró¿owawych kwiatach. Miejscami
znajduj¹ siê du¿e ³any bluszczu pospolitego. Ogó³em w parku stwierdzono wystêpowanie
blisko 80 gatunków i odmian drzew i krzewów. Liczne s¹ te¿ gatunki roœlin zielnych.

3.7.3. Postolin, Karmin i okolice
PPPPPark w Park w Park w Park w Park w Postolinieostolinieostolinieostolinieostolinie o powierzchni 5,20 ha, wpisany do rejestru zabytków, nale¿y do

Nadleœnictwa Milicz. Za³o¿ony zosta³ na bazie lasu dêbowo-grabowego w latach szeœædzie-
si¹tych XIX wieku przez hrabiego Heinricha von Salisch, dendrologa i mi³oœnika lasu. Obecnie
w parku wystêpuje oko³o 100 gatunków i odmian drzew i krzewów, z których tylko 60 to
gatunki rodzime. Kilka nowych gatunków zosta³o dosadzonych na pocz¹tku lat 90. XX
wieku. W gêstwinie nie zawsze s¹ one dobrze widoczne. Wiele z nich posiada imponuj¹ce
rozmiary, ale niektóre z nich stopniowo usychaj¹. Przy g³ównym wejœciu od strony szosy
znajduje siê plansza z rozmieszczeniem 35 najwa¿niejszych gatunków (czêœciowo ju¿ nieak-
tualna). Na rysunku liczby w kó³eczkach odpowiadaj¹ kolejnym numerom przy opisie wybra-
nych gatunków drzew. Punktami orientacyjnymi w parku mog¹ byæ nieliczne dró¿ki i drzewa
iglaste. Umiejêtnoœæ rozpoznawania przynajmniej niektórych, pospolitych gatunków drzew
z pewnoœci¹ u³atwi odnalezienie innych, mniej nam znanych. Aktualne rozmieszczenie cie-
kawszych gatunków przedstawiono na rysunku.

�nie¿yca wiosenna w parku w Postolinie. Fot. WR
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l � cis, 2 � jod³a kaukaska, 3 � jod³a olbrzymia, 4 � jod³a jednobarwna, 5 � daglezja zielona (najwy¿sze drzewo w parku � 35 m),
6 � choina kanadyjska, 7 � �wierk kaukaski, 8 � �wierk k³uj¹cy, 9 � sosna limba, 10 � sosna czarna, 11 � sosna pospolita,
12 � cypry�nik b³otny, 13 � modrzew europejski, 14 � cyprysik groszkowy (odmiana szpilkowa), 15 � cyprysik groszkowy (odmiana
pierzasta), l6 � cyprysik Lawsona, 17 � cyprysik Lawsona (odmiana z³ocisto¿ó³ta), 18 � wierzba bia³a, 19 � orzech czarny,
20 � skrzyd³orzech kaukaski, 21� g³óg szypu³kowy (g³óg szkar³atny), 22 � olsza czarna (najgrubsza w dolinie Baryczy), 23 � buk
pospolity (odmiana purpurowa), 24 � buk pospolity (odmiana powcinana), 25 � buk pospolity (forma wielkozêbna), 26 � d¹b
szypu³kowy, 27 � d¹b szypu³kowy (forma sto¿kowata), 28 � sumak octowiec, 29 � grujecznik japoñski, 30 � magnolia drzewiasta,
31 � tulipanowiec amerykañski, 32 � platan klonolistny, 33 � dereñ jadalny, 34 � jarz¹b brekinia, 35 � k³êk amerykañski, 36 � klon
jawor (odmiana purpurowa), 37 � klon jawor (forma czerwonoowocowa), 38 � klon polny, 39� klon srebrzysty, 40 � k³oñ
czerwony, 41 � kasztanowiec pospolity (odmiana pe³nokwiatowa), 42 � lipa szerokolistna (forma strzêpolistna), 43 � lipa
krymska, 44 � lipa holenderska, 45 � lipa amerykañska
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Poszczególne gatunki drzew ³atwiej zauwa¿yæ wiosn¹, kiedy stopniowo rozwijaj¹ siê
liœcie. Wœród nich odcinaj¹ siê ciemn¹ czerwieni¹ buki odmiany purpurowej, a w mniejszym
stopniu jawory odmiany purpurowej. W pe³ni lata, kiedy odcienie zieleni ró¿nych drzew
wyrównuj¹ siê, w istniej¹cym g¹szczu niektóre okazy s¹ trudne do zauwa¿enia. Naj³adniej
jest jesieni¹, gdy czêœæ drzew przybiera ¿ó³t¹ szatê, czêœæ czerwon¹ lub br¹zow¹, a niektóre
d³ugo jeszcze pozostaj¹ zielone.

W parku postoliñskim stwierdzono tak¿e blisko 150 gatunków roœlin zielnych. Charakte-
rystyczny jest du¿y udzia³ roœlin kwitn¹cych wczesn¹ wiosn¹: œnie¿yczki przebiœniegu Galan-
thus nivalis, œnie¿ycy wiosennej Leucoium vernum (oba gatunki chronione, tu wystêpuj¹
³anowo), jaskra wiosennego Ranunculus ficaria, zawilca gajowego, kokoryczy pustej Cory-
dalis cava, kokoryczy w¹t³ej C. intermedia oraz równie rzadkich gatunków, jak z³oæ ma³a
Gagea minima i czerniec gronkowy Actaea spicata.

Na polanach œródleœnych roœnie wiele gatunków ³¹kowych. Ogó³em w parku wystêpuje
10 gatunków chronionych. Oprócz ju¿ wymienionych, s¹ to: przytulia wonna, barwinek po-
spolity Vinca minor, bluszcz pospolity, kruszyna pospolita, kalina koralowa, jarz¹b brekinia
Sorbus torminalis, cis pospolity Taxus baccata i sosna limba Pinus cembra.

W przewa¿aj¹cej czêœci parku wystê-
puje gr¹d Galio sylvatici-Carpinetum. Drze-
wostan wykazuje znaczne zró¿nicowanie nie
tylko gatunkowe ale i wiekowe. Stare oka-
zy bluszczu wspinaj¹ siê wysoko. Z krzewów
najliczniejszy jest bez czarny, miejscami ja-
œminowiec Philadelphus sp. oraz sucho-
drzew pospolity Lonicera xylosteum. W¹-
skim pasem wzd³u¿ strumyka rozwija siê frag-
ment ³êgu (ze zwi¹zku Alno-Padion),
w którym z drzew dominuje olsza czarna.
Przy ujœciu strumyka do stawu roœnie wcze-
œnie zakwitaj¹cy lepiê¿nik ró¿owy Petasites
hybridus, który jeszcze bujniej rozrasta siê
poza parkiem, wzd³u¿ rowu prowadz¹cego
na pó³noc od szosy. Natomiast latem na
polance, na po³udnie od stawu rozrastaj¹
siê ³any œwierz¹bka aromatycznego Cha-
erophyllum aromaticum.

Interesuj¹ce okazy drzew rosn¹ rów-
nie¿ poza parkiem, przy drodze z Postolinaprzy drodze z Postolinaprzy drodze z Postolinaprzy drodze z Postolinaprzy drodze z Postolina
dododododo KKKKKarminaarminaarminaarminaarmina. Tu¿ przy koœciele w Postolinie
rosn¹ dwa klony pospolite odmiany Schwe-
dlera i d¹b czerwony (291 cm). Dalej, wzd³u¿ Daglezja zielona � najwy¿sze drzewo w parku postoliñskim. Fot. ER
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drogi na pó³noc znajduje siê aleja z³o¿ona z dêbów bezszypu³kowych Quercus petraea, rza-
dziej spotykanego gatunku rodzimego; najgrubszy ma 360 cm obwodu. Bli¿ej cmentarza
rosn¹ glediczje trójcierniowe Gleditsia triacanthos, z których najgrubsza ma 190 cm obwodu.
Dalej na pó³noc, ju¿ we wsi Karmin, obok drogi, rosn¹ nastêpne okaza³e drzewa, kolejno:
dwie lipy drobnolistne, nastêpnie w zagrodzie-gajówce – jod³y kalifornijskie Abies concolor,
cyprysiki Lawsona Chamaecyparis lawsoniana i ju¿ poza zagrod¹ – d¹b szypu³kowy.

Kolejne skupienie interesuj¹cych drzew znajduje siê w pobli¿u zniszczonego dworu, a w³a-
œciwie pa³acu z 1806 roku w KarminieKarminieKarminieKarminieKarminie. Po jego stronie pó³nocnej zachowa³a siê stara jod³a
kaukaska Abies nordmanniana. Po po³udniowo-wschodniej stronie pa³acu roœnie rzadko
u nas spotykany, pochodz¹cy z USA, klon czerwony Acer rubrum. Czerwone s¹ jego kwiaty

(wiosn¹), owoce (latem) i liœcie (jesie-
ni¹). Obok klonu znajduje siê usychaj¹ca
jod³a kalifornijska. Przy drodze roœnie dru-
ga jod³a kaukaska i nieco dalej lipa drob-
nolistna. Na wschód od pa³acu znajduje
siê niewielki park. W nim, w czêœci po³o-
¿onej najbli¿ej pa³acu, rosn¹ miêdzy inny-
mi: kilka daglezji zielonych, kasztanowiec
czerwony Aesculus x carnea, jod³a kali-
fornijska, sosna czarna, klon francuski Acer
monspesulanum (du¿a rzadkoœæ w par-
kach podworskich) i klon czerwony. Po
wschodniej stronie ma³ej polany znajdzie-
my kolejn¹ jod³ê kalifornijsk¹, a w g³êbi
trzy buki pospolite odmiany purpurowej.
Przy drodze prowadz¹cej od pa³acu w kie-
runku wschodnim, po stronie po³udnio-
wo-zachodniej, zobaczymy rozrastaj¹ce
siê kêpy chronionego wiciokrzewu pomor-
skiego Lonicera periclymenum, a po dru-
giej – szpaler drzew sosny czarnej z jedn¹
robini¹ bia³¹ odmiany jednolistnej Robi-
nia pseudoacacia ‘Unifolia’.

W odleg³oœci 300 metrów na pó³-
nocny wschód od Postolina znajduje siê dawny cmentarzcmentarzcmentarzcmentarzcmentarz. Tu zostali pochowani m.in. Hein-
rich von Salisch i jego ¿ona. Obok znajduje siê du¿y eratyk, tj. g³az narzutowy, o obwodzie
ponad 8 m i stare cisy. Na wschodnim skraju cmentarza roœnie grupa rzadkich u nas sosen
¿ó³tych Pinus ponderosa, rodem z zachodnich stanów Ameryki Pó³nocnej. W czêœci zachod-
niej cmentarza roœnie ja³owiec wirginijski Juniperus virginiana (drzewko o obwodzie 124 cm,
ze z³amanym wierzcho³kiem i usychaj¹c¹ odnog¹).

Grupa sosen ¿ó³tych przy starym cmentarzu w Postolinie. Fot. WR
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3.7.4. Su³ów
Park (obecnie w³asnoœæ prywatna wraz z pa³acem) o powierzchni oko³o 11 ha istnieje

od 1775 roku. Na jego po³udniowo-wschodnim skraju stoi pa³ac z 1680 roku. Po stronie
pó³nocnej pa³acu rosn¹ trzy okaza³e platany klonolistne, po zachodniej kilka dêbów szypu³-
kowych oraz œwierk pospolity. Po wschodniej stronie pa³acu znajduje siê dawny dziedziniec.
Na jego œrodku roœnie grupa ¿ywotników, wœród których mo¿na rozpoznaæ ¿ywotniki zachod-
nie i ¿ywotniki olbrzymie. Widaæ ró¿nice nie tylko w budowie liœci, ale i w wygl¹dzie kory
(¿ywotnik zachodni ma korê drobniej spêkan¹ i bardziej „kosmat¹”). Na po³udnie od tej
grupy, przy dró¿ce dojazdowej, roœnie buk pospolity odmiany purpurowej z guzowatym pniem
i ma³¹ koron¹, za nim dwa cisy 3,5 m wysokoœci. Przy tej samej dró¿ce, bli¿ej wejœcia na
dziedziniec, roœnie sosna czarna, obok niej ¿ywotnik olbrzymi i ja³owiec wirginijski z kor¹ od-
chylaj¹c¹ siê p³atami od pnia i ga³¹zkach czêœciowo z igie³kami (o obwodzie pnia 95 cm).

Na pó³nocny zachód od pa³acu, ju¿ w samym parku, rozpoœciera siê polana widokowa,
a dalej staw. Na po³udniowym skraju polany, blisko stawu, w kêpie drzew znajduje siê
okaza³y buk pospolity odmiany purpurowej, zaœ po stronie pó³nocno-wschodniej polany
znajduj¹ siê resztki dawnej alei grabowej i stary cis. Staw z wyspami (oczyszczony w ostat-
nich latach) otacza promenada spacerowa. Po jego stronie pó³nocnej i zachodniej s¹ usypa-
ne sztuczne pagórki widokowe (przy stawie, miêdzy dwoma pagórkami jest œlad po dawnej
romantycznej grocie z kamienia).

Na pó³noc od stawu znajduje siê nastêpna polana. W jej centralnej czêœci roœnie rzadko
spotykany w parkach d¹b burgundzki Quercus cerris, zwany te¿ dêbem frêdzelkowatym – od
p¹ków otoczonych w¹skimi, frêdzelkowatymi ³uskami. Liœcie ma podobne do dêbu bezszy-
pu³kowego, ale wê¿sze i na spodzie gwiazdkowato ow³osionym. Obwód jego pnia wynosi
222 cm. Na skraju tej polany rosn¹ od wschodu: platan klonolistny (400 cm) i stare dêby
szypu³kowe, a od pó³nocy lipy szerokolistne.

Dalej, w czêœci zachodniej parku, znajduj¹ siê skupienia dorodnych buków pospolitych,
dêbów szypu³kowych, pojedyncze graby pospolite, jesiony wynios³e, klony pospolite i jawo-
ry, lipy drobnolistne i szerokolistne.

W parku efektowne s¹ kêpy kwitn¹cych wiosn¹ gatunków runa leœnego: zawilca gajo-
wego, jaskra wiosennego, jasnoty plamistej i innych. £anowo wystêpuj¹, np. podagrycznik
i bluszcz, którego czêœæ okazów wspina siê na drzewa i zaczyna kwitn¹æ. Bogata jest awifau-
na parku.

3.7.5. Kro�nice
Park jest po³o¿ony w s¹siedztwie zespo³u zabudowañ szpitala neuropsychiatrycznego

(zwarta jego czêœæ, z³o¿ona z drzew rodzimych gatunków, znajduje siê na zachód od zespo-
³u). W czêœci przylegaj¹cej do ulicy Sanatoryjnej, najlepiej utrzymanej, ze skwerami, w cen-
trum roœnie tulipanowiec amerykañski, obok m³ody bo¿odrzew Ailanthus altissima, dalej
stara jod³a kaukaska (z rozwidlonym pniem), topole w³oskie Populus nigra var. italica, œwierk
srebrzysty i robinie bia³e, a bli¿ej ulicy – cztery olsze zielone Alnus viridis. Przy ogrodzeniu du¿y
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krzew wierzby iwy. Dalej na pó³noc znajduj¹ siê kolejne œwierki srebrzyste i okaza³a jod³a
kalifornijska oraz modrzew europejski (obok budynku). W czêœci œrodkowej rosn¹ g³ównie:
buki pospolite, dêby szypu³kowe, graby pospolite, klony polne, lipy drobnolistne i szerokolist-
ne, a z iglastych – daglezje. Na zachód od pa³acu (dziœ Urz¹d Gminy Kroœnice), w g³êbi parku,
rosn¹ m.in.: buk pospolity odmiany purpurowej, dêby czerwone i okaza³y kasztan jadalny
Castanea sativa. Park graniczy od zachodu z otwart¹ przestrzeni¹, a z s¹siednim parkiem
w Wierzchowicach ³¹czy siê star¹ alej¹ dêbów szypu³kowych.

3.7.6. Wierzchowice
Park za³o¿ony w po³owie XVII wieku przy nie istniej¹cym ju¿ dziœ dworze o konstrukcji

ryglowej z oko³o 1840 roku. Drzewostan tworz¹: dêby szypu³kowe w ró¿nym wieku (wœród
nich drzewa o rozmiarach pomnikowych), graby pospolite i lipy drobnolistne, a w mniejszym
stopniu buki pospolite, klony pospolite i jawory oraz daglezje zielone i œwierki pospolite. S¹
te¿ liczne kêpy podrostu wymienionych uprzednio gatunków i krzewy bzu czarnego. W parku
charakterystyczne s¹ masowo kwitn¹ce wiosn¹: zawilec gajowy i jaskier wiosenny, a póŸ-
niej – ³any niecierpka drobnokwiatowego i podagrycznika. Nad niewielkim stawem roœnie
du¿a kêpa olszy czarnej i grupa œwierków pospolitych.

3.7.7. ̄ migród
Najbardziej interesuj¹ce okazy znajduj¹ siê w starym parku nad Barycz¹. Znajduj¹ siê tu

wie¿a i ruiny piêknego niegdyœ barokowego pa³acu z roku 1706-1708, a w czêœci po³udnio-
wej staw. Na zachodnim skraju parku, przy murowanym parkanie, rosn¹ kasztanowce czer-
wone. W samym parku przewa¿aj¹ gatunki rodzime. Na po³udniowy zachód od ruin pa³acu
roœnie stary okaz cisa o obwodzie wynosz¹cym 160 cm na wysokoœci 0,4 m, powsta³y ze

Nieistniej¹cy dwór w Wierzchowicach. Stan z po³owy lat 80. Fot. WR
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zroœniêcia 6 pni. Na pó³noc od cisa, na otwartej przestrzeni, roœnie d¹b szypu³kowy o obwo-
dzie 631 cm, o piêknym pokroju. Oba drzewa to pomniki przyrody. Dalej, na po³udnie od
pa³acu, na skwerach, rosn¹: sumak octowiec Rhus typhina, katalpa Catalpa ovata oraz
¿ywop³oty z ligustru pospolitego Ligustrum vulgare i berberysu Thunberga odmiany purpuro-
wej Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’. Na kilku kwaterach rosn¹ nieliczne ró¿aneczniki ¿ó³te
(azalie pontyjskie). Dalej w kierunku wschodnim rosn¹ liczne stare drzewa: sosna wejmutka,
obok buki, graby, dêby i jesion wynios³y. Na zachód od wie¿y rosn¹ ponadto: topola bia³a,
a bli¿ej rzeki topole póŸne, zwane kanadyjskimi Populus x euroamericana ‘Serotina’, jesion
wynios³y i robinia bia³a Robinia pseudoacacia (te ostatnie obroœniête s¹ okaza³ym blusz-
czem). W kierunku wschodnim park stopniowo przechodzi w doœæ podmok³y las liœciasty
o charakterze ³êgu, z polanami ró¿nej wielkoœci.

3.7.8. Antonin
Na po³udniowy wschód od pa³acyku myœliwskiego z 1822-1824 roku, w granicach ogro-

dzenia zwracaj¹ uwagê okaza³e, choæ przycinane, kêpy cisów pospolitych (otaczaj¹ce cokó³
z popiersiem Fr. Chopina) oraz sosny pospolite o obwodach: pierwsza 300 cm blisko g³ówne-
go wejœcia i trzy po ok. 255 cm w g³êbi parku (za kana³em), nastêpnie dwa pomnikowe dêby
szypu³kowe, z których drzewo, obecnie suche, o obwodzie 430 cm, nosi ods³oniête œlady
¿eru larw kozioroga dêbosza. Dalej na po³udnie, ju¿ poza ogrodzeniem, w lesie rosn¹ miêdzy
innymi stare choiny kanadyjskie, œwierki pospolite oraz okaza³y modrzew europejski.

Po stronie pó³nocno-zachodniej pa³acyku znajduje siê kêpa krzewów, w której mo¿na
wyró¿niæ: tawu³ê wczesn¹ Spiraea x arguta, ¿ylistek Deutzia sp., jaœminowiec Philadelphus
sp. i berberys Berberis sp. Z tej samej strony pa³acyku, bli¿ej ogrodzenia, rosn¹ te¿ stare
sosny pospolite (najgrubsza o obwodzie 327 cm) oraz buk pospolity. Jeszcze dalej w kierun-
ku pó³nocnym, na pocz¹tku œcie¿ki przyrodniczo-dydaktycznej prowadz¹cej przez rezerwat
„Wydymacz”, po³o¿ona jest grupa 5 starych ¿ywotników olbrzymich, cyprysik Lawsona i jo-
d³a kalifornijska (o rozwidlonym wierzcho³ku). Na skraju grupy tych drzew roœnie kilka krze-
wów ró¿anecznika fioletowego oraz rdestowca ostrokoñczystego Reynoutria japonica a tu¿
przy œcie¿ce – roz³o¿ysta choina kanadyjska. Inny gatunek – rdestowiec sachaliñski R. sacha-
linensis roœnie w okolicy przystanku nr 7, gdzie te¿ znajdziemy jeden okaz wiciokrzewu pomor-
skiego.

3.7.9. Moja Wola
Park wraz z pa³acem z 1852 roku, (rozbudowanym w latach 1895 i 1902-1903), w któ-

rym od 1949 do 1988 roku by³a szko³a leœna i oœrodek szkoleniowy, ma obecnie powierzchniê
oko³o 10 ha i jest pomnikiem przyrody. Œciany pa³acu s¹ pokryte oryginaln¹ korowin¹ dêbu
korkowego Quercus suber z Portugalii, uzupe³nion¹ korowin¹ naszych rodzimych dêbów.
Budowlê porastaj¹ pn¹cza ogromnych rozmiarów: bluszczu pospolitego, powojnika pn¹cego
Clematis vitalba i aktinidii ostrolistnej Actinidia arguta, która pochodzi z dalekiego wschodu.
Tu¿ przy pa³acu, po stronie wschodniej, rosn¹ pomnikowe cisy pospolite oraz bo¿odrzew
gruczo³owaty Ailanthus altissima.
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Najwiêcej okaza³ych drzew, w tym skupieñ starych dêbów szypu³kowych, znajduje siê
w parku na po³udniowy wschód od pa³acu. Na du¿ej polanie, przed g³ównym wejœciem
zwracaj¹ uwagê m³ode drzewka kilku gatunków jode³, du¿y okaz ja³owca pospolitego Juni-
perus communis oraz dwa klony pospolite odmiany Schwedlera z purpurowo-czerwonymi
liœæmi, na wiosnê wspaniale kontrastuj¹ce na tle œwie¿ej zieleni. W parku jest te¿ kilka
okaza³ych buków pospolitych, olsza czarna i d¹b czerwony, a z iglastych gatunków introdu-
kowanych – parê ¿ywotników olbrzymich, ¿ywotników zachodnich oraz cyprysik Lawsona.

Po stronie po³udniowo-zachodniej pa³acu znajduje siê zgrupowanie m³odych drzew
wœród których wyró¿niaj¹ siê: sumak octowiec, oliwnik w¹skolistny Eleagnus angustifolia,
jarz¹b szwedzki Sorbus intermedia, olsza zielona, sosna limba, i rosn¹cy w pobli¿u klon sre-
brzysty.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kilkadziesi¹t egzemplarzy drzewek obcych gatunków
rosn¹cych w tzw. arboretum szkolnym po stronie pó³nocno-zachodniej pa³acu. Podobnie jak
poprzednie zgrupowanie drzewek zosta³y one posadzone w okresie dzia³alnoœci Technikum
Leœnego (1951-1975). S¹ tutaj miêdzy innymi: jod³a jednobarwna, daglezja zielona w od-
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mianie sinej, cyprysik Lawsona, choina kanadyjska, tulipanowiec amerykañski, orzesznik
piêciolistkowy Carya ovata, orzesznik siedmiolistkowy C. laciniosa, korkowiec amurski Phello-
dendron amurense, wierzba migda³owa Salix triandra, klon tatarski Acer tataricum, pêcherz-
nica kalinolistna Physocarpus opulifolius, parczelina trójlistkowa Ptelea trifoliata, jarz¹b m¹cz-
ny Sorbus aria, oliwnik w¹skolistny Eleagnus angustifolia, g³óg szypu³kowy Crataegus pedi-
cellata, z³otokap Laburnum sp. i inne, ³¹cznie oko³o 30 gatunków.

Razem w ca³ym parku pobie¿na inwentaryzacja w 1999 roku wykaza³a istnienie mini-
mum 80 gatunków rodzimych i introdukowanych.

3.7.10. Inne parki podworskie
Inne parki podworskie maj¹ niewiele ciekawszych gatunków obcego pochodzenia. Oka-

za³e buki pospolite odmiany purpurowej wystêpuj¹ jeszcze w parkach we wsi: Pierstnica
Du¿a i Œwiebodów, klony jawory odmiany purpurowej – w Dziewiêtlinie, a d¹b b³otny –
w parku wsi Brzostowo.

Wszystkie parki podworskie s¹ nie tylko miejscem wystêpowania ró¿nych gatunków
drzew i krzewów ozdobnych. S¹ œladem sztuki ogrodniczej, kultury i bogactwa ich dawnych
w³aœcicieli. Parki s¹ te¿ ostoj¹ ró¿nych gatunków roœlin zielnych, owadów, a tak¿e ptaków.
Umo¿liwia to nie tylko sk³ad gatunkowy, lecz tak¿e wielopiêtrowa i ró¿nowiekowa struktura
drzewostanu, jak¹ rzadko spotyka siê w lasach zagospodarowanych.

Park w Mojej Woli. Fot. ER
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4. �wiat zwierz¹t

4.1. Bezkrêgowce

Fauna bezkrêgowców doliny Baryczy z racji
du¿ej powierzchni i ogromnego zró¿nicowania
œrodowisk jest bogata, jednak dot¹d nie prowa-
dzono kompleksowych badañ tej grupy zwie-
rz¹t. S¹ tylko prace obejmuj¹ce niektóre jed-
nostki taksonomiczne, np. wa¿ki w czêœci wiel-
kopolskiej, pijawki w czêœci dolnoœl¹skiej itp.

Z     miêczaków miêczaków miêczaków miêczaków miêczaków Molusca miejscami liczny bywa
œlimak winniczekœlimak winniczekœlimak winniczekœlimak winniczekœlimak winniczek Helix pomatia, podlegaj¹cy
czêœciowej ochronie (osobniki o œrednicy muszli
powy¿ej 30 mm). Na stawach opró¿nionych z wo-
dy jesieni¹ czêsto widoczne staj¹ siê du¿e ma³-
¿e. Pospolite na stawach s¹: szcze¿ujaszcze¿ujaszcze¿ujaszcze¿ujaszcze¿uja wielkawielkawielkawielkawielka
Anodonta cygnea i szcze¿uja pospolitaszcze¿uja pospolitaszcze¿uja pospolitaszcze¿uja pospolitaszcze¿uja pospolita A. ana-
tina, natomiast rzadkie – skójkaskójkaskójkaskójkaskójka malarzymalarzymalarzymalarzymalarzy Unio
pictorum i skójka zaostrzona.skójka zaostrzona.skójka zaostrzona.skójka zaostrzona.skójka zaostrzona. U. tumidus. Obie
skójki czêœciej wystêpuj¹ na ciekach. Wszystkie
ma³¿e, z wyj¹tkiem szcze¿uji pospolitej, s¹ chro-
nione. Z du¿ych skorupiaków skorupiaków skorupiaków skorupiaków skorupiaków Crustacea najpo-
spolitszy jest rak stawowyrak stawowyrak stawowyrak stawowyrak stawowy Astacus leptodacty-
lus, którego naj³atwiej mo¿na zobaczyæ podczas
od³owów ryb.

Liczne s¹ paj¹ki paj¹ki paj¹ki paj¹ki paj¹ki Araneida. Z gatunków chro-
nionych coraz czêœciej obserwuje siê tygrzykatygrzykatygrzykatygrzykatygrzyka
paskowanegopaskowanegopaskowanegopaskowanegopaskowanego Argyope bruennichi.

Z owadów owadów owadów owadów owadów Insecta w pewnych okresach
licznie pojawiaj¹ siê jêtkijêtkijêtkijêtkijêtki Ephemeroptera oraz
ochotkowateochotkowateochotkowateochotkowateochotkowate Chironomidae. Na uwagê zas³u-
guj¹ te¿ wa¿ki wa¿ki wa¿ki wa¿ki wa¿ki Odonata. Tylko ¿ywe okazy s¹
ró¿nokolorowe, co najlepiej mo¿na stwierdziæ,
ogl¹daj¹c je przez ma³¹ lornetkê np. 60x30. Pod-
czas ch³odnych dni s¹ mniej ruchliwe. Z najwiêk-
szych, a jednoczeœnie smuk³ych wa¿ek, wystê-
puj¹: ¿agnica wielka¿agnica wielka¿agnica wielka¿agnica wielka¿agnica wielka Aeschna grandis (ma tu-

�limak winniczek. Fot. ER

Kopuluj¹ce ³¹tki na li�ciu strza³ki wodnej na Pr¹dni. Fot. CT
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³ów i odw³ok czerwono-br¹zowe) oraz husarz husarz husarz husarz husarz Anax imperator (tu³ów i odw³ok niebieski).
Stosunkowo krêpy odw³ok posiadaj¹: wa¿ka czarnoplamawa¿ka czarnoplamawa¿ka czarnoplamawa¿ka czarnoplamawa¿ka czarnoplama Libellula quadrimaculata i wa¿kawa¿kawa¿kawa¿kawa¿ka
p³askobrzuchap³askobrzuchap³askobrzuchap³askobrzuchap³askobrzucha L. depressa. Na stawach mo¿na te¿ czêsto obserwowaæ ³¹tki³¹tki³¹tki³¹tki³¹tki Agrion i pa³¹t-pa³¹t-pa³¹t-pa³¹t-pa³¹t-
kikikikiki Lestes – ma³e, delikatne wa¿ki o niebieskich lub zielonych odw³okach. Nad strumieniami
latem s¹ spotykane œwitezianki. Samce œwitezianki dziewicyœwitezianki dziewicyœwitezianki dziewicyœwitezianki dziewicyœwitezianki dziewicy Calopteryx virgo maj¹ skrzyd³a
ca³e niebieskie, samice zaœ jasnobr¹zowe. U drugiego gatunku œwitezianki b³yszcz¹cejœwitezianki b³yszcz¹cejœwitezianki b³yszcz¹cejœwitezianki b³yszcz¹cejœwitezianki b³yszcz¹cej C.
splendens na skrzyd³ach samca widaæ szerokie, ciemnoniebieskie paski, skrzyd³a samic s¹
bezbarwne. Latem i jesieni¹ s¹ pospolite na stawach szablaki szablaki szablaki szablaki szablaki Sympetrum sp.

Brak dok³adniejszych danych na temat wszystkich gatunków owadów chronionych na
obszarze parku krajobrazowego. Np. w ró¿nych œrodowiskach wystêpuj¹ biegacze biegacze biegacze biegacze biegacze Carabus
sp. których stwierdzono co najmniej 10 gatunków. Tylko w œrodowisku leœnym wystêpuj¹
i to rzadko têcznik liszktêcznik liszktêcznik liszktêcznik liszktêcznik liszkarzarzarzarzarz Calosoma sycophanta i têcznik mniejszytêcznik mniejszytêcznik mniejszytêcznik mniejszytêcznik mniejszy C. inquisitor. Z trzmielitrzmielitrzmielitrzmielitrzmieli
Bombus sp., stwierdzono 6 gatunków ale udzia³ poszczególnych gatunków tych rodzin
wymaga badañ specjalistów.Z du¿ych chrz¹szczy najbardziej charakterystyczny jest kkkkkoziorógoziorógoziorógoziorógozioróg

dêboszdêboszdêboszdêboszdêbosz Cerambyx cerdo. Chocia¿ owa-
dy doskona³e mo¿na zobaczyæ tylko na
prze³omie czerwca i lipca, kiedy odby-
waj¹ siê ich gody, to œlady ¿erowania
jego du¿ych, ¿yj¹cych 3-4 lata larw wi-
doczne s¹ na wielu starych dêbach, kie-
dy odpada korowina z pni. Najczêœciej
atakowane s¹ drzewa, które rosn¹
w miejscach nas³onecznionych, na gro-
blach stawów i w niektórych parkach
podworskich.. W lasach bukowych
stwierdzono kozioroga bukowcakozioroga bukowcakozioroga bukowcakozioroga bukowcakozioroga bukowca C. sco-
polii. Bardzo rzadki jest jelonek rogaczjelonek rogaczjelonek rogaczjelonek rogaczjelonek rogacz
Lucanus cervus.

4.2. Krêgowce

4.2.1. Ryby Pisces
W stawach hodowlanych, rzekach i strumieniach ogó³em stwierdzono 34 gatunki ryb.

G³ównym gatunkiem w stawach jest karpkarpkarpkarpkarp Cyprinus carpio, w odmianach karp lustrzeñ oraz
mniej licznie – karp pe³no³uski. Poza nim s¹ hodowane niewielkie iloœci szczupakaszczupakaszczupakaszczupakaszczupaka Esox
lucius, linalinalinalinalina Tinca tinca, amura bia³egoamura bia³egoamura bia³egoamura bia³egoamura bia³ego Ctenopharyngodon idella, to³pygi bia³ejto³pygi bia³ejto³pygi bia³ejto³pygi bia³ejto³pygi bia³ej Hypophtal-
michthys molitrix, to³pygi pstrejto³pygi pstrejto³pygi pstrejto³pygi pstrejto³pygi pstrej Aristichtys nobilis, suma suma suma suma suma Silurus glanis i najmniej – sandaczasandaczasandaczasandaczasandacza
Stizostedion lucioperca. Poza wymienionymi gatunkami ryb pospolite s¹: p³oæp³oæp³oæp³oæp³oæ Rutilus rutilus,
karaœ srebrzystykaraœ srebrzystykaraœ srebrzystykaraœ srebrzystykaraœ srebrzysty Carassius auratus, okoñ okoñ okoñ okoñ okoñ Perca fluviatilis, jazgarzjazgarzjazgarzjazgarzjazgarz Gymnocephalus cernuus,
s³onecznicas³onecznicas³onecznicas³onecznicas³onecznica Leucaspius delineatus i ciernikciernikciernikciernikciernik Gasterosteus aculeatus. Rzadsze, tak¿e poza

Kozioróg dêbosz. Fot. ER
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stawami, s¹: leszcz leszcz leszcz leszcz leszcz Abramis brama, kr¹p kr¹p kr¹p kr¹p kr¹p Blice bjoercna, wzdrêgawzdrêgawzdrêgawzdrêgawzdrêga Scardinius erythrophthal-
mus, kie³bkie³bkie³bkie³bkie³b Gobio gobio, kozakozakozakozakoza Cobittis taenia, ró¿ankaró¿ankaró¿ankaró¿ankaró¿anka Rhodeus sericeus, karaœ (z³ocisty)karaœ (z³ocisty)karaœ (z³ocisty)karaœ (z³ocisty)karaœ (z³ocisty)
Carassius carassius, sumik sumik sumik sumik sumik Ictalurus nebulosus, œlizœlizœlizœlizœliz Orthrias barbatulus, piskorzpiskorzpiskorzpiskorzpiskorz Misgurnus
fossilis i miêtus miêtus miêtus miêtus miêtus Lota lota. Ten ostatni gatunek, dawniej pospolity, obecnie jest bardzo rzadki.
Bardzo rzadkie tak¿e s¹: wêgorz wêgorz wêgorz wêgorz wêgorz Anguilla anguilla (czasem spotykany w Baryczy poni¿ej
¯migrodu), kozakozakozakozakoza z³otaz³otaz³otaz³otaz³ota Sabanejevia aurata, uklejauklejauklejauklejaukleja Alburnus alburnus, pstr¹g potokowypstr¹g potokowypstr¹g potokowypstr¹g potokowypstr¹g potokowy
Salmo trutta fario (jego wystêpowanie w górnych odcinkach S¹siecznicy i w BrzeŸnicy wy-
maga potwierdzenia), jelecjelecjelecjelecjelec Leuciscus leuciscus, kleñkleñkleñkleñkleñ Leuciscus cephalus i jaŸjaŸjaŸjaŸjaŸ Leuciscus
idus (dawniej czêsty, dziœ nadzwyczaj rzadki). Natomiast czebaczek amurskiczebaczek amurskiczebaczek amurskiczebaczek amurskiczebaczek amurski Pseudorasbora
parva, zawleczony od pocz¹tku lat 90., mo¿e byæ na niektórych stawach doœæ liczny. Od lat
60. XX wieku wystêpuje te¿ bassbassbassbassbass s³onecznys³onecznys³onecznys³onecznys³oneczny Lepomis gibbosus.

Do     gatunków objêtych ochron¹ œcis³¹ nale¿¹: piskorz– stosunkowo czêsty w wodach
stoj¹cych i wolno p³yn¹cych, ró¿anka – doœæ liczna w œrodkowym i dolnym biegu rzeki Bary-
czy (tj. poni¿ej Milicza),) oraz koza z³ota – stwierdzona ostatnio tylko w Baryczy poni¿ej
¯migrodu. Ochron¹ czêœciow¹ s¹ objête: s³onecznica oraz œliz (nieliczny, wystêpuje tylko
w górnym biegu cieków).

4.2.2. P³azy Amphibia
Ogó³em stwierdzono 13 gatun-

ków p³azów; wszystkie chronione.
Najwczeœniej, bo ju¿ na prze³omie
marca i kwietnia, w stawach i bajo-
rach odzywaj¹ siê bulgocz¹cymi g³o-
sami doœæ liczne ¿aby moczarowe¿aby moczarowe¿aby moczarowe¿aby moczarowe¿aby moczarowe
Rana arvalis. Tak¿e w tym okresie ¿a-
bich godów w wodzie pojawia siê rororororo-----
pucha szarapucha szarapucha szarapucha szarapucha szara Bufo bufo, wydaj¹c po-
jedyncze chrumkania, oraz ¿aba traw-¿aba traw-¿aba traw-¿aba traw-¿aba traw-
nanananana Rana temporaria, zwana te¿ ¿ab¹
p³ow¹. W ciep³e dni, od koñca kwietnia pocz¹wszy, w zacisznych zatokach stawów s³ychaæ
kumkanie kkkkkumakumakumakumakumaków nizinnychów nizinnychów nizinnychów nizinnychów nizinnych Bombina bombina, a wieczorem daleko nios¹ siê chóry rzerzerzerzerze-----
kotek drzewnychkotek drzewnychkotek drzewnychkotek drzewnychkotek drzewnych Hyla arborea, naszych naj³adniejszych „zielonych ¿abek”. PóŸniej do³¹czaj¹
siê do nich zewsz¹d skrzecz¹ce ¿aby wodne¿aby wodne¿aby wodne¿aby wodne¿aby wodne Rana esculenta nieco rzadsze, ale wiêksze ¿aby¿aby¿aby¿aby¿aby
œmieszkiœmieszkiœmieszkiœmieszkiœmieszki R. ridibunda oraz najrzadsze i najmniejsze ¿aby¿aby¿aby¿aby¿aby jeziorkjeziorkjeziorkjeziorkjeziorkoweoweoweoweowe R. lessonae. W nocy,
gdy wymienione gatunki stopniowo milkn¹, us³yszeæ mo¿na wibruj¹ce g³osy rzadziej wystê-
puj¹cych ropuch zielonych ropuch zielonych ropuch zielonych ropuch zielonych ropuch zielonych Bufo viridis. Poza okresem godowym ropuchy zielone, a tak¿e
ropuchy szare i rzadsze od nich grzebiuszki ziemnegrzebiuszki ziemnegrzebiuszki ziemnegrzebiuszki ziemnegrzebiuszki ziemne Pelobates fuscus, ³atwiej napotkaæ
mo¿na na terenach bez wody, o glebie pulchnej, a nawet piaszczystej. Wtedy te¿, daleko od
stawów, na polach, ³¹kach, w ogrodach i lasach, pospolicie wystêpuje ¿aba trawna. Bardzo
podobna do niej ¿aba moczarowa wystêpuje w tym okresie w miejscach bardziej wilgotnych

Oczko wodne z ¿ab¹ moczarow¹. Fot. AB

4. �wiat zwierz¹t � 4.2. Krêgowce

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:1193



94

(np. groble miêdzy stawami).Nie wiadomo czy wystêpuje jeszcze ropucha paskówka ropucha paskówka ropucha paskówka ropucha paskówka ropucha paskówka Bufo
calamita. Z p³azów ogoniastych traszktraszktraszktraszktraszkaaaaa zwyczajnazwyczajnazwyczajnazwyczajnazwyczajna Triturus vulgaris a zw³aszcza traszktraszktraszktraszktraszkaaaaa
grzebieniastagrzebieniastagrzebieniastagrzebieniastagrzebieniasta T. cristatus s¹ obecnie bardzo rzadkie.

4.2.3. Gady Reptilia
Na stawach i przy ciekach wod-

nych najpospolitszy jest zaskronieczaskronieczaskronieczaskronieczaskroniec
Natrix natrix. Rzadziej wystêpuje bez-
noga jaszczurka – padalec padalec padalec padalec padalec Anguis
fragilis. W ró¿nych œrodowiskach,
czêsto bardzo suchych i piaszczy-
stych, doœæ pospolita jest jaszczurkajaszczurkajaszczurkajaszczurkajaszczurka
zwinkazwinkazwinkazwinkazwinka Lacerta agilis. Stosunkowo
rzadka jest jaszczurka ¿yworodnajaszczurka ¿yworodnajaszczurka ¿yworodnajaszczurka ¿yworodnajaszczurka ¿yworodna
L. vivipara, która wystêpuje w miej-
scach bardziej wilgotnych oraz ¿mi-¿mi-¿mi-¿mi-¿mi-
ja zygzakja zygzakja zygzakja zygzakja zygzakowatowatowatowatowataaaaa Vipera berus. Ta os-
tatnia wystêpuje niemal wy³¹cznie
w lasach. Wszystkie s¹ chronione.

4.2.4. Ptaki Aves
4.2.4.1. Ptaki lêgowe �rodowisk wodno-b³otnych

Najbardziej cenne dla ptaków s¹ du¿e stawy z wyspami trzcinowymi. S¹ one te¿
najpiêkniejsze i przypominaj¹ p³ytkie, eutroficzne jeziora. Do takich nale¿¹ nastêpuj¹ce
stawy: Stary i Jeleni III ko³o Radzi¹dza, Mewi Du¿y w kompleksie Ruda Su³owska, Czarny
Las w kompleksie Kroœnice, S³oneczny Górny, Grabownica oraz kilka innych w kompleksie
Stawno. Stawy te na ogó³ posiadaj¹ te¿ rozleg³e ³any szuwarów przy brzegu. Groble

w kompleksach Kroœni-
ce i Stawno s¹ zadrze-
wione. W czêœci wielko-
polskiej parku krajob-
razowego, najwiêksze
zbiorniki znajduj¹ siê
w gminie Przygodzice.
Ze wzglêdu na ich du¿e
znaczenie dla ptaków
w ca³oœci zas³uguj¹ na
ochronê, choæ najcen-
niejszym dla lêgów pta-
ków jest niewielki staw
– Trzcielin Nowy.

¯mija zygzakowata. Fot. ER

Staw Trzcielin Nowy w kompleksie Przygodzice. Fot. ER
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Malowniczo wygl¹daj¹ tak¿e stawy pog³êbiane w latach 60. Obecnie na ich licznych,
ale niezbyt du¿ych wyspach ziemnych zwykle rosn¹ drzewa lub krzewy. Powierzchnie szuwa-
rów s¹ niewielkie. Oprócz ptaków leœnych takie miejsca zasiedlaj¹ remizy i dziwonie. Z naj-
wiêkszych tego rodzaju zbiorników wodnych wymieniæ nale¿y: staw Niezgoda przy wsi o tej
samej nazwie, Górnik ko³o wsi Bartniki oraz niektóre stawy w kompleksie ¯eleŸniki. Do du-
¿ych akwenów posiadaj¹cych zarówno trzcinowe wyspy jak i suche, czêsto zadrzewione
wyspy ziemne, nale¿¹ cenne dziœ stawy: Andrzej, Golica i Gadzinowy Du¿y w kompleksie
Stawno oraz staw Stary ko³o wsi Radzi¹dz.

W koñcu lat 70. pog³êbiono kilka du¿ych zbiorników. Z nadmiaru ziemi formowano wów-
czas ogromne wyspy o p³askich wierzcho³kach. Takie istniej¹ do dziœ na stawach: Rudy ko³o
wsi Ruda ¯migrodzka, Grabówka Du¿a w kompleksie Ruda Su³owska oraz na obu stawach
S³upickich i na Jaskó³-
czym nr 5 w kompleksie
Stawno. Rozleg³e, p³askie
pryzmy ziemi, o ile nie s¹
zadrzewione, stosunko-
wo chêtnie zajmuj¹ ptaki
gniazduj¹ce w koloniach –
œmieszki i rybitwy rzeczne.

Podane poni¿ej dane
iloœciowe omawianych tu
gatunków ptaków po-
chodz¹ g³ównie z pocz¹t-
ku lat 90.

Œrodowisko szuwaro-
we, rzadziej pryzmy ziemi
bêd¹ce wyspami, to miejsce lêgów gêgawy gêgawy gêgawy gêgawy gêgawy Anser anser. W czêœci dolnoœl¹skiej Parku Kra-
jobrazowego „Dolina Baryczy” gniazduje od oko³o 300 do 600 par tych ptaków. Ponadto na
stawach w rejonie Janis³awic i Przygodzic w ostatnich latach stwierdzono lêgi dalszych 60-
80 par. Na ka¿dym z najwiêkszych stawów, gnieŸdzi siê co roku po kilkadziesi¹t par, a poza
tym na mniejszych zbiornikach – od kilku do kilkunastu par. Z ptaków wodnych gêgawy
przystêpuj¹ najwczeœniej do lêgów. Zdarza siê to czêsto ju¿ w pierwszych dniach marca gdy
tylko zniknie lód ze stawów,. Ich donoœne g³osy o¿ywiaj¹ wczesn¹ wiosn¹ doœæ puste jeszcze
stawy. Poszczególne pary wyszukuj¹ miejsca do lêgów i broni¹ ju¿ zajêtych. Rano i po po³u-
dniu z g³oœnym gêganiem lec¹ na okoliczne ³¹ki lub pola na ¿erowanie. Kiedy samica siedzi
na gnieŸdzie, g¹sior zwykle p³ywa w pobli¿u i alarmuje g³oœnym krzykiem, gdy grozi niebez-
pieczeñstwo. Po wykluciu siê piskl¹t od koñca marca ptaki nagle cichn¹, staj¹ siê jeszcze
bardziej ostro¿ne i skryte, co trwa a¿ do lata.

Wiosn¹, z pierwszymi gêgawami, mo¿na obserwowaæ ¿eruj¹ce na polach ¿urawie ¿urawie ¿urawie ¿urawie ¿urawie Grus
grus. Pojedyncze pary to zwykle ptaki lêgowe. Oba ptaki, kiedy s¹ zaniepokojone, wydaj¹

Gniazdo gêgawy z pisklêtami. Fot. ER
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g³osy w duecie. Liczbê lêgowych ptaków
szacuje siê dziœ na oko³o 50 par, z czego 1/3
zak³ada gniazda na trudno dostêpnych œród-
leœnych mokrad³ach, a 2/3 na obrze¿ach naj-
wiêkszych stawów, na turzycowiskach lub
w rzadkiej trzcinie. W Kotlinie ¯migrodzkiej,
jak równie¿ w wielkopolskiej czêœci parku kra-
jobrazowego przewa¿a liczba par gniazduj¹-
ca poza stawami, w g³êbi lasu, natomiast
w czêœci dolnoœl¹skiej Kotliny Milickiej, wiê-
cej par wyprowadza lêgi w obrêbie istniej¹-
cych stawów. Ptaki sw¹ obecnoœæ zdradzaj¹
piêknym, donoœnym hejna³em, zw³aszcza
wczeœnie rano. Poza lêgowymi ¿urawiami co
najmniej kilkadziesi¹t ptaków nielêgowych
koczuje od wiosny do lata na turzycowiskach
i ³¹kach. ¯eruj¹ te¿ na oziminach, gdzie
w okresie przelotów obserwowano zgrupo-
wania licz¹ce ponad 100 osobników.

Prawie ka¿dy staw z szuwarami okupu-
j¹ pary lêgowych ³abêdzi niemych ³abêdzi niemych ³abêdzi niemych ³abêdzi niemych ³abêdzi niemych Cygnus olor. Liczba lêgowych ³abêdzi wzros³a z jednej
pary tu¿ po II wojnie œwiatowej do ponad 100 par. Ponadto na najwiêkszych stawach
przebywa po kilkaset ptaków nielêgowych, które latem siê pierz¹. Ca³¹ wiosnê mo¿na
obserwowaæ lêgowe ³abêdzie broni¹ce swego terytorium. Samce przepêdzaj¹ osobniki in-

nych par ³abêdzi, a nawet p³ywaj¹ce
w pobli¿u gêgawy.

Przybywa na stawach ³abêdzi³abêdzi³abêdzi³abêdzi³abêdzi
krzykliwych krzykliwych krzykliwych krzykliwych krzykliwych Cygnus cygnus. Obec-
nie 1-2 pary na stawach milickich
usi³uj¹ wyprowadziæ lêgi, nie zawsze
skutecznie. Nielêgowe pary i niewiel-
kie stadka tych ptaków spotyka siê
prawie ca³y rok. W okresie wêdrówek
staj¹ siê coraz liczniejsze. Gatunek ten
zwraca na siebie uwagê donoœnym
g³osem.

Z najwiêkszych ptaków drapie¿-
nych doœæ rzadko obserwuje siê biebiebiebiebie-----
lika lika lika lika lika Haliaeetus     albicilla. Orze³ ten po-
luje na stawach, natomiast swe du¿e

Gniazdo ¿urawia na stawie Golica. Fot. ER

£abêd� niemy na gnie�dzie. Fot. ER
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gniazda buduje na wierzcho³kach najwy¿szych drzew w g³êbi trudno dostêpnych lasów.
Czêœciej jest obserwowany na stawach jesieni¹, kiedy pojawiaj¹ siê m³ode, koczuj¹ce ptaki
tego gatunku. Zdarzaj¹ siê wtedy zgrupowania kilkunastu ptaków na jednym stawie.

Jedynym ptakiem z rzêdu drapie¿nych, który buduje gniazda w trzcinach, jest b³otniakb³otniakb³otniakb³otniakb³otniak
stawowy stawowy stawowy stawowy stawowy Circus aeruginosus. Od pocz¹tku kwietnia doros³e ptaki mo¿na obserwowaæ siê
nad stawami, kiedy tokuj¹ lub
znosz¹ materia³ na gniazdo.
Imponuj¹cy jest lot tokowy
samca na du¿ych wysoko-
œciach i jego ewolucje po-
wietrzne przy opadaniu ptaka
w dó³. Gatunek ten by³ do nie-
dawna nies³usznie têpiony jako
szkodliwy. W rzeczywistoœci sa-
miec ³owi g³ównie ma³e gryzo-
nie na polach, odlatuj¹c od
gniazda czêsto na kilka kilome-
trów. Z kolei samica poluje
w obrêbie stawów, nie do-
puszczaj¹c do nadmiernego
rozmno¿enia siê ³ysek i perkozów. B³otniak pe³ni te¿ rolê sanitarn¹, wy³awiaj¹c z wody mar-
twe ryby, kiedy trudno o inny pokarm. Maksymalna liczba par lêgowych wynosi 160-170.

Ptakiem szuwarów jest b¹k b¹k b¹k b¹k b¹k Botaurus stellaris – krewniak czapli. Tylko dziêki istnieniu
rozleg³ych ³anów trzciny liczba terytorialnych samców mo¿e siêgaæ 50-90. Ustalono to, licz¹c
wiosn¹ „bucz¹ce” na stawach samce. Trudno zobaczyæ ptaka doros³ego, a jeszcze trudniej
znaleŸæ jego gniazdo. Samce odzywaj¹ siê w trzcinach niskim, ale donoœnym g³osem, najczê-
œciej po zachodzie, a zw³aszcza przed wschodem s³oñca od godziny 2 do 4.

Sporadycznie, bo raz na kilka lat, gnieŸdzi siê w szuwarach czapla purpurowa czapla purpurowa czapla purpurowa czapla purpurowa czapla purpurowa Ardea
purpurea – gatunek po³udniowy. Jest doœæ trudna do odró¿nienia w locie od pospolitej czapli
siwej. Prawie ka¿dego roku pojedyncze osobniki widywane by³y na stawach ZR Radzi¹dz,
Ruda Su³owska i Stawno. Natomiast liczna jest czapla siwa  czapla siwa  czapla siwa  czapla siwa  czapla siwa Ardea cinerea. Wielkoœæ i loka-
lizacja kolonii lêgowych w dolinie Baryczy jest zmienna Na przyk³ad, od po³owy lat 80. przez
lat kilkanaœcie istnia³a kolonia w rejonie stawów ko³o Przygodzic, w lesie Pardalin, a kolonia
w lesie ko³o wsi Bartków na zachód od ¯migrodu trwa³a ponad 70 lat. Przez kilkanaœcie lat
czaple gniazdowa³y w trzcinach na stawie Mewi Du¿y. Obecnie istniej¹ kolonie lêgowe tych
ptaków tylko na stawach Jeleni I i Górnik, wraz z kormoranami. Pojedyncze osobniki czapli
siwej, ¿eruj¹ce w rozproszeniu, widuje siê na wielu stawach prawie przez ca³y rok (z wyj¹t-
kiem okresu zimowego).

Powa¿niejszym szkodnikiem w hodowli karpia mo¿e byæ kormoran kormoran kormoran kormoran kormoran Phalacrocorax carbo.
Liczba nielêgowych osobników kormorana wzrasta³a w dolinie Baryczy stopniowo od po-

Pisklêta b³otniaka stawowego. Fot. ER
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cz¹tku lat 70. XX wieku, a¿ dosz³o do powstania
populacji lêgowej. Obecnie, oprócz ptaków z ko-
lonii na stawie Górnik i Jeleni I, w dolinie Baryczy
przebywa do kilkuset ptaków nielêgowych. Za-
równo czapla siwa jak i kormoran s¹ legalnie od-
strzeliwane od lipca do odlotu.

Pospolitymi gatunkami, gnie¿d¿¹cymi siê na
stawach s¹ ³yski ³yski ³yski ³yski ³yski Fulica atra oraz kaczki: g³og³og³og³og³o-----

Kormorany w kolonii lêgowej na stawie Jelenim. Fot. ER

Pisklêta krzy¿ówki na gnie�dzie. Fot. ER

£yska na gnie�dzie w otoczeniu
kwitn¹cej rzepichy ziemnowodnej. Fot. ER
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wienka wienka wienka wienka wienka Aythya ferina, czernica  czernica  czernica  czernica  czernica A. fuligula i krzkrzkrzkrzkrzy¿ówka y¿ówka y¿ówka y¿ówka y¿ówka Anas platyrhynchos..... Krakwa Krakwa Krakwa Krakwa Krakwa Anas
strepera jest mniej liczna. Najrzadziej stwierdza siê lêgowego p³askonosa  p³askonosa  p³askonosa  p³askonosa  p³askonosa Anas     clypeata,
cyrankêcyrankêcyrankêcyrankêcyrankê A. querquedula, podgorza³kê podgorza³kê podgorza³kê podgorza³kê podgorza³kê Aythya nyroca i g¹go³a g¹go³a g¹go³a g¹go³a g¹go³a Bucephala     clangula.

Na stawach rybnych doliny Baryczy wystêpuj¹ cztery gatunki perkozów: gnie¿d¿¹ce siê
zwykle pojedynczo, perkperkperkperkperkoz rdzawoszyi oz rdzawoszyi oz rdzawoszyi oz rdzawoszyi oz rdzawoszyi Podiceps grisegena i perkperkperkperkperkozek ozek ozek ozek ozek Tachybaptus     ruficollis
oraz tak¿e w koloniach – perkozperkozperkozperkozperkoz
dwuczuby dwuczuby dwuczuby dwuczuby dwuczuby Podiceps cristatus
i zausznik zausznik zausznik zausznik zausznik P.     nigricollis. Zw³asz-
cza ten ostatni, niewielki owa-
do¿erny gatunek, zak³ada gniaz-
da w obrêbie kolonii œmieszek
lub rybitw czarnych. W przypad-
ku niew³aœciwego poziomu
wody, nieodpowiedniej roœlinno-
œci wodnej, a przede wszystkim
przy braku mew broni¹cych ak-
tywnie kolonii, zauszniki przeno-
sz¹ siê na inne miejsca lub rezy-
gnuj¹ z lêgów. Liczba gniazd w jednej kolonii mo¿e wynosiæ do 200, ale dawniej gatunek ten
by³ jeszcze liczniejszy. Zauszniki obecnie regularnie gniazduj¹ na stawach w okolicach DroŸ-
dziêcina. Widowiskowe toki mo¿na obserwowaæ na wiosnê u perkoza dwuczubego i rdzawo-
szyjego. Liczebnoœæ tego drugiego gatunku na stawach milickich uleg³a w ostatnich latach
znacznemu zmniejszeniu, jedynie
na stawie Wydymacz ko³o An-
tonina zachowa³a siê doœæ sta-
bilna populacja 6-8 (wyj¹tkowo
do 11) par lêgowych. Wszystkie
gatunki perkozów wydaj¹ spe-
cyficzne g³osy, z których najbar-
dziej charakterystyczne to r¿¹co-
kwicz¹cy g³os tokowy perkoza
rdzawoszyjego i wibruj¹ce, perli-
ste g³osy niewielkiego perkozka.

G³ównie g³osami zdradzaj¹
swoj¹ obecnoœæ w szuwarach
chruœciele, takie jak: wodnik wodnik wodnik wodnik wodnik Rallus aquaticus, zielonkazielonkazielonkazielonkazielonka Porzana parva i kokoszka wodnakokoszka wodnakokoszka wodnakokoszka wodnakokoszka wodna
Gallinula chloropus. U tych gatunków odzywaj¹ siê czêsto obie p³cie. Najczêœciej mo¿na
us³yszeæ najpospolitszego z nich wodnika, zw³aszcza w ciep³e, bezwietrzne i parne wiosen-
ne wieczory. Wystêpuje on w liczbie do kilkunastu par na ka¿dym z najwiêkszych stawów.
Tylko na niektórych stawach stwierdzono lêgowe zielonki, a kokoszka wodna, (zwana te¿
kurk¹ wodn¹), choæ pospolita, zawsze wystêpuje w rozproszeniu.

Perkoz rdzawoszyi na gnie�dzie. Fot. MG

Zausznik i pisklêta �mieszki na gnie�dzie. Fot. ER

4. �wiat zwierz¹t � 4.2.4. Ptaki Aves

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:1199



100

Stawy i ich otoczenie z bogat¹ roœlinnoœci¹, zasiedlaj¹ te¿ drobne ptaki œpiewaj¹ce.
Ma³o znanymi, a interesuj¹cymi gatunkami s¹: brzêczkbrzêczkbrzêczkbrzêczkbrzêczka a a a a Locustella luscinioides, strumiestrumiestrumiestrumiestrumie-----
niówka niówka niówka niówka niówka L. fluviatilis i œwierszczak œwierszczak œwierszczak œwierszczak œwierszczak L. naevia. Pod wzglêdem g³osu i wygl¹du podobne s¹ do
siebie. Ich g³osy kojarz¹ siê z prawdziwymi œwierszczami – owadami, a us³yszeæ je mo¿na
najczêœciej wieczorem oraz w nocy. Tylko brzêczka, gatunek wschodni, wystêpuje tam, gdzie
roœnie trzcina w du¿ych ³anach. Natomiast strumieniówka zajmuje zaroœla wierzbowe, na
brzegu stawów oraz nad Barycz¹, a tak¿e podmok³e mozaikowate olszyny w lasach ¿mi-
grodzkich. Z kolei œwierszczak przebywa na otwartych powierzchniach, w wysokich trawach.

Ich krewniacy, trzciniak trzciniak trzciniak trzciniak trzciniak Acrocephalus arundinaceus, trzcinniczek trzcinniczek trzcinniczek trzcinniczek trzcinniczek A. scirpaceus, rokit-rokit-rokit-rokit-rokit-
niczka niczka niczka niczka niczka A. schoenobaenus i ³ozówka³ozówka³ozówka³ozówka³ozówka A. palustris,,,,, to ptaki ³atwiejsze do obserwacji. Od po-
cz¹tku maja s³ychaæ na stawach g³oœne, powtarzane „ryba-ryba-rak-rak...” trzciniaka, którym

wyró¿nia siê spoœród œpiewu innych
ptaków. Mniejszy od niego trzcinniczek,
równie¿ szarobr¹zowy, jest bardzo licz-
ny, np. na jednym hektarze trzciny mo¿e
byæ 10-15 par lêgowych. Jego œpiew
jest niezbyt g³oœny i powtarzany
w szybszym rytmie. Trudniej rozpoznaæ
po g³osach ³ozówkê i rokitniczkê. Oba
te gatunki przebywaj¹ czêœciej w za-
krzaczonym terenie, nad rowami i na
obrze¿ach zbiorników wodnych. W po-
dobnym œrodowisku doœæ liczny jest
potrzospotrzospotrzospotrzospotrzos Emberiza schoeniclus.

W latach siedemdziesi¹tych zna-
leziono pierwsze gniazda dziwonii dziwonii dziwonii dziwonii dziwonii Car-

podacus erythrinus, której dwuletnie i starsze samce maj¹ g³owê i pierœ czerwon¹. Ptaki
wyró¿niaj¹ siê melodyjnym, krótkim gwizdem. Jest to gatunek liczny na wschodzie Polski,
natomiast na zachodzie zwiêksza sw¹ liczebnoœæ stopniowo od pocz¹tku XX wieku, wystê-
puj¹c w dolinach rzecznych. W dolinie Baryczy najwiêcej œpiewaj¹cych samców obserwowa-
no na groblach stawów kompleksu Stawno (od kilkadziesi¹t do blisko 50), oraz ko³o ¯eleŸnik
i Przygodzic (po oko³o 20-30). W ostatnich latach stwierdzono spadek jej liczebnoœci.

Interesuj¹cym ptakiem zadrzewionych grobli i wysp jest remiz remiz remiz remiz remiz Remiz pendulinus. Buduje
misternie plecione gniazda, zawieszone na koñcach ga³¹zek wierzb lub brzóz, najczêœciej nad
lustrem wody. Jego liczebnoœæ w dolinie Baryczy mo¿e siê wahaæ od 100 do 200 par lêgowych.

Na uwagê zas³uguj¹ dwa gatunki s³owików. Do niedawna wystêpowa³ tu tylko s³owik s³owik s³owik s³owik s³owik
rdzawy rdzawy rdzawy rdzawy rdzawy Luscinia megarhynchos – gatunek zachodni. W latach siedemdziesi¹tych zagnieŸ-
dzi³ siê s³owik szarys³owik szarys³owik szarys³owik szarys³owik szary L. luscinia, pochodz¹cy ze wschodu, który w pewnych okresach by³ doœæ
liczny. Na przyk³ad, w najlepiej zbadanym kompleksie Stawno-Grabownica obserwowano
do 20 s³owików szarych i do 10 rdzawych (dane z 1986 roku), ale w ostatnich latach znów

Trzciniak przy gnie�dzie. Fot. ER
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jego liczebnoœæ zmala³a. S³owik szary wystêpuje g³ównie w pobli¿u ³¹k, nad rzek¹ Barycz,
natomiast s³owik rdzawy woli miejsca bardziej suche, np. wzd³u¿ drogi publicznej z Milicza do
wsi Grabownica, w pobli¿u osiedli ludzkich i w parkach wiejskich. Œpiewy s³owików s¹ ogól-
nie znane, ale rozró¿nianie obu gatunków nie jest ³atwe, poniewa¿ niektóre s³owiki szare
naœladuj¹ œpiew s³owików rdzawych.

Ogó³em na stawach z ³anami szuwarów i starymi groblami mo¿na napotkaæ od 15 do 30
gatunków ptaków lêgowych zwi¹zanych ze œrodowiskiem wodnym, nie licz¹c innych gatun-
ków typowych dla zadrzewieñ, na przyk³ad sikor i pokrzewek.

Ca³kowicie przebudowany staw, o nowych groblach, w pierwszym roku po remoncie
zalewany jest tylko czêœciowo wod¹. Ods³oniête, piaszczyste dno zwabia sieweczki rzecznesieweczki rzecznesieweczki rzecznesieweczki rzecznesieweczki rzeczne
Charadrius dubius, które zak³adaj¹ trudne do zauwa¿enia gniazda na go³ym piasku. Siewecz-
ki, które s¹ wielkoœci skowronka,
zwracaj¹ uwagê g³osem zaniepoko-
jenia, gdy cz³owiek znajdzie siê w po-
bli¿u. Ptaki te gnie¿d¿¹ siê te¿ na in-
nych stawach o piaszczystym dnie,
kiedy przez ca³¹ wiosnê pozostaj¹ one
bez wody. Gatunek nieliczny, stwier-
dzany w liczbie do kilkudziesiêciu par
w ca³ej dolinie Baryczy.

W podobnych warunkach, na
dnie stawów bez wody, gnieŸdzi siê
doœæ rzadka dziœ czajka czajka czajka czajka czajka Vanellus va-
nellus. Wybiera jednak miejsca bar-
dziej ¿yzne, które zarastaj¹ po pew-
nym czasie nisk¹ traw¹. Ten gatunek
wystêpuje g³ównie na wilgotnych ³¹kach. Dawniej by³ bardzo pospolitym ptakiem, ostatnio
w zwi¹zku z zaprzestaniem koszenia i wypasania ³¹k, jej liczebnoœæ drastycznie spad³a.

Piaszczyste wyspy na nape³nionych stawach s¹ czasem miejscem lêgowym doœæ rzad-
kiej rybitwy rzecznej rybitwy rzecznej rybitwy rzecznej rybitwy rzecznej rybitwy rzecznej Sterna hirundo. Kolonie do kilkudziesiêciu gniazd istnia³y dawniej na
stawie Grabówka ko³o wsi Grabówka, na stawie Gadzinowym ko³o Godnowa, na stawach
ko³o ¯ele¿nik i Janis³awic. Obecnie istniej¹ kolonie na nastêpuj¹cych stawach: S³upicki
w kompleksie Stawno, Rudy ko³o wsi Ruda ¯migrodzka, Antoni ko³o ¯eleŸnik oraz w rejonie
Przygodzic. Pokrewna rybitwa czarna rybitwa czarna rybitwa czarna rybitwa czarna rybitwa czarna Chlidonia niger buduje gniazda tylko na p³ytkiej wo-
dzie, w rzadkich szuwarach, na p³ywaj¹cych ko¿uchach roœlinnoœci wodnej. Dawniej istnia³y
jej kolonie po kilkadziesi¹t gniazd. Dziœ przewa¿nie kilkanaœcie, a wyj¹tkowo tylko kilkadzie-
si¹t gniazd bywa na stawach ko³o wsi Lêdziny, DroŸdziêcin i osady Grabek. Kolonie po
kilkadziesi¹t gniazd zdarzaj¹ siê doœæ regularnie na stawach ko³o Przygodzic.

Zwiêkszy³a natomiast swoj¹ liczebnoœæ mewa œmieszka mewa œmieszka mewa œmieszka mewa œmieszka mewa œmieszka Larus ridibundus. Dawniejsze
kolonie, w rzadkich szuwarach, liczy³y do kilkuset gniazd, a dzisiaj maj¹ po 1500 do 2500,

Rybitwa czarna na gnie�dzie. Fot. ER
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wyj¹tkowo 4000 gniazd. Ta-
kie kolonie istniej¹ na suchych
pryzmach ziemi kilku zaledwie
stawów. Obecnie najwiêksza
kolonia lêgowa œmieszek znaj-
duje siê na wspomnianym ju¿
stawie Rudy. Jest rzecz¹ cie-
kaw¹, ¿e w koloniach œmie-
szek na wyspach gnie¿d¿¹ siê
w du¿ym zagêszczeniu kaczki:
pospolite krzy¿ówki, g³owienki
i czernice, a tak¿e nieliczne
podgorza³ki i krakwy. Ich gniaz-
da znajduj¹ siê nieraz w odleg³oœci kilku metrów od siebie i czêsto dochodzi do tzw. zniesieñ
mieszanych – miêdzygatunkowych. Samica jednego gatunku dok³ada kilka w³asnych jaj do
gniazda samicy innego gatunku. S¹ to zjawiska ciekawe, nie poznane jeszcze dok³adnie.

Dla stawów i ich okolic charakterystyczne s¹ jaskó³ki. Na stromych, podmytych przez
fale brzegach wysp trafiaj¹ siê kolonie brzegówek brzegówek brzegówek brzegówek brzegówek Riparia riparia. W jednej kolonii mo¿e byæ
od kilkunastu do kilkuset gniazd – norek. Ptaki ³owi¹ owady nad wod¹. Inny gatunek,
oknówka oknówka oknówka oknówka oknówka Delichon urbica, tak¿e mo¿e tworzyæ du¿e skupienia gniazd po³o¿onych w miejsco-
woœciach usytuowanych w pobli¿u stawów. Natomiast dymówkdymówkdymówkdymówkdymówka a a a a Hirundo rustica, która
gniazduje wewn¹trz budynków, nie tworzy tak licznych skupieñ lêgowych, jednak w liczbie
kilkuset lub wiêcej osobników regularnie nocuje w trzcinach na ka¿dym wiêkszym komplek-
sie stawów, zw³aszcza w okresie wêdrówek. Najwiêksze skupiska noclegowe dymówek,
siêgaj¹ce oko³o 2000 osobników, obserwowano w koñcu sierpnia na stawie Trzcielin Wielki
ko³o Przygodzic (P. Dolata – informacja ustna). Trzcinowe wyspy s¹ te¿ miejscem noclegu
wielkich stad szpaków szpaków szpaków szpaków szpaków Sturnus vulgaris.

W skarpach wysp lub
nad ciekami, wykopuje
nory gnie¿d¿¹cy siê w du-
¿ym rozproszeniu zimoro zimoro zimoro zimoro zimoro-----
dek dek dek dek dek Alcedo atthis. Jego li-
czebnoœæ waha siê w gra-
nicach od 20 do 45 par
w ca³ej dolinie Baryczy.
Wykrycie ptaka u³atwia
znajomoœæ jego piskliwe-
go g³osu, którym odzywa
siê w chwili zrywania do
lotu.

Mewa �mieszka w koloni. Fot. ER

Dymówki przed jesiennym odlotem. Fot. ER
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Podsumowuj¹c, na przebudowanych stawach, pozbawionych szuwarów, obserwowaæ
mo¿na 10-15 gatunków ptaków zwi¹zanych z wod¹. Poza tym na stawach bez wody,
w czasie przelotów wiosennych i jesiennych, mo¿na obserwowaæ szereg gatunków z rzêdu
siewkowych, które opisano w oddzielnym rozdziale.

4.2.4.2. Ptaki lêgowe �rodowisk le�nych
W lasach gnieŸdzi siê szereg gatunków zagro¿onych. S¹ to nieliczne du¿e ptaki, wyma-

gaj¹ce rozleg³ych, zacisznych starodrzewi, o które coraz trudniej. Poza wymienionym ju¿
¿urawiem i bielikiem, kilkanaœcie par bocianów czarnych bocianów czarnych bocianów czarnych bocianów czarnych bocianów czarnych Ciconia nigra buduje du¿e gniazda
na najgrubszych konarach wiekowych dêbów. W ostojach lêgowych bielików oraz bocianów
czarnych wyznaczono strefy ochrony œcis³ej, w których zakazuje siê melioracji, wznoszenia
obiektów p³osz¹cych ptaki a przede wszystkim wycinania drzew w promieniu 200 metrów
od gniazda (u bielika) lub 100 m (u bociana czarnego). Ponadto, dla zachowania spokoju
w okresie lêgów, od 1 stycznia do 31 lipca (dla bielika) lub od 1 marca do 31 sierpnia (dla
bociana czarnego) istnieje ca³kowity zakaz wstêpu
do ostoi w promieniu 500 metrów, okreœlaj¹cym roz-
miar strefy ochrony czêœciowej. Granice tej ostatniej
s¹ zwykle prowadzone wzd³u¿ wydzieleñ, linii od-
dzia³owych lub dróg leœnych. Bieliki poluj¹ na sta-
wach, gdzie naj³atwiej je obserwowaæ, zw³aszcza
jesieni¹, natomiast bociany czarne ¿eruj¹ na brzegu
p³ytkich stawów, na stawach bez wody oraz na
³¹kach i rowach œródleœnych.

W lasach, w pobli¿u stawów, gnie¿d¿¹ siê kkkkka-a-a-a-a-
nie czarne nie czarne nie czarne nie czarne nie czarne Milvus migrans, dawniej lêgowe w licz-
bie do kilkunastu par. Obecnie ich liczebnoœæ spad³a
na korzyœæ kani rudej kani rudej kani rudej kani rudej kani rudej M. Milvus. Dla obu gatunków
kañ równie¿ wyznacza siê strefy ochronne. Te smu-
k³e ptaki drapie¿ne z rozwidlonym ogonem, mo¿na
doœæ czêsto obserwowaæ kiedy poluj¹ na ³¹kach.
Najpospolitszym ptakiem drapie¿nym jest myszomyszomyszomyszomyszo-----
³ó³ó³ó³ó³ów w w w w Buteo buteo, którego naj³atwiej mo¿na zoba-
czyæ kr¹¿¹cego nad polami uprawnymi, jak wypa-
truje zdobyczy, g³ównie norników. Ptaki te s¹ bardzo
zmienne w upierzeniu. Warto im siê przygl¹daæ do-
k³adniej, gdy¿ do myszo³owa podobny jest ma³o zna-
ny trzmielojad trzmielojad trzmielojad trzmielojad trzmielojad Pernis     apivorus, doœæ pospolity w dolinie Baryczy, a ¿yj¹cy w podobnym œro-
dowisku. Trudnym do obserwacji jest jastrz¹b jastrz¹b jastrz¹b jastrz¹b jastrz¹b Accipiter gentilis, bo z wyj¹tkiem toków nie
ma w zwyczaju kr¹¿yæ w powietrzu na wzór myszo³owa. Ma natomiast charakterystyczny
donoœny g³os. Jest ptakiem osiad³ym i liczba jego nie przekracza prawdopodobnie kilkunastu

Myszo³ów. Fot. ER

4. �wiat zwierz¹t � 4.2.4. Ptaki Aves

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12103



104

par lêgowych. O wiele rzadszy jest krogulec krogulec krogulec krogulec krogulec A. nisus. Jesieni¹ zjawiaj¹ siê jeszcze osobniki
z pó³nocy i powstaje wra¿enie, ¿e gatunek ten jest pospolity. Z rzêdu sów pospolity na
obszarach leœnych, przerywanych przestrzeniami otwartymi, jest puszczyk puszczyk puszczyk puszczyk puszczyk Strix aluco. Nato-
miast uszatkauszatkauszatkauszatkauszatka Asio otus wystêpuje tylko miejscami, g³ównie na skraju kompleksów leœnych
i zadrzewieñ œródpolnych.

Do interesuj¹cych gatunków leœnych ptaków nale¿¹: dziêcio³ czarnydziêcio³ czarnydziêcio³ czarnydziêcio³ czarnydziêcio³ czarny Dryocopus     mar-
tius, lelek lelek lelek lelek lelek Caprimulgus europaeus i siniak siniak siniak siniak siniak Columba oenas. Niezbyt liczne, wystêpuj¹ na
ogó³ w rozproszeniu. S¹ te¿ doœæ trudne do zauwa¿enia, jednak ka¿dy z nich posiada charak-
terystyczny g³os, nios¹cy siê daleko. Najrzadziej mo¿na us³yszeæ g³os tokowy lelka, gdy¿ ptak
ten jest aktywny tylko w ciep³e noce czerwcowe, a przebywa w lasach sosnowych, na
styku upraw i starszych drzewostanów. Oprócz siniaka, charakterystycznym gatunkiem la-
sów bukowych jest mucho³ówka ma³a mucho³ówka ma³a mucho³ówka ma³a mucho³ówka ma³a mucho³ówka ma³a Ficedula parva, której do kilkunastu œpiewaj¹cych
samców stwierdzono na Wzgórzu Joanny i w okolicach. Pokrewna mucho³ówkmucho³ówkmucho³ówkmucho³ówkmucho³ówka ¿a³obna a ¿a³obna a ¿a³obna a ¿a³obna a ¿a³obna F.
hypoleuca jest doœæ pospolita. Chêtnie zajmuje skrzynki lêgowe tak¿e w drzewostanach
iglastych. Jej najwy¿sze zagêszczenie lêgowe stwierdzono w rezerwacie „Wydymacz”. Tam
te¿ regularnie pojawia siê mucho³ówk mucho³ówk mucho³ówk mucho³ówk mucho³ówka bia³oszyja a bia³oszyja a bia³oszyja a bia³oszyja a bia³oszyja F. albicollis. Ostatnio doœæ liczny sta³ siê
kruk kruk kruk kruk kruk Corvus corax.

4.2.4.3. Ptaki lêgowe ³¹k i innych terenów otwartych
Od czasu, gdy Barycz zosta³a uregulowana i obwa³owana, a poziom wód gruntowych

obni¿y³ siê, po³o¿one w jej okolicy ³¹ki s¹ doœæ suche. Nawet sporadyczne wylewy rzeki, przy
piaszczystym pod³o¿u, nie powoduj¹ zabagnieñ, gdy¿ po sp³ywie wody grunt szybko obsy-
cha. W zwi¹zku z tym wszêdzie nast¹pi³ drastyczny spadek liczby dawniej licznych czajek czajek czajek czajek czajek
i kszyków kszyków kszyków kszyków kszyków Gallinago gallinago. Z odcinka miêdzy Bartnikami a ¯migrodem wycofa³y siê rycykirycykirycykirycykirycyki
Limosa limosa i krwawodzioby krwawodzioby krwawodzioby krwawodzioby krwawodzioby Tringa totanus. Pojedyncze pary rycyków i krwawodziobów
próbuj¹ jeszcze gnieŸdziæ siê w ró¿nych miejscach na ³¹kach w okolicy stawów lub nad
Barycz¹, a tak¿e na spuszczonych stawach. Doœæ regularnie s¹ te¿ obserwowane w okresie
lêgowym na ³¹kach ko³o ¯migrodu, na po³udnie od wsi Wilkowo i sporadycznie na wschód
od wsi S³awoszowice.

Na wilgotnych, zagospodarowanych ³¹kach i pastwiskach tylko w niektórych miejscach
gniazduje œwiergotek ³¹kowy  œwiergotek ³¹kowy  œwiergotek ³¹kowy  œwiergotek ³¹kowy  œwiergotek ³¹kowy Anthus pratensis, który czêœciej jest jednak obserwowany
g³ównie podczas wêdrówek. Natomiast pokl¹skwa pokl¹skwa pokl¹skwa pokl¹skwa pokl¹skwa Saxicola rubetra ostatnio sta³a siê wy-
raŸnie liczniejsza w zwi¹zku z pojawieniem siê rozleg³ych ugorów, poros³ych z rzadka krzewa-
mi. Jej krewniak, kl¹skawkakl¹skawkakl¹skawkakl¹skawkakl¹skawka S. torquata od pocz¹tku lat 90. jest obserwowana regularnie
choæ bardzo nielicznie.

Stosunkowo ³atwo nad ³¹kami mo¿na obserwowaæ ptaki drapie¿ne. W okolicznych
lasach, poza lêgowymi, pospolitymi myszo³owami i jastrzêbiami, rzadkimi kaniami czarnymi,
kaniami rudymi, w okresie przelotów mo¿na regularnie obserwowaæ b³otniakib³otniakib³otniakib³otniakib³otniaki ³¹kowe³¹kowe³¹kowe³¹kowe³¹kowe Circus
pygargus, rzadziej b³otniaki zbo¿oweb³otniaki zbo¿oweb³otniaki zbo¿oweb³otniaki zbo¿oweb³otniaki zbo¿owe C. cyaneus a sporadycznie nawet orliki krzykliweorliki krzykliweorliki krzykliweorliki krzykliweorliki krzykliwe
Aquila pomarina.
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Na oddzielne omówienie zas³uguj¹ ptaki ³¹k odolanowskichptaki ³¹k odolanowskichptaki ³¹k odolanowskichptaki ³¹k odolanowskichptaki ³¹k odolanowskich. Obszar ten wyró¿nia uni-
katowoœæ œrodowisk, które rozci¹gaj¹ siê na obszarze kilku tysiêcy hektarów na wschód od
szosy Bartniki – Wróbliniec, pomiêdzy dop³ywami Baryczy: z prawej – rzek¹ Kuroch, a z lewej
– kana³em Œwieca. Tylko w czêœci zachodniej tych ³¹k, na oko³o 1250 hektarach powierzchni
w 1994 roku, kiedy poziom wody gruntowej by³ wysoki, obserwacje A. CZAPULAKA wykaza³y
55 gatunków lêgowych ptaków, w tym blisko 27 zwi¹zanych ze œrodowiskiem wodnym
i podmok³ym. Z lêgowych stwierdzono miêdzy innymi 12 odzywaj¹cych siê samców derka-derka-derka-derka-derka-
cza cza cza cza cza Crex crex, oko³o 80 par czajkiczajkiczajkiczajkiczajki, do 30 par kszykakszykakszykakszykakszyka, oko³o 50 par rycykaycykaycykaycykaycyka, oko³o 16 par
krwawodzioba krwawodzioba krwawodzioba krwawodzioba krwawodzioba oraz wiele innych, rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Wzd³u¿ rowów
i kana³ów liczne by³y potrzospotrzospotrzospotrzospotrzos i rokitniczkarokitniczkarokitniczkarokitniczkarokitniczka, nieco mniej zanotowano ³ozówki³ozówki³ozówki³ozówki³ozówki. Na ca³ej po-
wierzchni doœæ licznie wystêpowa³y: œwiergotek ³¹kœwiergotek ³¹kœwiergotek ³¹kœwiergotek ³¹kœwiergotek ³¹kowyowyowyowyowy, pliszkpliszkpliszkpliszkpliszka ¿ó³ta a ¿ó³ta a ¿ó³ta a ¿ó³ta a ¿ó³ta Motacilla flava, pokl¹-pokl¹-pokl¹-pokl¹-pokl¹-
skwaskwaskwaskwaskwa i œwierszczak.œwierszczak.œwierszczak.œwierszczak.œwierszczak. Obserwacje ornitologów z innych miejsc ³¹k odolanowskich, tak¿e z czêœci
wschodniej, miêdzy Odolanowem a Przygodzicami, potwierdzaj¹ ich du¿e znaczenie dla pta-
ków. Jednak warunkiem koniecznym jest odpowiednio wysoki poziom wód gruntowych oraz
umiarkowane u¿ytkowanie rolnicze tych ³¹k. W ostatnich latach, w zwi¹zku z postêpuj¹cym
wysychaniem, zaorywaniem lub ugorowaniem ³¹k, liczba gatunków i par lêgowych ptaków
wodno-b³otnych tych ³¹k uleg³a znacznemu zmniejszeniu.

W okresie wêdrówek,wiosn¹ na ³¹kach odolanowskich zatrzymuj¹ siê „na popas” du¿e
stada gêsi zbo¿owych Anser fabalis, natomiast czêœciej jesieni¹ mo¿na obserwowaæ tu
ró¿ne gatunki ptaków drapie¿nych. Z kolei zim¹, w czêœci œrodkowej tych ³¹k koncentruj¹ siê
myszo³owy w³ochate myszo³owy w³ochate myszo³owy w³ochate myszo³owy w³ochate myszo³owy w³ochate Buteo lagopus.....

4.2.4.4. Liczebno�æ pospolitych ptaków lêgowych
Wyniki badañ iloœciowych metod¹ kartograficzn¹ w niektórych œrodowiskach Parku Krajo-

brazowego „Dolina Baryczy” na wybranych powierzchniach (jak w nawiasie) s¹ nastêpuj¹ce:
W rezerwacie „Olszyny Niezgodzkierezerwacie „Olszyny Niezgodzkierezerwacie „Olszyny Niezgodzkierezerwacie „Olszyny Niezgodzkierezerwacie „Olszyny Niezgodzkie” (o powierzchni ok.74 ha), z mozaik¹ 60-90 let-

nich drzewostanów i 10-20 letnich m³odników w 1991 roku (wyniki tylko czterech liczeñ)
stwierdzono 32 (36 – z ptakami regularnie zalatuj¹cymi na powierzchniê) gatunków w za-
gêszczeniu 34 par/10ha. Gatunkami najliczniejszymi by³y: pierwiosnek – 5 par/10 ha, ziêba
i kapturka (pokrzewka czarno³bista) – po 3 pary/10 ha, bogatka, piecuszek, rudzik, modrasz-
ka i cierniówka – po 2 pary/10 ha. Z charakterystycznych dla tego œrodowiska gatunków
wymieniæ nale¿y: sikorê ubog¹, strumieniówkê, ¿urawia, samotnika (brodŸca samotnego)
i s³onkê.

W olszynach ko³o Grabówkiolszynach ko³o Grabówkiolszynach ko³o Grabówkiolszynach ko³o Grabówkiolszynach ko³o Grabówki (22 ha), licz¹cych 60-85 lat w 1994 roku wystêpowa³o 18
(25) gatunków w zagêszczeniu 58 par/10 ha.Do najliczniejszych nale¿a³y: rudzik i ziêba – po
8 par, pierwiosnek i strzy¿yk – po 6, kapturka, szpak i bogatka po 5 par/10 ha.

W rezerwacie „Radzi¹dz”rezerwacie „Radzi¹dz”rezerwacie „Radzi¹dz”rezerwacie „Radzi¹dz”rezerwacie „Radzi¹dz” (8,25 ha), w 200 letnim drzewostanie dêbowo-grabowym
z domieszk¹ buka i lipy w 1991 roku stwierdzono 14 gatunków ptaków, z których najliczniej-
sze by³y w kolejnoœci: szpak, ziêba, modraszka, bogatka i kowalik. Podobnie jak w „Olszy-
nach Niezgodzkich” teren kontrolowano wiosn¹ tylko czterokrotnie.
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W d¹browie ko³o wsi Kaszowod¹browie ko³o wsi Kaszowod¹browie ko³o wsi Kaszowod¹browie ko³o wsi Kaszowod¹browie ko³o wsi Kaszowo (oko³o 33 ha) o wieku oko³o 80 lat, w 1978 roku
wystêpowa³o 25 gatunków w zagêszczeniu oko³o 37par/10ha. Najliczniejsze by³y: szpak –
8, ziêba – 4, bogatka, modraszka i œwistunka leœna – po 3 pary/10 ha.

W d¹browach ko³o wsi Wa³kowad¹browach ko³o wsi Wa³kowad¹browach ko³o wsi Wa³kowad¹browach ko³o wsi Wa³kowad¹browach ko³o wsi Wa³kowa (23 ha) licz¹cych 120 lat w 1991 roku naliczono 23
(26) gatunków w zagêszczeniu 61 par/10 ha. Najbardziej liczne by³y: szpak – 13, ziêba – 8,
rudzik – 6 par/10 ha, oraz bogatka, modraszka i œwistunka leœna po 4 pary/10 ha.

W rezerwacie „rezerwacie „rezerwacie „rezerwacie „rezerwacie „Wzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze Joanny””””” (24 ha), gdzie w latach 1991-92 ros³o 70% buka 120-
160 lat i 30% dêba 125 letniego stwierdzono 20 (24) gatunki w zagêszczeniu 29-30 par/10 ha.
Najliczniejsze by³y: ziêba – 6, modraszka – 4-5, szpak – 2-10, bogatka i œwiergotek drzewny –
po 2-3 pary/10 ha. Gatunki charakterystyczne dla buczyn to siniak i mucho³ówka ma³a.

W buczynie ni¿owej ko³o wsi Lasowicebuczynie ni¿owej ko³o wsi Lasowicebuczynie ni¿owej ko³o wsi Lasowicebuczynie ni¿owej ko³o wsi Lasowicebuczynie ni¿owej ko³o wsi Lasowice (22 ha) ze 120-140 letnimi drzewostanami
buka w roku 1994 by³o 18 (21) gatunków ptaków lêgowych w zagêszczeniu 21 par/10ha.
Do najliczniejszych nale¿a³y: ziêba, bogatka i kowalik.

Liczenia ptaków w borach sosnowychw borach sosnowychw borach sosnowychw borach sosnowychw borach sosnowych na dwu powierzchniach po 10 ha ka¿da, w la-
tach 1972-73 wykaza³y 17-22 gatunków w zagêszczeniach 25-27 par/10 ha (w lesie 70
letnim, bez podszytu) i 41 par/10 ha (w starszym o 10-20 lat lesie z podszytem). Najliczniej-
szymi ptakami by³y: œwiergotek drzewny – do 7 par, bogatka i ziêba – po 3 pary.

W starym parku w Mili-parku w Mili-parku w Mili-parku w Mili-parku w Mili-
czu, przy Zespole czu, przy Zespole czu, przy Zespole czu, przy Zespole czu, przy Zespole Szkó³ Przy-Szkó³ Przy-Szkó³ Przy-Szkó³ Przy-Szkó³ Przy-
rodniczychrodniczychrodniczychrodniczychrodniczych, z licznymi gatunka-
mi drzew i krzewów, o struktu-
rze wielopiêtrowej, w czêœciach
przylegaj¹cych do miasta o po-
wierzchni 11 ha (ze stadionem
sportowym) i 10 ha (miêdzy uli-
c¹ Su³owska a Alej¹ Piastów)
w latach 1978 i 1979 stwier-
dzono po 35 gatunków ptaków,
w zagêszczeniu 117-132 par/
10ha. Najliczniejsze by³y: szpak

– 28-32 par, ziêba – 10-11, mazurek – 5-20, bogatka – 7-8, pierwiosnek – 6-9, kapturka –
5-7, modraszka – 4-5, s³owik rdzawy, kos, œpiewak i gajówka (pokrzewka ogrodowa) – po
3-4 par/10 ha.

Na wilgotnych ³¹kach koœnych ko³o wsi Marchwiskawilgotnych ³¹kach koœnych ko³o wsi Marchwiskawilgotnych ³¹kach koœnych ko³o wsi Marchwiskawilgotnych ³¹kach koœnych ko³o wsi Marchwiskawilgotnych ³¹kach koœnych ko³o wsi Marchwiska (120 ha), w 1992 roku, stwier-
dzono 13 gatunków, w zagêszczeniu 13 par/10 ha. Do najliczniejszych nale¿a³y: œwiergotek
³¹kowy – 4 pary oraz pokl¹skwa, skowronek polny i potrzos – po 2 pary/10 ha.

Ptaki pól uprawnych ko³o Miliczapól uprawnych ko³o Miliczapól uprawnych ko³o Miliczapól uprawnych ko³o Miliczapól uprawnych ko³o Milicza (60 ha) w latach 1978-79 to 8 gatunków w zagêsz-
czeniu oko³o 7 par/10 ha, gdzie najliczniejszym by³ skowronek – 4 pary/10 ha, nastêpnie
w kolejnoœci: potrzeszcz – 1 para, pliszka ¿ó³ta, czajka i ³ozówka – po 0,3-0,4 pary/10 ha.

Drozd �piewak na gnie�dzie. Fot. ER

4. �wiat zwierz¹t � 4.2.4. Ptaki Aves

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12106



107

4.2.4.5. Przeloty ptaków
Dziêki licznym zbiornikom wodnym w dolinie Baryczy naj³atwiej jest obserwowaæ przeloty

du¿ych ptaków wodnych i b³otnych. Od pocz¹tku lipca czêœciej staj¹ siê widoczne czapleczapleczapleczapleczaple
siwesiwesiwesiwesiwe, które czatuj¹ na ryby zwykle w rozproszeniu. Ka¿dej jesieni pojawiaj¹ siê te¿ czapleczapleczapleczapleczaple
bia³ebia³ebia³ebia³ebia³e Egretta alba. Ró¿ne gatunki kaczek przebywaj¹ ca³ymi dniami na stawach. Osobniki
przelotne z regu³y zatrzymuj¹ siê na wiêkszych stawach, dlatego dobrze jest je ogl¹daæ przez
lunetê o powiêkszeniu np. 30-krotnym, poniewa¿ ³atwiej dostrzec wtedy gatunki rzadkie,
najbardziej atrakcyjne dla obserwatorów ptaków. Najliczniejsze s¹ tu krzy¿ówkikrzy¿ówkikrzy¿ówkikrzy¿ówkikrzy¿ówki, g³owienkig³owienkig³owienkig³owienkig³owienki
i czerniceczerniceczerniceczerniceczernice – w stadach od kilkuset do tysi¹ca i wiêcej ptaków na jednym stawie. Jesieni¹
stada kaczek, zw³aszcza krzy¿ówek, s¹ wiêksze ni¿ wiosn¹. Zdarzaj¹ siê te¿, na niektórych
stawach, prawie jednogatunkowe stada (licz¹ce do kilkuset osobników) p³askonosap³askonosap³askonosap³askonosap³askonosa, kra-kra-kra-kra-kra-
kwykwykwykwykwy, cyraneczki cyraneczki cyraneczki cyraneczki cyraneczki Anas crecca lub œwistuna  œwistuna  œwistuna  œwistuna  œwistuna A. penelope. CyrankiCyrankiCyrankiCyrankiCyranki, g¹go³yg¹go³yg¹go³yg¹go³yg¹go³y i ro¿eñcero¿eñcero¿eñcero¿eñcero¿eñce Anas
acuta p³ywaj¹ zwykle rozproszone. Na przedwioœniu w wielu miejscach widuje siê stadka
nurogêsi nurogêsi nurogêsi nurogêsi nurogêsi Mergus merganser, nieraz w liczbie ponad 100 osobników, natomiast bielaczki bielaczki bielaczki bielaczki bielaczki
Mergus albellus widywane s¹ tylko po kilka osobników.

Dzikie gêsi ¿eruj¹ na
polach i ³¹kach; wiosn¹
i póŸn¹ jesieni¹ zwykle
na oziminach, a po ¿ni-
wach – na œcierniskach.

Poza gêgaw¹gêgaw¹gêgaw¹gêgaw¹gêgaw¹, któ-
ra po okresie lêgowym
i pierzeniu siê od pocz¹t-
ku lipca ³¹czy siê w sta-
da, od po³owy wrzeœnia
i w paŸdzierniku zjawiaj¹
siê du¿e stada gêsi zbogêsi zbogêsi zbogêsi zbogêsi zbo-----
¿owych. ¿owych. ¿owych. ¿owych. ¿owych. Jedno stado
mo¿e liczyæ nawet 4000
osobników. Czêsto towa-
rzysz¹ im stadka gêsi bia³oczelnych gêsi bia³oczelnych gêsi bia³oczelnych gêsi bia³oczelnych gêsi bia³oczelnych A. albifrons, nieraz licz¹ce ponad 100 osobników. Uwa¿-
na obserwacja takich stad przez lunetê pozwala ³atwiej wykryæ zdarzaj¹ce siê ostatnio
czêœciej bernikle bia³olice bernikle bia³olice bernikle bia³olice bernikle bia³olice bernikle bia³olice Branta leucopsis lub inne bardzo rzadkie gatunki.

Gêsi pas¹ siê najczêœciej na terenach otwartych z du¿ymi ³anami upraw, gdzie maj¹
dooko³a dobr¹ widocznoœæ. Czêsto jest to daleko od stawów. S¹ to pola uprawne miêdzy
Radzi¹dzem a Gatk¹, obszary wokó³ Osieka lub dalej na po³udnie, nastêpnie miêdzy Brzezin¹
Su³owsk¹ a Wêgrzynowem albo dalej na pó³noc, w okolicach wsi Szkaradowo. Gêsi mo¿na
spotkaæ równie¿ na polach wokó³ wsi Guzowice, miêdzy Zdunami a Krotoszynem (zw³aszcza
miêdzy Rochami a Baszkowem), na wschód od G¹dkowic oraz w okolicach wsi Kolêda
i Bartniki.

Stada gêgaw na stawie S³upickim Starym. Fot. ER
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Gêsi mog¹ te¿ zatrzymywaæ siê w pobli¿u stawów, o ile znajd¹ odpowiednie miejsca do
¿erowania. Do takich nale¿¹ pola uprawne na zachód od stawu Stary, na wschód od stawu
Mewi Du¿y, na zachód i wschód od stawu Grabownica, na wschód od stawu Andrzej oraz na
polach uprawnych i ³¹kach wokó³ stawów ko³o Przygodzic. W okresie wêdrówek du¿e stada
dzikich gêsi regularnie zatrzymuj¹ siê w ró¿nych miejscach wspomnianych wczeœniej ³¹k
odolanowskich.

Wieczorem ptaki zlatuj¹ siê na najwiêksze stawy. Gdy ¿eruj¹ w pobli¿u stawów, mog¹
na nie wracaæ tak¿e w ci¹gu dnia, zwykle w godzinach po³udniowych. Je¿eli du¿y staw ma
daleko od brzegu p³ytkie miejsca lub wyspy, gêsiom na noclegowiskach towarzysz¹ ¿urawie¿urawie¿urawie¿urawie¿urawie.
Jesienny przelot tych ptaków obserwuje siê od po³owy wrzeœnia niemal do koñca listopada,
ale najwiêcej osobników notuje siê w paŸdzierniku. Wtedy na przyk³ad, do kilkuset ¿urawi
zatrzymuje siê na nocleg na najwiêkszych stawach. Obserwacja jesiennych zlotów gêsi
i ¿urawi od zachodu s³oñca a¿ do zmroku stwarza niezapomniane wra¿enie, potêgowane
jeszcze specyficznymi i donoœnymi g³osami tych ptaków.

Najwiêksze noclegowiska gêsi znajduj¹ siê zwykle na nastêpuj¹cych stawach: Trzcielin
Wielki i Murzynowy 2 ko³o Przygodzic, Jasny Dolny ko³o wsi Potasznia, Grabownica, S³onecz-
ny Górny i S³oneczny Dolny w kompleksie Stawno, Mewi Du¿y przy wsi Brzezina Su³owska,
Stary i Jeleni III ko³o wsi Radzi¹dz.

Najbardziej ró¿norodn¹ gatunkowo grup¹ s¹ jednak ptaki z rzêdu siewkowychsiewkowychsiewkowychsiewkowychsiewkowych Chara-
driiformes. Z poœród nich szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê gatunki z podrzêdu siew-siew-siew-siew-siew-
kowcówkowcówkowcówkowcówkowców Charadrii. Pojawiaj¹ siê one wiosn¹, a przede wszystkim jesieni¹ na stawach, na
których opada poziom wody. ¯yzne dno stawów stanowi dla nich namiastkê wybrze¿y
morskich, na których od tysiêcy lat ptaki te zatrzymuj¹ siê podczas wêdrówek. Na stawach
milickich pojawianie siê siewkowców jest œciœle zwi¹zane z gospodark¹ ryback¹. Jesieñ to
pora po³owów ryb. Stawy s¹ opró¿niane z wody od po³owy wrzeœnia, a w³aœciwie od³owy
ryb rozpoczynaj¹ siê zwykle na pocz¹tku paŸdziernika. Aby opró¿niæ z wody staw o powierzchni
200-300 ha, musz¹ up³yn¹æ dwa, trzy tygodnie, zale¿nie od liczby otwartych mnichów.
Z ma³ych stawów woda mo¿e ju¿ sp³yn¹æ po kilku dniach, a stopniowo ods³aniane, muliste
dno stawu dzia³a wabi¹co na ptaki. Linia styku cofaj¹cej siê wody z dnem stawu jest
najlepszym miejscem do ¿erowania, tu jest najwiêcej bezkrêgowców wodnych dostêpnych
dla brodŸców, siewek, biegusów, bekasów i kulików. Ka¿da z wymienionych grup podrzêdu
siewkowców ma swe specyficzne miejsce ¿erowania, na przyk³ad brodŸce i kuliki, o d³u¿-
szych nogach, ¿eruj¹ w p³ytkiej wodzie, bekasy, czajki i siewki – na œwie¿o ods³oniêtym dnie
stawu, a sieweczki – zwykle na miejscach ju¿ prawie suchych.

Wiosn¹ tylko niektóre stawy s¹ bez wody. Na zupe³nie suchym stawie, pozostaj¹cym
bez wody przez zimê, zatrzymuje siê niewiele ptaków. Najlepsze warunki ¿erowania istniej¹,
podobnie jak jesieni¹, w okresie opró¿niania zbiorników z wody w celu przeniesienia ryb obsa-
dowych z mniejszych do wiêkszych stawów. Wiosn¹ na stawach milickich przelot siewkow-
ców jest wyraŸny od pocz¹tku kwietnia do po³owy maja. Szereg gatunków nosi ju¿ wtedy
szatê godow¹, co u³atwia ich rozpoznanie. W warunkach wielkich stawów milickich do
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obserwacji tych ptaków wskazane jest posiadanie odpowiedniej jakoœci lunety na statywie.
Podczas wieloletnich liczeñ tych ptaków na przelotach, dot¹d stwierdzono 35 gatun-

ków. Ka¿dy gatunek ma okreœlony czas przelotu, a w nim szczyt pojawu, kiedy jest najwiêcej
osobników danego gatunku. Trzeba podkreœliæ, ¿e obraz przelotu tych ptaków na stawach
milickich nie jest pe³ny. Obecnoœæ siewkowców zale¿y g³ównie od pory opró¿niania stawów
z wody. Z tego powodu na ogó³ niewiele jest letnich obserwacji tych ptaków.

Wiosn¹ najliczniej przelatuj¹: batalionbatalionbatalionbatalionbatalion Philomachus pugnax, ³êczak³êczak³êczak³êczak³êczak Tringa glareola i ry-ry-ry-ry-ry-
cykcykcykcykcyk, a liczniejsze ni¿ jesieni¹ s¹ te¿ samotniksamotniksamotniksamotniksamotnik Tringa ochropus, kwokkwokkwokkwokkwokacz acz acz acz acz T. nebularia i krwa-krwa-krwa-krwa-krwa-
wodzióbwodzióbwodzióbwodzióbwodziób. Liczniej jesieni¹ ni¿ wiosn¹ pojawiaj¹ siê: kszykkszykkszykkszykkszyk, biegus zmiennybiegus zmiennybiegus zmiennybiegus zmiennybiegus zmienny Calidris alpina oraz
brodziec œniadybrodziec œniadybrodziec œniadybrodziec œniadybrodziec œniady Tringa erythropus. W zasadzie tylko jesieni¹ zatrzymuje siê na stawach
siewnicasiewnicasiewnicasiewnicasiewnica Pluvialis squatarola i biegus malutkibiegus malutkibiegus malutkibiegus malutkibiegus malutki Calidris minuta, natomiast biegusbiegusbiegusbiegusbiegus ma³yma³yma³yma³yma³y C.
temminckii pojawia siê czêœciej wiosn¹, w maju.

Ró¿na jest wielkoœæ stad poszczególnych gatunków, np. samotnik wystêpuje pojedyn-
czo. Niewiele wiêcej bywa brodŸca piskliwegobrodŸca piskliwegobrodŸca piskliwegobrodŸca piskliwegobrodŸca piskliwego Actitis hypoleucos, krwawodzioba i kwoka-
cza. Po kilkadziesi¹t osobników licz¹ zwykle stadka bekasów, biegusów zmiennych, batalio-
nów, ³êczaków i rycyków. Niekiedy obserwowano jednak stada licz¹ce kilkaset osobników
batalionów, ³êczaków, a ostatnio tak¿e brodŸców œniadych.

Specyficzne s¹ g³osy siewkowców. Niektóre gatunki odzywaj¹ siê donoœnie i bardzo
melodyjnie. Jesieni¹ zwracaj¹ na siebie uwagê g³osami wabi¹cymi brodziec œniady, kwokacz
i siewnica. Wiosn¹, gdy ptaki lec¹ce na pó³noc, takie jak brodziec œniady, krwawodziób,
kwokacz, ³êczak i rycyk zatrzymuj¹ siê u nas na odpoczynek, odzywaj¹ siê czêsto g³osami
tokowymi.

Ptaki z podrzêdu mewowce Lari nad stawami ³atwo zauwa¿yæ. Z przelotnych mew
regularnie pojawia siê w koñcu kwietnia i w pierwszej po³owie maja mewa ma³amewa ma³amewa ma³amewa ma³amewa ma³a Larus
minutus (w stadkach do kilkudziesiêciu sztuk), a jesieni¹ – tak¿e mewa pospolitamewa pospolitamewa pospolitamewa pospolitamewa pospolita L. canus,
obserwowana w zgrupowaniach nawet ponad 100 osobników, zw³aszcza ko³o Przygodzic.
Stopniowo zwiêksza siê liczba obserwowanych ka¿dego roku mew srebrzystychmew srebrzystychmew srebrzystychmew srebrzystychmew srebrzystych L. argenta-
tus a tak¿e mew bia³og³owychmew bia³og³owychmew bia³og³owychmew bia³og³owychmew bia³og³owych L. cachinnans.

Poza opisanymi w tekœcie gatunkami nale¿y jeszcze wymieniæ:

1. Inne pospolite ptaki lêgowe (w tym gatunki z rozdz. 4.2.4.4):

Bocian bia³y Ciconia ciconia
Kuropatwa Perdix perdix
Ba¿ant Phasianus colchicus
Grzywacz Columba palumbus
Sierpówka Streptopelia decaocto
Turkawka S. turtur
Kuku³ka Cuculus canorus
Jerzyk Apus apus

Krêtog³ów Jynx torquilla
Dziêcio³ zielonosiwy Picus canus
Dziêcio³ zielony P. viridis
Dziêcio³ du¿y Dendrocopos major
Dziêcio³ œredni D. medius
Dziêcio³ek D. minor
Lerka Lullula arborea
Skowronek Alauda arvensis
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Œwiergotek drzewny Anthus trivialis
Pliszka siwa Motacilla alba
Strzy¿yk Troglodytes troglodytes
Pokrzywnica Prunella modularis
Rudzik Erithacus rubecula
Kopciuszek Phoenicurus ochruros
Pleszka P. phoenicurus
Kos Turdus merula
Kwiczo³ T. pilaris
Œpiewak T. philomelos
Paszkot T. viscivorus
Zaganiacz Hippolais icterina
Jarzêbatka Sylvia nisoria
Pieg¿a S. curruca
Cierniówka S. communis
Kapturka S. atricapilla
Gajówka S. borin
Œwistunka Phylloscopus sibilatrix
Pierwiosnek P. collybita
Piecuszek P. trochilus
Mysikrólik Regulus regulus
Zniczek R. ignicapillus
Mucho³ówka szara Muscicapa striata
W¹satka Panurus biarmicus
Raniuszek Aegithalos caudatus
Sikora uboga Parus palustris
Czarnog³ówka P. montanus

Czubatka P. cristatus
Sosnówka P. ater
Modraszka P. caeruleus
Bogatka P. major
Kowalik Sitta europaea
Pe³zacz leœny Certhia familiaris
Pe³zacz ogrodowy C. brachydactyla
Wilga Oriolus oriolus
G¹siorek Lanius collurio
Srokosz L. excubitor
Sójka Garrulus glandarius
Sroka Pica pica
Kawka Corvus monedula
Gawron C. frugilegus
Wrona siwa C. corone
Wróbel Passer domesticus
Mazurek P. montanus
Ziêba Fringilla coelebs
Kulczyk Serinus serinus
Dzwoniec Carduelis chloris
Szczygie³ C. carduelis
Makol¹gwa Acanthis cannabina
Grubodziób Coccothraustes

coccothraustes
Trznadel Emberiza citrinella
Ortolan E. hortulana
Potrzeszcz Miliaria calandra

2. Gatunki lêgowe nielicznie lub rzadko wystêpuj¹ce:

B¹czek Ixobrychus minutus
He³miatka Netta rufina
Pustu³ka Falco tinnunculus
Kobuz F. subbuteo
Przepiórka Coturnix coturnix
Sieweczka obro¿na Charadrius hiaticula
S³onka Scolopax rusticola
Kulik wielki Numenius arquata
Rybitwa bia³ow¹sa Chlidonias hybridus

Rybitwa bia³oskrzyd³a Ch. leucopterus
P³omykówka Tyto alba
PójdŸka Athene noctua
Dudek Upupa epops
Dzierlatka Galerida cristata
Œwiergotek polny Anthus campestris
Pliszka górska Motacilla cinerea
Bia³orzytka Oenanthe oenanthe
Gil Pyrrhula pyrrhula
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3. Inne gatunki nielêgowe regularnie przelatuj¹ce:

Jemio³uszka Bombycilla garrulus
DroŸdzik Turdus iliacus
Jer Fringilla montifringilla
Czy¿ Carduelis spinus
Czeczotka C. Flammea
Krzy¿odziób œwierkowy Loxia curvirostra

£abêdŸ czarnodzioby Cygnus columbianus
Bernikla bia³olica Branta leucopsis
Rybo³ów Pandion haliaetus
Drzemlik Falco columbarius
Sokó³ wêdrowny F. peregrinus
Siewka z³ota Pluvialis apricaria

Podsumowuj¹c, na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” w czêœci dolnoœl¹-
skiej stwierdzono ogó³em 277 gatunków ptaków, w tym 169 lêgowych. Natomiast w czêœci
wielkopolskiej parku, wed³ug informacji ustnej grupy „Zausznik” z Przygodzic, dot¹d wykaza-
no 260 gatunków.

W samym rezerwacie „Stawy Milickie” stwierdzono 257 gatunków ptaków, w tym 137
regularnie lêgowych i 17 sporadycznie lub dawniej lêgowych. Z ptaków lêgowych blisko 60
gatunków to ptaki wodno-b³otne. Wiele z nich osi¹ga znaczn¹ liczebnoœæ, której przyk³ady
podano przy opisie wa¿niejszych gatunków ptaków. Pozosta³e gatunki to ptaki leœne, polne,
³¹kowe oraz ptaki zadrzewieñ. Rezerwat ma tak¿e du¿e znaczenie dla ptaków w okresie
wêdrówek wiosn¹ i jesieni¹. Ponadto takie ptaki wodne, jak: ³abêdzie, gêgawy i kilka ga-
tunków kaczek, gromadz¹ siê tak¿e w okresie póŸnej wiosny i latem na najwiêkszych sta-
wach rezerwatu w celu wymiany piór. S¹ to tzw. pierzowiska.

4.2.5. Ssaki Mammalia
Na opisywanym terenie stwierdzono 56 gatunków ssaków. Z owado¿ernych wystêpu-

j¹: je¿ zachodni i wschodnije¿ zachodni i wschodnije¿ zachodni i wschodnije¿ zachodni i wschodnije¿ zachodni i wschodni Erinaceus europaeus, E. concolor, kretkretkretkretkret Talpa europaea, ryjówkryjówkryjówkryjówkryjówkaaaaa
aksamitnaaksamitnaaksamitnaaksamitnaaksamitna Sorex araneus i mniej od niej liczna ryjówka malutkaryjówka malutkaryjówka malutkaryjówka malutkaryjówka malutka S. minutus. Ryjówki s¹
najliczniejsze na zacienionych groblach, w lasach ³êgowych i olsach. Tam te¿ jest pospolity
rzêsorek rzeczekrzêsorek rzeczekrzêsorek rzeczekrzêsorek rzeczekrzêsorek rzeczek Neomys fodiens, którego równie¿ mo¿na spotkaæ przy brzegach stawów.
Natomiast rzadki jest zêbie³ek karliczekzêbie³ek karliczekzêbie³ek karliczekzêbie³ek karliczekzêbie³ek karliczek Crocidura suaveolens, który jest najczêœciej obser-
wowany w s¹siedztwie osiedli ludzkich. Wszystkie s¹ chronione, podobnie jak nietoperze.

Jednym z najwiêkszych nietoperzy jest nocek du¿ynocek du¿ynocek du¿ynocek du¿ynocek du¿y Myotis myotis, poluj¹cy na obrze¿ach
osiedli ludzkich, gdzie s¹ jego kolonie rozrodcze. Jedna z wiêkszych kolonii znajduje siê w w
Tomaszkowie (70 nietoperzy) i Niesu³owicach (37 nietoperzy). Gatunek ten mo¿e odbywaæ
doœæ dalekie wêdrówki. Dla przyk³adu samica nocka du¿ego zaobr¹czkowana 30.01.1984
w twierdzy w Dobrošovie, w Czechach, zosta³a znaleziona w koloni w Tomaszkowie 15.06.1985
(informacja ustna A. Furmankiewicz). Rzadkie s¹: nocek Nattereranocek Nattereranocek Nattereranocek Nattereranocek Natterera M. nattereri oraz noceknoceknoceknoceknocek
w¹satekw¹satekw¹satekw¹satekw¹satek M. mystacinus. Jednym z wiêkszych jest mroczek póŸny mroczek póŸny mroczek póŸny mroczek póŸny mroczek póŸny Eptesicus serotinus, zwi¹za-
ny z otwartymi, ale zadrzewionymi przestrzeniami, który tak¿e swe kolonie lêgowe zak³ada
w osiedlach ludzkich. Najwiêkszym nietoperzem jest borowiecborowiecborowiecborowiecborowiec wielkiwielkiwielkiwielkiwielki Nyctalus noctula, gatu-
nek lasów liœciastych i mieszanych, zak³adaj¹cy kolonie rozrodcze w dziuplach drzew. Ma³ym
gatunkiem jest nocek rudynocek rudynocek rudynocek rudynocek rudy Myotis daubentonii, pospolity na terenach leœnych z du¿ymi po-

4. �wiat zwierz¹t � 4.2.4. Ptaki Aves � 4.2.5. Ssaki Mammalia

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12111



112

wierzchniami wodnymi, a tak¿e na obrze¿ach stawów i rzek. Najmniejszy nietoperz to karlikkarlikkarlikkarlikkarlik
malutkimalutkimalutkimalutkimalutki Pipistrellus pipistrellus. Jego kolonia rozrodcza, wraz z karlikiem drobnymkarlikiem drobnymkarlikiem drobnymkarlikiem drobnymkarlikiem drobnym Pipistrellus
pygmaeus znajduje siê w Kroœnicach. Za najbardziej synantropijnego nietoperza bywa uwa¿a-
ny doœæ nieliczny gacek szarygacek szarygacek szarygacek szarygacek szary Plecotus austriacus, natomiast jego krewniak – gacek brunatny gacek brunatny gacek brunatny gacek brunatny gacek brunatny
P. auritus, zwi¹zany jest z lasami i terenami zadrzewionymi. W miesi¹cach zimowych nietope-
rze gromadz¹ siê czêsto w piwnicach na zimowiska. Najwiêkszym zimowiskiem mopkamopkamopkamopkamopka Barba-
stella barastellus na Dolnym Œl¹sku jest le¿¹ca ju¿ poza granicami parku lodownia w Cieszko-
wie. Stwierdzono tu do 263 nietoperzy (nocek du¿y, Natterera i rudy, mroczek póŸny, gacek
brunatny i szary), w tym 169 sztuk mopka. Na terenie parku zimowiska znajduj¹ m.in. w piw-
nicach zamku w ¯migrodzie (nocek du¿y, Natterera i rudy) i lodowni w Postolinie (mopek).

Po uwzglêdnieniu nowych badañ wystêpowania nietoperzy na terenie Nadleœnictwa
Antonin, gdzie stwierdzono 11 gatunków nietoperzy (w tym 3 nowe dla Doliny Baryczy:
nocek Brandtanocek Brandtanocek Brandtanocek Brandtanocek Brandta Myotus brandtii, borowiaczekborowiaczekborowiaczekborowiaczekborowiaczek Nyctalus leisleri i karlik wiêkszykarlik wiêkszykarlik wiêkszykarlik wiêkszykarlik wiêkszy Pipistrellus
nathusii) wysoce prawdopodobne jest, ¿e w granicach ca³ego Parku Krajobrazowego „Do-
lina Baryczy” wystêpuje co najmniej 14 gatunków.

Z du¿ych gryzoni najpospolitsze s¹: zaj¹c szarakzaj¹c szarakzaj¹c szarakzaj¹c szarakzaj¹c szarak Lepus capensis i wiewiórkawiewiórkawiewiórkawiewiórkawiewiórka pospolitapospolitapospolitapospolitapospolita
Sciurus vulgaris. Rzadki jest obecnie królikkrólikkrólikkrólikkrólik Oryctolagus cuniculus a bardzo rzadki – bóbr eurobóbr eurobóbr eurobóbr eurobóbr euro-----
pejskipejskipejskipejskipejski Castor fiber. Œlady ¿erowania tego drugiego gatunku stwierdzono, na przyk³ad, na
œrodkowym odcinku Baryczy, miêdzy Miliczem a ¯migrodem, na wschód od Milicza a¿ do
G¹dkowic (w pobli¿u rzeki Baryczy) a nawet (wg informacji W. BlaŸniaka) w okolicach Odola-
nowa i Antonina. Dwie pary bobrów by³y introdukowane ko³o Niezgody. Nadzwyczaj rzadkie
s¹: badylarkabadylarkabadylarkabadylarkabadylarka Micromys minutus, popielica Glis glis, orzesznicaorzesznicaorzesznicaorzesznicaorzesznica Muscardinus avellanarius
i chomikchomikchomikchomikchomik europejskieuropejskieuropejskieuropejskieuropejski Cricetus cricetus. Na stawach pospolity jest pi¿makpi¿makpi¿makpi¿makpi¿mak Ondatra zibethicus,
którego w odpowiednich warunkach nieraz udaje siê obserwowaæ; tam te¿ s¹ widoczne œlady
jego ¿erowania. Natomiast trudny do wykrycia jest karczownik ziemnowodnykarczownik ziemnowodnykarczownik ziemnowodnykarczownik ziemnowodnykarczownik ziemnowodny Arvicola terre-
stris, który wystêpuje w ró¿nych œrodowiskach pod wzglêdem wilgotnoœci. Na terenach le-
œnych pospolite s¹: nornica rudanornica rudanornica rudanornica rudanornica ruda Clethrionomys glareolus, nornik burynornik burynornik burynornik burynornik bury Microtus agrestis, myszmyszmyszmyszmysz
leœnaleœnaleœnaleœnaleœna Apodemus flavicollis i mysz zaroœlowamysz zaroœlowamysz zaroœlowamysz zaroœlowamysz zaroœlowa A. sylvaticus, a na terenach otwartych – norniknorniknorniknorniknornik
zwyczajnyzwyczajnyzwyczajnyzwyczajnyzwyczajny Microtus arvalis, zwany te¿ polnikiem, darniówka zwyczajnadarniówka zwyczajnadarniówka zwyczajnadarniówka zwyczajnadarniówka zwyczajna Pitymys subterraneus
i mysz polnamysz polnamysz polnamysz polnamysz polna Apodemus agrarius. Rzadki jest nornik pó³nocnynornik pó³nocnynornik pó³nocnynornik pó³nocnynornik pó³nocny Microtus oeconomus. Wystê-
puje te¿ szczur wêdrownyszczur wêdrownyszczur wêdrownyszczur wêdrownyszczur wêdrowny Rattus norvegicus, oraz myszmyszmyszmyszmysz domowadomowadomowadomowadomowa Mus musculus.

Z du¿ych drapie¿ników najbardziej pospolity jest lis lis lis lis lis Vulpes vulpes, w mniejszym stopniu
borsuk borsuk borsuk borsuk borsuk Meles meles i jenot jenot jenot jenot jenot Nyctereutes procyonoides. Ten ostatni pojawi³ siê od niedawna
w okolicach stawów milickich, jest coraz liczniejszy i wyrz¹dza istotne ju¿ szkody w lêgach
ptaków wodnych. Nad wodami stosunkowo rzadka jest wydrawydrawydrawydrawydra Lutra lutra, chocia¿ dziêki
ochronie jej stan wci¹¿ siê poprawia. Kuna leœnaKuna leœnaKuna leœnaKuna leœnaKuna leœna Martes martes i kuna domowakuna domowakuna domowakuna domowakuna domowa M. foina,
dawniej pospolite, obecnie sta³y siê stosunkowo rzadkie. £asica ³aska£asica ³aska£asica ³aska£asica ³aska£asica ³aska Mustela nivalis i tchórz tchórz tchórz tchórz tchórz
Mustela putorius s¹ spotykane najczêœciej na obrze¿ach lasu, natomiast na stawach i w ich
okolicach ³atwiej mo¿na zobaczyæ gronostajagronostajagronostajagronostajagronostaja M. erminea. Od niedawna na stawach zaob-
serwowano pierwsze norki amerykañskienorki amerykañskienorki amerykañskienorki amerykañskienorki amerykañskie M. vison.
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Poza terenami leœnymi stawy to czêste miej-
sce schronienia dzikadzikadzikadzikadzika Sus scrofa, jeleniajeleniajeleniajeleniajelenia Cervus
elaphus a nawet sarnysarnysarnysarnysarny Capreolus capreolus. Na-
tomiast danieldanieldanieldanieldaniel Dama dama to typowy gatunek
leœny. Okresowo pojawia siê ³oœ ³oœ ³oœ ³oœ ³oœ Alces alces, któ-
rego obserwowano w podmok³ych lasach w oko-
licach Kroœnic i Niezgody.

Do chronionych ssakówchronionych ssakówchronionych ssakówchronionych ssakówchronionych ssaków nale¿y 29 gatunków:
wszystkie owado¿erne oraz wiewiórka pospolita,
bóbr europejski, chomik europejski, popielica,
orzesznica, wydra, gronostaj i ³asica.
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Pieñ sosny wytarty przez ocieraj¹ce siê dziki. Fot. WR

Dzik przy le�niczówce w Mo¿d¿anowie.
Fot. WR
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5. Turystyka

5.1. D¹browy i olszyny ¿migrodzkie

Dojazd w³asnym œroDojazd w³asnym œroDojazd w³asnym œroDojazd w³asnym œroDojazd w³asnym œrodkiem transportu:dkiem transportu:dkiem transportu:dkiem transportu:dkiem transportu: Obwodnic¹ obok ¯migrodu przechodzi droga
krajowa nr 5 (E 261) Wroc³aw – Poznañ. Do d¹brów z fragmentami olszyn ci¹gn¹cych siê
w kierunku pó³nocno – zachodnim od miasta, po obu stronach Baryczy, najlepiej dojechaæ
odchodz¹c¹ od wspomnianej trasy w Borku drog¹ w kierunku W¹sosza, oraz od szosy ¯mi-
gród – Wiñsko drogami do Kêdzi i Bartkowa. Interesuj¹ce s¹ równie¿ lasy le¿¹ce na wschód
od miasta, znaczna czêœæ z nich, stale podtapiana, jest chroniona jako u¿ytki ekologiczne. Tu
te¿ le¿y rezerwat leœny Radzi¹dz. Mo¿na do niego dotrzeæ drog¹ nr 439 w kierunku Milicza,
zatrzymuj¹c siê przy parkingu leœnym nad kana³em Kokot, sk¹d ju¿ dalej prowadzi dojœcie
szlakiem zielonym.

Dojazd komunikacj¹ publiczn¹:Dojazd komunikacj¹ publiczn¹:Dojazd komunikacj¹ publiczn¹:Dojazd komunikacj¹ publiczn¹:Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: W ¯migrodzie zatrzymuje siê wiêkszoœæ poci¹gów po-
spiesznych na trasie Wroc³aw – Poznañ (bezpoœrednie po³¹czenia m.in. ze Szczecinem,
Gdyni¹, Olsztynem, Krakowem, Zakopanem, Bratys³aw¹, K³odzkiem i Jeleni¹ Gór¹). Poci¹gi
osobowe na tej trasie zatrzymuj¹ siê tak¿e na stacjach Garbce i Korzeñsko. Do Bychowa,
Karnic, Kêdzi i Chodlewa docieraj¹ pojedyncze kursy PKS w dni robocze ze ¯migrodu. W¹-
sosz posiada liczne po³¹czenia PKS z Rawiczem, a tak¿e pojedyncze po³¹czenia z Wroc³a-
wiem, Wo³owem, Lubinem, Gór¹ i Poznaniem.

Noclegi: CzapliceNoclegi: CzapliceNoclegi: CzapliceNoclegi: CzapliceNoclegi: Czaplice – Agroturystyka, tel. 71/3890521 (3 km od Barkowa szlakiem zielo-
nym, kierunek G³êbowice), Nowe DomyNowe DomyNowe DomyNowe DomyNowe Domy – Agroturystyka, tel. 71/3852314; ¯migród¯migród¯migród¯migród¯migród – Hotel
„Barycz” ul. Poznañska, tel. 71/3853412; OSiR – pole namiotowe, ul. Sportowa.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisko Kêdzie –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisko Kêdzie –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisko Kêdzie –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisko Kêdzie –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisko Kêdzie –

Bartków – W¹sosz, 25 km.Bartków – W¹sosz, 25 km.Bartków – W¹sosz, 25 km.Bartków – W¹sosz, 25 km.Bartków – W¹sosz, 25 km.
Jest to fragment d³ugodystansowego szlaku archeologicznego. Przez pierwsze 5,5 km

szlak prowadzi wa³em wzd³u¿ Baryczy. Rzeka na tym odcinku jest skanalizowana, jednak
z wa³u jest dobry widok na okoliczne, miejscami podmok³e ³¹ki, z zachowanymi gdzienie-
gdzie starorzeczami Baryczy. Najcenniejszy ich fragment znajduje siê po po³udniowej stronie
rzeki, tu¿ przed jazem Bychowo, po którym przechodzimy na drug¹ stronê. Szlak wkracza tu
w d¹browy ci¹gn¹ce siê w¹skim pasem pomiêdzy Barycz¹ a Kana³em Kokot. Du¿¹ wartoœæ
przedstawiaj¹ podmok³e obni¿enia, pozosta³oœci po dawnych korytach Baryczy, dziœ zajête
przez ³êgi b¹dŸ ³¹ki. Po po³¹czeniu ze szlakiem zielonym dochodzimy po 1,5 km do mostu na
Baryczy, tu¿ przy kolejnym jazie – Kêdzie. Tu¿ za mostem po lewej stronie znajduj¹ siê
pozosta³oœci grodziska. Szlak niebieski po opuszczeniu wsi Kêdzie wchodzi w kolejny kom-
pleks leœny, po³o¿ony tym razem po po³udniowej stronie Baryczy, w rejonie ujœcia do niej rz.
Krêpy. Po po³udniowej stronie Baryczy znajduje siê tu oko³o 100 ha silnie podmok³ych drze-
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wostanów liœciastych i œródleœnych ³¹k bagiennych tworz¹cych niezwyk³¹ mozaikê œrodowi-
skow¹. Znaczna czêœæ z nich jest objêta ochron¹ jako u¿ytek ekologiczny. Po 6 km szlak
dociera do kolejnego mostu na Baryczy, w Bartkowie. Tu trasa opuszcza granice parku krajo-
brazowego. W lesie, na pó³nocny wschód od wsi znajdowa³a siê przez kilkadziesi¹t lat
kolonia czapli siwej. Istnia³a ju¿ w latach miêdzywojennych, ale zosta³a ostatecznie opusz-
czona pod koniec lat 90. Wycieczkê mo¿na kontynuowaæ dalej niebieskim szlakiem przez
£ugi, a nastêpnie przez lasy i ³¹ki w wid³ach Baryczy i Orli do W¹sosza.

2. Szlak pieszy2. Szlak pieszy2. Szlak pieszy2. Szlak pieszy2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisk, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisk, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisk, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisk, niebieski: ¯migród PKP – Grodzisko ¯migróo ¯migróo ¯migróo ¯migróo ¯migró-----
dek – Szarzyna, 8 km.dek – Szarzyna, 8 km.dek – Szarzyna, 8 km.dek – Szarzyna, 8 km.dek – Szarzyna, 8 km.

Szlak prowadzi w pobli¿u parku w ¯migrodzie, ¯migródek, a nastêpnie przez d¹browy
i olsy le¿¹ce na wschód od miasta. Biegnie obok parkingu leœnego nad Kana³em Kokot, sk¹d
prowadzi najbli¿sze dojœcie do rezerwatu leœnego „Radzi¹dz”. Od szlaku odchodzi równie¿
szlak doprowadzaj¹cy po 1 km do Grodziska ¯migródek. Warto siê tam udaæ, by zobaczyæ
potê¿ny, pomnikowy okaz dêbu. Z dawnego grodu pozosta³ jedynie fragment wa³u o d³ugo-
œci 70 m. Broni¹ca dawniej dostêpu do grodu rzeka sta³a siê prawdopodobnie równie¿
przyczyn¹ zag³ady grodziska i rozmycia reszty wa³ów. Jednak i po niej zosta³o ju¿ tylko pod-
mok³e zag³êbienie. Szlak doprowadza dalej do przysió³ka Szarzyna nad stawami Jelenimi
w kompleksie Radzi¹dz.

3. Szlak 3. Szlak 3. Szlak 3. Szlak 3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: ¯migród PKP – rezerwat „Radzi¹dz”pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: ¯migród PKP – rezerwat „Radzi¹dz”pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: ¯migród PKP – rezerwat „Radzi¹dz”pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: ¯migród PKP – rezerwat „Radzi¹dz”pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: ¯migród PKP – rezerwat „Radzi¹dz”
– Radzi¹dz – Wydawy – K– Radzi¹dz – Wydawy – K– Radzi¹dz – Wydawy – K– Radzi¹dz – Wydawy – K– Radzi¹dz – Wydawy – Korzeñskorzeñskorzeñskorzeñskorzeñsko PKPo PKPo PKPo PKPo PKP, 18 km., 18 km., 18 km., 18 km., 18 km.

Od ¯migrodu do parkingu leœnego nad kana³em Kokot szlak prowadzi wspólnie ze
szlakiem niebieskim. Pó³ kilometra dalej odchodzi krótki szlak dojœciowy do rezerwatu leœnego
„Radzi¹dz”. Po kolejnych 2,5 kilometra dochodzi do koœcio³a w Radzi¹dzu, tu te¿ znajduje siê
przystanek PKS. Po opuszczeniu wsi i szosy szlak skrêca w lewo, na prost¹, leœn¹ drogê,
nazywan¹ popularnie od linii poprowadzonej wzd³u¿ niej – Telefoniczn¹, która przez niemal
4 km prowadzi nas przez sosnowe g³ównie lasy. Ich monotoniê urozmaici nam znajduj¹cy siê
w po³owie drogi okaza³y d¹b pomnikowy. Tak szlak doprowadza do przysió³ka Czarny Las,

sk¹d szos¹ biegnie na pó³noc,
przez most na rz. Orli do Wy-
daw. Tu¿ przed wsi¹ skrêca jed-
nak wa³em nadrzecznym.
Wzd³u¿ uregulowanej rzeki szlak
doprowadza do rozleg³ej œród-
leœnej polany. Na jej pocz¹tku
skrêca na zachód i zaroœniêt¹,
prost¹ drog¹ zag³êbia siê
w kompleks wiekowych ponad
100 – letnich d¹brów – drze-
wostanów nasiennych. Opusz-
cza je wraz z przekroczeniemFragment rezerwatu le�nego �Radzi¹dz�. Fot. ER
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mostku na rz. D¹brocznej. Za ni¹
skrêca na skrzy¿owaniu dróg le-
œnych w lewo. Odt¹d wêdrujemy
skrajem borów sosnowych i ³¹k
nad Orl¹, by przed samym Korzeñ-
skiem znów zag³êbiæ siê w las.
Wychodzimy z niego w miejscu,
gdzie sta³a niegdyœ gajówka, co
do dziœ mo¿emy poznaæ jedynie
po roœlinnoœci. St¹d ju¿ przez pola
dochodzimy do stacji kolejowej
w Korzeñsku.

4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Korzeñsko PKP – Grodzisko Kêdzie –4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Korzeñsko PKP – Grodzisko Kêdzie –4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Korzeñsko PKP – Grodzisko Kêdzie –4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Korzeñsko PKP – Grodzisko Kêdzie –4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Korzeñsko PKP – Grodzisko Kêdzie –
Barkowo PKS, 11 km.Barkowo PKS, 11 km.Barkowo PKS, 11 km.Barkowo PKS, 11 km.Barkowo PKS, 11 km.

Wiêkszoœæ trasy prowadzi szosami o ma³ym natê¿eniu ruchu, b¹dŸ dobrze przejezdnymi
drogami gruntowymi. Szlak biegnie obok obydwu zabytkowych koœcio³ów w Korzeñsku,
a nastêpnie wyprowadza na szosê na Chodlewo. Prowadzi od niej szlak dojœciowy o d³ugo-
œci 1 km do grodziska Korzeñsko, po³o¿onego wœród zadrzewieñ œródpolnych. Najciekawszy
odcinek szlaku zaczyna siê za Chodlewem, kiedy szlak opuszcza szosê i wkracza na teren
nadbaryckich d¹brów. W œrodku nich, nad Kana³em Kokot, le¿y malowniczy pas œródleœnych
³¹k, chroniony jako u¿ytek ekologiczny. Po 2 km droga doprowadza do mostu na Baryczy,
w pobli¿u Grodziska Kêdzie. Dalej nasz¹ wycieczkê mo¿na kontynuowaæ do Barkowa do
którego zosta³o jeszcze 4 km, b¹dŸ szlakiem niebieskim do ¯migrodu.

5. Szlak rowerowy, czerwony: Barkowo – Kêdzie – ¯migród – Nowe Domy – Czarny5. Szlak rowerowy, czerwony: Barkowo – Kêdzie – ¯migród – Nowe Domy – Czarny5. Szlak rowerowy, czerwony: Barkowo – Kêdzie – ¯migród – Nowe Domy – Czarny5. Szlak rowerowy, czerwony: Barkowo – Kêdzie – ¯migród – Nowe Domy – Czarny5. Szlak rowerowy, czerwony: Barkowo – Kêdzie – ¯migród – Nowe Domy – Czarny
Las – Gatka, 24 km.Las – Gatka, 24 km.Las – Gatka, 24 km.Las – Gatka, 24 km.Las – Gatka, 24 km.

Fragment pêtli rowerowej wokó³ powiatu trzebnickiego o d³ugoœci 171 km. Na omawia-
nym odcinku prowadzi niemal wy³¹cznie szosami. Na odcinku Barkowo – ¯migród prowadzi
przez tereny rolnicze na po³udnie od Baryczy, przecina kolejowy tor doœwiadczalny. Na pó³noc
od ¯migrodu prowadzi przez fragment kompleksu leœnego zwanego w XVII i XVIII wieku
Wielk¹ Puszcz¹. Z Gatki trasê mo¿na kontynuowaæ dalej szlakiem do Rudy Su³owskiej.

6. Szlak rowerowy, projektowany, niebieski: W¹sosz – £ugi – Chodlewo – Garbce –6. Szlak rowerowy, projektowany, niebieski: W¹sosz – £ugi – Chodlewo – Garbce –6. Szlak rowerowy, projektowany, niebieski: W¹sosz – £ugi – Chodlewo – Garbce –6. Szlak rowerowy, projektowany, niebieski: W¹sosz – £ugi – Chodlewo – Garbce –6. Szlak rowerowy, projektowany, niebieski: W¹sosz – £ugi – Chodlewo – Garbce –
Nowe Domy – Radzi¹dz, 22 km.Nowe Domy – Radzi¹dz, 22 km.Nowe Domy – Radzi¹dz, 22 km.Nowe Domy – Radzi¹dz, 22 km.Nowe Domy – Radzi¹dz, 22 km.

Fragment Szlaku Rowerowego Doliny Baryczy. Trasa prowadzi szosami przez ró¿ne zbio-
rowiska leœne, g³ównie lasów liœciastych rozci¹gaj¹cych siê miêdzy Orl¹ i Barycz¹.

7. Szlak rowerowy, projektowany, zielony: Powidzko – ¯migród – Nowe Domy –7. Szlak rowerowy, projektowany, zielony: Powidzko – ¯migród – Nowe Domy –7. Szlak rowerowy, projektowany, zielony: Powidzko – ¯migród – Nowe Domy –7. Szlak rowerowy, projektowany, zielony: Powidzko – ¯migród – Nowe Domy –7. Szlak rowerowy, projektowany, zielony: Powidzko – ¯migród – Nowe Domy –
Garbce – Korzeñsko – Rawicz, 25 km.Garbce – Korzeñsko – Rawicz, 25 km.Garbce – Korzeñsko – Rawicz, 25 km.Garbce – Korzeñsko – Rawicz, 25 km.Garbce – Korzeñsko – Rawicz, 25 km.

Fragment trasy rowerowej prowadz¹cej z Wroc³awia przez Trzebnicê do Rawicza. Przy
szlaku le¿¹ zabytkowe kompleksy Powidzka, ¯migrodu i Korzeñska.

Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: BarkowoPozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: BarkowoPozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: BarkowoPozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: BarkowoPozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Barkowo – barokowy koœció³ parafialny
œw. Marcina z 1787, klasycystyczny koœció³ poewangelicki œw. Antoniego z 1829, krzy¿

Wej�cie do rezerwatu le�nego �Radzi¹dz�. Fot. ER
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pokutny; BychowoBychowoBychowoBychowoBychowo – barokowy koœció³ œw. Jana Nepomucena z 1726, krzy¿ pokutny;
G³êbowiceG³êbowiceG³êbowiceG³êbowiceG³êbowice – barokowy, pokarmelicki zespó³ klasztorny, barokowy koœció³ œw. Eliasza, po
1676, zespó³ pa³acowo – parkowy, w pobli¿u spo³eczne rezerwaty s³u¿¹ce m.in. renatury-
zacji rz. £acha; KêdzieKêdzieKêdzieKêdzieKêdzie – grodzisko z okresu kultury ³u¿yckiej; KorzeñskoKorzeñskoKorzeñskoKorzeñskoKorzeñsko – barokowy koœció³
parafialny Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego z 1722, eklektyczny koœció³ poewangelicki z 1861,
krzy¿ pokutny, wczesnoœredniowieczne grodzisko; £apczyce£apczyce£apczyce£apczyce£apczyce – pa³ac z koñca XIX wieku,
zabytkowy park krajobrazowy, Radzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dz – barokowy koœció³ parafialny œw. Karola Borome-
usza z 1727 – 35, WWWWW¹sosz¹sosz¹sosz¹sosz¹sosz – póŸnogotycki koœció³ œw. Józefa z 1580, barokowy pa³ac
z XVIII na miejscu zamku, park; ¯migród¯migród¯migród¯migród¯migród – gotycko – manierystyczny koœció³ parafialny œw.
Trójcy z lat 1595 – 1607, neogotycki koœció³ poewangelicki œw. Stanis³awa Kostki z lat
1854 – 8, zamek: renesansowa wie¿a mieszkalna i ruiny barokowego pa³acu z 1706 – 8,
zabytkowy park.

5.2. Kompleks stawów Radzi¹dz, Jamnik i rezerwat �Olszyny Niezgodzkie�

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Radzi¹dz i Niezgoda le¿¹ przy drodze wojewódz-
kiej nr 439 ¯migród – Milicz. Od drogi tej, w pobli¿u Radzi¹dza, odchodzi droga lokalna do
Osieka przez Rudê ¯migrodzk¹. Najatrakcyjniejszy pod wzglêdem krajobrazowym jest odci-
nek szosy Radzi¹dz – Niezgoda oraz odcinki drogi Radzi¹dz – Osiek przez Rudê ¯migrodzk¹
prowadz¹ce wzd³u¿ grobli stawów Jelenich i Jamnik. Lokalna szosa doprowadza do Gatki,
sk¹d mo¿na dotrzeæ nad pó³nocn¹ zatokê stawu Starego. Najlepszymi punktami wyjœciowy-
mi nad stawy jest Szarzyna (przy drodze Radzi¹dz – Ruda) – nad stawy Jelenie, Ruda
¯migrodzka – nad staw Rudy, oraz Jamnik (przy drodze Ruda ¯migrodzka – Osiek). Z kolei do
rezerwatu „Olszyny Niezgodzkie” najlepiej dotrzeæ od skrzy¿owania w zachodniej czêœci Nie-
zgody. Prowadz¹ca st¹d droga do Rudy ¯migrodzkiej jest drog¹ publiczn¹, aczkolwiek na
wiêkszej czêœci jest trudno przejezdn¹ drog¹ gruntow¹. Poruszanie siê po groblach stawów
poza drogami publicznymi i szlakami jest mo¿liwe tylko za zgod¹ PZB „Stawy Milickie” i Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody z Wroc³awia.

Dojazd komunikacj¹ publiczn¹:Dojazd komunikacj¹ publiczn¹:Dojazd komunikacj¹ publiczn¹:Dojazd komunikacj¹ publiczn¹:Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Najbli¿szej po³o¿ona stacja PKP znajduje siê w ¯migro-
dzie, na trasie Wroc³aw – Poznañ. Sprzed dworca odje¿d¿aj¹ autobusy PKS pozwalaj¹ce
w dni robocze dotrzeæ do Radzi¹dza, Niezgody, Rudy ¯migrodzkiej, Ksi¹¿êcej Wsi i Osieka.
W koñcu tygodnia kursuj¹ przez Radzi¹dz i Niezgodê autobusy na trasie Lubin – ¯migród –
Milicz. Do Wydaw dociera komunikacja miejska z Rawicza.

Noclegi:Noclegi:Noclegi:Noclegi:Noclegi: NiezgodaNiezgodaNiezgodaNiezgodaNiezgoda – Kwatera Myœliwska, tel. 71/3856022; Nowe DomyNowe DomyNowe DomyNowe DomyNowe Domy – Agrotury-
styka, tel. 71/3852314, OlszaOlszaOlszaOlszaOlsza – Agroturystyka, tel. 0606888407.

�cie¿ka przyrodnicza:
Ruda ¯migrodzka – rezerwat „Olszyny Niezgodzkie” – stawy Jelenie – Szarzyna, 8Ruda ¯migrodzka – rezerwat „Olszyny Niezgodzkie” – stawy Jelenie – Szarzyna, 8Ruda ¯migrodzka – rezerwat „Olszyny Niezgodzkie” – stawy Jelenie – Szarzyna, 8Ruda ¯migrodzka – rezerwat „Olszyny Niezgodzkie” – stawy Jelenie – Szarzyna, 8Ruda ¯migrodzka – rezerwat „Olszyny Niezgodzkie” – stawy Jelenie – Szarzyna, 8

km, znakowana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przek¹tnym, 15 przystanków bezkm, znakowana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przek¹tnym, 15 przystanków bezkm, znakowana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przek¹tnym, 15 przystanków bezkm, znakowana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przek¹tnym, 15 przystanków bezkm, znakowana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przek¹tnym, 15 przystanków bez
tablic objaœniaj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku do przewodnika, trasa dostêpnatablic objaœniaj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku do przewodnika, trasa dostêpnatablic objaœniaj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku do przewodnika, trasa dostêpnatablic objaœniaj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku do przewodnika, trasa dostêpnatablic objaœniaj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku do przewodnika, trasa dostêpna
rowerem lub pieszo.rowerem lub pieszo.rowerem lub pieszo.rowerem lub pieszo.rowerem lub pieszo.

5. Turystyka � 5.1. D¹browy i olszyny ¿migrodzkie � 5.2. Kompleks stawów Radzi¹dz...
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Rozpoczyna siê w miejscowoœci Ruda ¯migrodzka. W XVI wieku przetwarzano tu rudê
darniow¹, wydobywan¹ na zachód (miejsce stawu Pañskiego) i na wschód (obecnie staw
Rudy) od wsi. Œcie¿ka w Rudzie ¯migrodzkiej tworzy pêtlê (przystanki 1-6), na której mo¿na
poznaæ przyk³ady nieu¿ytków i ugorowanych gruntów rolnych, fragmenty lasów liœciastych
(³êgowych i olsów) z mokrad³ami œródleœnymi, a tak¿e staw „Rudy”, gdzie na przystanku 6
przez lornetkê lub lunetê na statywie mo¿na obserwowaæ ¿ycie ptaków wodnych. Ju¿ poza
pêtl¹, pocz¹wszy od przystanków 8, 9 i 10 œcie¿ka prowadzi granic¹ rezerwatu „Olszyny
Niezgodzkie”, nastêpnie przez podmok³e lasy Nadleœnictwa ¯migród, mijaj¹c po drodze
mokrad³a œródleœne, lasy
mieszane i liœciaste (w tym
olszyny, ³êgi i fragmenty gr¹-
dów). Z przystanków 13 i 15
mo¿na ponownie obserwo-
waæ ptaki na lustrze wody
stawów Jeleni III i II. W oko-
licach wsi Ruda ¯migrodzka
œcie¿ka przyrodnicza prowa-
dzi drogami nie utwardzony-
mi, natomiast na terenie le-
œnym – stosunkowo w¹ski-
mi drogami asfaltowanymi.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czerwony: ¯migród PKP – Grodzisko Osiek –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czerwony: ¯migród PKP – Grodzisko Osiek –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czerwony: ¯migród PKP – Grodzisko Osiek –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czerwony: ¯migród PKP – Grodzisko Osiek –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czerwony: ¯migród PKP – Grodzisko Osiek –

Jamnik – Ksi¹¿êca Wieœ, 10,5 km.Jamnik – Ksi¹¿êca Wieœ, 10,5 km.Jamnik – Ksi¹¿êca Wieœ, 10,5 km.Jamnik – Ksi¹¿êca Wieœ, 10,5 km.Jamnik – Ksi¹¿êca Wieœ, 10,5 km.
Szlak pozwala dotrzeæ ze ¯migrodu nad stawy kompleksu Jamnik. Wêdruj¹c t¹ tras¹

mijamy po drodze zamek i park w ¯migrodzie, a nastêpnie idziemy wa³em ograniczaj¹cym od
po³udnia polder Jamnik. Najciekawszy pod wzglêdem przyrodniczym jest wczesn¹ wiosn¹,
gdy jest okresowo zalewany przez wody Baryczy, jakkolwiek plany gminy ¯migród zak³adaj¹
utworzenie w jego miejscu sta³ego zbiornika o funkcjach rekreacyjnych. Przy wale znajduje
siê tak¿e grodzisko w Osieku, do którego prowadzi szlak dojœciowy. Po 9 km szlak dociera do
szosy Ruda ¯migrodzka – Osiek prowadz¹cej w czêœci grobl¹ stawu Jamnik Dolny. Otwiera
siê st¹d najlepszy widok na lustro wody. Wycieczkê mo¿na kontynuowaæ dalej szlakiem do
Ksi¹¿êcej Wsi, b¹dŸ skrêciæ szos¹ w lewo do le¿¹cej za Barycz¹ Rudy ¯migrodzkiej, w której
znajduje siê pocz¹tek œcie¿ki przyrodniczej.

2. Sz2. Sz2. Sz2. Sz2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski:lak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski:lak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski:lak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski:lak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski: Szarzyna – stawy Jelenie –Szarzyna – stawy Jelenie –Szarzyna – stawy Jelenie –Szarzyna – stawy Jelenie –Szarzyna – stawy Jelenie –
Niezgoda – Grabówka, 7,5 km.Niezgoda – Grabówka, 7,5 km.Niezgoda – Grabówka, 7,5 km.Niezgoda – Grabówka, 7,5 km.Niezgoda – Grabówka, 7,5 km.

Szlak prowadzi wygodnymi drogami leœnymi o utwardzonej nawierzchni, st¹d nadaje siê
równie¿ na wycieczkê rowerow¹. Pozwala zapoznaæ siê z czêœciowo podmok³ymi olsami
rosn¹cymi na obrze¿ach stawów w kompleksie Radzi¹dz. Z drogi, któr¹ prowadzi szlak roz-

Wiosna w olsach. Fot. WR

5. Turystyka � 5.2. Kompleks stawów Radzi¹dz, Jamnik i rezerwat �Olszyny Niezgodzkie�
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ci¹ga siê widok na zatokê stawu Jeleniego III. Na dalszym odcinku prowadzi skrajem rezer-
watu „Olszyny Niezgodzkie”, jednak aby zobaczyæ najciekawsz¹ czêœæ rezerwatu, nale¿y na
skrzy¿owaniu leœnych szos opuœciæ szlak niebieski, a udaæ siê na po³udnie œcie¿k¹ przyrodni-
cz¹. Na skraju rezerwatu, przy szlaku niebieskim, znajduje siê pomnik przyrody – d¹b. Wy-
cieczkê mo¿na zakoñczyæ w Niezgodzie, lub kontynuowaæ j¹ dalej drog¹ prowadz¹c¹ dawn¹,
po³udniow¹ grobl¹ stawu Niezgoda. W samej wsi znajduje siê dobry punkt widokowy na
staw. Za Niezgod¹ droga prowadzi natomiast skrajem rozleg³ego kompleksu olsów nad
M³ynówk¹ Su³owsk¹, niegdyœ ³¹cz¹cego siê z le¿¹cymi na po³udnie od wsi olsami (nazywa-
nych dawniej £uga). By³y to dawniej fragmenty ksi¹¿êcych lasów o nazwie Zwierzyniec.
Przed mostkiem, nad kana³em doprowadzaj¹cym wodê do stawów, odchodzi w lewo dro-
ga, któr¹ mo¿na dotrzeæ do stawu Niezgoda I, w miejsce dogodne do obserwacji ptaków.
Wracamy st¹d do szlaku, który pod¹¿a dalej, ju¿ przez pola do pobliskiej Grabówki (3 km od
Niezgody). Wycieczkê mo¿na kontynuowaæ dalej szlakiem niebieskim wokó³ stawu Mewie-
go Du¿ego do Su³owa (od Grabówki kolejne 14 km).

3. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-3. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-3. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-3. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-3. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-
ska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 kmska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 kmska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 kmska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 kmska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 km
(47 km)(47 km)(47 km)(47 km)(47 km)

Jest to najciekawszy pod wzglêdem przyrodniczym odcinek pêtli rowerowej wokó³ po-
wiatu trzebnickiego, a zarazem jeden z ciekawszych fragmentów spoœród szlaków rowero-
wych prowadz¹cych przez P.K. „Dolina Baryczy”. Na pocz¹tku Gatki mo¿na odbiæ poln¹ drog¹
prowadz¹c¹ w kierunku po³udniowo – wschodnim, by dojechaæ nad pó³nocn¹ zatokê sta-
wu Starego. Leœnymi drogami szlak doprowadza do Wilkowa, sk¹d ju¿ szosami prowadzi
przez Olszê i dalej szos¹ miêdzy stawami kompleksu Ruda Su³owska. Szczególnie atrakcyjny
odcinek prowadzi na po³udnie od szosy Milicz – ¯migród. Szlak wiedzie tu zamkniêt¹ dla
ruchu samochodowego leœn¹ szos¹ przez dawne lasy ksi¹¿êce Zwierzyniec. Ze szlaku mo¿na
tu dojechaæ do zabytkowego Jazu Niezgoda na Baryczy. Mo¿na przy nim znaleŸæ œlady
¿erowania bobra. Szlak dociera nastêpnie do granicy rezerwatu Olszyny Niezgodzkie, do jazu
na £udze (prowadzi têdy œcie¿ka przyrodnicza). Wraz z ni¹ dociera do Rudy ¯migrodzkiej.

Z centrum wsi mo¿na dotrzeæ nad
pobliski staw Rudy. Po przekrocze-
niu mostu na Baryczy szlak pod¹¿a
szos¹ czêœciowo zachodni¹ grobl¹
stawów Jamnik. Min¹wszy Osiek
i Bukolewo szlak z kolei pozwala do-
trzeæ do kompleksu Zielony D¹b. Pro-
wadzi zachodni¹ grobl¹ stawu Siecz-
kowskiego do G¹sek. Tu opuszcza
granice P.K. „Dolina Baryczy” i po-
d¹¿¹ dalej na wschód przez Przybo-
rów do UjeŸdŸca Wielkiego.Staw Stary od strony Radzi¹dza. Fot. ER

5. Turystyka � 5.2. Kompleks stawów Radzi¹dz, Jamnik i rezerwat �Olszyny Niezgodzkie�
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4.Szlak rowerowy, projek-4.Szlak rowerowy, projek-4.Szlak rowerowy, projek-4.Szlak rowerowy, projek-4.Szlak rowerowy, projek-
towany, niebieski: Grabówkatowany, niebieski: Grabówkatowany, niebieski: Grabówkatowany, niebieski: Grabówkatowany, niebieski: Grabówka
– Niezgoda – Ruda ¯migrodz-– Niezgoda – Ruda ¯migrodz-– Niezgoda – Ruda ¯migrodz-– Niezgoda – Ruda ¯migrodz-– Niezgoda – Ruda ¯migrodz-
ka – Radzi¹dz, 12,5 km.ka – Radzi¹dz, 12,5 km.ka – Radzi¹dz, 12,5 km.ka – Radzi¹dz, 12,5 km.ka – Radzi¹dz, 12,5 km.

Fragment Szlaku Rowero-
wego Doliny Baryczy. Trasa pro-
wadzi szosami i leœnymi droga-
mi. Pozwala zapoznaæ siê z licz-
nymi zbiorowiskami lasów
³êgowych. Najciekawszy odci-
nek prowadzi skrajem rezerwa-
tu „Olszyny Niezgodzkie”.

PPPPPozosta³e obiekty krajoozosta³e obiekty krajoozosta³e obiekty krajoozosta³e obiekty krajoozosta³e obiekty krajo-----
znawcze w okolicy: Grodzi-znawcze w okolicy: Grodzi-znawcze w okolicy: Grodzi-znawcze w okolicy: Grodzi-znawcze w okolicy: Grodzi-
sko ¯migródek sko ¯migródek sko ¯migródek sko ¯migródek sko ¯migródek – pozosta³oœæ
po grodzie z X – XII wieku, NiezgodaNiezgodaNiezgodaNiezgodaNiezgoda – zachowane domy o konstrukcji szkieletowej, w lesie
na wschód od wsi w latach 1843 – 1945 istnia³ zamek myœliwski Hatzfeldtów; Radzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dzRadzi¹dz –
barokowy koœció³ parafialny œw. Karola Boromeusza z 1727-35, SzarzynaSzarzynaSzarzynaSzarzynaSzarzyna – znajduje siê
grodziskgrodziskgrodziskgrodziskgrodziskooooo sto¿kowate z XII – XIII wieku, do 1813 miejsce zamku myœliwskiego Hatzfeldtów,
¯migród¯migród¯migród¯migród¯migród – gotycko – manierystyczny koœció³ parafialny œw. Trójcy z lat 1595-1607, neogo-
tycki koœció³ poewangelicki œw. Stanis³awa Kostki z lat 1854-8, zamek: renesansowa wie¿a
mieszkalna i ruiny barokowego pa³acu z 1706-8, zabytkowy park.

5.3. Kompleks stawów Ruda Su³owska i Wzgórza Czarownic

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Droga wojewódzka 439 ¯migród – Milicz umo¿-
liwia dotarcie na po³udniowy kraniec kompleksu stawów. Znajduje siê tu, przy stawie Przy-
dro¿nym, parking leœny. Prowadz¹ca st¹d grobl¹ przez stawy szosa do Rudy Su³owskiej jest
wy³¹czona z ruchu ko³owego, a dostêpna jedynie dla pieszych i rowerzystów. Do samej
Rudy Su³owskiej najlepiej dojechaæ od Su³owa, le¿¹cego na przeciêciu wspomnianej trasy
439 i drogi powiatowej Trzebnica – Jutrosin. W samym Su³owie nale¿y kierowaæ siê na
Jutrosin, a nastêpnie na Baranowice. Ruda Su³owska jest dobrym punktem wyjœciowym na
œcie¿kê przyrodnicz¹, przy ³owisku wêdkarskim znajduje siê parking z mo¿liwoœci¹ parkowania
autokaru. Dobrym punktem wyjœciowym na stawy jest te¿ kolejna wieœ w kierunku na
Baranowice – Grabówka. Nad pó³nocny brzeg stawu Mewiego mo¿na te¿ dotrzeæ od Brze-
ziny Su³owskiej (w Dunkowej w bok od drogi Su³ów – Jutrosin, kierunek: Brzeziny).

Dojazd kDojazd kDojazd kDojazd kDojazd komunikomunikomunikomunikomunikacj¹ publiczn¹: acj¹ publiczn¹: acj¹ publiczn¹: acj¹ publiczn¹: acj¹ publiczn¹: Najwiêcej autobusów, z Wroc³awia i Milicza, dociera
do le¿¹cego 4 km od Rudy Su³owskiej Su³owa. Do samej Rudy Su³owskiej autobusy do-
je¿d¿aj¹ tylko w dni robocze na trasie ¯migród – Milicz przez Olszê (w tym jeden z Legnicy).
W pi¹tki, soboty i niedziele je¿d¿¹ ponadto przez £¹ki (na po³udniowym krañcu stawów)
autobusy na trasie Lubin – Milicz.

Aleja dêbowa na szlaku rowerowym ko³o stawu Przydro¿nego. Fot. ER

5. Turystyka � 5.2. Kompleks stawów Radzi¹dz... � 5.3. Kompleks stawów Ruda Su³owska...
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Noclegi: OlszaNoclegi: OlszaNoclegi: OlszaNoclegi: OlszaNoclegi: Olsza – Agroturystyka, tel. 0606888407; 071/3840754; Ruda Su³owskaRuda Su³owskaRuda Su³owskaRuda Su³owskaRuda Su³owska –
Agroturystyka, tel. 0601848322; SowySowySowySowySowy – Gospodarstwo Goœcinne „Pod Lasem”, tel. tel.
065/5478586; Su³ówSu³ówSu³ówSu³ówSu³ów – Agroturystyka, tel. 71/3847168, Su³ów – Oœrodek Wypoczynkowy,
tel. 071/3847168; Su³ów – OWŒ UNITRA DOLAM S.A., tel. 71/3847299, ZaorleZaorleZaorleZaorleZaorle – Gospo-
darstwo Goœcinne „Górnicza Zagroda” tel. 065/5478930, Ruda Su³owska, tel. 0601848322

£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie: Ruda Su³owska, tel. 71/3842300

�cie¿ka przyrodnicza
Ruda Su³owskRuda Su³owskRuda Su³owskRuda Su³owskRuda Su³owska – woka – woka – woka – woka – wokó³ stawów Tó³ stawów Tó³ stawów Tó³ stawów Tó³ stawów Trzerzerzerzerze-----

œniówki – Ruda Su³owska, 5 km, znakowanaœniówki – Ruda Su³owska, 5 km, znakowanaœniówki – Ruda Su³owska, 5 km, znakowanaœniówki – Ruda Su³owska, 5 km, znakowanaœniówki – Ruda Su³owska, 5 km, znakowana
bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przebia³ym kwadratem z zielonym paskiem przebia³ym kwadratem z zielonym paskiem przebia³ym kwadratem z zielonym paskiem przebia³ym kwadratem z zielonym paskiem prze-----
k¹tnym, 8 przystanków bez tablic objaœnia-k¹tnym, 8 przystanków bez tablic objaœnia-k¹tnym, 8 przystanków bez tablic objaœnia-k¹tnym, 8 przystanków bez tablic objaœnia-k¹tnym, 8 przystanków bez tablic objaœnia-
j¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku doj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku doj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku doj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku doj¹cych – opis zawarty jest w za³¹czniku do
przewodnika, trasa dostêpna rowerem lubprzewodnika, trasa dostêpna rowerem lubprzewodnika, trasa dostêpna rowerem lubprzewodnika, trasa dostêpna rowerem lubprzewodnika, trasa dostêpna rowerem lub
pieszo.pieszo.pieszo.pieszo.pieszo.

Trasa œcie¿ki tworzy pêtlê, która umo¿li-
wia powrót do punktu wyjœcia we wsi Ruda
Su³owska lub do parkingu przy stawie Przy-
dro¿nym przy drodze ¯migród – Milicz (z przy-
stanku 4). Ruda Su³owska zosta³a za³o¿ona
w XVI wieku przy zak³adzie hutniczym prze-
twarzaj¹cym rudê darniow¹ wydobywan¹
w miejscu obecnych stawów. Dziœ jest znana
z siedziby PZB „Stawy Milickie” i Zak³adu Ry-
backiego, z ³owiska wêdkarskiego oraz jako
„bociania wioska” (10 gniazd bocianów bia-
³ych). Œcie¿ka przyrodnicza prowadzi grobla-
mi, które rozdzielaj¹ dawne du¿e stawy ¯a-

bieniec i Trzeœniówka (obecnie podzielone na mniejsze) oraz inne mniejsze akweny. Stawy
s¹ zarybiane co drugi rok, zatem zawsze czêœæ stawów wiosn¹ jest pustych i zarasta drobn¹
roœlinnoœci¹ namuln¹ zanim zostanie nape³niona wod¹ oraz zarybiona tzw. „lipcówk¹”, stwa-
rzaj¹c przy tym dobre warunki dla rozwoju p³azów, st¹d w czerwcu stawy przepe³nia kumka-
nie ¿ab. Na œcie¿ce mo¿na zapoznaæ siê z prac¹ rybaków, z typowymi elementami ka¿dego
stawu (groble, mnichy, rowy opaskowe), z ró¿nymi gatunkami roœlin, a zw³aszcza ptaków
wodnych. Przystanki od 4 do 8 znajduj¹ siê na drodze polnej wiod¹cej skrajem omawianego
kompleksu stawów, która graniczy od po³udnia z ugorami, stopniowo zarastaj¹cymi lasem.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Grabówka – wokó³ stawu1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Grabówka – wokó³ stawu1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Grabówka – wokó³ stawu1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Grabówka – wokó³ stawu1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Grabówka – wokó³ stawu

Mewiego Du¿ego, przez Wzgórza Czarownic – Brzezina Su³owska – Dunkowa – Su³ów,Mewiego Du¿ego, przez Wzgórza Czarownic – Brzezina Su³owska – Dunkowa – Su³ów,Mewiego Du¿ego, przez Wzgórza Czarownic – Brzezina Su³owska – Dunkowa – Su³ów,Mewiego Du¿ego, przez Wzgórza Czarownic – Brzezina Su³owska – Dunkowa – Su³ów,Mewiego Du¿ego, przez Wzgórza Czarownic – Brzezina Su³owska – Dunkowa – Su³ów,
14 km.14 km.14 km.14 km.14 km.

Bociany bia³e na gnie�dzie w Rudzie Su³owskiej. Fot. ER
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Ze skrzy¿owania w centrum wsi szlak wychodzi piaszczyst¹ drog¹ na pó³noc. Tu¿ za ostat-
nimi zabudowaniami znajduje siê dobry punkt widokowy na staw Grabówka. Id¹c szlakiem
dalej rozpoczyna siê wêdrówkê wzd³u¿ najd³u¿szego
w dolinie Baryczy ³uku wydmy parabolicznej o d³ugo-
œci 8 km, dziœ zalesionego sosn¹. Zaraz po przekro-
czeniu pierwszej wydmy szlak mija miejsce gdzie jesz-
cze do II wojny œwiatowej znajdowa³a siê du¿a
owczarnia. Nawi¹zuje do niej nazwa wydmowego
wzgórza Baranie, o wysokoœci 106 m npm, wznosz¹-
cego siê obok. 1 km dalej szlak dociera do przekopa-
nego przez wydmy g³êbokiego rowu Odprowadzalni-
ka Stawów Mewich. Ze szlaku warto podejœæ do
pomnika przyrody: dêbu zroœniêtego z sosn¹. Szlak
w koñcu dociera do g³êboko wciêtej w wydmy zato-
ki stawu Mewiego Du¿ego. 400 m st¹d na wschód
przy po³udniowym brzegu zatoki znajduje siê na wy-
dmie g³az narzutowy w miejscu zwanym Szwedzkim
Cmentarzyskiem. Inne jeszcze miejsce zwi¹zane
z przemarszami wojsk szwedzkich w czasie wojny
pó³nocnej to D¹b Szwedzki – obecny zasadzony z ¿o-
³êdzia poprzedniego, zwalonego dêbu, zasadzonego
przez króla Karola XII w miejscu obozowania. Znaj-
duje siê 700 m od szlaku w kierunku pó³nocno –
zachodnim, przy drodze do skrzy¿owania Gwiazda. Szlak natomiast pod¹¿a dalej malowniczym
brzegiem stawu, na którym znajduj¹ siê dobre miejsca widokowe na lustro wody. Nastêpnie
wspina siê na najwy¿sze kulminacje wydm zwanych Wzgórzami Czarownic, siêgaj¹ce 118 m
npm. Sabatami odbywaj¹cymi siê na wzgórzach ludnoœæ miejscowa t³umaczy³a sk¹p¹ roœlin-
noœæ wystêpuj¹c¹ na wydmach. Dziœ
porasta je bór chrobotkowy. Przez wy-
dmy szlak dociera w koñcu do pó³noc-
nego brzegu stawu Mewiego Du¿ego.
Po pó³nocnej stronie grobli, rozci¹ga³ siê
dawniej staw Kozi, dziœ w jego miejscu
roœnie las. St¹d aleja dêbowa prowa-
dzi do Gajówki Brzezina Su³owska, no-
sz¹cej miejscow¹ nazwê Buchta. Przy
niej rosn¹ trzy okazy pomnikowych dê-
bów. Szlak natomiast doprowadza do
Brzeziny Su³owskiej, i dalej przez Dun-
kow¹, S³¹czno i Sulimierz do Su³owa.

D¹b Szwedzki � historyczny d¹b rosn¹cy miêdzy
skrzy¿owaniem Gwiazda a Wzgórzem Czarownic

Domek Rybacki nad stawem Mewim Du¿ym. Fot. WR
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2. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-2. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-2. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-2. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-2. Szlak rowerowy, czerwony: (¯migród) – Gatka – Wilkowo – Olsza – Ruda Su³ow-
ska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 kmska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 kmska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 kmska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 kmska – Ruda ¯migrodzka – Jamnik – Osiek – Staw Sieczkowski – UjeŸdziec Wielki, 35 km
(47 km).(47 km).(47 km).(47 km).(47 km).

Opisany wczeœniej fragment
pêtli rowerowej wokó³ powiatu
trzebnickiego. Szlak pozwala na
przejazd malownicz¹ grobl¹ przez
stawy kompleksu Ruda Su³owska
Po³udniowa.

3. Szlak rowerowy niebieski:3. Szlak rowerowy niebieski:3. Szlak rowerowy niebieski:3. Szlak rowerowy niebieski:3. Szlak rowerowy niebieski:
Su³ów – £¹ki – Ruda Su³owskaSu³ów – £¹ki – Ruda Su³owskaSu³ów – £¹ki – Ruda Su³owskaSu³ów – £¹ki – Ruda Su³owskaSu³ów – £¹ki – Ruda Su³owska
– Grabówka, 7 km.– Grabówka, 7 km.– Grabówka, 7 km.– Grabówka, 7 km.– Grabówka, 7 km.

Jeden z ciekawszych frag-
mentów Szlaku Rowerowego
Doliny Baryczy. Trasa stanowi naj-
dogodniejszy sposób dotarcia ro-
werem lub pieszo z oœrodków wy-
poczynkowych w Su³owie do sta-

wów w Rudzie Su³owskiej. Szlak przechodzi ul. Leœn¹ obok osiedli domków kempingowych,
a nastêpnie dociera do skrzy¿owania z ul. Kolejow¹. Znajduje siê tu dawny m³yn wodny a w
pobli¿u wznosi³ siê w œredniowieczu zamek ksi¹¿¹t oleœnickich. Trasa prowadzi dalej ul. £¹ko-
w¹ wzd³u¿ M³ynówki Su³owskiej. Po dwóch kilometrach docieramy do œredniowiecznej wsi
³añcuchówki – £¹ki. Jest tu drewniany most na Baryczy (obecnie w z³ym stanie technicz-
nym), przez który mo¿na dotrzeæ do przysió³ka £¹ki – gajówka, a nastêpnie w rozleg³y kom-
pleks lasów po po³udniowej stronie Baryczy. Za wsi¹ trasa prowadzi wœród ³¹k i Ma³ej M³y-
nówki. Po kolejnych 2 km docieramy do granicy rezerwatu, za któr¹ rozpoczynaj¹ siê stawy.
Trasa prowadzi grobl¹ miêdzy stawami Trzeœniówki i ¯abieñce. Têdy równie¿ wiedzie œcie¿ka
przyrodnicza. W koñcu dociera do Rudy Su³owskiej, przechodz¹c przez jaz ko³o dawnego
m³yna wodnego i ³owiska wêdkarskiego. Szlak rowerowy prowadzi dalej szos¹ a¿ do wsi
Grabówka. Rozci¹gaj¹ siê z niej szerokie widoki na rozleg³y staw o tej samej nazwie co wieœ.

Wycieczkê mo¿na kontynuowaæ dalej szlakiem niebieskim turystycznym przez Niezgodê
do ¯migrodu (przedstawiony wczeœniej przy opisie tras przy stawach w Radzi¹dzu).

Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: BaranowicePozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: BaranowicePozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: BaranowicePozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: BaranowicePozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Baranowice – zachowana dawna zapora
graniczna z lat 1919 – 39 oraz budynek niemieckiej stra¿y granicznej; Bia³yka³Bia³yka³Bia³yka³Bia³yka³Bia³yka³ – domy z muru
pruskiego, budynek polskiej stra¿y granicznej z lat 1919 – 39, cmentarz ewangelicki z grobem
powstañca wielkopolskiego; Jaz Niezgoda – Jaz Niezgoda – Jaz Niezgoda – Jaz Niezgoda – Jaz Niezgoda – jedyny zachowany jaz drewniany na Baryczy z prze-
³omu XIX i XX wieku, odrestaurowany i zrekonstruowany w 2000 r.; £¹ki£¹ki£¹ki£¹ki£¹ki – we wsi zabytkowa
cha³upa (nr 19) oraz dawna karczma (przy szosie, nr 4), oba budynki z muru pruskiego, pomnik
poleg³ych w I wojnie œwiatowej; S³¹cznoS³¹cznoS³¹cznoS³¹cznoS³¹czno – kaplica œw. Józefa z 1808 r. na miejscu starszej,
za³o¿onej wg legendy przez œw. Wojciecha; Su³ówSu³ówSu³ówSu³ówSu³ów – zachowany uk³ad ma³ego miasteczka

Trasa szlaku rowerowego przez kompleks Ruda Su³owska Po³udniowa. Fot. WR
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z rynkiem, przyleg³ymi ulicami i ratuszem, pa³ac barokowy z 1680 r. z zabytkowym parkiem, spi-
chlerz z muru pruskiego z XVIII wieku, poewangelicki koœció³ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej z 1765
r., koœció³ parafialny œw. Piotra i Paw³a z 1731 r.; Zamek myœliwski HatzfeldtówZamek myœliwski HatzfeldtówZamek myœliwski HatzfeldtówZamek myœliwski HatzfeldtówZamek myœliwski Hatzfeldtów – z XIX wieku,
spalony i rozebrany po II wojnie
œwiatowej, zachowane resztki mu-
rów przyziemia w lesie miêdzy Nie-
zgod¹, Grabówk¹ a Rud¹ Su³ow-
sk¹ nad Rowem Paszkowym.

5.4. Lasy su³owskie

Dojazd w³asnym œrodkiemDojazd w³asnym œrodkiemDojazd w³asnym œrodkiemDojazd w³asnym œrodkiemDojazd w³asnym œrodkiem
transportu: transportu: transportu: transportu: transportu: Su³ów le¿y na prze-
ciêciu drogi wojewódzkiej Milicz –
¯migród nr 439 i drogi powiato-
wej Trzebnica – Jutrosin. Miejsco-
woœæ jest nie tylko dobrym punk-
tem wypadowym na wycieczki na
opisany wczeœniej zespó³ stawów
w Rudzie Su³owskiej, ale przede wszystkim w rozleg³e, g³ównie sosnowe, kompleksy leœne
le¿¹ce na po³udnie. Dziêki po³o¿onym na wyspie miêdzy Barycz¹ a M³ynówk¹ Su³owsk¹
oœrodkom wypoczynkowym miejscowoœæ ma znaczenie turystyczne. Znana jest przede wszyst-
kim wœród mieszkañców Wroc³awia przyje¿d¿aj¹cych tu przede wszystkim na wêdkowanie
lub na grzyby. Dotarcie do rozleg³ych kompleksów leœnych umo¿liwia druga z wymienionych
wczeœniej dróg. Znajduj¹ siê przy niej, na odcinku Gruszeczka – UjeŸdziec Ma³y, dwa parkingi
leœne. Kolejny znajduje siê przy drodze lokalnej prowadz¹cej z Gruszeczki do Pracz.

Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Do Su³owa je¿d¿¹ doœæ liczne autobusy PKS z Wroc³a-
wia, zw³aszcza z dworca Nadodrze oraz z Milicza. Autobusy te zapewniaj¹ równie¿ dogodne
po³¹czenia z Gruszeczki i UjeŸdŸca Ma³ego. Przez Su³ów jeŸdzi tak¿e kilka autobusów ze
¯migrodu. Pojedyncze kursy z Rawicza i Legnicy. W pi¹tki, soboty i niedziele je¿d¿¹ ponadto
przez Su³ów autobusy na trasie Lubin – Milicz.

Noclegi: Su³ówNoclegi: Su³ówNoclegi: Su³ówNoclegi: Su³ówNoclegi: Su³ów – Agroturystyka, tel. 71/3847168, 71/3847577, 0604568547; Oœrodek
Wypoczynkowy, tel. 071/3847168; Su³ów – OWŒ UNITRA DOLAM S.A., tel. 71/3847299,
Ruda Su³owska, tel. 0601848322

£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie: Ruda Su³owska, tel. 71/3842300, Mi³os³awice, tel. 0606205256

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów do Postolina, czerwony: Su³ów Rynek –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów do Postolina, czerwony: Su³ów Rynek –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów do Postolina, czerwony: Su³ów Rynek –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów do Postolina, czerwony: Su³ów Rynek –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów do Postolina, czerwony: Su³ów Rynek –

Szwedzka Górka – Jaz Su³ów – Pracze – Postolin – (Wzgórze Joanny), 8 km (10 km).Szwedzka Górka – Jaz Su³ów – Pracze – Postolin – (Wzgórze Joanny), 8 km (10 km).Szwedzka Górka – Jaz Su³ów – Pracze – Postolin – (Wzgórze Joanny), 8 km (10 km).Szwedzka Górka – Jaz Su³ów – Pracze – Postolin – (Wzgórze Joanny), 8 km (10 km).Szwedzka Górka – Jaz Su³ów – Pracze – Postolin – (Wzgórze Joanny), 8 km (10 km).
Szlak umo¿liwia odbycie doœæ ciekawych spacerów wokó³ Su³owa oraz na po³udnie od

niego. Doprowadza do Szwedzkiej Górki – pomnika przyrody z g³azem narzutowym i wieko-

Barycz w £¹kach. Fot. WR
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wymi sosnami, upamiêtniaj¹cego historyczn¹ potyczkê z czasów wojny 30 – letniej. Wêdru-
j¹c od Szwedzkiej Górki do jazu mo¿na dobrze zapoznaæ siê z elementami doliny rzecznej:
krawêdzi¹ pradoliny, terasami rzecznymi i starorzeczami. Odcinek ten pozwala równie¿ po-
znaæ efekty dzia³alnoœci wiatru (kamienie graniaki, wydma). Na po³udnie od jazu szlak pro-
wadzi do Pracz przez suche bory sosnowe porastaj¹ce terasê nadzalewow¹. Za nimi, wraz
z szos¹, wspina siê ³agodnie po stokach Wzgórz Kroœnickich, oferuj¹c interesuj¹ce widoki na
dolinê Baryczy. W ten sposób dociera do parku w Postolinie. Trasê mo¿na kontynuowaæ
dalej wêdruj¹c na Wzgórze Joanny, jednak¿e dalszy odcinek szlaku jest niedostêpny dla
rowerzystów. Ci mog¹ dotrzeæ na Wzgórze Joanny szos¹.

2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Su³ów Rynek – Kamieñ2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Su³ów Rynek – Kamieñ2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Su³ów Rynek – Kamieñ2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Su³ów Rynek – Kamieñ2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Su³ów Rynek – Kamieñ
Napoleona – Ksi¹¿êca Wieœ, 14 km.Napoleona – Ksi¹¿êca Wieœ, 14 km.Napoleona – Ksi¹¿êca Wieœ, 14 km.Napoleona – Ksi¹¿êca Wieœ, 14 km.Napoleona – Ksi¹¿êca Wieœ, 14 km.

Szlak wychodzi z Su³owa ulic¹ Kolejow¹ – œredniowiecznym traktem przecinaj¹cym
w poprzek zalewow¹ dolinê Baryczy. Prowadzi obok dawnego m³yna wodnego i starorzecza
zamienionego w staw rybny. Za mostem na Baryczy znajduje siê budynek dawnej stacji kolei
w¹skotorowej. Szlak mija nastêpnie m³odniki rosn¹ce w terenie zrekultywowanym po wyro-
biskach kopalni piasku, gdzie wydobywano w latach 80. i 90. piasek z istniej¹cych tu wów-
czas wydm. Nastêpnie wkracza w bory sosnowe rosn¹ce na piaszczystym pod³o¿u wodno-
lodowcowym. Po 2 km, na skrzy¿owaniu dróg leœnych szlak skrêca w lewo, prosto natomiast
prowadzi dró¿ka do pobliskiej szkó³ki rododendronów nale¿¹cej do leœnictwa Gruszeczka.
(Zwiedzanie jedynie za zgod¹ leœnictwa). Szczególnie piêknie wygl¹da na prze³omie maja

i czerwca, gdy kwitn¹ stare okazy krzewów, pa-
miêtaj¹ce jeszcze milickich Maltzanów, do których
wówczas szkó³ka ta nale¿a³a. Szlak natomiast wkra-
cza w dolinê Krêpicy. Szczególnie ciekawy jest od-
cinek, króry prowadzi skrajem œródleœnych, nad-
rzecznych ³¹k, chronionych jako u¿ytek ekologiczny,
nazywany „Lotniskiem”, ze wzglêdu na wyd³u¿ony
kszta³t. Za nim szlak ponownie wkracza w bory
sosnowe i dociera do dawnego s³upa granicznego
zwanego Kamieniem Napoleona lub Szwedzkim
Kamieniem. Wœród tych lasów szlak dociera do
Ksi¹¿êcej Wsi, sk¹d mo¿na wycieczkê kontynuowaæ
przez Jamnik do ¯migrodu.

3. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzy-3. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzy-3. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzy-3. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzy-3. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzy-
stówstówstówstówstów, niebieski: Su³ów Rynek – Jaz Su³ów – Gro, niebieski: Su³ów Rynek – Jaz Su³ów – Gro, niebieski: Su³ów Rynek – Jaz Su³ów – Gro, niebieski: Su³ów Rynek – Jaz Su³ów – Gro, niebieski: Su³ów Rynek – Jaz Su³ów – Gro-----
dzisko Kaszowo – Koruszka – Milicz, 12 km.dzisko Kaszowo – Koruszka – Milicz, 12 km.dzisko Kaszowo – Koruszka – Milicz, 12 km.dzisko Kaszowo – Koruszka – Milicz, 12 km.dzisko Kaszowo – Koruszka – Milicz, 12 km.

Fragment Szlaku Archeologicznego. Szlak
w szczególny sposób pozwala siê zapoznaæ z ró¿-
nymi elementami doliny rzecznej. Odcinkami pro-
wadzi wzd³u¿ nieuregulowanej Baryczy, mija licznePodgrzybek brunatny na Wzgórzach Czarownic. Fot. CT
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starorzecza i meandry, to
znów prowadzi krawêdzi¹
terasy zalewowej i nadza-
lewowej. W dnie doliny
przechodzi przez poroœniê-
te borem chrobotkowym
wydmy, na których w me-
zolicie zatrzymywa³y siê
pierwsze, wêdrowne gru-
py myœliwych. Przechodzi
tak¿e przez dawny nadba-
rycki gród w Kaszowie po-
chodz¹cy z pocz¹tków ery
piastowskiej. Tu¿ przed Miliczem, w pobli¿u szlaku mo¿na zobaczyæ hodowlê koników pol-
skich „Ostoja”.

4. Szlak rowerowy, niebieski: Su³ów, oœrodki wypoczynkowe – Jaz Su³ów – Korusz-4. Szlak rowerowy, niebieski: Su³ów, oœrodki wypoczynkowe – Jaz Su³ów – Korusz-4. Szlak rowerowy, niebieski: Su³ów, oœrodki wypoczynkowe – Jaz Su³ów – Korusz-4. Szlak rowerowy, niebieski: Su³ów, oœrodki wypoczynkowe – Jaz Su³ów – Korusz-4. Szlak rowerowy, niebieski: Su³ów, oœrodki wypoczynkowe – Jaz Su³ów – Korusz-
ka – Milicz, 11 km.ka – Milicz, 11 km.ka – Milicz, 11 km.ka – Milicz, 11 km.ka – Milicz, 11 km.

Fragment Szlaku Rowerowego Doliny Baryczy. Prowadzi równolegle do opisanego wy¿ej
szlaku pieszego, niebieskiego, ale nie dnem doliny, a piaszczyst¹ teras¹ nadzalewow¹. St¹d
te¿ odcinek od Jazu Su³ów do Koruszki (Garuszek) jest nieco uci¹¿liwy do przejechania.
Mo¿na go omin¹æ jad¹c nieco d³u¿sz¹ tras¹ przez
Pracze. Za Koruszk¹ szlak wiedzie wzd³u¿ rozle-
g³ego stawu Ewa, za nim mo¿na zobaczyæ stado
koników polskich „Ostoja”. Do samego Milicza
wprowadza przez zabytkowy park, obok Grobow-
ca Maltzana.

Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy:Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy:Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy:Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy:Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy:
Grodzisko Kaszowo – Grodzisko Kaszowo – Grodzisko Kaszowo – Grodzisko Kaszowo – Grodzisko Kaszowo – pozosta³oœci grodu nad
Barycz¹ z prze³omu X i XI wieku, obok miejsce od-
poczynku; Gruszeczka – Gruszeczka – Gruszeczka – Gruszeczka – Gruszeczka – domy o konstrukcji szkie-
letowej, œlady po nieukoñczonym obozie z II woj-
ny œwiatowej przy drodze do Pracz, szkó³ka ró¿a-
neczników w lesie na zachód od wsi; KamieñKamieñKamieñKamieñKamieñ
NapoleonaNapoleonaNapoleonaNapoleonaNapoleona (Szwedzki Kamieñ) – dawny s³up
graniczny na granicy baronatów milickich, ¿mi-
grodzkich i posiad³oœci cysterek trzebnickich, z wy-
¿³obieniem zrobionym wed³ug legendy przez ¿o³-
nierzy napoleoñskich lub szwedzkich, PostolinPostolinPostolinPostolinPostolin –
park podworski, koœció³ poewangelicki z muru

Kwiat ró¿anecznika. Fot. WR

Starorzecze przy pieszym szlaku niebieskim
z Su³owa do Milicza. Fot. WR
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pruskiego; PraczePraczePraczePraczePracze –dzwonnica z muru pruskiego, obok w zaadoptowanej stodole oœrodek
„¯abi Róg” z ma³ym muzeum, przy drodze do Gruszeczki pozosta³oœci pieców smo³owych;
Su³ówSu³ówSu³ówSu³ówSu³ów – zachowany uk³ad ma³ego miasteczka z rynkiem, przyleg³ymi ulicami i ratuszem,
pa³ac barokowy z 1680 r. z zabytkowym parkiem, spichlerz z muru pruskiego z XVIII wieku,
poewangelicki koœció³ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej z 1765 r., koœció³ parafialny œw. Piotra
i Paw³a z 1731 r. (Izba Regionalna, Rynek, tel. 71/3847321.)

5.5. Wzgórze Joanny i lasy Wzgórz Kro�nickich

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Wzgórze Joanny znajduje siê     tu¿ przy drodze
krajowej nr 15 Wroc³aw – Krotoszyn. Pomiêdzy Lasowicami a Mi³ochowicami, w lesie nale¿y
skrêciæ na skrzy¿owaniu w kierunku Gruszeczki. Pó³ kilometra dalej drog¹ doje¿d¿a siê do
wejœcia do rezerwatu. Znajduje siê tu zatoczka umo¿liwiaj¹ca parkowanie, równie¿ autobu-
som. Jad¹c dalej drog¹ dociera siê po 3 km do Postolina. Przy drodze nr 15 znajduje siê
równie¿ kilka mniejszych parkingów leœnych oraz wiêkszy parking na du¿ym zakrêcie drogi,
miêdzy Skoroszowem a Lasowicami, w pobli¿u doliny BrzeŸnicy.

DoDoDoDoDojazd komunikacj¹ publiczn¹: jazd komunikacj¹ publiczn¹: jazd komunikacj¹ publiczn¹: jazd komunikacj¹ publiczn¹: jazd komunikacj¹ publiczn¹: Do samego Postolina doje¿d¿aj¹ tylko dwa kursy PKS
z Milicza w dni robocze. Natomiast sporo kursów autobusów a tak¿e busów dociera do
Lasowic oraz przystanku Œwiebodów Skrzy¿owanie (najbli¿sze dojœcie do Wzgórza Joanny)
na linii Wroc³aw – Milicz przez Skoroszów i Wroc³aw – Krotoszyn.

Noclegi: Dziewiêtlin Noclegi: Dziewiêtlin Noclegi: Dziewiêtlin Noclegi: Dziewiêtlin Noclegi: Dziewiêtlin – pole namiotowe, tel. 071/3846184, Kubryk Kubryk Kubryk Kubryk Kubryk k/Bukowic: Dom
Myœliwski: tel. 71/3845079, Kubryk k/Bukowic– leœniczówka, tel. 71/3845022, Mi³ochowi-Mi³ochowi-Mi³ochowi-Mi³ochowi-Mi³ochowi-

cecececece – Agroturystyka: tel. 71/3842909

�cie¿ka przyrodnicza:
PPPPPostolin – Wzgórze Joanny – Postolin – Wzgórze Joanny – Postolin – Wzgórze Joanny – Postolin – Wzgórze Joanny – Postolin – Wzgórze Joanny – Postolin, znakostolin, znakostolin, znakostolin, znakostolin, znakooooo-----

wana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przewana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przewana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przewana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem przewana bia³ym kwadratem z zielonym paskiem prze-----
k¹tnym, 16 przystanków z tablicami objaœniaj¹cy-k¹tnym, 16 przystanków z tablicami objaœniaj¹cy-k¹tnym, 16 przystanków z tablicami objaœniaj¹cy-k¹tnym, 16 przystanków z tablicami objaœniaj¹cy-k¹tnym, 16 przystanków z tablicami objaœniaj¹cy-
mi, trasa dostêpna jedynie pieszo, 8 km.mi, trasa dostêpna jedynie pieszo, 8 km.mi, trasa dostêpna jedynie pieszo, 8 km.mi, trasa dostêpna jedynie pieszo, 8 km.mi, trasa dostêpna jedynie pieszo, 8 km.

Œcie¿ka w kszta³cie pêtli prowadzi drogami leœny-
mi przez najciekawsze fragmenty lasów Nadleœnictwa
Milicz. W Postolinie, gdzie œcie¿ka ma swój pocz¹tek,
znajduje siê interesuj¹cy park podworski. Kolejne przy-
stanki prowadz¹ skrajem lasu, nastêpnie, za ruinami
dawnego m³yna wodnego, przy odtworzonym zbiorni-
ku wodnym, ju¿ w lesie, œcie¿ka prowadzi nas lasem
kilka kilometrów w górê stoku w pobli¿u potoku le-
œnego. Przy przystanku 5 mijamy g³az narzutowy o ob-
wodzie 660 cm, a przy 6 – œródleœn¹ zagrodê w Kozu-
bach. Za ni¹ trasa prowadzi nadal w górê ale ju¿ przez
stare lasy bukowe, którymi dochodzimy w koñcu do

Zamek my�liwski zbudowany w formie
wie¿y rycerskiej na Wzgórzu Joanny. Fot. WR
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rezerwatu „Wzgórze Joanny” z zameczkiem myœliwskim z 1850 roku na samym szczycie. Po
zejœciu w dó³, opuszczeniu rezerwatu i przekroczeniu szosy na kolejnych odcinkach znajduj¹ siê
w pobli¿u dolinki innych niewielkich potoków leœnych. Na przystankach nr 14 – 16 rosn¹
okaza³e, stare dêby, a po wyjœciu z lasu, ju¿ blisko wsi Postolin, znajduje siê stary cmentarz
z interesuj¹cymi gatunkami drzew.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: (Su³ów) – Postolin – Piw-1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: (Su³ów) – Postolin – Piw-1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: (Su³ów) – Postolin – Piw-1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: (Su³ów) – Postolin – Piw-1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: (Su³ów) – Postolin – Piw-

niczn ik  – Wzgórzeniczn ik  – Wzgórzeniczn ik  – Wzgórzeniczn ik  – Wzgórzeniczn ik  – Wzgórze
Joanny, 3 km (11,5Joanny, 3 km (11,5Joanny, 3 km (11,5Joanny, 3 km (11,5Joanny, 3 km (11,5
km).km).km).km).km).

Trasa stanowi cie-
kawe, acz uci¹¿liwe
wejœcie na Wzgórze
Joanny od strony Po-
stolina. Dawna droga
w du¿ej czêœci zaros³a
ju¿ krzewami, a w le-
sie bywa b³otnista
i trudna do przejœcia.
Za to z Postoliñskiej
Góry, zwanej inaczej
Piwnicznikiem (187 m
npm), rozci¹gaj¹ siê
szerokie widoki na dolinê Baryczy i Wzniesienia Su³owskie.

2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Dziewiêtlin –2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Dziewiêtlin –2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Dziewiêtlin –2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Dziewiêtlin –2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Dziewiêtlin –
Œwiebodów – Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 13 km.Œwiebodów – Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 13 km.Œwiebodów – Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 13 km.Œwiebodów – Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 13 km.Œwiebodów – Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 13 km.

Malownicza trasa pozwalaj¹ca zapoznaæ siê z ró¿nymi krajobrazami i roœlinnoœci¹ more-
nowych Wzgórz Kroœnickich. Z samych Kroœnic wyprowadza przez wzgórze z kapliczkami
Kalwarii, nastêpnie schodzi do doliny rz. Strugi (Dziewiêtliñskiego Potoku), na której za³o¿one
s¹ doœæ liczne, œródleœne stawki. W Dziewiêtlinie szlak prowadzi nieopodal parku podwor-
skiego z rozleg³ym stawem. Widok na okoliczne wzgórza rozci¹ga siê ze wzniesienia tu¿ obok
Œwiebodowa. Za nim szlak wkracza w lasy bukowe porastaj¹ce wierzchowinowe partie
Wzgórz Kroœnickich. Od Lasowic doprowadza do rezerwatu Wzgórze Joanny wspólnie ze
szlakiem zielonym.

3. Szlak pieszy3. Szlak pieszy3. Szlak pieszy3. Szlak pieszy3. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niedostêpny dla rowerzystów, niedostêpny dla rowerzystów, niedostêpny dla rowerzystów, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Kroœnice PKP – Wierzcho, niebieski: Kroœnice PKP – Wierzcho, niebieski: Kroœnice PKP – Wierzcho, niebieski: Kroœnice PKP – Wierzcho, niebieski: Kroœnice PKP – Wierzcho-----
wice – Wiatraczne Wzgórze – Gr¹dy ko³o Wa³kowej, 7 km.wice – Wiatraczne Wzgórze – Gr¹dy ko³o Wa³kowej, 7 km.wice – Wiatraczne Wzgórze – Gr¹dy ko³o Wa³kowej, 7 km.wice – Wiatraczne Wzgórze – Gr¹dy ko³o Wa³kowej, 7 km.wice – Wiatraczne Wzgórze – Gr¹dy ko³o Wa³kowej, 7 km.

Z Kroœnic szlak wychodzi obok dawnego pa³acu Volmersteinów, obecnie siedziby urzêdu
gminy. Przechodzi przez park pa³acowy, nastêpnie prowadzi alej¹ dêbow¹ za³o¿on¹ na osi
³¹cz¹cej s¹siednie rezydencje w Kroœnicach i Wierzchowicach. Park w drugiej z miejscowoœci

Widok ze wzgórza Piwnicznik (Postoliñska Górka) na szlaku czerwonym. Fot. ER
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jest interesuj¹cy ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ wiekowych drzew, chronionych jako pomniki
przyrody, aczkolwiek po szachulcowym, XVIII – wiecznym dworze nie ma ju¿ do dziœ œladu.
Szlak pod¹¿a jednak œladami dawnych, barokowych za³o¿eñ, przez oœ widokow¹ ³¹cz¹c¹
dwór w koœcio³em, wzd³u¿ której za³o¿ono w XVIII wieku Nowe Wierzchowice, dziœ ul. Ko-
œcieln¹. Min¹wszy barokowy koœció³ szlak pod¹¿a skrajem sadów wierzchowickich, za³o¿o-
nych w miejscu dawnych winnic, na po³udniowych stokach wzgórz. Z najwy¿szego z nich,
zwanego ze wzglêdu na stoj¹cy tu niegdyœ wiatrak – Wiatracznym Wzgórzem, rozci¹ga siê
szczególnie ciekawa panorama. Na po³udniu widoczna jest zalesiona, dwuwierzcho³kowa
Gêœlica. W kierunku po³udniowo – wschodnim widoczny jest Grzbiet Twardogórski z wyraŸ-
nie najwy¿szym wzgórzem – Zbójnikiem. Z kolei w oddali, na wschodzie mo¿na zobaczyæ
Wzgórza Ostrzeszowskie. Najciekawszy widok otwiera siê jednak w kierunku pó³nocno –
wschodnim. Widoczna jest st¹d dobrze zachodnia czêœæ Kotliny Milickiej (Odolanowskiej) –
Obni¿enie Grabownickie. Wœród porastaj¹cych j¹ lasów mo¿na wypatrzyæ tafle wody po³o¿o-
nych w nim stawów rybnych. Za nimi, ku pó³nocy widoczna jest Wysoczyzna Kaliska ze
Wzgórzami Cieszkowskimi, a w oddali, przy dobrej widocznoœci mo¿na zobaczyæ Wysockie
Wzgórza ko³o Ostrowa Wlkp. Ze wzgórza szlak schodzi do zachodniego krañca W¹bnic a po
przekroczeniu szosy zag³êbia siê w zbiorowiska gr¹dów ko³o wsi Wa³kowa, drzewostany
nasienne projektowane do objêcia ochron¹ rezerwatow¹. Tu szlak ³¹czy siê ze szlakiem
pieszym zielonym, st¹d istnieje mo¿liwoœæ kontynuowania wêdrówki na wschód, do rez.
„Stawy Milickie”, b¹dŸ na zachód do Milicza.

4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – Mi³ochowice –4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – Mi³ochowice –4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – Mi³ochowice –4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – Mi³ochowice –4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – Mi³ochowice –
Pogórzyno – Œwiebodów Skrzy¿owanie PKS – Wzgórze Joanny, 7.5 km.Pogórzyno – Œwiebodów Skrzy¿owanie PKS – Wzgórze Joanny, 7.5 km.Pogórzyno – Œwiebodów Skrzy¿owanie PKS – Wzgórze Joanny, 7.5 km.Pogórzyno – Œwiebodów Skrzy¿owanie PKS – Wzgórze Joanny, 7.5 km.Pogórzyno – Œwiebodów Skrzy¿owanie PKS – Wzgórze Joanny, 7.5 km.

Szlak oferuje doœæ ciekaw¹ mo¿liwoœæ wêdrówki z Milicza na Wzgórze Joanny. Mo¿na j¹
rozpocz¹æ przy oœrodku wypoczynkowym w Kar³owie. St¹d jest zaledwie 500 m do œródle-
œnej polany na której wznosi siê koœció³ œw. Anny. Przed nim, przy krzy¿u, mocno wkopany
w ziemiê, znajduje siê kamieñ œw. Jadwigi – g³az narzutowy z dwoma wg³êbieniami, obiekt

dawnego kultu religijnego. Szlak
prowadzi dalej dawn¹, pocho-
dz¹c¹ z lat miêdzywojennych
tras¹ spacerow¹, prowadz¹c¹
niegdyœ do gospody Leœny Za-
meczek, która znajdowa³a siê na
wzgórzu przed Mi³ochowicami.
Dziœ pozosta³y z niej zaledwie
nik³e pozosta³oœci piwnicy. Ist-
niej¹ce obok niej rozleg³e obni-
¿enie to œlad po zrekultywowa-
nej ¿wirowni. Szlak schodzi st¹d
do Mi³ochowic, w dolinê poto-
ku Lubiel, zwanego równie¿ Mi³aNa Wiatracznym Wzgórzu. Fot. WR

5. Turystyka � 5.5. Wzgórze Joanny i lasy Wzgórz Kro�nickich

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12130



131

a dawniej Œwiêtym Potokiem. Poni¿ej wsi znajduje siê na nim kilka niewielkich, prywatnych
stawów hodowlanych za³o¿onych w latach 70., gdy planowana by³a tu budowa rozleg³ego
kompleksu wypoczynkowego. Od Mi³ochowic szlak pod¹¿a w górê doliny potoku wcinaj¹ce-
go siê pomiêdzy morenowe wzgórza. Tak dociera do wsi Pogórzyno, z zachowanym parkiem
podworskim. Powy¿ej na potoku znajduj¹ siê kolejne, niewielkie zbiorniki a po prawej stronie,
na Wzgórzu Œmierci, zadrzewienie kryj¹ce w sobie pozosta³oœci cmentarza ewangelickiego.
Za Wolank¹ szlak zag³êbia siê w bory sosnowe, przekraczaj¹c na pocz¹tku niewielk¹ wy-
dmê. W koñcu doprowadza do skrzy¿owania szos przy przystanku PKS Œwiebodów Skrzy¿o-
wanie, sk¹d pozostaje ju¿ tylko 1,5 km do wierzcho³ka. Szlak zielony dochodzi do rezerwatu,
ale nie doprowadza do samej wie¿y na Wzgórzu Joanny, do której trzeba odbiæ w prawo za
znakami czerwonymi oraz œcie¿ki przyrodniczej.

5. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Skoroszów – dolina BrzeŸnicy5. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Skoroszów – dolina BrzeŸnicy5. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Skoroszów – dolina BrzeŸnicy5. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Skoroszów – dolina BrzeŸnicy5. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Skoroszów – dolina BrzeŸnicy
– Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 12 km.– Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 12 km.– Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 12 km.– Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 12 km.– Lasowice PKS – Wzgórze Joanny, 12 km.

Jest to fragment d³ugodystansowego szlaku prowadz¹cego z D³ugo³êki ko³o Wroc³a-
wia. Szlak przecina w Skoroszowie szosê Trzebnica – Milicz w po³udniowo – zachodniej
czêœci miejscowoœci oraz ponownie dochodzi do niej przy wylocie szosy w kierunku Milicza.
Tu¿ po wejœciu do lasu, za tablic¹ oznaczaj¹c¹ granicê P.K. „Dolina Baryczy”, szlak skrêca
w prawo. Wkrótce dociera do œródleœnego stawu na M³yñskiej Strudze. Potok ten stanowi
odga³êzienie BrzeŸnicy doprowadzaj¹ce wodê do dawnego m³yna wodnego w Skoroszo-
wie. Sama BrzeŸnica, w górnej czêœci sama nazywana M³yñsk¹ Struga lub M³ynnikiem,
tworzy malownicz¹ dolinê wcinaj¹ca siê na kilkanaœcie metrów w otaczaj¹cy teren. Stanowi
malownicze urozmaicenie krajobrazu poœród poroœniêtych sosnowymi monokulturami pó³
sandrowych na po³udniowych stokach Wzgórz Kroœnickich. Ze wzglêdu na zachowany las
³êgowy w dolnej czêœci i wystêpuj¹cego tu dawniej pstr¹ga dolina jest planowana do objê-
cia ochron¹ rezerwatow¹. Szlak prowadzi po wschodniej, nastêpnie zachodniej czêœci doliny.
Po wejœciu w las bukowy, tu¿ przed leœnym stawkiem mo¿na przy szlaku znaleŸæ miejsce
gdzie jeszcze w latach miê-
dzywojennych wypalano
wêgiel drzewny. Znacz¹ je
pozosta³oœci wêgla w glebie
i roœlinnoœæ synantropijna.
Nieco dalej znajduje siê przy-
dro¿ny parking z punktem
gastronomicznym. Za nim
teren wyraŸnie siê wnosi,
gdy¿ rozpoczynaj¹ siê more-
nowe Wzgórza Kroœnickie,
poroœniête g³ównie buczyn¹.
Miejscami wszak¿e teren
jest urozmaicony wzgórzami Staw na M³yñskiej Strudze powy¿ej Skoroszowa. Fot. WR
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wydm poroœniêtych sosn¹, które z rozleg³ych pól sandrowych zawêdrowa³y a¿ w partie
wierzchowinowe. Najciekawsza z nich a zarazem najwy¿ej po³o¿ona w P.K. „Dolina Baryczy”
wydma paraboliczna to Babia Góra (205 m npm). Prowadzi do niej szlak dojœciowy, przy
którym tak¿e, przy leœnym stawku na BrzeŸnicy, znajduje siê urz¹dzone miejsce odpoczynku.
Sam szlak schodzi natomiast do Lasowic (Borowiny), sk¹d ju¿ razem ze szlakiem czerwonym
doprowadza do rezerwatu „„„„„Wzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze Joanny”””””. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e szlak zielony dochodzi
jedynie do rezerwatu, a nie do samej wie¿y na Wzgórzu Joanny, do której trzeba skrêciæ
w lewo za znakami czerwonymi oraz œcie¿ki przyrodniczej.

6. Szlak rowerowy, ¿ó³ty: KuŸniczysko – Czeszów – Skoroszów – Brzezie – Biedasz-6. Szlak rowerowy, ¿ó³ty: KuŸniczysko – Czeszów – Skoroszów – Brzezie – Biedasz-6. Szlak rowerowy, ¿ó³ty: KuŸniczysko – Czeszów – Skoroszów – Brzezie – Biedasz-6. Szlak rowerowy, ¿ó³ty: KuŸniczysko – Czeszów – Skoroszów – Brzezie – Biedasz-6. Szlak rowerowy, ¿ó³ty: KuŸniczysko – Czeszów – Skoroszów – Brzezie – Biedasz-
ków Wielki, 17,5 km.ków Wielki, 17,5 km.ków Wielki, 17,5 km.ków Wielki, 17,5 km.ków Wielki, 17,5 km.

Szlak stanowi wariant rowerowej pêtli wokó³ powiatu trzebnickiego. Prowadzi w wiêk-
szoœci drogami leœnymi, czêsto piaszczystymi, przez suche bory sosnowe porastaj¹ce rozleg³e
pola sandrowe na po³udnie od Wzgórz Kroœnickich. Lasy te zwane by³y do XVIII wieku
Puszcz¹ Trzebnick¹. W po³owie trasy, przy Skoroszowie znajduje siê urz¹dzone miejsce odpo-
czynku.

7. Szlak rowerowy, projektowany: Milicz Kar³ów – Wa³kowa – W¹bnice – Kroœnice7. Szlak rowerowy, projektowany: Milicz Kar³ów – Wa³kowa – W¹bnice – Kroœnice7. Szlak rowerowy, projektowany: Milicz Kar³ów – Wa³kowa – W¹bnice – Kroœnice7. Szlak rowerowy, projektowany: Milicz Kar³ów – Wa³kowa – W¹bnice – Kroœnice7. Szlak rowerowy, projektowany: Milicz Kar³ów – Wa³kowa – W¹bnice – Kroœnice
– Pierstnica Ma³a – wzgórze Gêœlica – dolina BrzeŸnicy – skrzy¿owanie Gwiazda –– Pierstnica Ma³a – wzgórze Gêœlica – dolina BrzeŸnicy – skrzy¿owanie Gwiazda –– Pierstnica Ma³a – wzgórze Gêœlica – dolina BrzeŸnicy – skrzy¿owanie Gwiazda –– Pierstnica Ma³a – wzgórze Gêœlica – dolina BrzeŸnicy – skrzy¿owanie Gwiazda –– Pierstnica Ma³a – wzgórze Gêœlica – dolina BrzeŸnicy – skrzy¿owanie Gwiazda –
PPPPPostolin – Kostolin – Kostolin – Kostolin – Kostolin – Karmin – Tarmin – Tarmin – Tarmin – Tarmin – Tomaszkomaszkomaszkomaszkomaszków – Milicz Ków – Milicz Ków – Milicz Ków – Milicz Ków – Milicz Kar³ówar³ówar³ówar³ówar³ów, 34 km., 34 km., 34 km., 34 km., 34 km.

8. Szlak rowerowy8. Szlak rowerowy8. Szlak rowerowy8. Szlak rowerowy8. Szlak rowerowy, projektowany: (Milicz) – K, projektowany: (Milicz) – K, projektowany: (Milicz) – K, projektowany: (Milicz) – K, projektowany: (Milicz) – Koruszkoruszkoruszkoruszkoruszka – Ta – Ta – Ta – Ta – Tomaszkomaszkomaszkomaszkomaszków – Wzgórzeów – Wzgórzeów – Wzgórzeów – Wzgórzeów – Wzgórze
Joanny – Lasowice – Pierstnica Ma³a – Pierstnica – Lêdziny – staw Soczewica –Joanny – Lasowice – Pierstnica Ma³a – Pierstnica – Lêdziny – staw Soczewica –Joanny – Lasowice – Pierstnica Ma³a – Pierstnica – Lêdziny – staw Soczewica –Joanny – Lasowice – Pierstnica Ma³a – Pierstnica – Lêdziny – staw Soczewica –Joanny – Lasowice – Pierstnica Ma³a – Pierstnica – Lêdziny – staw Soczewica –
(T(T(T(T(Twardogóra), 20 km (31 km).wardogóra), 20 km (31 km).wardogóra), 20 km (31 km).wardogóra), 20 km (31 km).wardogóra), 20 km (31 km).

Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Babia Góra – Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Babia Góra – Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Babia Góra – Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Babia Góra – Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Babia Góra – wydma paraboliczna przy
drodze Lasowice – £azy Wielkie – Bukowice; Dolina BrzeŸnicyDolina BrzeŸnicyDolina BrzeŸnicyDolina BrzeŸnicyDolina BrzeŸnicy – wciêta na kilkanaœcie
metrów g³êbokoœci dolina potoku wyp³ywaj¹cego pod Gêœlic¹, w wielu miejscach posia-
daj¹ca charakter potoku górskiego, w pobli¿u doliny, przy drodze nr 15 du¿y parking; Gêœli-Gêœli-Gêœli-Gêœli-Gêœli-
ca – ca – ca – ca – ca – najwy¿sze wzniesienie Wzgórz Kroœnickich, 242 m npm, a zarazem najwy¿sze wzgó-
rze w ca³ym Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy, poroœniête lasem bukowym, znajduje
siê w pobli¿u szosy Lasowice – £azy Wielkie, u jego podnó¿a miejsce odpoczynku; KarminKarminKarminKarminKarmin
– dwór klasycystyczny z niewielkim parkiem; Kroœnice – Kroœnice – Kroœnice – Kroœnice – Kroœnice – pa³ac Volmersteinów, dziœ siedzi-
ba Urzêdu Gminy, zabudowa zespo³u szpitalnego z XIX/XX wieku, na wzgórzu nad miejsco-
woœci¹ Kalwaria z 2000 r., przy drodze do Sycowa d¹b – pomnik przyrody; P P P P Postolinostolinostolinostolinostolin – park
podworski, koœció³ poewangelicki z muru pruskiego; PraczePraczePraczePraczePracze –dzwonnica z muru pruskie-
go, obok w zaadoptowanej stodole oœrodek „¯abi Róg” z ma³ym muzeum. W¹bnice  W¹bnice  W¹bnice  W¹bnice  W¹bnice –
nad wsi¹, na wzgórzu kaplica grobowa Hochbergów, przy drodze Wierzchowice – Czatko-
wice d¹b – pomnik przyrody; Wiatraczne Wzgórze –  Wiatraczne Wzgórze –  Wiatraczne Wzgórze –  Wiatraczne Wzgórze –  Wiatraczne Wzgórze – wzgórze morenowe nad W¹bnica-
mi, z wierzcho³ka szeroka panorama doliny Baryczy; Wierzchowice –  Wierzchowice –  Wierzchowice –  Wierzchowice –  Wierzchowice – wieœ za³o¿ona na
barokowej osi symetrii pomiêdzy koœcio³em a dworem Hochbergów (rozebrany w latach
80.), zabytkowy park podworski z pomnikami przyrody, najwiêkszy w Polsce podziemny
magazyn gazu.
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5.6. Wokó³ Milicza

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Miasto le¿y na skrzy¿owaniu drogi krajowej
Wroc³aw – Krotoszyn – (Olsztyn) i dróg wojewódzkich nr 439 Milicz – ¯migród oraz 448 Milicz
– Syców.

Dojazd komunikaDojazd komunikaDojazd komunikaDojazd komunikaDojazd komunikacj¹ publiczn¹: cj¹ publiczn¹: cj¹ publiczn¹: cj¹ publiczn¹: cj¹ publiczn¹: poci¹gi lokalne na linii Wroc³aw – Oleœnica – Kroto-
szyn, sezonowe po³¹czenie z Gdyni¹ i Jeleni¹ Gór¹; liczne autobusy PKS z Wroc³awia i Trzebnicy,
prócz tego bezpoœrednie po³¹czenia PKS z Bydgoszcz¹, Gór¹, Koninem, Legnic¹, Lubinem,
Ostrowem Wlkp., Poznaniem, Rawiczem, Sycowem, Zgorzelcem i ¯migrodem.

Noclegi w Miliczu: Noclegi w Miliczu: Noclegi w Miliczu: Noclegi w Miliczu: Noclegi w Miliczu: Zajazd – Restauracja Pa³acowa, ul. Pi³sudskiego 5, tel. 71/3830203;
Hotel Widmar, ul. Kopernika 8, tel. 71/3830007; Zajazd Kar³ów, ul. Sycowska 1, tel. 071/
3841765, Oœrodek Sportu i Rekreacji Kar³ów (OSiR), ul. Poprzeczna 13, tel. 071/3841059
(dom noclegowy Borowik, domki kempingowe, basen k¹pielowy ze zje¿d¿alni¹, pole namio-
towe); Internat Zespo³u Szkó³ Przyrodniczych, al. ZHP, tel. 71/3840900, 3840763; Internat
Zespo³u Szkó³, ul. Trzebnicka, tel. 71/3840237; kwatera, tel. 0606586733, 71/3841174;
DuchowaDuchowaDuchowaDuchowaDuchowa, tel. 71/3841079; KaszowoKaszowoKaszowoKaszowoKaszowo, tel. 71/3849025; PiêkocinPiêkocinPiêkocinPiêkocinPiêkocin, tel. 71/3845891.

�cie¿ka przyrodnicza:
OSiR Kar³ów – Wa³kowa – OSiR Kar³ów, znakowana bia³ym kwadratem z zielonymOSiR Kar³ów – Wa³kowa – OSiR Kar³ów, znakowana bia³ym kwadratem z zielonymOSiR Kar³ów – Wa³kowa – OSiR Kar³ów, znakowana bia³ym kwadratem z zielonymOSiR Kar³ów – Wa³kowa – OSiR Kar³ów, znakowana bia³ym kwadratem z zielonymOSiR Kar³ów – Wa³kowa – OSiR Kar³ów, znakowana bia³ym kwadratem z zielonym

paskiem przek¹tnym, 14 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi, trasa dostêpna jedyniepaskiem przek¹tnym, 14 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi, trasa dostêpna jedyniepaskiem przek¹tnym, 14 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi, trasa dostêpna jedyniepaskiem przek¹tnym, 14 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi, trasa dostêpna jedyniepaskiem przek¹tnym, 14 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi, trasa dostêpna jedynie
pieszo, 5,5 km.pieszo, 5,5 km.pieszo, 5,5 km.pieszo, 5,5 km.pieszo, 5,5 km.

Pocz¹tek i koniec œcie¿ki znajduje siê przy oœrodku wypoczynkowym w Kar³owie. Œcie¿ka
w kszta³cie pêtli, prowadzi przez lasy Nadleœnictwa Milicz. Na pocz¹tku s¹ to g³ównie staro-
drzewy sosnowe, dalej d¹browy, z których znaczna czêœæ to projektowany rezerwat przyrody,
a w koñcu, po przejœciu przez wieœ Wa³kowa, ponownie wraca przez lasy iglaste i mieszane.
W okolicy przystanku 3 znajduje siê niewielkie mokrad³o, œródleœny zbiornik wodny – na
przystanku 11, a ugory – w okolicach przystanków 5, 6, 7, 8 i 12. Interesuj¹cy jest prze³om
leœnego potoku, który wcina siê g³êboko w teren w okolicy przystanku 13.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Milicz Kar³ów – Milicz PKP1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Milicz Kar³ów – Milicz PKP1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Milicz Kar³ów – Milicz PKP1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Milicz Kar³ów – Milicz PKP1. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, czerwony: Milicz Kar³ów – Milicz PKP

– Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 6,5 km.– Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 6,5 km.– Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 6,5 km.– Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 6,5 km.– Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 6,5 km.
Szlak umo¿liwia odbycie pieszej wycieczki z oœrodka wypoczynkowego w Kar³owie do

rezerwatu Stawy Milickie. Prowadzi grobl¹ stawu nale¿¹cego do PZW, poroœniêtej wieko-
wymi dêbami. Doprowadza do stacji PKP i dalej do S³awoszowic, sk¹d wiedzie wzd³u¿
dawnej trasy kolei w¹skotorowej, dziœ ju¿ mocno zaroœniêtej 10 – letnimi krzewami i drzewa-
mi. Na skraju d¹browy ³¹czy siê ze œcie¿k¹ przyrodnicz¹ prowadz¹c¹ od oœrodka „Gajówka”
i razem z ni¹ doprowadza ju¿ do samej Rudy Milickiej dochodzi wspólnie ze œcie¿k¹ przyrodni-
cz¹. Przy jazie na rz. Pr¹dni, nad stawem Jaskó³czym ³¹czy siê ze szlakiem zielonym, którym
mo¿na kontynuowaæ wêdrówkê na pó³noc grobl¹ miêdzy stawami, b¹dŸ skierowaæ siê na
po³udnie w drogê powrotn¹.
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2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – gr¹dy ko³o2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – gr¹dy ko³o2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – gr¹dy ko³o2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – gr¹dy ko³o2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, zielony: Milicz Kar³ów – gr¹dy ko³o
wsi Wa³kowa – Niesu³owice – Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 7 km.wsi Wa³kowa – Niesu³owice – Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 7 km.wsi Wa³kowa – Niesu³owice – Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 7 km.wsi Wa³kowa – Niesu³owice – Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 7 km.wsi Wa³kowa – Niesu³owice – Ruda Milicka (rez. Stawy Milickie), 7 km.

Szlak nieco bardziej uci¹¿liwy od czerwonego, ze wzglêdu na zaroœniêty i miejscami
podmok³y odcinek prowadz¹cy przez projektowany rezerwat obejmu¹cy gr¹dy ko³o wsi
Wa³kowa. A¿ do niego prowadzi wspólnie ze œcie¿k¹ przyrodnicz¹. Ów fragment lasu, z du-
¿ym udzia³em dêbu, jest dziœ chroniony jako drzewostan nasienny. Od szlaku zielonego
odchodzi tu szlak niebieski umo¿liwiaj¹cy wêdrówkê przez Wiatraczne Wzgórze i Wierzcho-
wice do Kroœnic. Szlak zielony natomiast po przekroczeniu linii kolejowej doprowadza do
Niesu³owic, a nastêpnie leœn¹ drog¹ do Rudy Milickiej, gdzie przy jazie ³¹czy siê ze szlakiem
czerwonym.

3. Szlak pieszy3. Szlak pieszy3. Szlak pieszy3. Szlak pieszy3. Szlak pieszy, dostêpny dla ro, dostêpny dla ro, dostêpny dla ro, dostêpny dla ro, dostêpny dla ro-----
werzystów, ¿ó³ty: Milicz Kar³ów –werzystów, ¿ó³ty: Milicz Kar³ów –werzystów, ¿ó³ty: Milicz Kar³ów –werzystów, ¿ó³ty: Milicz Kar³ów –werzystów, ¿ó³ty: Milicz Kar³ów –
Milicz PKS – Grobowiec Maltzana –Milicz PKS – Grobowiec Maltzana –Milicz PKS – Grobowiec Maltzana –Milicz PKS – Grobowiec Maltzana –Milicz PKS – Grobowiec Maltzana –
park w Miliczu – Œwiêtoszyn – K¹ty –park w Miliczu – Œwiêtoszyn – K¹ty –park w Miliczu – Œwiêtoszyn – K¹ty –park w Miliczu – Œwiêtoszyn – K¹ty –park w Miliczu – Œwiêtoszyn – K¹ty –
Stawiec – Stawczyk – Jaz S³awoszoStawiec – Stawczyk – Jaz S³awoszoStawiec – Stawczyk – Jaz S³awoszoStawiec – Stawczyk – Jaz S³awoszoStawiec – Stawczyk – Jaz S³awoszo-----
wice – Milicz PKPwice – Milicz PKPwice – Milicz PKPwice – Milicz PKPwice – Milicz PKP, 16 km., 16 km., 16 km., 16 km., 16 km.

Szlak umo¿liwia odbycie spacerów
wokó³ Milicza. Mo¿na go przebyæ rowe-
rem, aczkolwiek w pewnych miejscach
jazda mo¿e byæ trudna, lub nawet nie-
mo¿liwa. G³ówn¹ atrakcj¹ szlaku s¹
kwitn¹ce w koñcu maja ró¿aneczniki
i azalie, które spotka siê zarówno w par-
ku milickim jak i dawnej szkó³ce ko³o
Œwiêtoszyna. Pocz¹tek szlaku znajduje
siê przy OWŒ Milicz Kar³ów. Za stawa-
mi – magazynami rybnymi mija zrujno-
wany grobowiec Andrzeja von Maltzan
z rudy darniowej wzniesiony w latach
30. Po przekroczeniu szosy Milicz – ¯mi-
gród wkracza do parku. Tu¿ przy szlaku,
przy skrzy¿owaniu ul. Su³owskiej i Kom-
batantów znajduje siê grupa dêbów –

pomnik przyrody. Szlak przez mostek przechodzi M³ynówkê Milick¹, nieopodal pa³acu i skrê-
ca w prawo, w kierunku Czarnej Bramy, jednej z trzech bram pa³acowych znajduj¹cych siê
na jednej osi. Za mostem na Baryczy szlak wkracza na szosê. Tu¿ przy niej, na nadrzecznej
³¹ce mo¿na zobaczyæ pozosta³oœæ starorzecza – pozosta³oœæ po meandrze – dziœ nape³nia-
j¹cego siê wod¹ jedynie podczas wezbrañ, ale odró¿niaj¹cego siê roœlinnoœci¹. Gdy szlak
skrêci na drogê do Piotrkosic mo¿na z niej odbiæ dró¿k¹ leœn¹ w prawo do œródleœnego
obni¿enia le¿¹cego miêdzy wydmami, dziœ suchego, ale dawniej mieszcz¹cego wydmowe

Mostek na M³ynówce w milickim parku. Fot.WR
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Azalie przy szlaku ¿ó³tym wokó³ Milicza. Fot. WR

jeziorko Jagielno, zamie-
nione póŸniej na staw.
Za przysió³kiem K¹ty
szlak wkracza do zdzicza-
³ej dawnej szkó³ki ró¿a-
neczników i azalii, z któ-
rej zaopatrywano w te
krzewy m.in. park milicki.
Rododendrony niemal
ca³kowicie wyginê³y, ale
¿ó³to kwitn¹ce na prze-
³omie maja i czerwca
azalie rozwijaj¹ siê wyj¹t-
kowo dobrze i rozprzestrzeni³y siê po znacznym obszarze lasu. 2 km dalej szlak dociera do
Stawca. W najwy¿ej po³o¿onej czêœci wsi szlak krzy¿uje siê ze szlakiem czarnym. Tu¿ obok
znajduj¹ siê nape³nione wod¹ glinianki, wyrobiska pozosta³e po wydobyciu wypiêtrzonych
glacitektonicznie i³ów trzeciorzêdowych s³u¿¹cych do produkcji ceg³y w pobliskiej cegielni.
Znad krawêdzi rozpoœciera siê widok na Wzgórze Joanny oraz le¿¹ce w oddali, na prawo od
niego Wzgórza Trzebnickie. Szlak natomiast przez las dociera do wschodniego krañca Wsze-
wilek. Tu, tu¿ przy szlaku, na starym cmentarzu ewangelickim roœnie okaza³y d¹b szypu³ko-
wy. Przez ³¹ki zajmuj¹ce te-
rasê zalewow¹ szlak docie-
ra do mostu kolejowego
zwanego Piêæ Mostów,
sk¹d ju¿ wzd³u¿ Baryczy do-
ciera do jazu S³awoszowi-
ce. St¹d jest zaledwie 1,5
km do stacji kolejowej w Mi-
liczu, sk¹d wspólnie ze szla-
kiem czerwonym mo¿na do-
trzeæ po 3 km do OSiR Kar-
³ów, by zamkn¹æ pêtlê
wêdrówki.

4. Szlak pieszy4. Szlak pieszy4. Szlak pieszy4. Szlak pieszy4. Szlak pieszy, do, do, do, do, do-----
stêpny dla rowerzystów,stêpny dla rowerzystów,stêpny dla rowerzystów,stêpny dla rowerzystów,stêpny dla rowerzystów,
czarny: Milicz PKS – Sta-czarny: Milicz PKS – Sta-czarny: Milicz PKS – Sta-czarny: Milicz PKS – Sta-czarny: Milicz PKS – Sta-
wiec – Dziadkowo, 9 km.wiec – Dziadkowo, 9 km.wiec – Dziadkowo, 9 km.wiec – Dziadkowo, 9 km.wiec – Dziadkowo, 9 km.

Szlak pozwala zapoznaæ siê z rzeŸb¹ i roœlinnoœci¹ œrodkowej czêœci Wzgórz Cieszkowskich.
Z Milicza wyprowadza obok Koœcio³a £aski i przez wschodni¹ czêœæ parku, a nastêpnie wzd³u¿
ul. Krotoszyñskiej, przez dawne Polskie Przedmieœcie. W samym Stawcu warto zwróciæ uwagê

Kwiat azalii pontyjskiej. Fot. ER
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na rosn¹ce przy szlaku pomnikowe drzewa: grusze i dêby. Le¿¹ce wœród pól g³azy i wypiêtrzone
glacitektonicznie i³y wydobywane dawniej w pobliskich gliniankach przypominaj¹, ¿e wêdruje-
my przez polodowcowe wzgórza. Jedno z nich, zwane Borsuczym Wzgórzem mijamy po prawej
stronie po wejœciu do lasu. Wœród sosnowych borów i monokultur docieramy do najwy¿szego
wzgórza, licz¹cego 173 m npm., wznosz¹cego siê ponad Dziadkowem. Rozci¹ga siê st¹d doœæ
szeroki widok na zachód, na dolinê Granicznego (Œl¹skiego) Rowu. Tu te¿ szlak opuszcza P.K.
„Dolina Baryczy”. Wêdrówkê mo¿na natomiast kontynuowaæ dalej szlakiem wœród pól do
Cieszkowa.

5. Szlak rowerowy, niebieski: Milicz Rynek – Ruda Milicka – (Potasznia), 4 km5. Szlak rowerowy, niebieski: Milicz Rynek – Ruda Milicka – (Potasznia), 4 km5. Szlak rowerowy, niebieski: Milicz Rynek – Ruda Milicka – (Potasznia), 4 km5. Szlak rowerowy, niebieski: Milicz Rynek – Ruda Milicka – (Potasznia), 4 km5. Szlak rowerowy, niebieski: Milicz Rynek – Ruda Milicka – (Potasznia), 4 km
(25 km).(25 km).(25 km).(25 km).(25 km).

Z centrum Milicza do rezerwatu „Stawy Milickie” naj³atwiej dotrzeæ niebieskim Szlakiem
Rowerowym Doliny Baryczy. Szlak doprowadza tu ze Su³owa. Przechodzi obok pa³acu i Izby
Regionalnej a nastêpnie przez Rynek. Pozwala na doœæ komfortowy i szybki przejazd przez
miasto z pominiêciem ruchliwych ulic i skrzy¿owañ. Stare miasto opuszcza wzd³u¿ Milickiej
M³ynówki. Pod wiaduktem kolejowym dociera do S³awoszowic. Zaraz za nimi rozpoczyna siê
ju¿ rezerwat i œcie¿ka przyrodnicza prowadz¹ca st¹d do Godnowa. Przy szlaku stoi platforma
do obserwacji ptaków nad stawem S³upickim. W Rudzie Milickiej, przy jazie na rz. Pr¹dni,
szlak ³¹czy siê ze szlakami pieszymi. Wycieczkê mo¿na kontynuowaæ dalej szlakiem rowero-
wym do stawów w Potaszni, czerwonym szlakiem pieszym do Kroœnic, lub te¿ zgodnie ze
œcie¿k¹ przyrodnicz¹ i szlakiem zielonym grobl¹ miêdzy stawami do Godnowa.

PPPPPozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Duchowa – olicy: Duchowa – olicy: Duchowa – olicy: Duchowa – olicy: Duchowa – wiatrak koŸlak z 1671 r.;     KKKKK¹ty¹ty¹ty¹ty¹ty
– – – – – dawny zespó³ folwarczny z kuŸni¹; Milicz – Milicz – Milicz – Milicz – Milicz – kasztelañskie grodzisko Chmielnik, œrednio-
wieczny uk³ad miasta z Rynkiem, klasycystyczny koœció³ œw. Micha³a Archanio³a, ruiny zamku
piastowskiego, klasycystyczny pa³ac Maltzanów, dziœ Zespó³ Szkó³ Przyrodniczych, Izba Re-
gionalna – tel. 071/3842653, Izba Trofeów £owieckich, park zabytkowy, Koœció³ £aski z ze-
spo³em zabudowy przykoœcielnej, fabryka ozdób choinkowych „Milicz”; Milicz Kar³ów  Milicz Kar³ów  Milicz Kar³ów  Milicz Kar³ów  Milicz Kar³ów –
koœció³ œw. Anny z 1808 r., kamieñ œw. Jadwigi, Ruda MilickRuda MilickRuda MilickRuda MilickRuda Milickaaaaa – unikalny drewniany jaz na rz.
Pr¹dni (najwy¿sze piêtrzenie spoœród drewnianych jazów w dolinie Baryczy), gajówka z muru
pruskiego z pocz. XIX wieku; StawiecStawiecStawiecStawiecStawiec – wyrobiska po wydobyciu gliny, zabudowania cegielni
z koñca XIX wieku, pozosta³oœci wodoci¹gu grawitacyjnego zasilaj¹cego pa³ac w Miliczu;
WszewilkiWszewilkiWszewilkiWszewilkiWszewilki – w zachodniej czêœci wsi zespó³ wodoci¹gowy z wie¿¹ ciœnieñ z pocz. XX wieku.

5.7. Kompleks stawów Kro�nice i ¯ele�niki

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Kroœnice le¿¹ przy drodze wojewódzkiej nr 448
Milicz – Syców. Droga ta równie¿ umo¿liwia dotarcie do wiêkszoœci stawów kompleksu
¯eleŸniki. Do stawów w kompleksie Kroœnice – tzw. Czarnych Stawów – najlepiej dotrzeæ od
Kroœnic, ul. Kolejow¹ (wyjazd z centrum w kierunku dworca PKP). Bitumiczna droga pozwala
dotrzeæ do ostatnich zabudowañ miejscowoœci (tzw. Ruda Kroœnicka), sk¹d jest jeszcze ok.
1 km do pierwszego ze stawów (znakowany szlak czerwony). Do stawu Czarny Las mo¿na
tak¿e dotrzeæ od drogi Czatkowice – KuŸnica Czeszycka, od mostu na Pr¹dni (przechodzi têdy
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szlak rowerowy, do stawu ok. 1,5 km). Na poruszanie siê po groblach stawów poza szlakami
konieczne jest zezwolenie PZB „Stawy Milickie”.

Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Do stawów kompleksu Kroœnice (Czarnych Stawów)
najdogodniej dotrzeæ poci¹giem. Od stacji kolejowej w Kroœnicach do pierwszego ze stawów
jest ok. 2 km (dojœcie szlakiem
czerwonym). Przez Kroœnice
przeje¿d¿aj¹ poci¹gi lokalne na
trasie Wroc³aw – Oleœnica –
Krotoszyn. Miejscowoœæ posia-
da tak¿e liczne po³¹czenia PKS
z Miliczem, oraz pojedyncze
z Wroc³awiem, Twardogór¹
i Sycowem. Do kompleksu ¯e-
leŸniki najlepiej dotrzeæ od przy-
stanku PKS we wsi ¯eleŸniki
lub Brzostowo (du¿a czêœæ tych
samych po³¹czeñ co do Kro-
œnic, ale bez po³¹czenia z Wro-
c³awiem).

Noclegi: Wierzchowice Noclegi: Wierzchowice Noclegi: Wierzchowice Noclegi: Wierzchowice Noclegi: Wierzchowice – Agroturystyka, tel. 071/3846230; hotel Lema.
£owisk£owisk£owisk£owisk£owiska wêdka wêdka wêdka wêdka wêdkarskie: arskie: arskie: arskie: arskie: Kroœnice – staw 3,5 ha, w pobli¿u dworca PKP.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Staw Czarny1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Staw Czarny1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Staw Czarny1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Staw Czarny1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Kroœnice PKP – Staw Czarny

Las – Czatkowice, 8 km.Las – Czatkowice, 8 km.Las – Czatkowice, 8 km.Las – Czatkowice, 8 km.Las – Czatkowice, 8 km.
Jedyny szlak turystyczny prowadz¹cy z Kroœnic do rozleg³ego kompleksu stawów le¿¹-

cego na wschód od miejscowoœci, popularnie zwanego Czarnymi Stawami. Prowadzi obok
przystanku PKS, a nastêpnie
obok dworca PKP. Po dotarciu
do skrzy¿owania na skraju lasu
szlak skrêca w lewo, ale mo¿-
na tu odbiæ w prawo, by do-
trzeæ do pobliskiego stawu
Che³m. Szlak natomiast pod¹-
¿a skrajem zaroœniêtych dziœ
m³odym olsem stawów Zimo-
chowów. Na kolejnym skrzy¿o-
waniu w prawo odchodzi dro-
ga do stawu Wrzosowiec, na-
tomiast szlak biegnie drog¹

Staw Zofia. Fot. WR

Stary mnich przy stawie Czarny Las. Fot. ER
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dochodz¹c¹ do grobli miêdzy stawami Zofia a Czarny Las (najwiêkszy w ca³ym kompleksie).
Od stacji kolejowej w Kroœnicach droga liczy do tego miejsca 4 km. Na pó³nocnej grobli
stawu roœnie grupa dêbów – pomników przyrody. Tu te¿ szlak ³¹czy siê z niebieskim szlakiem
rowerowym i skrêca na pó³noc w las, wzd³u¿ starej grobli. Na jej koñcu znajduje siê tzw. Grób
Myœliwego. Sto metrów dalej, po lewej stronie drogi rozci¹ga siê rozleg³a polana Hubertus
ko³a myœliwskiego Darz Bór, z urz¹dzonym miejscem odpoczynku. Szlak natomiast, obok
stawu Czatkowickiego doprowadza do wschodniej czêœci Czatkowic.

2. Szlak rowerowy2. Szlak rowerowy2. Szlak rowerowy2. Szlak rowerowy2. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz) – Czatk, niebieski: (Milicz) – Czatk, niebieski: (Milicz) – Czatk, niebieski: (Milicz) – Czatk, niebieski: (Milicz) – Czatkowice – Staw Czarny Las – Henrykowice – Staw Czarny Las – Henrykowice – Staw Czarny Las – Henrykowice – Staw Czarny Las – Henrykowice – Staw Czarny Las – Henrykooooo-----
wice – (Potasznia), (7 km) 25 km.wice – (Potasznia), (7 km) 25 km.wice – (Potasznia), (7 km) 25 km.wice – (Potasznia), (7 km) 25 km.wice – (Potasznia), (7 km) 25 km.

Fragment d³u¿szego Szlaku
Rowerowego Doliny Baryczy, po-
zwalaj¹cego na odbycie d³u¿szej
wycieczki z Milicza przez ró¿ne
kompleksy stawów. Pozwala na
dotarcie do kompleksu Kroœnice od
Czatkowic, sk¹d prowadzi z opisa-
nym wy¿ej szlakiem czerwonym
oraz od Henrykowic, sk¹d prowa-
dzi przecinaj¹c po drodze szosê
Czatkowice – Kotlarka – KuŸnica
Czeszycka.

PPPPPozosta³e obiekty kra joozosta³e obiekty kra joozosta³e obiekty kra joozosta³e obiekty kra joozosta³e obiekty kra jo -----
znawcze w okolicyznawcze w okolicyznawcze w okolicyznawcze w okolicyznawcze w okolicy: Brzostowo –: Brzostowo –: Brzostowo –: Brzostowo –: Brzostowo –

park podworski z dêbami – pomnikami przyrody, koœció³ neogotycki; Grób Myœliwego – Grób Myœliwego – Grób Myœliwego – Grób Myœliwego – Grób Myœliwego –
pomnik w kszta³cie grobowca megalitycznego (dolmenu) ustawiony w miejscu tragicznego
wypadku na polowaniu; Kroœnice –  Kroœnice –  Kroœnice –  Kroœnice –  Kroœnice – pa³ac Volmersteinów, dziœ siedziba Urzêdu Gminy, zabu-
dowa zespo³u szpitalnego z XIX/XX wieku, na wzgórzu nad miejscowoœci¹ Kalwaria z 2000 r.,
przy drodze do Sycowa d¹b – pomnik przyrody.

5.8. Kompleks Stawno

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Do czêœci po³udniowej kompleksu najlepiej do-
trzeæ od Milicza. W mieœcie nale¿y kierowaæ siê pocz¹tkowo na Wróbliniec, a nastêpnie na
S³awoszowice. Za S³awoszowicami doje¿d¿a siê do Rudy Milickiej le¿¹cej ju¿ przy rezerwacie
„Stawy Milickie”. Przy drodze znajduje siê platforma widokowa na staw S³upicki Stary.
Niestety nierozwi¹zanym od lat problemem jest brak parkingów. Jad¹c z Rudy Milickiej na
wschód mo¿na dotrzeæ do Grabownicy. Kieruj¹c siê w Rudzie Milickiej na pó³noc mo¿na
dotrzeæ do Stawna, a dalej droga prowadzi w¹sk¹ grobl¹ miêdzy stawami do Nowego
Grodziska. Ta ciekawa widokowo droga jest dostêpna dla samochodów, ale zbyt w¹ska dla
autokarów. Do czêœci pó³nocnej kompleksu najlepiej dotrzeæ od drogi Milicz – Sulmierzyce. Od

Olsy przy stawie Lipsk. Fot. ER
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kaplicy w Godnowej prowadzi najbli¿sze dojœcie do stawów Gadzinowych. Z kolei skrêcaj¹c
w Œredzinie na Nowy Zamek mo¿na dojechaæ do Nowego Grodziska i wspomnianej ju¿ drogi
prowadz¹cej grobl¹ do Stawna. Poruszanie siê po rezerwacie jest mo¿liwe tylko drogami
publicznymi (prowadz¹ nimi szlaki turystyczne), poza nimi konieczne jest zezwolenie Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody i PZB „Stawy Milickie”.

Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Do stawów kompleksu Stawno najdogodniej dotrzeæ
poci¹giem. Od stacji kolejowej w Miliczu do pierwszego ze stawów jest ok. 3 km (dojœcie
szlakiem czerwonym lub szos¹ w kierunku Rudy Milickiej). Przez Milicz kursuj¹ poci¹gi lokalne
na linii Wroc³aw – Oleœnica – Krotoszyn, stacja posiada tak¿e sezonowe po³¹czenie z Gdyni¹
i Jeleni¹ Gór¹. Kilometr dalej znajduje siê dworzec PKS w Miliczu, sk¹d kursuj¹ liczne autobu-
sy PKS do Wroc³awia i Trzebnicy, a prócz tego posiada bezpoœrednie po³¹czenia z Bydgosz-
cz¹, Gór¹, Koninem, Legnic¹, Lubinem, Ostrowem Wlkp., Poznaniem, Rawiczem, Sycowem
i ¯migrodem. Do samej Rudy Milickiej i Grabownicy docieraj¹ tylko dwa autobusy z Milicza
w dni nauki szkolnej. Doœæ du¿o autobusów kursuje z kolei przez Godnowo i Œredzinê (Nowy
Zamek) na linii Milicz – Sulmierzyce. Miejscowoœci te posiadaj¹ tak¿e bezpoœrednie po³¹cze-
nie z Wroc³awiem i Ostrowem Wlkp.

Noclegi: Ruda Milicka – Noclegi: Ruda Milicka – Noclegi: Ruda Milicka – Noclegi: Ruda Milicka – Noclegi: Ruda Milicka – Agroturystyka, tel. 71/3830277, GodnowaGodnowaGodnowaGodnowaGodnowa (Gajdówka) –
Agroturystyka, tel. 0606937436

£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie: Niesu³owice, tel.71/3840066

�cie¿ka przyrodnicza:
S³awoszowiceS³awoszowiceS³awoszowiceS³awoszowiceS³awoszowice-Ruda Milick-Ruda Milick-Ruda Milick-Ruda Milick-Ruda Milicka-a-a-a-a-

Godnowa, oznaczona bia³ym kwa-Godnowa, oznaczona bia³ym kwa-Godnowa, oznaczona bia³ym kwa-Godnowa, oznaczona bia³ym kwa-Godnowa, oznaczona bia³ym kwa-
dratem z zielonym paskiem przedratem z zielonym paskiem przedratem z zielonym paskiem przedratem z zielonym paskiem przedratem z zielonym paskiem prze-----
k¹tnym, 16 przystanków bez ta-k¹tnym, 16 przystanków bez ta-k¹tnym, 16 przystanków bez ta-k¹tnym, 16 przystanków bez ta-k¹tnym, 16 przystanków bez ta-
blic objaœniaj¹cych – opis zawartyblic objaœniaj¹cych – opis zawartyblic objaœniaj¹cych – opis zawartyblic objaœniaj¹cych – opis zawartyblic objaœniaj¹cych – opis zawarty
jest w za³¹czniku do przewodni-jest w za³¹czniku do przewodni-jest w za³¹czniku do przewodni-jest w za³¹czniku do przewodni-jest w za³¹czniku do przewodni-
kkkkka, trasa dostêpna pieszo lub roa, trasa dostêpna pieszo lub roa, trasa dostêpna pieszo lub roa, trasa dostêpna pieszo lub roa, trasa dostêpna pieszo lub ro-----
werem (z wyj¹tkiem odcinkwerem (z wyj¹tkiem odcinkwerem (z wyj¹tkiem odcinkwerem (z wyj¹tkiem odcinkwerem (z wyj¹tkiem odcinka miêa miêa miêa miêa miê-----
dzy przystankiem 2 a 7), 8,5 km.dzy przystankiem 2 a 7), 8,5 km.dzy przystankiem 2 a 7), 8,5 km.dzy przystankiem 2 a 7), 8,5 km.dzy przystankiem 2 a 7), 8,5 km.

Znakowana trasa prowadzi od
wschodniego krañca wsi S³awo-
szowice, do kaplicy w Godnowej (w
pobli¿u przystanek PKS). Przysta-
nek 1 jest przy stawie S³upickim Starym, gdzie znajduje siê platforma dla obserwacji ptaków
wodnych. Przystanek 2 to zabytkowa chata (nazwana gajówk¹), której wiek liczony jest na
ponad 150 lat. Dalej œcie¿ka prowadzi przez mozaikê drzewostanów na siedlisku gr¹dowym,
obok œródleœnego bagienka, a nastêpnie – nasypem dawnej kolejki w¹skotorowej, by po-
nownie znaleŸæ siê w Rudzie Milickiej, przy stawach Jaskó³czych i zabytkowym jazie na rzece
Pr¹dnia (przystanek 7). Po 1 km drogi mija siedzibê Zak³adu Rybackiego Stawno, którego

Widokowa droga prowadz¹ca grobl¹ miêdzy stawami Wilcznymi
i S³onecznym Górnym, któr¹ prowadzi �cie¿ka przyrodznicza. Fot. WR

5. Turystyka � 5.8. Kompleks Stawno

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12139



140

najstarsze budynki pochodz¹ z 1846 i 1866 roku, a za nimi otwiera siê widok na malowniczy
staw S³oneczny Górny. Najlepsze miejsce do obserwacji ptaków znajduje siê na przystanku
9. Dalej to trasa widokowa miêdzy stawami, gdzie jednak d³u¿sze obserwacje utrudnia
wzmagaj¹cy siê ruch samochodowy. Za rzek¹ Barycz, ju¿ poza granicami rezerwatu, najlep-
sze warunki do obserwacji ptaków i ca³ego bogactwa flory istniej¹ przy stawie Gadzinowy
Du¿y (przystanki 13, 15 i 16).

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Ruda Milicka – Grabownica –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Ruda Milicka – Grabownica –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Ruda Milicka – Grabownica –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Ruda Milicka – Grabownica –1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, czerwony: Ruda Milicka – Grabownica –

Czatkowice, 5 km.Czatkowice, 5 km.Czatkowice, 5 km.Czatkowice, 5 km.Czatkowice, 5 km.
Szlak na ca³ym odcinku

prowadzi szos¹ o ma³ym natê-
¿eniu ruchu. Od jazu w Rudzie
Milickiej prowadzi po pó³nocnej
stronie stawów Jaskó³czych.
Po 2 km odchodzi w lewo po-
lna dró¿ka, któr¹ mo¿na dotrzeæ
do punktu widokowego na
staw Golica. Z kolei po prawej
stronie wœród zadrzewieñ œród-
polnych znajduje siê dobrze za-
chowany cmentarz ewangelic-
ki. Szos¹, prowadz¹c¹ alej¹
brzozow¹ wœród pól, szlak do-
prowadza do wsi Grabownica.
Na pocz¹tku wsi w lewo od-

chodzi szosa doprowadzaj¹ca do zabudowañ nale¿¹cych do gospodarstwa rybackiego. Sk¹d
jest z niej doskona³y punkt widokowy na rozleg³y staw Grabownica. Za wsi¹, przy moœcie na
Pr¹dni, znajduje siê drewniany, zabytkowy jaz Grabownica spiêtrzaj¹cy wody do po³udniowej
czêœci kompleksu.

2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Milicz PKS – Grodzisko2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Milicz PKS – Grodzisko2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Milicz PKS – Grodzisko2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Milicz PKS – Grodzisko2. Szlak pieszy, niedostêpny dla rowerzystów, niebieski: Milicz PKS – Grodzisko
Chmielnik – Jaz S³awoszowice – Nowe Grodzisko – Jaz Bolko – Lelików – G¹dkowice,Chmielnik – Jaz S³awoszowice – Nowe Grodzisko – Jaz Bolko – Lelików – G¹dkowice,Chmielnik – Jaz S³awoszowice – Nowe Grodzisko – Jaz Bolko – Lelików – G¹dkowice,Chmielnik – Jaz S³awoszowice – Nowe Grodzisko – Jaz Bolko – Lelików – G¹dkowice,Chmielnik – Jaz S³awoszowice – Nowe Grodzisko – Jaz Bolko – Lelików – G¹dkowice,
20 km.20 km.20 km.20 km.20 km.

Jest to czêœæ szlaku archeologicznego. Szlak na znacznej wiêkszoœci trasy prowadzi
wa³ami wzd³u¿ Baryczy, sk¹d rozci¹ga siê widok na rozleg³e ugory (dawniej wilgotne ³¹ki).
Jednak tafla wody stawów nie jest z niego widoczna, z wyj¹tkiem kilku ma³ych stawków
prywatnych Wszewilki. Prowadzi obok rozleg³ego œredniowiecznego grodziska kasztelañskie-
go w Miliczu, zwanego Chmielnikiem. Nastêpnie przechodzi pod ceglanym mostem kolejo-
wym, zwanym Piêæ Mostów. Przy jazie S³awoszowice ³¹czy siê ze szlakiem ¿ó³tym, którym
mo¿na dotrzeæ do pobliskiej stacji kolejowej. Tu te¿ znajduje siê kilka zbiorników wodnych

Zachodnia czê�æ stawu Grabownica z lotu ptaka. Fot. IR
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PZW. Po 5,5 km doprowadza do mostu na Baryczy w Nowym Grodzisku. Mo¿na przez niego
dotrzeæ do pó³nocnej czêœci kompleksu stawów, przechodzi têdy œcie¿ka przyrodnicza i szlak
zielony. Tu¿ obok, w zadrzewieniach znajduj¹ siê pozosta³oœci umocnieñ ziemnych zamku.
Z Nowego Zamku szlak doprowadza do przysió³ka Smielice, przy którym znajduje siê grupa
pomnikowych dêbów. Kolejne dêby znajduj¹ siê przy dalszej trasie szlaku, który prowadzi
skrajem lasu i niegdyœ podmok³ych ³¹k, zwanymi Baryckimi B³otami. Odchodz¹c drog¹ w pra-
wo w las mo¿na dotrzeæ do Baryczy i jazu Bolko. Szlak natomiast doprowadza do Lelikowa.
W przysió³ku roœnie pomnikowa lipa. Z kolei za wsi¹, po lewej stronie, wœród dêbowego lasu,
znajduj¹ siê wa³y grodziska. Prowadzi doñ szlak dojœciowy. Szlak niebieski biegnie natomiast
wa³em do przyczó³ków rozebranego mostu kolei w¹skotorowej, gdzie skrêca wzd³u¿ nasypu
w lewo, do szosy G¹dkowice – Potasznia, przy której le¿¹ ju¿ stawy kolejnego kompleksu.

3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Ruda Milicka – grobla miêdzy3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Ruda Milicka – grobla miêdzy3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Ruda Milicka – grobla miêdzy3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Ruda Milicka – grobla miêdzy3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, zielony: Ruda Milicka – grobla miêdzy
stawami Wilczymi a S³onecznym Górnym – Nowe Grodzisko – stawy Gadzinowe – God-stawami Wilczymi a S³onecznym Górnym – Nowe Grodzisko – stawy Gadzinowe – God-stawami Wilczymi a S³onecznym Górnym – Nowe Grodzisko – stawy Gadzinowe – God-stawami Wilczymi a S³onecznym Górnym – Nowe Grodzisko – stawy Gadzinowe – God-stawami Wilczymi a S³onecznym Górnym – Nowe Grodzisko – stawy Gadzinowe – God-
nowo, 6 km.nowo, 6 km.nowo, 6 km.nowo, 6 km.nowo, 6 km.

Na omawianym odcinku szlak biegnie zgodnie z opisan¹ wy¿ej œcie¿k¹ przyrodnicz¹.
4. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Ruda Milicka – Grabownica – Czat-4. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Ruda Milicka – Grabownica – Czat-4. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Ruda Milicka – Grabownica – Czat-4. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Ruda Milicka – Grabownica – Czat-4. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Ruda Milicka – Grabownica – Czat-

kowice – (Potasznia), 5 km (25 km).kowice – (Potasznia), 5 km (25 km).kowice – (Potasznia), 5 km (25 km).kowice – (Potasznia), 5 km (25 km).kowice – (Potasznia), 5 km (25 km).
Fragment d³u¿szego Szlaku Rowerowego Doliny Baryczy, pozwalaj¹cego na odbycie

d³u¿szej wycieczki z Milicza przez ró¿ne kompleksy stawów. Na omawianym odcinku biegnie
tak samo jak opisany wy¿ej szlak czerwony.

PPPPPozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Duchowa – olicy: Duchowa – olicy: Duchowa – olicy: Duchowa – olicy: Duchowa – wiatrak koŸlak z 1671 r.; Czat- Czat- Czat- Czat- Czat-
kowice – kowice – kowice – kowice – kowice – drewniane domy o konstrukcji sumikowo – ³¹tkowej przy ul. Rzecznej, d¹b –
pomnik przyrody przy dworcu PKP; Grabownica –  Grabownica –  Grabownica –  Grabownica –  Grabownica – drewniany jaz na Pr¹dni, zabytkowy cmen-
tarz ewangelicki; Jaz BolkJaz BolkJaz BolkJaz BolkJaz Bolkooooo (Bia³a Tama) – jaz z lat 80. XIX wieku o unikalnej budowie
walcowej, dostarcza wodê do stawów przez syfon pod Polsk¹ Wod¹; LelikówLelikówLelikówLelikówLelików – na wschód
od wsi wczesnoœredniowieczne grodzisko; Nowe GrodziskoNowe GrodziskoNowe GrodziskoNowe GrodziskoNowe Grodzisko – miejsce po zamku Maltzanów
zniszczonym podczas wojny 7 – letniej; Ruda MilickaRuda MilickaRuda MilickaRuda MilickaRuda Milicka – unikalny drewniany jaz na rz. Pr¹dni
(najwy¿sze piêtrzenie spoœród drewnianych jazów w dolinie Baryczy), gajówka z muru pru-
skiego z pocz. XIX wieku.

5.9. Kompleks Potasznia i G¹dkowice

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Najdogodniejszy dojazd prowadzi od drogi Milicz
– Sulmierzyce, od której nale¿y skrêciæ na G¹dkowice. Za G¹dkowicami zaczynaj¹ siê pierw-
sze stawy. Wzd³u¿ nich prowadzi gruntowa droga do Zamku Myœliwskiego, dostêpna dla
samochodów osobowych. Do kolejnych stawów mo¿na dotrzeæ kieruj¹c siê na Potaszniê,
a tu na skrzy¿owaniu w œrodku wsi w lewo, na zachód, do Joachimówki (Starej Potaszni).
Jest tu doœæ miejsca dla zaparkowania autokaru. Dalej mo¿na jechaæ grobl¹ miêdzy stawem
Janem a stawami Niezawodnymi i Uroczym a¿ do Górki. Droga ta jest dostêpna równie¿ dla
autokarów. Przez Górkê przechodzi z kolei droga Milicz – Wróbliniec. Poruszanie siê groblami

5. Turystyka � 5.8. Kompleks Stawno � 5.9. Kompleks Potasznia i G¹dkowice
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po rezerwacie jest mo¿liwe tylko wspomnian¹ drog¹ publiczn¹ (prowadzi ni¹ równie¿ szlak
turystyczny), poza nimi konieczne jest zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
i PZB „Stawy Milickie”. By poruszaæ siê po groblach stawów nie le¿¹cych w rezerwacie poza
szlakiem wystarczy zezwolenie PZB „Stawy Milickie”.

Dojazd komunDojazd komunDojazd komunDojazd komunDojazd komunikacj¹ publiczn¹: ikacj¹ publiczn¹: ikacj¹ publiczn¹: ikacj¹ publiczn¹: ikacj¹ publiczn¹: Najlepiej dostêpnym punktem na obrze¿ach komplek-
su s¹ G¹dkowice. Jad¹ têdy wszystkie autobusy na linii Milicz – Sulmierzyce. Miejscowoœæ
ta posiada tak¿e bezpoœrednie po³¹czenie z Wroc³awiem i Ostrowem Wlkp. Do pozosta³ych
wsi docieraj¹ tylko pojedyncze kursy autobusów PKS z Milicza w dni robocze.

Noclegi:Noclegi:Noclegi:Noclegi:Noclegi: Ostrow¹syOstrow¹syOstrow¹syOstrow¹syOstrow¹sy – Agroturystyka, tel. 71/3849221; WróbliniecWróbliniecWróbliniecWróbliniecWróbliniec (Górale) – leœni-
czówka, tel. 71/3809328, Wzi¹chowo WielkieWzi¹chowo WielkieWzi¹chowo WielkieWzi¹chowo WielkieWzi¹chowo Wielkie – pensjonat „Dworek pod Herbem”, tel. 71/
3849231, Zamek MyœliwskiZamek MyœliwskiZamek MyœliwskiZamek MyœliwskiZamek Myœliwski – Hubertówka, tel. 71/3849283.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski: G¹dkowice – Zamek Myœliwski1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski: G¹dkowice – Zamek Myœliwski1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski: G¹dkowice – Zamek Myœliwski1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski: G¹dkowice – Zamek Myœliwski1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerzystów, niebieski: G¹dkowice – Zamek Myœliwski

– Grodzisko Wroc³awice – staw Sarni – staw Wroc³awicki – staw Górnik – Joachimów-– Grodzisko Wroc³awice – staw Sarni – staw Wroc³awicki – staw Górnik – Joachimów-– Grodzisko Wroc³awice – staw Sarni – staw Wroc³awicki – staw Górnik – Joachimów-– Grodzisko Wroc³awice – staw Sarni – staw Wroc³awicki – staw Górnik – Joachimów-– Grodzisko Wroc³awice – staw Sarni – staw Wroc³awicki – staw Górnik – Joachimów-
ka – grobla miêdzy stawem Jan a stawami Niezawodnymi i Uroczym – Wielgie Milickie,ka – grobla miêdzy stawem Jan a stawami Niezawodnymi i Uroczym – Wielgie Milickie,ka – grobla miêdzy stawem Jan a stawami Niezawodnymi i Uroczym – Wielgie Milickie,ka – grobla miêdzy stawem Jan a stawami Niezawodnymi i Uroczym – Wielgie Milickie,ka – grobla miêdzy stawem Jan a stawami Niezawodnymi i Uroczym – Wielgie Milickie,
10 km.10 km.10 km.10 km.10 km.

Jeden z bardziej malowniczych odcinków Szlaku Archeologicznego, pozwala na ciekaw¹
wêdrówkê przez oba kompleksy stawów. Szlak nie prowadzi przez same G¹dkowice, ale
przechodzi przez skrzy¿owanie szosy prowadz¹cej do Potaszni z drog¹ biegn¹c¹ do Zamku
Myœliwskiego (Hubertówki). Droga ta prowadzi obok leœniczówki G¹dkowice, mija od pó³no-
cy stawy kompleksu G¹dkowice: G¹dkowicki, Murzyn, Pró¿na Robota i Bielawski. Miêdzy
dwoma ostatnimi, na grobli znajduje siê suchy dziœ d¹b – pomnik przyrody o obwodzie 710
cm. Tu¿ za stawami szlak dochodzi do polany, na której znajduj¹ siê zabudowania Osady
Wroc³awice (Rybakówki), przy której szlak skrêca do Zamku Myœliwskiego. Za nim, szlak
przecina m³odniki, przechodzi przez jaz na Czarnej Wodzie i alej¹ dêbow¹, przez las dochodzi
do drogi biegn¹cej wzd³u¿ brzegu stawu Sarniego. Drog¹ w lewo, prowadz¹c¹ w kierunku
Wroc³awic odchodzi szlak dojœciowy do grodziska. Natomiast szlak niebieski pod¹¿a drog¹
w prawo, która w koñcu dociera do kolejnego rozleg³ego stawu – Wroc³awickiego. By
dotrzeæ do najwiêkszego w tej czêœci kompleksu stawu Górnik, nale¿y odbiæ na pobliskim
skrzy¿owaniu leœnych dróg w lewo, w miejscu gdzie szlak skrêca w prawo. Droga przecina
w¹ski pas nadbaryckich ³¹k i przez most przy jazie Potasznia przechodzi na po³udniow¹ stro-
nê rzeki. 1 km dalej dociera do skrzy¿owania na wschodnim krañcu Joachimówki, gdzie ³¹czy
siê ze szlakiem rowerowym. Od tego miejsa prowadzi szos¹ wiod¹c¹ grobl¹ miêdzy stawem
Jan a stawami Niezawodnymi i Uroczym, znajduj¹cymi siê w obrêbie rezerwatu. Na grobli
w wielu miejscach znajduj¹ siê dogodne punkty do obserwacji ptaków. Szos¹ szlak dociera
w koñcu do drogi Wróbliniec – Milicz, tu¿ przy stawach Wysokich (Przesadki 1-3) i wraz z ni¹
dociera do Wielgich Milickich, do przystanku PKS.

2. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Henrykowice – Potasznia – Joachi-2. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Henrykowice – Potasznia – Joachi-2. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Henrykowice – Potasznia – Joachi-2. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Henrykowice – Potasznia – Joachi-2. Szlak rowerowy, niebieski: (Milicz Rynek) – Henrykowice – Potasznia – Joachi-
mówka 6 km (25 km).mówka 6 km (25 km).mówka 6 km (25 km).mówka 6 km (25 km).mówka 6 km (25 km).

5. Turystyka � 5.9. Kompleks Potasznia i G¹dkowice
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Fragment Szlaku Rowerowego Doliny Baryczy, umo¿liwiaj¹cy dotarcie do stawów z Mi-
licza (25 km), b¹dŸ z Henrykowic (6 km). Od Potaszni prowadzi szos¹. Przed Joachimówk¹
warto od niego odbiæ w prawo, by dotrzeæ na pobliski skraj stawów Kazimierz Dolny i Jasny
Dolny – miejsce dogodne do obserwacji ptaków. We wschodniej czêœci Joachimówki, za
zabudowaniami zak³adu rybackiego, ³¹czy siê ze szlakiem pieszym, niebieskim. Planowane
jest po³¹czenie szlaku ze szlakami rowerowymi w czêœci wielkopolskiej parku.

PPPPPozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Bartnikiolicy: Bartnikiolicy: Bartnikiolicy: Bartnikiolicy: Bartniki – klasycystyczny dwór z 1840 r.,
G¹dkG¹dkG¹dkG¹dkG¹dkowiceowiceowiceowiceowice – neogotycki koœció³ œw. Antoniego Padewskiego, KKKKKolêdaolêdaolêdaolêdaolêda – ruina eklektyczne-
go dworu z 1855 r., siedziby rodu Mitschke – Collande, koœció³ z 1940 r., WWWWWroc³awiceroc³awiceroc³awiceroc³awiceroc³awice –
w lesie nad Czarn¹ Wod¹ wczesnoœredniowieczne grodzisko zwane Zapad³ym Zamkiem,
Wzi¹chowo WielkieWzi¹chowo WielkieWzi¹chowo WielkieWzi¹chowo WielkieWzi¹chowo Wielkie – klasycystyczny dwór Koszutskiego z 1830 r., obecnie pensjonat,
obok park; WWWWWróbliniecróbliniecróbliniecróbliniecróbliniec – koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego z 1912 r., Zamek MyœliwskiZamek MyœliwskiZamek MyœliwskiZamek MyœliwskiZamek Myœliwski
– pa³acyk myœliwski z 1886 r. wzniesiony dla Maltzanów z Milicza, obecnie restauracja
i hotel.

5.10. Kompleks Goszcz

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Drogê dojazdow¹ do zespo³u stawów stanowi
lokalna szosa ³¹cz¹ca Goszcz (le¿y na trasie 448 Milicz – Syców) i KuŸnicê Czeszyck¹ przez
Grabownicê. Odchodzi od niej droga do Porêb.

Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Najlepiej dostêpnym komunikacyjnie punktem w pobli-
¿u stawów jest Goszcz oraz Domas³awice (liczne autobusy z Twardogóry, bezpoœrednie
po³¹czenia z Wroc³awiem, Oleœnic¹, Sycowem, Ostrowem Wlkp., Miliczem). Przez Now¹
Wieœ Goszczañsk¹ jeŸdzi codziennie autobus Syców – Krotoszyn, a w dni robocze pojedyn-
cze kursy do Milicza i Oleœnicy. Pozosta³e miejscowoœci posiadaj¹ jedynie pojedyncze po³¹-
czenia autobusowe w dni robocze z Twardogór¹, natomiast Grabownica i Suliradzice z Mili-
czem. Najbli¿sza stacja kolejowa znajduje siê natomiast w Twardogórze (poci¹gi lokalne na
linii Wroc³aw – Oleœnica – Ostrów Wlkp., bezpoœrednie po³¹czenia z £odzi¹)

Noclegi: PNoclegi: PNoclegi: PNoclegi: PNoclegi: Porêbyorêbyorêbyorêbyorêby – Agroturystyka „Hubert”, tel. 71/3842326, Gospodarstwo Ekologicz-
ne „Folwark Polski”, tel. 71/3987280

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy1. Szlak pieszy1. Szlak pieszy1. Szlak pieszy1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, niebieski: T, niebieski: T, niebieski: T, niebieski: T, niebieski: Twardogóra PKP – Goszcz – Doma-wardogóra PKP – Goszcz – Doma-wardogóra PKP – Goszcz – Doma-wardogóra PKP – Goszcz – Doma-wardogóra PKP – Goszcz – Doma-

s³awice – Stawy Pró¿niak – Porêby, 15 km.s³awice – Stawy Pró¿niak – Porêby, 15 km.s³awice – Stawy Pró¿niak – Porêby, 15 km.s³awice – Stawy Pró¿niak – Porêby, 15 km.s³awice – Stawy Pró¿niak – Porêby, 15 km.
Szlak przedstawia doœæ ciekawy wariant dotarcia od najbli¿szej stacji PKP do Porêb –

dobrego punktu wypadowego na stawy, le¿¹cego na granicy P.K. „Dolina Baryczy”. Jest to
fragment d³ugodystansowego szlaku archeologicznego. Wiedzie przez urozmaicone œrodo-
wiska leœne i œródpolne. Przy samym szlaku le¿¹ niewielkie zbiorniki – Stawy Pró¿niak. Z sa-
mych Porêb warto podejœæ do pobliskiego stawu Zimiec.

2. Szlak rowerowy2. Szlak rowerowy2. Szlak rowerowy2. Szlak rowerowy2. Szlak rowerowy, czerwony: T, czerwony: T, czerwony: T, czerwony: T, czerwony: Twardogóra – Olszówkwardogóra – Olszówkwardogóra – Olszówkwardogóra – Olszówkwardogóra – Olszówka – staw Soczewica – stawya – staw Soczewica – stawya – staw Soczewica – stawya – staw Soczewica – stawya – staw Soczewica – stawy
KuŸnica – Nowa Wieœ Goszczañska – staw Zakrzewo – DroŸdziêcin – Goszcz, 20 km.KuŸnica – Nowa Wieœ Goszczañska – staw Zakrzewo – DroŸdziêcin – Goszcz, 20 km.KuŸnica – Nowa Wieœ Goszczañska – staw Zakrzewo – DroŸdziêcin – Goszcz, 20 km.KuŸnica – Nowa Wieœ Goszczañska – staw Zakrzewo – DroŸdziêcin – Goszcz, 20 km.KuŸnica – Nowa Wieœ Goszczañska – staw Zakrzewo – DroŸdziêcin – Goszcz, 20 km.

5. Turystyka � 5.9. Kompleks Potasznia i G¹dkowice � 5.10. Kompleks Goszcz
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Szlak umo¿liwia dotarcie z Twardogóry do stawów le¿¹cych na po³udniowych krañcach
P.K. „Dolina Baryczy”. Do granic parku szlak dociera za wsi¹ Olszówka. Doprowadza tu do
mostku na Czarnym Rowie, za którym znajduje siê miejsce odpoczynku i rozleg³y staw Socze-
wica. Kolejne stawy na trasie rowerowej to stawy KuŸnica, zasilane bezpoœrednio z p³yn¹cej
têdy, niewielkiej jeszcze Pr¹dni. Ze wzgórza, na którym znajduje siê Nowa Wieœ Goszczañska
rozci¹ga siê rozleg³y widok na dolinê Pr¹dni i le¿¹ce za ni¹ Wzgórza Twardogórskie. Po
pó³nocnej stronie tych wzgórz le¿¹ natomiast ju¿ stawy kompleksu Goszcz. Szlak prowadzi
grobl¹ stawu Zakrzewo. Odchodz¹ca przed stawem droga w lewo umo¿liwia dotarcie do
stawów Amalia i Pelagia. W pobli¿u szlaku le¿y tak¿e œródleœny staw Ma³y Drozd. Za nim le¿y
ju¿ wieœ DroŸdziêcin, gdzie szlak skrêca na po³udnie ku Goszczowi i opuszcza park krajobrazo-
wy. Z samego Goszcza mo¿na powróciæ do znajduj¹cej siê nieopodal Twardogóry zielonym
szlakiem rowerowym lub szos¹.

PPPPPozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Cieszyn – olicy: Cieszyn – olicy: Cieszyn – olicy: Cieszyn – olicy: Cieszyn – barokowy koœció³ œw. Micha³a,
dwór; Goszcz – Goszcz – Goszcz – Goszcz – Goszcz – ruiny rokokowego zespo³u pa³acowego Reichenbachów z koœcio³em ewan-
gelickim i parkiem, póŸnobarokowy koœció³ Narodzenia NMP, zachowany uk³ad osady targo-
wej z zabudow¹ ma³omiasteczkow¹; JezioraJezioraJezioraJezioraJeziora – cha³upa szachulcowa z koñca XIX wieku;
PorêbyPorêbyPorêbyPorêbyPorêby – Folwark Polski, hodowla staropolskich odmian zwierz¹t, m.in. kura zielononó¿ka,
owca mleczna, œwinia z³otnicka pstra, tel. 71/3987280; Oœrodek „Tara” zajmuj¹cy siê rato-
waniem koni przeznaczonych na rzeŸ, tel. 71/3987379.

5.11. Kompleks Mo¿d¿anów i Kondradów, Moja Wola

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Od strony     wielkopolskiej do stawów najlepiej
dotrzeæ z drogi Odolanów – Goszcz przez Soœnie. Tu odchodzi od niej lokalna szosa do
Mo¿d¿anowa i Bogdaju przez Mariak i Szklarkê Œl¹sk¹, oraz do Starej Huty przez Moj¹ Wolê
i Janis³awice. Drog¹ publiczn¹ jest równie¿ gruntowa droga ³¹cz¹ca Moj¹ Wolê i Szklarkê
Œl¹sk¹. Drogi te pozwalaj¹ dotrzeæ w bezpoœrednie s¹siedztwo stawów kompleksu Mo¿d¿a-
nów. Od strony dolnoœl¹skiej do kompleksu najlepiej dotrzeæ przez KuŸnicê Czeszyck¹, a na-
stêpnie Star¹ Hutê do Janis³awic. Mo¿na te¿ kierowaæ siê z Milicza do Wróbliñca, st¹d do
Bogdaju i dalej do Mo¿d¿anowa. Miêdzy Wielgimi Milickimi a Mo¿d¿anowem nie ma utwar-
dzonej drogi. Dobrymi punktami wyjœciowymi s¹ Moja Wola, Mo¿d¿anów lub Janis³awice.
Poruszanie siê po groblach poza szlakiem turystycznym mo¿liwe jest tylko po uzyskaniu zgody
gospodarstwa rybackiego w Mo¿d¿anowie.

Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Najbli¿sza stacja kolejowa to Soœnie. Kursuj¹ tu poci¹gi
lokalne na linii Wroc³aw – Oleœnica – Ostrów Wlkp. Miejscowoœæ posiada równie¿ doœæ liczne
po³¹czenia autobusowe z Ostrowem, Odolanowem, Oleœnic¹ i Wroc³awiem. Z Ostrowa w dni
robocze mo¿na równie¿ dojechaæ do Mo¿d¿anowa a dwa kursy dziennie docieraj¹ równie¿
do KuŸnicy Czeszyckiej przez Janis³awice. Ze Starej Huty i KuŸnicy je¿d¿¹ w dni robocze
autobusy do Milicza.

Noclegi: KuŸnica CzeszyckaNoclegi: KuŸnica CzeszyckaNoclegi: KuŸnica CzeszyckaNoclegi: KuŸnica CzeszyckaNoclegi: KuŸnica Czeszycka – leœniczówka, tel. 71/3845624; Moja WolaMoja WolaMoja WolaMoja WolaMoja Wola – Stanica
Bia³y Daniel, tel. 62/7391712

5. Turystyka � 5.10. Kompleks Goszcz � 5.11. Kompleks Mo¿d¿anów i Kondradów, Moja Wola

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12144



145

£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie£owiska wêdkarskie:
Soœnie, ³owisko PZW na
zalewie.

�cie¿ka przyrodnicza:
Moja Wola – lasyMoja Wola – lasyMoja Wola – lasyMoja Wola – lasyMoja Wola – lasy

przy Mojej Woli – Mojaprzy Mojej Woli – Mojaprzy Mojej Woli – Mojaprzy Mojej Woli – Mojaprzy Mojej Woli – Moja
Wola, 5 przystanków z ta-Wola, 5 przystanków z ta-Wola, 5 przystanków z ta-Wola, 5 przystanków z ta-Wola, 5 przystanków z ta-
blicami objaœniaj¹cymi,blicami objaœniaj¹cymi,blicami objaœniaj¹cymi,blicami objaœniaj¹cymi,blicami objaœniaj¹cymi,
12 km.12 km.12 km.12 km.12 km.

Œcie¿ka przebiega przez
cenny przyrodniczo i histo-
rycznie obszar lasów Nad-
leœnictwa Antonin, obrêb
Moja Wola, na pó³nocny zachód od miejscowoœci Soœnie. Kierunek zwiedzania wyznaczaj¹
strza³ki na s³upkach z daszkiem. Na ka¿dym przystanku ustawiono trwa³e plansze dydak-
tyczne. Przystanek 1 znajduje siê blisko szosy, na zachodnim skraju wsi Soœnie, przy zbiorniku
rekreacyjnym. Na przystanku 2, który po³o¿ony jest na skraju zabytkowego zespo³u pa³aco-
wo – parkowego w Mojej Woli (obecnie w³asnoœæ prywatna), na planszy opisano historiê
pa³acu i okolic Mojej Woli. Dalej œcie¿ka prowadzi obok koœcio³a, przez tereny otwarte,
podmok³e ³¹ki, a nastêpnie przez wilgotne lasy liœciaste – olszynowe i dêbowe. Na przystan-
ku 3, na zachód od wsi Mariak, stoi plansza pt. „Drzewostany liœciaste i mieszane”. W pobli-
¿u widzimy ³adny starodrzew dêbowo-bukowy, z naturalnym odnowieniem obu tych gatun-
ków. St¹d skrêcamy w kierunku zachodnim prost¹ drog¹ gruntow¹ (s³abo przejezdn¹), przez
podmok³e lasy liœciaste w ró¿nym wieku, a¿ do planszy pt. „Ochrona zwierzyny i ochrona
przed zwierzyn¹”, ustawionej na przystanku 4, obok gniazda odnowieniowego, ogrodzone-
go siatk¹. Na kolejnym odcinku mijamy kilkakrotnie strumyki leœne, charakterystyczne dla
tych podmok³ych obszarów leœnych. Ostatni przystanek 5 jest nieco oddalony od g³ównej
drogi i znajduje siê przy dêbie – pomniku przyrody o obwodzie pnia 450 cm. Obok niego
ustawiono planszê pt. „Formy ochrony przyrody”.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy1. Szlak pieszy1. Szlak pieszy1. Szlak pieszy1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, dostêpny dla rowerów, niebieski: (T, niebieski: (T, niebieski: (T, niebieski: (T, niebieski: (Twardogóra PKP) – Pwardogóra PKP) – Pwardogóra PKP) – Pwardogóra PKP) – Pwardogóra PKP) – Porêby –orêby –orêby –orêby –orêby –

stawy w Konradowie – Janis³awice – stawy kompleksu Mo¿d¿anów – dwór myœliwskistawy w Konradowie – Janis³awice – stawy kompleksu Mo¿d¿anów – dwór myœliwskistawy w Konradowie – Janis³awice – stawy kompleksu Mo¿d¿anów – dwór myœliwskistawy w Konradowie – Janis³awice – stawy kompleksu Mo¿d¿anów – dwór myœliwskistawy w Konradowie – Janis³awice – stawy kompleksu Mo¿d¿anów – dwór myœliwski
Mo¿d¿anów – d¹b Jan – Wielgie Milickie – (G¹dkowice), 15 km (42 km)Mo¿d¿anów – d¹b Jan – Wielgie Milickie – (G¹dkowice), 15 km (42 km)Mo¿d¿anów – d¹b Jan – Wielgie Milickie – (G¹dkowice), 15 km (42 km)Mo¿d¿anów – d¹b Jan – Wielgie Milickie – (G¹dkowice), 15 km (42 km)Mo¿d¿anów – d¹b Jan – Wielgie Milickie – (G¹dkowice), 15 km (42 km)

Jest to fragment d³ugodystansowego Szlaku Archeologicznego, który na omawianym
odcinku przechodzi przez województwo wielkopolskie, przez tereny, które pod wzglêdem histo-
rycznym do 1920 roku by³y jednak czêœci¹ Œl¹ska. Szlak pozwala zapoznaæ siê z trzema kom-
pleksami stawów: Konradów, Janis³awice i Mo¿d¿anów, przecinaj¹c je w poprzek z po³udnia
ku pó³nocy. Stawy s¹ raczej niewielkie i z ma³¹ iloœci¹ szuwarów, ale na œródleœnych stawach

Zalew przy drodze ko³o So�ni � Cieszyn. Fot. WR
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na po³udnie od Mo¿d¿anowa mo¿-
na zobaczyæ chronionego grzybieñ-
czyka. Przy szlaku znajduj¹ siê po-
nadto pomnikowe drzewa: aleja li-
powa w Mo¿d¿anowie oraz najgrub-
szy d¹b doliny Baryczy, d¹b Jan.

2. Szlak rowerowy: Soœnie –2. Szlak rowerowy: Soœnie –2. Szlak rowerowy: Soœnie –2. Szlak rowerowy: Soœnie –2. Szlak rowerowy: Soœnie –
Moja Wola – Szklarka Œl¹ska –Moja Wola – Szklarka Œl¹ska –Moja Wola – Szklarka Œl¹ska –Moja Wola – Szklarka Œl¹ska –Moja Wola – Szklarka Œl¹ska –
Mo¿d¿anów – Szklarka Œl¹ska –Mo¿d¿anów – Szklarka Œl¹ska –Mo¿d¿anów – Szklarka Œl¹ska –Mo¿d¿anów – Szklarka Œl¹ska –Mo¿d¿anów – Szklarka Œl¹ska –
M³ynik – Garki – (Odolanów), 21M³ynik – Garki – (Odolanów), 21M³ynik – Garki – (Odolanów), 21M³ynik – Garki – (Odolanów), 21M³ynik – Garki – (Odolanów), 21
km (25 km).km (25 km).km (25 km).km (25 km).km (25 km).

Szlak ³¹czy ze sob¹ najciekaw-
sze miejsca okolic Soœni i Mo¿d¿a-

nowa. Przechodzi obok pa³acu w Mojej Woli otoczonym parkiem chronionym jako pomnik
przyrody. Prowadzi na pewnym odcinku wspólnie ze œcie¿k¹ przyrodnicz¹. Jad¹c szlakiem
mija siê chronion¹ jako pomnik przyrody alejê dêbow¹ przy drodze z Mojej Woli do Szklarki
Œl¹skiej. Tu¿ przy niej le¿y jeden z wiêkszych stawów w tutejszym kompleksie – Cieciorka,
a za Szklark¹ kolejny du¿y staw – Metody. W pobli¿u Mo¿d¿anowa szlak prowadzi wspólnie
ze szlakiem niebieskim, mija wiêc alejê lipow¹, leœniczówkê z zagrod¹ dzików, dworek my-

œliwski i d¹b Jan. Wycieczkê rowe-
rem mo¿na kontynuowaæ dalej do
Garek i Odolanowa.

Pozosta³e obiekty krajoznaw-Pozosta³e obiekty krajoznaw-Pozosta³e obiekty krajoznaw-Pozosta³e obiekty krajoznaw-Pozosta³e obiekty krajoznaw-
cze w okolicy: KuŸnica Czeszyckacze w okolicy: KuŸnica Czeszyckacze w okolicy: KuŸnica Czeszyckacze w okolicy: KuŸnica Czeszyckacze w okolicy: KuŸnica Czeszycka
– koœció³ barokowy œw. Jana Chrzci-
ciela, Moja WolaMoja WolaMoja WolaMoja WolaMoja Wola – pa³ac myœliwski
z 1852 roku wzniesiony dla ksiêcia
oleœnicko – brunszwickiego Wilhel-
ma, obok zabytkowy park; Mo¿d¿a-Mo¿d¿a-Mo¿d¿a-Mo¿d¿a-Mo¿d¿a-
nównównównównów – dwór myœliwski z lat 1890 –
1902, leœniczówka z 1935 r. z ho-
dowl¹ zagrodow¹ dzików, miejsce
urodzenia b³. Sancji, d¹b Jan – naj-

grubszy w dolinie Baryczy; Stara HutaStara HutaStara HutaStara HutaStara Huta – zabytkowy cmentarz ewangelicki, czynny koœció³
ewangelicki z lat 20.; SoœnieSoœnieSoœnieSoœnieSoœnie – neogotycki koœció³ poewangelicki Narodzenia NMP

5.12. £¹ki Odolanowskie

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Odolanów le¿y na skrzy¿owaniu dróg woje-
wódzkich nr 444 Krotoszyn – Ostrzeszów oraz 445, prowadz¹cej do Ostrowa Wlkp. Do
samych £¹k Odolanowskich najlepiej dotrzeæ od wsi Garki, le¿¹cej przy drodze w kierunku

Dwór my�liwski w Mo¿d¿anowie. Fot. WR

Pa³ac w Mojej Woli. Fot. WR
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Goszcza lub od Uciechowa. Do drugiej z miejscowoœci mo¿na równie¿ dotrzeæ z Dolnego
Œl¹ska od Bartnik, le¿¹cych na trasie Wróbliniec – Cieszków.

Dojazd komunikacDojazd komunikacDojazd komunikacDojazd komunikacDojazd komunikacj¹ publiczn¹: j¹ publiczn¹: j¹ publiczn¹: j¹ publiczn¹: j¹ publiczn¹: Najdogodniejszy jest dojazd poci¹giem do stacji Odola-
nów lub Garki na linii Wroc³aw – Oleœnica – Ostrów Wlkp. Odolanów posiada równie¿
bezpoœrednie po³¹czenie z £odzi¹. Do wszystkich miejscowoœci le¿¹cych w województwie
wielkopolskim docieraj¹ autobusy z Ostrowa Wlkp., nastomiast do Bartnik i Wróbliñca w dni
robocze pojedyncze kursy autobusów z Milicza.

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, bez znaków: Odolanów PKP – Bartniki, 9 km.1. Szlak pieszy, bez znaków: Odolanów PKP – Bartniki, 9 km.1. Szlak pieszy, bez znaków: Odolanów PKP – Bartniki, 9 km.1. Szlak pieszy, bez znaków: Odolanów PKP – Bartniki, 9 km.1. Szlak pieszy, bez znaków: Odolanów PKP – Bartniki, 9 km.
Jak do tej pory przez ³¹ki nie zosta³ wyznakowany ¿aden szlak turystyczny. Z faun¹ ³¹k

mo¿na jednak dobrze zapoznaæ siê id¹c wa³em lewym brzegiem Baryczy od Odolanowa do
Bartnik, przechodz¹æ przedtem na prawy brzeg mostem na Baryczy 1 km przed Wróbliñcem.

PPPPPozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Bartnikiolicy: Bartnikiolicy: Bartnikiolicy: Bartnikiolicy: Bartniki – klasycystyczny dwór z 1840 r.,
BonikBonikBonikBonikBonikówówówówów – krzy¿ z 1856 r. z rzeŸbami Paw³a Bryliñskiego, pomnik polskich ¿o³nierzy pole-
g³ych 1 IX 1939 r.; Czarny KCzarny KCzarny KCzarny KCzarny Ka³a³a³a³a³ – torfowisko przy leœnej drodze z Bonikowa do Granowca,
projektowany rezerwat; GarkiGarkiGarkiGarkiGarki – najwiêksze po Rudzie Su³owskiej skupisko gniazd bociana
bia³ego w P.K. Doliny Baryczy (8 gniazd), prywatne muzeum etnograficzne – tel. 62/
7362544, rejon pozyskiwania gazu ziemnego; GranowiecGranowiecGranowiecGranowiecGranowiec – krzy¿ z rzeŸbami Paw³a Bryliñ-
skiego z 1876 r., koœció³ poewangelicki z 1928 r.; OdolanówOdolanówOdolanówOdolanówOdolanów – póŸnobarokowy koœció³ œw.
Marcina, fragment murów zamku z XIII/XIV wieku w œcianie szko³y, dawny zbór ewange-
licki, dawna synagoga, Muzeum Regionalne – tel. 62/7331308, krzy¿ z rzeŸb¹ Paw³a
Bryliñskiego z 1846 r., pomnik i groby powstañców wielkopolskich, figura Odolana – legen-
darnego za³o¿yciela miasta, rzeŸba œw. Marcina – patrona ziemi odolanowskiej, Zak³ad
Odazotowywania Gazu „Krio” produkuj¹cy gaz wysokometanowy i ciek³y hel; OdolanówOdolanówOdolanówOdolanówOdolanów
GórkGórkGórkGórkGórkaaaaa – kapliczka œw. Barbary z XVII wieku, drewniany, otynkowany koœció³ œw. Barbary
z XVIII wieku; RaczyceRaczyceRaczyceRaczyceRaczyce – krzy¿ i kapliczka z rzeŸbami Paw³a Bryliñskiego z XIX wieku, wcze-
snoœredniowieczne grodzisko na lewym brzegu rz. Kuroch; TTTTTopola Wielkopola Wielkopola Wielkopola Wielkopola Wielkaaaaa – na pó³nocnym
brzegu Baryczy wczesnoœredniowieczne grodzisko; WróbliniecWróbliniecWróbliniecWróbliniecWróbliniec – koœció³ Wniebowst¹pie-
nia Pañskiego z 1912 r.

5.13. Stawy w Przygodzicach i Antoninie

Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Dojazd w³asnym œrodkiem transportu: Przez Przygodzice i Antonin przechodzi droga
krajowa nr 11: Poznañ – Ostrów Wlkp. – Katowice, która w Antoninie ³¹czy siê z drog¹
krajow¹ nr 25: Wroc³aw – Oleœnica – Ostrów Wlkp. – Konin. Sam Antonin mo¿e byæ
punktem wyjœciowym w okoliczne lasy i œródleœne stawy. Przy pa³acu znajduje siê parking
dostêpny dla autokarów. Z kolei na stawy w Przygodzicach najlepiej dotrzeæ drog¹ Przygodzi-
ce – Janków Przygodzicki Trzcieliny – Huta (ko³o Odolanowa). W pobli¿u niej, przy miejsco-
woœci Trzecieliny, znajduje siê platforma widokowa na stawy Trzcieliny. Widok na staw
Dêbnica Dolna rozci¹ga siê z kolei z drogi Przygodzice – Dêbnica.

5. Turystyka � 5.12. £¹ki Odolanowskie � 5.13. Stawy w Przygodzicach i Antoninie
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Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Dojazd komunikacj¹ publiczn¹: Przygodzice le¿¹ na skraju aglomeracji miejskiej Ostro-
wa Wielkopolskiego – wa¿nego wêz³a kolejowego, posiadaj¹cego po³¹czenie z wiêkszoœci¹
du¿ych miast w Polsce, osi¹galne s¹ z centrum miasta autobusami podmiejskimi. Punktami
wyjœciowymi w teren mog¹ byæ równie¿ stacje PKP w Przygodzicach (oddalona 1 km od
miejscowoœci) oraz w Antoninie. Zatrzymuj¹ siê na nich poci¹gi osobowe kursuj¹ce na linii
Poznañ – Ostrów Wlkp. – Kluczbork. Miejscowoœci te posiadaj¹ równie¿ dobre po³¹czenie
autobusowe z Wroc³awiem, gdy¿ têdy przeje¿d¿a wiêkszoœæ autobusów PKS na linii Wro-
c³aw – Ostrów Wlkp.

Noclegi: AntoninNoclegi: AntoninNoclegi: AntoninNoclegi: AntoninNoclegi: Antonin – Hotel „Lido”, tel. 62/7348127, Gminny Oœrodek Rekreacyjno –
Wypoczynkowy; Camping „Lido” tel. 62/7348127; Ludwików – sezonowe Schronisko M³o-
dzie¿owe, tel. 62/7348178.

�cie¿ka przyrodnicza:
Antonin – staw Wydymacz – Antonin, 7 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi,Antonin – staw Wydymacz – Antonin, 7 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi,Antonin – staw Wydymacz – Antonin, 7 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi,Antonin – staw Wydymacz – Antonin, 7 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi,Antonin – staw Wydymacz – Antonin, 7 przystanków z tablicami objaœniaj¹cymi,

2,5 km.2,5 km.2,5 km.2,5 km.2,5 km.
Œcie¿ka po³o¿ona jest na pó³nocno-zachodnim skraju Antonina. Oznakowana w terenie

trwa³ymi planszami dydaktycznymi, chronionymi przez charakterystyczne zadaszenia. Rozpo-
czyna siê na drodze miêdzy zabudowaniami Nadleœnictwa Antonin a pa³acem Radziwi³³ów,
w miejscu gdzie ustawiona jest tablica ze schematem œcie¿ki. W pobliskim zadrzewieniu
znajduje siê grupa ¿ywotników olbrzymich, a nieco dalej, przy œcie¿ce prowadz¹cej do przy-
stanku 1 roœnie stara choina kanadyjska. Na pierwszym przystanku widzimy pomnikowy d¹b
szypu³kowy w otoczeniu krzewów wyros³ych na miejscu innych starych i spróchnia³ych drzew
pomnikowych. Na przystanku 2 ustawiono dodatkowo dwie plansze: z informacj¹ o rezer-
wacie „Wydymacz” oraz planszê pod nazw¹. „Ptasi Budzik” Ta druga przedstawia ciekawe
zjawisko rozpoczynania siê œpiewów porannych, które jest ró¿ne u poszczególnych gatun-
ków ptaków leœnych. Z pobliskiego lasu wyp³ywa potok a oprócz grabu rosn¹ tu tak¿e dêby,

brzozy i olchy. Na przystan-
ku 3 du¿e wra¿enie robi je-
den z najstarszych dêbów
w okolicy (o obwodzie 690
cm). Kolejny przystanek
mamy nad brzegiem stawu
Wydymacz, od którego po-
chodzi nazwa rezerwatu.
W sezonie lêgowym obser-
wuje siê tu zwykle kilka par
rzadkiego ju¿ dziœ perkoza
rdzawoszyjego, liczne ³yski,
g³owienki i perkozki. W wy-
sokich trzcinach przy gro-Pa³ac w Antoninie. Fot. ER
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Park i �cie¿ka przyrodnicza w Antoninie
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blach stawu œpiewaj¹ trzciniaki. Do przystanku 5 œcie¿ka prowadzi grobl¹ w kierunku pó³noc-
nym. Gdy koñczy siê staw mijamy kolejny okaza³y d¹b o obwodzie 620 cm. W jego pobli¿u
roœnie wiele roœlin typowych dla leœnych mokrade³. Aby dojœæ do przystanku 6 nale¿y zawró-
ciæ i mijaj¹c 4 kierujemy siê t¹ sam¹ grobl¹ w kierunku wschodnim (tu dró¿ka wysypana
kor¹) a nastêpnie po³udniowym. Tu¿ za mostkiem, na strumyku roœnie du¿a kêpa rdestowca

sachaliñskiego. Nieco dalej, w otoczeniu lasu
mieszanego, doœæ s³abo widoczny okaz rzad-
kiego u nas i chronionego wiciokrzewu pomor-
skiego (niestety usychaj¹cego).

Szlaki turystyczne:
1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów,1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów,1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów,1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów,1. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów,

czerwony: Ostrów Wlkp. – Jankczerwony: Ostrów Wlkp. – Jankczerwony: Ostrów Wlkp. – Jankczerwony: Ostrów Wlkp. – Jankczerwony: Ostrów Wlkp. – Janków Pów Pów Pów Pów Przygorzygorzygorzygorzygo-----
dzicki – staw Trzcielin Wielki – Czarnylas –dzicki – staw Trzcielin Wielki – Czarnylas –dzicki – staw Trzcielin Wielki – Czarnylas –dzicki – staw Trzcielin Wielki – Czarnylas –dzicki – staw Trzcielin Wielki – Czarnylas –
Ludwików – Antonin – (Kot³ów), 24 km (35Ludwików – Antonin – (Kot³ów), 24 km (35Ludwików – Antonin – (Kot³ów), 24 km (35Ludwików – Antonin – (Kot³ów), 24 km (35Ludwików – Antonin – (Kot³ów), 24 km (35
km).km).km).km).km).

Szlak wychodzi z Ostrowa ulic¹ Staroprzy-
grodzk¹. Przy drodze warto zwróciæ uwagê na
g³az narzutowy. Tu te¿ zaczyna siê znakowa-
na trasa rowerowa do Antonina. Gruntowa
droga prowadzi na po³udnie i ³agodnie spro-
wadza w dó³ z Wysoczyzny Kaliskiej do wi-
docznej doliny Baryczy. Szlak mija Janków Przy-
godzicki z koœcio³em, którego potê¿na sylwet-
ka widoczna jest z daleka. Dalej prowadzi
szos¹ na po³udnie do stawu Trzcielin Wielki –
najwiêkszego w kompleksie Przygodzice o po-
wierzchni – 112 ha. Tu te¿ ³¹czy siê ze szla-
kiem czarnym, który odchodzi do pobliskiej plat-

formy widokowej. Dalej prowadzi przez osadê Trzcieliny, a przed Nadstawkami skrêca drog¹
leœn¹ na po³udnie. St¹d prowadzi monotonn¹ prost¹ piaszczyst¹ drog¹ przez rozleg³y kom-
pleks leœny (przewa¿nie suche bory sosnowe i m³odniki). Po 2 km na skrzy¿owaniu wyraŸ-
nych dróg leœnych wêze³ ze szlakiem zielonym i rowerowym z Odolanowa do Antonina.
W koñcu szlak osi¹ga skrzy¿owanie szos – tzw. Krzy¿aki, st¹d prowadzi szos¹ do Czarnego-
lasu. Wieœ omija jednak skrajem lasu od pó³nocy. Niegdyœ wieœ by³a za³o¿ona w puszczy na
pograniczu wielkopolsko – œl¹skim. By³a schronieniem uchodŸców religijnych, g³ównie ze
Œl¹ska. Dalej szlak pod¹¿a na wschód, znów przez sosnowe bory, pocz¹tkowo w poprzek
d³ugiego pasma wydm. W koñcu osi¹ga Ludwików – wieœ nazwan¹ na czeœæ ma³¿onki
Antoniego Radziwi³³a. Szlak przechodzi obok schroniska m³odzie¿owego usytuowanego
w tutejszej szkole. St¹d znów przez las do Antonina. Do wioski wkracza przez nowe osiedla

Pochylony d¹b w rezerwacie �Wydymacz�. Fot. WU
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ul. Dêbow¹. Tu¿ przy szlaku d¹b o obw. 522 cm, jeden z licznych Dêbów Antoniñskich.
Dochodzi w koñcu do szosy Poznañ – Katowice. Za ni¹ znajduje siê oœrodek wypoczynkowy
nad stawem Szperek. Mo¿na tu zobaczyæ kolejne dêby. Po prawej stronie rozwidlenia szosy
do Wroc³awia – pomnik przyrody – aleja dêbowa.  Pa³ac zostaje po lewej stronie, a przy
nim pocz¹tek œcie¿ki przyrodniczej. Tu szlak ³¹czy siê ze szlakiem zielonym i niebieskim.
Z nimi przecina szosê Poznañ – Katowice i mija koœció³ – dawn¹ kaplicê – mauzoleum
Radziwi³³ów, w otoczeniu pomnikowych dêbów i lip drobnolistnych. Przecina tory kolejo-
we. Za nimi, po prawej znajduje siê stacja PKP. Wycieczkê mo¿na tu zakoñczyæ, b¹dŸ
kontynuowaæ j¹ dalej szlakiem czerwonym do Kot³owa, ju¿ poza granice P.K. „Dolina
Baryczy”.

2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: Antonin – Strugi – Kociêba –2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: Antonin – Strugi – Kociêba –2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: Antonin – Strugi – Kociêba –2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: Antonin – Strugi – Kociêba –2. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, niebieski: Antonin – Strugi – Kociêba –
Antonin, 13 km.Antonin, 13 km.Antonin, 13 km.Antonin, 13 km.Antonin, 13 km.

Szlak tworzy zamkniêt¹ pêtlê. Najlepszym punktem wypadowym do rozpoczêcia wê-
drówki jest Antonin. Szlak przechodzi zarówno obok pa³acu jak i przez dworzec PKP. Prowadzi
niemal na ca³ej d³ugoœci przez tereny leœne prowadz¹c od jednego œródleœnego stawku do
drugiego. Prowadz¹c wêdrówkê zgodnie z ruchem wskazówek zegara po wyjœciu z Antonina
dotrzeæ mo¿na do rezerwatu i stawu „Wydymacz”, do którego prowadzi równie¿ œcie¿ka
przyrodnicza. Odchodz¹cym od szlaku niebieskiego szlakiem zielonym mo¿na dojœæ do pobli-
skich stawów Kociêba. W pobli¿u znajduje siê równie¿ grupa dêbów – pomników przyrody.
Kolejny staw przy szlaku to mocno zaroœniêty ju¿ staw Brzozowiec. Szlak dociera do przysió³-
ka Tarchalskie, sk¹d mo¿na dotrzeæ do pobliskiej stacji PKP Przygodzice. Tu te¿ szlak opuszcza
granice Parku Krajobrazowego i nieco dalej przecina trasê Poznañ – Katowice. Za przysió³-
kiem Strugi pod¹¿a w górê doliny Strumienia Goszczyñskiego mijaj¹c b¹dŸ stawy, b¹dŸ ju¿
tylko podmok³e miejsca po nich, za³o¿one na tym strumieniu, w pobli¿u piaszczystych wydm:
Piec Dolny, Piec Górny i staw Goszczyn. W koñcu dociera do stacji PKP w Antoninie.

3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Antonin – Kociêba – Dêbnica – Huta3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Antonin – Kociêba – Dêbnica – Huta3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Antonin – Kociêba – Dêbnica – Huta3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Antonin – Kociêba – Dêbnica – Huta3. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, zielony: Antonin – Kociêba – Dêbnica – Huta
– Odolanów, 17 km.– Odolanów, 17 km.– Odolanów, 17 km.– Odolanów, 17 km.– Odolanów, 17 km.

Szlak wyrusza z Antonina wspólnie ze œcie¿k¹ przyrodnicz¹. Omija z boku staw Wydy-
macz i dociera do przysió³ka Kociêba. Jest tu jedyne miejsce na szlaku, w którym przechodzi
on w bezpoœrednim s¹siedztwie stawów, a mianowicie pomiêdzy zimochowami a Stawami
Kociêba. Z grobli przy drodze rozci¹ga siê widok na lustro wody. Z rosn¹cych jeszcze w latach
50. nad stawami dziesiêciu okaza³ych dêbów – pomników przyrody (dwa najgrubsze siêga³y
ponad 7 m obwodu) do naszych czasów przetrwa³y tylko trzy: dwa po pó³nocnej (490 i 595
cm) i jeden po po³udniowej stronie drogi (570 cm). Za stawami dochodzi do szosy, któr¹
monotonnie przez las prowadzi do Dêbnicy. Za ni¹ ju¿ leœn¹, ale nadal prost¹ i monotonn¹
drog¹ do Huty, sk¹d znów szos¹ dochodzi do Odolanowa.

4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czarny: Przygodzice PKP – Staw Trzcielin4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czarny: Przygodzice PKP – Staw Trzcielin4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czarny: Przygodzice PKP – Staw Trzcielin4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czarny: Przygodzice PKP – Staw Trzcielin4. Szlak pieszy, dostêpny dla rowerów, czarny: Przygodzice PKP – Staw Trzcielin
Wielki – Dêbnica, 10 km.Wielki – Dêbnica, 10 km.Wielki – Dêbnica, 10 km.Wielki – Dêbnica, 10 km.Wielki – Dêbnica, 10 km.

Szlak zaczyna siê przy stacji kolejowej w Przygodzicach, po³o¿onej daleko poza w³aœciw¹
wsi¹. St¹d prowadzi szos¹ na pó³noc 2 km do centrum wsi. Jeszcze do niedawna ros³a tu
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(ostatnio wyciêta) ok. 300-letnia lipa szerokolistna o obw. 627 cm. Ponoæ mia³y siê pod ni¹
odbywaæ w przesz³oœci s¹dy pañszczyŸniane. Z centrum wsi szlak wychodzi drog¹ w kierun-
ku Jankowa Przygodzickiego, a za wiadunktem prowadzi poln¹ drog¹ w kierunku stawów.
Za Barycz¹ wiedzie wzd³u¿ stawu Trzcielin Ma³y, a potem pó³nocn¹ grobl¹ stawu Trzcielin
Wielki. Doprowadza w koñcu do szosy, gdzie ³¹czy siê ze szlakiem czerwonym i tras¹ rowe-
row¹. Za Trzcielinami wraz ze szlakiem rowerowym skrêca w lewo piaszczyst¹ drog¹ nad

staw Trzcielin Nowy.
Z racji tego, ¿e staw
ten jest w znacznym
stopniu zaroœniêty przez
szuwary, jest równie¿
najbardziej interesuj¹cy
pod wzglêdem ornito-
logicznym. Dlatego zbu-
dowano tu wie¿yczkê
do obserwacji ptaków.
Na dalszym odcinku
szlak prowadzi wzd³u¿
stawu, a nastêpnie la-
sem. Na rozwidleniu
trasa rowerowa skrêca
w lewo, na wschód,
a szlak czarny w prawo

i prowadzi na po³udnie do Szkudlarki – czêœci Dêbnicy. Tu dochodzi do szosy i wraz z ni¹
wiedzie przez wieœ wzd³u¿ krêtego, pó³nocnego brzegu stawu Dêbnica Dolna. Szos¹ docho-
dzi do centrum wsi, gdzie ³¹czy siê ze szlakiem zielonym.

5. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzicki – staw Trzcielin Wielki –5. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzicki – staw Trzcielin Wielki –5. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzicki – staw Trzcielin Wielki –5. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzicki – staw Trzcielin Wielki –5. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzicki – staw Trzcielin Wielki –
TTTTTarchalskie – Antonin, 14 km.archalskie – Antonin, 14 km.archalskie – Antonin, 14 km.archalskie – Antonin, 14 km.archalskie – Antonin, 14 km.

Trasa jest oznakowana strza³kami na s³upkach ze stylowymi daszkami. Rozpoczyna siê
przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Staroprzygodzka w Ostrowie Wlkp.). Drog¹ utwardzon¹
prowadzi do miejscowoœci Janków Przygodzicki. St¹d, ju¿ na terenie Parku Krajobrazowego
„Dolina Baryczy”, po oko³o 15 km przy miejscowoœci Trzcieliny mija kompleks stawów Gospo-
darstwa Rybackiego Przygodzice. Tu najwiêkszym stawem jest Trzcielin Wielki (112 ha), ale
najpiêkniejszy to staw Trzcielin Nowy, o powierzchni niespe³na 8 ha o wielkiej, ruchomej
wyspie szuwarowej. Panoramê stawów mo¿na podziwiaæ z platformy obserwacyjnej, usytu-
owanej na wysokiej skarpie (pozosta³oœæ dawnej wydmy) poros³ej lasem. St¹d a¿ do Anto-
nina trasa prowadzi piaszczyst¹ drog¹ gruntow¹ przez urozmaicone lasy Nadleœnictwa Anto-
nin. Z pocz¹tku mija po stronie po³udniowej drzewostany sosnowe porastaj¹ce dawne
wydmy. Warto zatrzymaæ siê nad leœnym strumieniem (kana³ ³¹cz¹cy stawy ko³o Dêbnicy ze
stawami trzcieliñskimi, które pozosta³y za nami). Niedaleko st¹d, na œródleœnej polanie

Staw Trzcielin Nowy. Fot. ER
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zwanej „Placem myœliwskim Huberta”
roœnie okaza³y d¹b o obwodzie pnia
530 cm. Na po³udnie od szosy Dêbni-
ca – posterunek PKP, trasa wiedzie
przez zwarte drzewostany, mijaj¹c kil-
ka mokrade³ œródleœnych (dawne sta-
wy – o czym œwiadcz¹ œlady grobli z po-
jedynczymi starymi drzewami). Dalej
mija osadê Kociêba, fragmenty pod-
mok³ych lasów i doprowadza do œcie¿-
ki przyrodniczej w rezerwacie „Wydy-
macz”, któr¹ dociera do Antonina.

6. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp.6. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp.6. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp.6. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp.6. Szlak rowerowy: Ostrów Wlkp.
– Chynowa – T– Chynowa – T– Chynowa – T– Chynowa – T– Chynowa – Tarchalskie – Antoninarchalskie – Antoninarchalskie – Antoninarchalskie – Antoninarchalskie – Antonin
– Dêbnica – Odolanów, 40 km.– Dêbnica – Odolanów, 40 km.– Dêbnica – Odolanów, 40 km.– Dêbnica – Odolanów, 40 km.– Dêbnica – Odolanów, 40 km.

Szlak umo¿liwia odbycie nieco d³u¿-
szej wycieczki rowerowej z Ostrowa
i kontynuowanie jej dalej do Odolano-
wa. Szlak wkracza na teren Parku Kra-
jobrazowego w Tarchalskich, sk¹d pro-
wadzi ju¿ wspólnie z opisan¹ wczeœniej
tras¹ rowerow¹ do Antonina. Za An-
toninem z kolei przebieg trasy w du¿ej
czêœci pokrywa siê z opisanym wy¿ej pieszym szlakiem zielonym.

Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Antonin – Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Antonin – Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Antonin – Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Antonin – Pozosta³e obiekty krajoznawcze w okolicy: Antonin – letnia rezydencja z modrzewio-
wym pa³acem myœliwskim Antoniego Radziwi³³a projektu Karola Schinkla z lat 1822 – 24,
ws³awionym dwukrotnym pobytem Fryderyka Chopina, obecnie hotel i restauracja z izb¹
pamiêci Chopina, w „Ogrodówce” izba edukacyjna LKP „Lasy Rychtalskie”, koœció³ neoro-
mañski z lat 1835 – 38, z bogat¹ bizantyjsk¹ dekoracj¹ rzeŸbiarsk¹ sprowadzon¹ z W³och,
oœrodek wypoczynkowy „Lido” z k¹pieliskiem nad stawem Szperek; CzarnylasCzarnylasCzarnylasCzarnylasCzarnylas – wieœ czte-
rech koœcio³ów z XIX i XX wieku, dawniej nale¿¹cych do ró¿nych wyznañ protestanckich;
DêbnicaDêbnicaDêbnicaDêbnicaDêbnica – koœció³ z lat 70., obok pomnik o. Andrzeja Cierpki, pochodz¹cego z Dêbnicy misjo-
narza na Cejlonie; Janków PrzygodzickiJanków PrzygodzickiJanków PrzygodzickiJanków PrzygodzickiJanków Przygodzicki – interesuj¹cy koœció³ projektu Adama Ballenstaedta
z 1925 r., PPPPPrzygodzicerzygodzicerzygodzicerzygodzicerzygodzice – dawna rz¹dcówka na terenie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych,
Dom Ludowy z lat 1935-36, koœció³ neobarokowy NMP Nieustaj¹cej Pomocy z lat 1925-30,
oœrodek wypoczynkowy Górecznik.

7. Szlak rowerowy, zielony: Transwielkopolska Trasa Rowerowa.7. Szlak rowerowy, zielony: Transwielkopolska Trasa Rowerowa.7. Szlak rowerowy, zielony: Transwielkopolska Trasa Rowerowa.7. Szlak rowerowy, zielony: Transwielkopolska Trasa Rowerowa.7. Szlak rowerowy, zielony: Transwielkopolska Trasa Rowerowa.
W 2003 roku zosta³ wyznakowany szlak rowerowy z Poznania do Siemianic, stanowi¹cy

po³udniow¹ czêœæ Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej. Przechodzi on tak¿e przez Park
Krajobrazowy „Doliny Baryczy” na trasie Ostrów WielkOstrów WielkOstrów WielkOstrów WielkOstrów Wielkopolski – Wysockopolski – Wysockopolski – Wysockopolski – Wysockopolski – Wysocko Ma³e – Janko Ma³e – Janko Ma³e – Janko Ma³e – Janko Ma³e – Jankówówówówów

D¹b na Placu my�liwskim Huberta na szlaku rowerowym
z Ostrowa do Antonina. Fot. ER
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Przygodzki – Trzcieliny – Dêbnica – Kociêba – Antonin Przygodzki – Trzcieliny – Dêbnica – Kociêba – Antonin Przygodzki – Trzcieliny – Dêbnica – Kociêba – Antonin Przygodzki – Trzcieliny – Dêbnica – Kociêba – Antonin Przygodzki – Trzcieliny – Dêbnica – Kociêba – Antonin i dalej do OstrzeszowaOstrzeszowaOstrzeszowaOstrzeszowaOstrzeszowa. Na
omawianym obszarze prowadzi przewa¿nie wspólnie z opisanymi powy¿ej odcinkami szlaku
czerwonego i zielonego.

Wa¿niesza literatura do rozdzia³u V:
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HATZFELDT, F., KOWALSKI, I., KOGUT, M. 1998: ̄ migród. Wydawnictwo Gottwald. Milicz.
HO£UBKA, B., LEWKOWSKA, E. 2003: Uroki Twardogóry i okolic. Gmina Twardogóra.
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JAŒNIEWSKI, R., TAJER, C. 2001: Su³ów i okolice. Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddzia³u Wroc³awskiego
PTTK.
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RANOSZEK E., RANOSZEK W., KOWALSKI I. 2002: Milicz. Przyroda i turystyka. Urz¹d Miejski w Miliczu.
TAJER, C. 2000: Katalog cmentarzy ewangelickich gmin Cieszków – Kroœnice – Milicz – ̄ migród. Kronika
Doliny Baryczy, 8: 106-132, Wydawnictwo Gottwald. Milicz.
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Instytut Sztuki PAN Warszawa.
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6. Aneks. Szczegó³owy opis �cie¿ek przyrodniczych

Trzy spoœród siedmiu istniej¹cych w Parku Krajobrazowym œcie¿ek przyrodniczych nie
posiadaj¹ w terenie tablic objaœniaj¹cych. Ze wzglêdu na fakt, ¿e dotarcie do dok³adnego
opisu tych œcie¿ek jest utrudnione dla turysty, poni¿ej zamieszczono szczegó³owy opis punkt-
ków tych œcie¿ek oznaczonych w terenie numerami. Po³o¿enie i dojazd do nich opisano we
wczeœniejszym rozdziale.

6.1. �cie¿ka przyrodnicza: Ruda ¯migrodzka � rezerwat �Olszyny Niezgodzkie� �
stawy Jelenie � Szarzyna

Przystanek 1. Ruda ¯migrodzka � wie� miêdzy stawami
Wieœ wzmiankowana w 1591 roku. Nazwa wskazuje na istnienie we wsi oœrodkoœrodkoœrodkoœrodkoœrodka wydoa wydoa wydoa wydoa wydo-----

bycia i przetwórstwa rudy darniowejbycia i przetwórstwa rudy darniowejbycia i przetwórstwa rudy darniowejbycia i przetwórstwa rudy darniowejbycia i przetwórstwa rudy darniowej. W miejscu jej dawnego wydobycia za³o¿ono otaczaj¹-
ce wieœ stawy: Pañski (po stronie zachodniej) i Rudy (po stronie wschodniej wsi), które zosta³y
zlikwidowane na pocz¹tku XIX wieku. Staw Rudy zosta³ odtworzony w latach 80. XX wieku na
powierzchni 150 ha, a na miejscu wielkiego stawu Pañskiego dziœ zbudowane s¹ nowe stawy,
po³o¿one po obu stronach szosy z Rudy ¯migrodzkiej do Radzi¹dza. Na pó³noc od wsi znajduj¹
siê rozleg³e lasy, w wielu miejscach podmok³e, a na po³udnie – p³ynie rzeka Barycz.

Przystanek 2. Polder nad Barycz¹
Zanim zbudowano wa³y tu¿ nad Barycz¹, jej wody w czasie wiosennych wezbrañ rozle-

wa³y siê szeroko na miejscu dzisiejszego polderu i podmok³ych lasów, aby po kilku tygo-
dniach lub wczeœniej powróciæ do koryta. Obecnie tylko w wypadku du¿ych wezbrañ to
miejsce nape³nia siê wod¹. Natomiast w lasach odciêtych od Baryczy wa³em, woda groma-
dzi siê d³u¿ej tylko w obni¿eniach terenu, tworz¹c tzw. mokrad³a. Jak mokrad³a œródleœnemokrad³a œródleœnemokrad³a œródleœnemokrad³a œródleœnemokrad³a œródleœne
wygl¹daj¹ mo¿emy zobaczyæ w przyleg³ym od wschodu do naszej œcie¿ki zadrzewieniu, przez
które przep³ywa kana³ £uga (te¿ na tym odcinku obwa³owana). W najbardziej wilgotnym
miejscu rosn¹ ³any mozgi trzcinowatej, kêpki kosaæca ¿ó³tego, wi¹zówki b³otnej i situ roz-
pierzch³ego oraz pojedynczo wystêpuj¹cej krwawnicy pospolitej i tojeœci pospolitej. Na obrze¿u
mokrade³ wyrasta wiele innych gatunków roœlin. Patrz¹c w kierunku zachodnim widzimy
alejê dêbow¹alejê dêbow¹alejê dêbow¹alejê dêbow¹alejê dêbow¹, biegn¹c¹ granic¹ polderu. To dawna grobla stawu Pgrobla stawu Pgrobla stawu Pgrobla stawu Pgrobla stawu Pañskiegoañskiegoañskiegoañskiegoañskiego (niem. Herren
Teich), oddzielaj¹ca niegdyœ ten zbiornik od baryckich rozlewisk. Dzisiaj obszary te s¹ suche
i zaroœniête nie wykaszan¹ traw¹. Jesieni¹ zakwitaj¹ ¿ó³to wielkie ³any naw³oci póŸnej. Na
trawiastych przestrzeniach gniazduj¹ licznie skowronki polne, pokl¹skwy i œwierszczaki. Tylko
w nielicznych obni¿eniach, jak te w pobli¿u naszego przystanku, gdzie woda utrzymuje siê
d³u¿ej, powstaj¹ zbiorowiska szuwarów z mozg¹ trzcinowat¹, mann¹ mielec, goryszem b³ot-
nym, tojeœci¹ pospolit¹ i szczawiem lancetowatym W takim œrodowisku z ptaków lêgowych
wystêpuj¹: rokitniczka, ³ozówka oraz trzcinniczek.
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Przystanek 3. Le�ne mokrad³a
Po stronie pó³nocnej, w lesie, znajduj¹ siê dalsze mokrad³amokrad³amokrad³amokrad³amokrad³a, z licznymi gatunkami roœlin,

miêdzy innymi niektóre wymieniono ju¿ poprzednio. Na suchym skraju naszej drogi rosn¹
m.in. powój polny, krwawnik pospolity, piêciornik gêsi, przymiotno kanadyjskie. Po przejœciu
kilkudziesiêciu metrów dochodzimy do kolejnego kana³u. W wodzie znajduje siê sporo rogat-
ka sztywnego, natomiast na powierzchni p³ywaj¹: rzêsa drobna, spirodela wielokorzeniowa
i ¿abiœciek p³ywaj¹cy. Natomiast przy kkkkkanaleanaleanaleanaleanale, na skraju drogi liczny jest rdest ostrogorzki,
kielisznik zaroœlowy, brodawnik jesienny i wiele innych. Zaroœniêty i wyp³ycony kana³ wraz
z jego brzegiem tak¿e jest swego rodzaju mokrad³em. Mokrad³a maj¹ du¿e znaczenie dla
ró¿norodnoœci flory, a tak¿e fauny gdy¿ np. wystêpuj¹ tu ró¿ne gatunki ptaków, wœród nich
zwi¹zane z podmok³ymi lasami jak pokrzewka czarno³bista i strzy¿yk. Na takich zaroœniêtych
kana³ach zajmuj¹ miejsca lêgowe rokitniczka, ³ozówka lub trzcinniczek. W ka¿dym wypadku
mokrad³a maj¹ ogromne znaczenie dla hamowania sp³ywu wody i zwiêkszenia jej zapasów
na okres suszy w tych œrodowiskach, w których wystêpuj¹, tj. wydatnie przyczyniaj¹ siê do
utrzymania wysokiego poziomu wód gruntowych.

Przystanek 4. Odprowadzalnik ze stawu
Po stronie zachodniej asfaltowanej drogi roœnie stary d¹b szypu³kowy, nosz¹cy na swej

korze œlady ¿erowania dziêcio³ów, a tu¿ przy pobliskiej zagrodzie – smuk³e drzewa o oryginal-
nych, ciemnozielonych, ³uskowatych liœciach – to amerykañski ¿ywotnik olbrzymi, gatunek
introdukowany dla ozdoby do parków. Na wschód od naszego przystanku, miêdzy stawemstawemstawemstawemstawem
RudyRudyRudyRudyRudy a przysió³kiem Biedaszkowo (po³o¿onym na malowniczym wzniesieniu), znajduje siê
kolejne, du¿e mokrad³omokrad³omokrad³omokrad³omokrad³o. Powsta³o ono przez odciêcie po³udniowo-zachodniego naro¿nika
dawnego stawu przy jego ponownej budowie w latach 80. XX wieku. Dawniej staw opiera³
siê o naturalne, piaszczyste wzniesienia. Jest to pas wydm, który zosta³ uformowany w strefie
peryglacjalnej okresu ch³odnego, po ostatnim zlodowaceniu. Poziom wody tego mokrad³a
zwi¹zany jest ze stanem wód w rzece Barycz, która p³ynie na po³udnie od wsi Biedaszkowo:
Wysoka woda w Baryczy uniemo¿liwia osuszenie mokrad³a, traktowanego jako nieu¿ytek.
W rzeczywistoœci jest to cenna ostoja licznych gatunków roœlin i zwierz¹t. Porastaj¹ go ³any
mozgi trzcinowatej i trzciny pospolitej, ró¿nych gatunków turzyc z kêpami sitowia leœnego
i krwawnicy. Od wschodu postêpuje sukcesja wierzb krzewiastych, g³ównie wierzby szarej
z domieszk¹ kruchej i purpurowej. Z ptaków liczne s¹: trzcinniczek, ³ozówka i potrzos, nato-
miast nieliczna jest dziwonia.

Przystanek 5. Zadrzewienia i zakrzaczenia
Naprzeciw zagrody nr 57 roœnie stary d¹b szypu³kowy o obwodzie na wysokoœci 130 cm

wynosz¹cym 410 cm. W pobli¿u znajduje siê niewielkie ró¿nogatunkowe zadrzewienie, które
porasta okresowo podmok³e obni¿enie terenu. Jest to miejsce lêgowe pokrzewki czarno³bi-
stej i ³ozówki. W miejscu wilgotnym wystêpuj¹ ³any manny mielec i wi¹zówki b³otnej, kêpy
kosaæca ¿ó³tego i pojedynczy krwiœci¹g lekarski. Na stanowiskach suchszych rosn¹: mietlica

6. Aneks. Szczegó³owy opis �cie¿ek przyrodniczych � 6.1. �cie¿ka przyrodnicza: Ruda ¯migrodzka...

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12156



157

pospolita, trzcinnik piaskowy, k³obuczka pospolita, niecierpek drobnokwiatowy, piêciornik
kurze-ziele. Z tego przystanku prowadzi droga do stawu Rudy. (przystanek 6).

Przystanek 6. Staw Rudy
Z tego miejsca najlepiej obserwowaæ ptaki w godzinach popo³udniowych, kiedy s³oñce

mamy po prawej stronie lub z ty³u. Obecnie staw jest pozbawiony zupe³nie szuwarów, nato-
miast posiada kilka du¿ych wysp uformowanych podczas jego odbudowy przy pomocy ciê¿-
kiego sprzêtu mecha-
nicznego. Wyspy zosta-
³y zajête g³ównie przez
mewy œmieszkimewy œmieszkimewy œmieszkimewy œmieszkimewy œmieszki w liczbie
oko³o 2-4 tysiêcy par lê-
gowych, rybitwy rzecz-rybitwy rzecz-rybitwy rzecz-rybitwy rzecz-rybitwy rzecz-
nenenenene – do 100 par, oraz
kilka gatunków kaczek,
z których najliczniejsze
s¹ krzy¿ówki, g³owienki
i czernice. Podmyte, stro-
me brzegi wysp zasied-
laj¹ jaskó³ki brzegówkijaskó³ki brzegówkijaskó³ki brzegówkijaskó³ki brzegówkijaskó³ki brzegówki
(w odpowiednich wa-
runkach na jednej wy-
spie mo¿e byæ do kilku-
set norek z gniazdami).
Liczbê lêgowych ptaków w kolonii mo¿na dok³adnie ustaliæ jedynie przez liczenie gniazd w od-
powiednim momencie. Zwi¹zane jest to z niepokojeniem ptaków, dlatego upowa¿nieni s¹ to
tego tylko ornitolodzy prowadz¹cy badania naukowe.Tak du¿e skupienie ptaków zwabia
czêsto ptasie drapie¿niki: b³otniaka stawowego, kaniê czarn¹ lub rud¹, bielika, a z krukowa-
tych najczêœciej wronê siw¹. Mewy i rybitwy na widok drapie¿nika wspólnie broni¹ swych
lêgów. Staw Rudy jest te¿ miejscem ¿erowania i odpoczynku wielu gatunków ptaków w okresie
ich wêdrówek.

Przystanek 7. Ugory przy doprowadzalniku
Na rzece £uga, wzd³u¿ której teraz œcie¿ka prowadzi, zbudowano na pocz¹tku lat 90.

zastawkê. Urz¹dzenie to piêtrzy wodê (tj. podnosi jej poziom), która przez doprowadzalnik
(kana³ doprowadzaj¹cy wodê) jest kierowana w kierunku zachodnim do nowopowsta³ych
stawów prywatnych (na miejscu dawnego wielkiego stawu „Pañski”). Na lustrze wody
p³ywa rzêsa drobna i spirodela wielokorzeniowa a na brzegu rosn¹: pa³ka szerokolistna, sit
rozpierzch³y, sadziec konopiasty i krwawnica pospolita.

Na po³udnie od doprowadzalnika znajduje siê piaszczysty ugór a dalej nowe stawy. Tu
znajdziemy roœliny ubogich œrodowisk opisane ju¿ wczeœniej.

Mewy �mieszki w kolonii. Fot. ER
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Przystanek 8. Zastawka na rzece £uga
W tym miejscu mo¿na siê zapoznaæ jak iloœæ œwiat³a i podniesienie poziomu wody w rze-

ce wp³ywa na wzbogacenie flory. Poni¿ej zastawki jest odcinek rzeki nieuregulowany, bar-
dziej naturalny gdzie zachowa³y siê 80-letnie zadrzewienia, koryto jest g³êbsze ale brak
nadbrze¿nych szuwarów. Powy¿ej tego miejsca podczas regulacji rzeki w latach 60. XX wie-
ku, które by³o po³¹czone z budow¹ niewysokiego obwa³owania, stare drzewa zosta³y wy-
ciête. Wieloletnie piêtrzenie wody spowodowa³o zamulenie odcinka rzeki powy¿ej zastawki
a dostêp œwiat³a dodatkowo przyczyni³ siê do rozwoju roœlinnoœci nadwodnej. Obecnie dziêki
tej zastawce czêœæ wody jest kierowana do rezerwatu „Olszyny Niezgodzkie.

Przystanek 9. Rezerwat �Olszyny Niezgodzkie�
Tu znajduje siê jedna z dwu zastawekzastawekzastawekzastawekzastawek, które decyduj¹ o utrzymaniu w³aœciwego pozio-

mu wody w rezerwacie. Poziom zimowy (w okresie od grudnia do kwietnia w³¹cznie) musi
siêgaæ rzêdnej 92,20m npm, tj. musi byæ wy¿szy o 0,50 m od poziomu w okresie letnim

(miesi¹ce czerwiec – paŸdzier-
nik). Wymagane zmiany pozio-
mu, które s¹ obecnie sztucznie
wywo³ywane przez podwy¿-
szanie lub obni¿anie zastawek,
wynikaj¹ z ekspertyzy wykona-
nej w rezerwacie i naœladuj¹
naturalne, roczne wahania po-
ziomu wody w olszynach nie
objêtych melioracj¹. Z tego
miejsca rozpoœciera siê równie¿
najpiêkniejszy widok na rezer-widok na rezer-widok na rezer-widok na rezer-widok na rezer-
watwatwatwatwat (Rezerwat”Olszyny Nie-
zgodzkie”opisano szczegó³owo
w rozdziale 3. Szata roœlinna

i jej ochrona). Na pó³noc od tego przystanku znajduje siê fragment gr¹dugr¹dugr¹dugr¹dugr¹du z kilkoma starymi
dêbami, z których najgrubszy posiada obwód 672 cm i jest pomnikiem przyrody. Natomiast
po zachodniej stronie drogi roœnie las ³êgowy, w którego sk³adzie wystêpuj¹: jesion wynios³y
z domieszk¹ olszy czarnej, wi¹zu szypu³kowego, klonu pospolitego i jaworu oraz grabu. W war-
stwie krzewów znajduje siê czeremcha pospolita, porzeczka czarna i grab. Liczne s¹ gatunki
roœlin zielnych.

Przystanek 10. Rozwidlenie dróg
Tu nasza œcie¿ka skrêca w lewo, wchodz¹c jednoczeœnie na szlak niebieski „Archeolo-

giczny”. Rezerwat zostawiamy po stronie wschodniej, w którym tu¿ przy drodze znajduje siê
mokrad³o otoczone olszyn¹ mokrad³o otoczone olszyn¹ mokrad³o otoczone olszyn¹ mokrad³o otoczone olszyn¹ mokrad³o otoczone olszyn¹ z licznymi gatunkami roœlin np. poza trzcin¹ stwierdzono tutaj:

Zatoka stawu Jeleni III. Fot. ER
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kêpki œmia³ka darniowego, karbieñca, uczepu, kosaæca, goryszu, psiankê i okrê¿nicê bagien-
n¹ a w wodzie – rzêsê drobn¹ i w¹trobowca o nazwie wg³êbka. Na pó³noc od skrzy¿owania
dróg roœnie las sosnowylas sosnowylas sosnowylas sosnowylas sosnowy, z brzegu z domieszk¹ modrzewia, brzozy, dêbu, grabu i œwierka
w wieku oko³o 30 lat, a na po³udnie g³ównie m³ody las brzozowy z kruszyn¹ w podszycie.

Przystanek 11. �ródle�ne mokrad³o
Woda z leœnego rowu rozlewa siê wiosn¹ po obu stronach naszej œcie¿ki aby do lata przy

braku opadów zupe³nie znikn¹æ. Poza turzycami, trzcin¹, sitowiem leœnym, sitem rozpierz-
ch³ym i kosaæcem znajdziemy tu, zw³aszcza na obrze¿ach mokrad³a liczne zio³azio³azio³azio³azio³a, napotkane
ju¿ wczeœniej, oraz paprocie – wietlicê samicz¹ i nerecznicê b³otn¹. W drzewostanie od
strony pó³nocnej wystêpuj¹: olsza czarna z wi¹zem szypu³kowym i jesionem wynios³ym,
a od po³udnia – jednorodna olszyna. Na brzegu drogi mo¿na zauwa¿yæ czeremchê pospolit¹,
buki i bez koralowy, a z roœlin zielnych – skrzyp leœny formy gajowej (podobny do skrzypu
polnego), pokrzywê, ³oczygê, trêdownika bulwiastego oraz czyœca leœnego.W pobli¿u przy-
stanku znajduje siê „gniazdo odnowieniowe” z m³odymi drzewkami buka i dêbu oraz nieco
wy¿szym grabem, ogrodzone siatk¹ z ¿erdziami dla ochrony przed uszkodzeniem m³odych
drzewek przed zgryzaniem przez sarny i jelenie.

Przystanek 12. Skrzy¿owanie dróg le�nych
Przy samej drodze rosn¹ dorodne drzewa: daglezja zielona (o obwodzie pnia na wys,130

cm wynosz¹cym 190 cm), œwierk pospolity (obwód 205 cm) oraz dwa buki pospolite (o
obwodach 205 i 315 cm). Na ka¿dym z czterech stron skrzy¿owania roœnie inny drzewostan:
po stronie pn.-zach. mamy d¹browê z kruszyn¹ w podszycie, po stronie pn.-wsch. – las brzo-
zowy z domieszk¹ grabu, od po³udnia – „gniazdo odnowieniowegniazdo odnowieniowegniazdo odnowieniowegniazdo odnowieniowegniazdo odnowieniowe” buka w drzewostanie
dêbowym, nieogrodzone oraz fragment monokultury modrzewiowej z niewielk¹ domieszk¹
œwierka i brzozy. W runie m.in. konwalia majowa (roœlina chroniona) oraz konwalijka dwulistna.

Przystanek 14. Nad stawem �Jeleni III�
Z tego miejsca,pe³ni¹cego rolê punktu widokowego, istniej¹ dobre warunki obserwa-dobre warunki obserwa-dobre warunki obserwa-dobre warunki obserwa-dobre warunki obserwa-

cji ptakówcji ptakówcji ptakówcji ptakówcji ptaków na stawie. Jest to staw hodowlany o powierzchni 157 ha, nale¿¹cy do Zak³adu
Rybackiego w Radzi¹dzu. Po³o¿ony jest tak¿e w granicach rezerwatu „Stawy Milickie” kom-
pleks Radzi¹dz i nale¿y do stawów lêgowiskowychstawów lêgowiskowychstawów lêgowiskowychstawów lêgowiskowychstawów lêgowiskowych, tzn. nie mo¿na na nim dokonywaæ
¿adnych zmian œrodowiska. Znajdujemy siê na granicy wymienionego rezerwatu. Na œrodku
stawu po³o¿ona jest rozleg³a wyspa szuwarowa, czêœciowo z laskiem olszynowym, daj¹ca
schronienie licznym lêgowym gatunkom ptaków wodnych. Staw wyró¿nia siê tym, ¿e w okre-
sie wêdrówek ptaków zatrzymuj¹ siê na nim, czêsto na nocleg, du¿e stada dzikich gêsi orazdu¿e stada dzikich gêsi orazdu¿e stada dzikich gêsi orazdu¿e stada dzikich gêsi orazdu¿e stada dzikich gêsi oraz
¿urawi¿urawi¿urawi¿urawi¿urawi. Na przeciwleg³ym brzegu w oddali widaæ ³odzie rybackie oraz schron przeciwdesz-
czowy. Pobliska zatoczka stawu jest bardzo urozmaicona dziêki krzewom wierzby szarej
i kêpom turzycy sztywnej, której towarzysz¹ przy grobli ró¿ne gatunki jak sadziec konopiasty,
karbieniec pospolity, uczep amerykañski, psianka s³odkogórz i inne. Po stronie wschodniej
znajduje siê las olszynowy w wieku oko³o 40-50 lat, przypuszczalnie odciêty od stawu pod-
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czas jego renowacji w latach 50. XX wieku. W lesie roœnie niecierpek pospolity i drobnokwia-
towy, sa³atnik leœny, ³oczyga i paprocie. Natomiast po stronie po³udniowej drogi po³o¿ony
jest las ³êgowy jesionowo-olszowy z domieszk¹ wi¹zu, dêbu i brzozy, w którego podszycie
rosn¹: jarzêbina, kruszyna i grab.

Przystanek 14. Skraj lasu
Widoczn¹ z tego miejsca otwart¹ przestrzeñ w kierunku po³udniowo-wschodnim, poro-

s³¹ gdzieniegdzie wierzbami, zajmowa³ do pocz¹tku XIX wieku staw Pañskistaw Pañskistaw Pañskistaw Pañskistaw Pañski (niem. „Herren
Teich”). Dziœ na czêœci tego obszaru zosta³o zbudowanych kilka stawów prywatnych. W od-
dali widaæ ujêcie gazu ujêcie gazu ujêcie gazu ujêcie gazu ujêcie gazu ziemnegoziemnegoziemnegoziemnegoziemnego (kopalnia G.Z. Radzi¹dz). Z tego miejsca wyraŸnie widaæ
dawn¹ groblê, na której rosn¹ okaza³e dêby szypu³kowe. Najgrubsze z pobliskich drzew maj¹
410 i 450 cm obwodu. Najbli¿ej szosy rosn¹ te¿ stare kasztanowce bia³e o obwodach 362
i 270 cm – tak¿e godne ochrony jako pomniki przyrody. Nieco dalej na po³udnie mo¿na
zobaczyæ fragment ³¹ki koszonej, gdzie wœród traw g³ównie zakwita mniszek lekarski i jaskier
ostry, a brak jest wysokich zió³. Natomiast bli¿ej lasu dla odmiany znajduje siê ³¹ka nie
koszona, gdzie znajdziemy ró¿ne gatunki kwitn¹cych roœlin zielnych np.: dziewannê pospolit¹,
bylicê pospolit¹, dziurawca pospolitego i rajgras wynios³y. Ta czêœæ ³¹ki zaczyna zarastaæ
samosiewem olszy czarnej.

Przystanek 15. Stawy w rezerwacie.
Koniec tej œcie¿ki przyrodniczej mo¿e byæ tak¿e pocz¹tkiem nowej trasy; jej przebieg na

kilku odcinkach pokrywa siê ze szlakiem niebieskim, prowadz¹cym tu skrajem rezerwatu tzw.
„Szwedzk¹ Drog¹”. Szlak biegnie po po³udniowej stronie wydmwydmwydmwydmwydm granicz¹cych ze stawami,
przez las do Niezgody. Na wydmach tych w XVIII w. próbowano uprawy winoroœli, jednak ze
wzlêdu na s³ab¹ op³acalnoœæ doœæ szybko jej zaniechano, pozosta³a po nich tylko nazwa
Winne GóryWinne GóryWinne GóryWinne GóryWinne Góry. Z kolei na pó³noc od przysió³ka Szarzyna do dziœ s¹ widoczne pozosta³oœci
œredniowieczej wie¿y rycerskiej lub grodu w postaci grodziska sto¿kowategogrodziska sto¿kowategogrodziska sto¿kowategogrodziska sto¿kowategogrodziska sto¿kowatego. W jego miej-
scu w XVIII wieku ksi¹¿êta ¿migrodzcy Hatzfeldtowie wznieœli zamek myœliwski, który istnia³
tu do 1813 roku. Nieopodal, na pó³noc od drogi rozci¹ga siê staw Jeleni IIstaw Jeleni IIstaw Jeleni IIstaw Jeleni IIstaw Jeleni II. Z tego przystan-
ku jest dobry punkt obserwacyjny na stawpunkt obserwacyjny na stawpunkt obserwacyjny na stawpunkt obserwacyjny na stawpunkt obserwacyjny na staw, na którym najwiêcej ptaków gromadzi siê
w okresie przelotów, czyli wiosn¹ i jesieni¹. Wtedy te¿ mo¿na napotkaæ w tym miejscu
najwiêcej gatunków. Natomiast w okresie lêgowym niewiele ptaków buduje tu gniazda ze
wzglêdu na brak szuwarów: wtedy najpospolitsze s¹ ³yski i perkozy dwuczube oraz kilka
gatunków kaczek. St¹d zobaczyæ mo¿emy du¿¹ zastawkê (nazywan¹ popularnie œluz¹)
reguluj¹c¹ poziom wody w kanale odprowadzaj¹cym wodê ze stawu. Po stronie po³udnio-
wej, przez szosê przechodzi inny kana³. To tylko niewielki fragment skomplikowanego syste-
mu kana³ów doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych wodê ze stawów, który musi byæ utrzy-
many w ci¹g³ej sprawnoœci przez rybaków.
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6.2. �cie¿ka przyrodnicza: Ruda Su³owska � wokó³ stawów Trze�niówki � Ruda
Su³owska

Przystanek 1. Wie� miêdzy stawami
Ruda Su³owska zosta³a za³o¿ona w XVI wieku przy zak³adzie hutniczym przetwarzaj¹-

cym rudê darniow¹rudê darniow¹rudê darniow¹rudê darniow¹rudê darniow¹, wydobywan¹ w miejscach obecnych stawów. We wsi znajduje siê
najwiêksze skupisko gniazd bocskupisko gniazd bocskupisko gniazd bocskupisko gniazd bocskupisko gniazd bociana bia³egoiana bia³egoiana bia³egoiana bia³egoiana bia³ego na Œl¹sku, zajêtych gniazd przez ptaki (na
dachach domów mieszkalnych, budynkach gospodarczych lub s³upach) bywa zwykle 8-10.
Bociany maj¹ doskona³e warunki do ¿erowania na pobliskich ³¹kach i na obrze¿ach stawów.
Wieœ jest po³o¿ona miêdzy stawami rybnymi o ³¹cznej powierzchni oko³o 800 ha, które
znajduj¹ siê w obrêbie rezerwatu ornitologicznego „Stawy Milickie”. Œcie¿ka przyrodnicza
prowadzi na po³udnie od wsi, gdzie, zale¿nie od nape³nienia wod¹ stawów, s¹ idealne
warunki do obserwacji ptaków. Do przystanku nr 2 dochodzimy dró¿kami wiod¹cymi pomiê-
dzy zabudowaniami.

Przystanek 2. Rozdro¿e w�ród stawów
Z tego miejsca prowadz¹ dwie drogi, przy których rosn¹ stare drzewa, najczêœciej oko³o

100 letnie dêby szypu³kdêby szypu³kdêby szypu³kdêby szypu³kdêby szypu³koweoweoweoweowe. Miêdzy nimi s¹ stawy „Trzeœniówki” a na wschód od nich stawy
„¯abieniec Du¿y” A, B i C. Wymienione dwie grupy stawów s¹ nape³niane wod¹ zale¿nie od
potrzeb gospodarki rybackiej co drugi rok. Ka¿da z tych grup do koñca lat 60. by³a jednym du¿ym
stawem. Po ich podzieleniu na kilka mniejszych obecnie groble tych mniejszych stawów pora-
staj¹ g³ównie brzozy w wieku oko³o 30-40 lat, miejscami m³odsze. Pobocza obu dróg porasta-
j¹ce trawami s¹ systematycznie wyka-
szane, jednak tu i ówdzie pojawiaj¹ siê
ró¿ne inne gatunki roœlin np. latem kwit-
n¹: cieciorka pstra, przytulia pospolita
i czepna, bniec bia³y, a bli¿ej wody –
krwawnica, szczaw lancetowaty, uczep
i inne. Krajobraz o¿ywia du¿a kêpa zadrze-
wieñ, sk³adaj¹ca siê g³ównie z olszy czar-
nej, z dêbami szypu³kowatymi na obrze-
¿u. Kiedy staw ¯abieniec A jest od wcze-
snej wiosny zalany wod¹, pojawiaj¹ siê
na nim zwykle gniazda perkoza dwu-gniazda perkoza dwu-gniazda perkoza dwu-gniazda perkoza dwu-gniazda perkoza dwu-
czubegoczubegoczubegoczubegoczubego w koloniiw koloniiw koloniiw koloniiw kolonii nawet do kilkunastu
gniazd. Po stronie zachodniej naszej drogi jest po³o¿ony staw o nazwie „P³ytki”. W okresie
lêgowym najliczniejsze s¹ tu ³yski, krzy¿ówki, g³owienki i czernice oraz czasem perkozy dwu-
czube. Staw ten jest interesuj¹cy w okresie przelotów ptakprzelotów ptakprzelotów ptakprzelotów ptakprzelotów ptakówówówówów, kiedy zatrzymuj¹ siê na nim
ró¿ne gatunki, nieraz rzadkich ptaków, PóŸn¹ jesieni¹ i wczesn¹ wiosn¹ mog¹ siê pojawiæ np.
stada traczy nurogêsi, a nawet pojedyncze bielaczki – gatunki pó³nocne.

Perkoz dwuczuby na gnie�dzie. Fot. ER
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Przystanek 3.
Domek rybacki

S³u¿y rybakom do prze-
chowywania sprzêtu rybackie-
go oraz jako schron podczas
od³owów ryb – kiedy nastaj¹
okresy ch³odów. Na obrze¿u
drogi niewiele znajdziemy ga-
tunków roœlin z powodu regu-
larnego wykaszania poboczy.
W pobli¿u domku roœnie oka-
za³y d¹b szypu³kowy o obwo-
dzie 350 cm w wieku oko³o

130 lat. Na pó³noc od domku, przy brzegu wymienionego ju¿ stawu „P³ytki” rosn¹ krzewy:
kalina koralowa (gatunek chroniony) i dzika ró¿a. Przy jego brzegu, w szuwarach wywodz¹
lêgi trzciniaki i trzcinniczki, natomiast na otwartym lustrze wody wymienione ju¿ wczeœniej
gatunki ptaków wodnych z tego miejsca naj³atwiej jest obserwowaæ.

Przystanek 4. Przepusty i mnichy
W ka¿dym stawie mo¿na wyró¿niæ: otwarte lustro wody, groble, mnichy, rowy opasko-

we. W tym miejscu jest okazja, aby siê przyjrzeæ fragmentowi systemu rowów i ksystemu rowów i ksystemu rowów i ksystemu rowów i ksystemu rowów i kana³ówana³ówana³ówana³ówana³ów,
których zadaniem jest doprowadzenie i odprowadzenie wody z ka¿dego sztucznie zbudowa-
nego zbiornika jakim jest staw. System zastawek i przepustów pod drogami umo¿liwia
odpowiednie, zale¿nie od potrzeb w hodowli ryb, gospodarowanie wod¹. Bezpoœredni nad-
zór nad tymi urz¹dzeniami sprawuj¹ stawowi. Na obrze¿ach takich cieków, przy skarpach
dróg a tak¿e na lustrze wody mo¿na dostrzec wiele gatunków roœlin. S¹ to np. p³ywaj¹ce
w zacisznych miejscach: rzêsa drobna i spirodela wielokorzeniowa, w wodzie rzêœl wiosen-
na, a na brzegach rowów – strza³ka wodna, koœcienica wodna, niezapominajka b³otna,
komonica b³otna, szczaw têpolistny, uczep amerykañski i krwawnica pospolita. Natomiast
w miejscach suchszych, na brzegu drogi rosn¹: je¿yna, przytulia pospolita, wilczomlecz sosn-
ka, bylica pospolita, rajgras wynios³y, babka lancetowata, goŸdzik kropkowany, brodawnik
jesienny i trzcinnik piaskowy.

Przystanek 5. �ródle�ne ugory
Œcie¿ka przyrodnicza prowadzi granic¹ rezerwatu, po drodze polnej. Od po³udnia znajduj¹

siê zwarte zadrzewienia w ró¿nym wieku, wœród nich najwiêcej jest brzozy i olszy a tak¿e
osiki, gatunków lekkonasiennych, które w drodze sukcesji wtórnej wkraczaj¹ na pobliskie
ugoryugoryugoryugoryugory, do niedawna bêd¹ce w uprawie. Zaprzestano produkcji rolnej z powodu zbyt niskiej
op³acalnoœci na tych s³abych gruntach. Jak mo¿na odczytaæ ze starych map jeszcze w XVIII
wieku znajdowa³y siê na tym obszarze kolejne stawy rybne. Obecnie rosn¹ tu ró¿ne gatunki

Stawy Trze�niówka w Rudzie Su³owskiej. Fot. IR
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roœlin. Wiosn¹ zakwitaj¹: jastrzêbiec kosmaczek, tasznik pospolity i krwawnik pospolity, w ob-
ni¿eniach rze¿ucha ³¹kowa i jaskier roz³ogowy. Z traw rozpoznaæ wtedy ³atwo k³osówkê
we³nist¹, tomkê wonn¹, a w obni¿eniach wyczyñca ³¹kowego. Latem kwitnie wiele innych
np. prosienicznik szorstki, zawci¹g pospolity, wrotycz pospolity, bylica pospolita, ostro¿eñ
polny (mylnie zwany ostem), dziurawiec pospolity, wilczomlecz sosnka, a jeszcze póŸniej –
brodawnik jesienny, chaber frygijski (austriacki), lepnica rozdêta i miejscami bardzo liczne
przymiotno kanadyjskie. Po stronie pó³nocnej drogi, przed stawami, widzimy miejscami zwar-
te pasy tarniny, pojedyncze krzewy bzu czarnego i wierzby szarej. Zwróæmy uwagê, ¿e od
stawów oddziela nas podwy¿szony pas ziemi, pochodz¹cej z pog³êbienia stawu Trzeœniów-
ka i podzielenia jej na cztery mniejsze zbiorniki w koñcu lat 60.

Przystanek 6. �ródpolne rowy
Na tym odcinku nadal obserwujemy mozaikowate œrodowisko, z³o¿one z fragmentów

dawniej zagospodarowanych gruntów i zadrzewieñ z prawej (po³udniowej strony) oraz
wci¹¿ s³abo widocznych stawów z powodu podwy¿szonych grobli z lewej (od pó³nocy).
Przez te ugory, miejscami wilgotne, wzd³u¿ skraju lasu prowadzi rów z wod¹, przy którym
oprócz pokrzywy latem widzimy wysokie roœliny, takie jak wi¹zówka b³otna, trzcinnik pia-
skowy, mozga trzcinowata i sadziec konopiasty. Las sk³ada siê z czterdziestoletniej sosny
z domieszk¹ brzozy brodawkowatej oraz czeremchy pospolitej. Na jego brzegu rosn¹: tar-
nina, g³óg i dzika grusza, a oplataj¹ je pêdy dzikiego chmielu. Tutaj tak¿e obserwujemy
pocz¹tek sukcesji lasu pocz¹tek sukcesji lasu pocz¹tek sukcesji lasu pocz¹tek sukcesji lasu pocz¹tek sukcesji lasu gatunków lekkonasiennych. Wiosn¹ œpiewaj¹ tu na skraju zadrze-
wieñ: trznadel, œwiergotek drzewny, a nad rowem potrzos, natomiast w samych zadrze-
wieniach – ziêba, rudzik, pokrzewka czarno³bista i ogrodowa. W maju ze stawów us³yszeæ
mo¿emy œpiew trzciniaka. Tutaj jeszcze rolnicy uprawiaj¹ owies, jêczmieñ, ¿yto, ziemniaki –
zale¿nie od roku. W takich uprawach rosn¹ maki, rumian polny, chaber b³awatek a nawet
dziœ rzadki k¹kol polny. Na ugorach mo¿na zobaczyæ ró¿ne gatunki roœlin wymienione ju¿ na
przystanku nr 5, ponadto kwitn¹ce w lecie: dziewannê pospolit¹, wiesio³ka dwuletniego,
starca jakubka a z baldaszkowatych – dzik¹ marchew i k³obuczkê pospolit¹.

Przystanek 7. Las sosnowy
Taki las to przyk³ad monokmonokmonokmonokmonokultury sosnowejultury sosnowejultury sosnowejultury sosnowejultury sosnowej w œrednim wieku, który mo¿emy ustaliæ

licz¹c widoczne jeszcze okó³ki ga³êzi (u starszych drzew niewyraŸne). Sosna po jednej
stronie drogi liczy oko³o 40 lat, po drugiej – oko³o 32. Tylko pojedynczo wystêpuje d¹b
szypu³kowy, a z krzewów – nieliczne czeremcha amerykañska i pospolita (gatunek amery-
kañski u nas bardzo dobrze siê zaaklimatyzowa³). W runie leœnym wystêpuj¹: œmia³ek i trzcin-
nik. Zwróæmy uwagê na istniej¹ce mrowiskamrowiskamrowiskamrowiskamrowiska – bardzo po¿¹dany sk³adnik lasu sosnowego.
Mimo niewielkiego obszaru tego lasu, dziêki gatunkom liœciastym na jego obrze¿u stwierdzo-
no tu wiosn¹ takie lêgowe ptaki, jak: trznadel, œwiergotek drzewny, ziêba, pierwiosnek,
sikora czubatka, kowalik, kos, zaganiacz i pokrzewka czarno³bista. Na wschód od tego lasu
tak¿e znajduj¹ siê ³¹ki i grunty orne, dziœ nie uprawiane.

6. Aneks. Szczegó³owy opis �cie¿ek przyrodniczych � 6.2. �cie¿ka przyrodnicza: Ruda Su³owska...

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12163



164

Przystanek 8. Stawy, groble i kana³y
Tu jeszcze raz mo¿emy siê przekonaæ jak czêsto stawom towarzysz¹ ró¿nej wielkoœci

kkkkkana³yana³yana³yana³yana³y. S¹ tu bowiem rowy opaskowe, doprowadzalniki lub odprowadzalniki (nazywane tak
zale¿nie od ich funkcji). Patrz¹c na stawy, po lewej widzimy stawy Trzeœniówki, po prawej
¯abieñce: s¹ one nape³niane wod¹ przemiennie – co drugi rok. Wi¹¿e siê to z etapemetapemetapemetapemetapem
narybknarybknarybknarybknarybkowymowymowymowymowym w hodowli karpia na stawach: stawy wiosn¹ bez wody, nape³nia siê na po-

cz¹tku lata na tzw. lipców-
kê – narybek karpia. Gdy
stawy s¹ kilka miesiêcy su-
che ginie szereg paso¿y-
tów, a zw³aszcza drobno-
ustrojów chorobotwór-
czych, niebezpiecznych dla
narybku karpiowego.Sta-
wy rozdziela stara groblastara groblastara groblastara groblastara grobla,
która wyró¿nia siê tym, ¿e
rosn¹ na niej 70-letnie
dêby, natomiast groble
nowe porastaj¹ g³ównie
brzozy w wieku oko³o 30
lat, miejscami wi¹zy i wierz-
by. Na stawach bez wody

bardzo szybko mog¹ wyrosn¹æ drobne roœliny jednoroczne: cibora brunatna, namulnik wod-
ny, sit dwudzielny, szarota leœna i ponik³o ig³owate. Natomiast przy rowach spotykamy np.
takie roœliny jak czyœciec b³otny, sadziec konopiasty, kielisznik zaroœlowy, psianka s³odkogórz,
koœcienica wodna, uczepy i rdesty. PóŸnym latem lustro wody pokrywa rzêsa drobna i spiro-
dela wielokorzeniowa.

Od tego miejsca œcie¿-
ka prowadzi miêdzy stawa-
mi (do przystanku nr 2). Gdy
bêdziemy siê zachowywaæ
spokojnie i cicho, zale¿nie
od pory roku mo¿emy za-za-za-za-za-
obserwowaæ ró¿ne gatun-obserwowaæ ró¿ne gatun-obserwowaæ ró¿ne gatun-obserwowaæ ró¿ne gatun-obserwowaæ ró¿ne gatun-
ki  ptakki  ptakki  ptakki  ptakki  ptakówówówówów. W kwietniu
bêd¹ to ³yski, krzy¿ówki
i perkozy dwuczube, wy-
bieraj¹ce ju¿ miejsca do lê-
gów, oraz stadka g³owie-
nek i czernic, bêd¹ce jesz-

Stawy ̄ abieniec Du¿y: C, B, A, w g³êbi Ruda Su³owska. Fot. IR

Staw ¯abieniec Du¿y C. Fot. WR
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cze na przelotach. Natomiast w lipcu wszystkie wymienione gatunki ju¿ wodz¹ m³ode w ró¿-
nym wieku, zale¿nie od gatunku ptaka. Przez ca³y maj i czerwiec, na obrze¿u stawów, w gê-
stych szuwarach s³ychaæ œpiewy trzcinniczków i mniej licznych od nich rokitniczek oraz trzcinia-
ków. Od kwietnia do lipca, przy odpowiedniej pogodzie us³yszeæ mo¿na treluj¹cy g³os perkozka.
W sierpniu wszystkie kaczki s¹ w szacie letniej tj. po pierzeniu siê kaczory upodabniaj¹ siê do
samic, staj¹c siê mniej wiêcej szarobr¹zowe z jaœniejszymi plamami zale¿nie od gatunku. Wtedy
poszczególne gatunki ptaków wodnych s¹ trudniejsze do rozpoznania. Natomiast w paŸdzier-
niku i listopadzie ptaki wodne gromadz¹ siê w stadka, przygotowuj¹c siê do odlotu. Prawie
wszystkie kaczki s¹ znów w upierzeniu godowym.

Od pocz¹tku paŸdziernika na stawach rozpoczynaj¹ siê od³owy rybod³owy rybod³owy rybod³owy rybod³owy ryb, po wczeœniejszym
spuszczeniu wody ze stawów. Latem oraz jesieni¹ na stawach pozbawionych wody pojawiæ
siê mog¹ ptaki ¿eruj¹ce na b³otach, takie jak czajki, bekasy, brodŸce, biegusy lub sieweczki,
jednak ³atwiej je zauwa¿yæ na stawach œwie¿o opró¿nionych, gdy brak roœlinnoœci. W ró¿-
nych miejscach, przy trzcinach dostrzec mo¿na pojedyncze czaple siwe, czasem grupki kor-
moranów, a w powietrzu – mewy œmieszki.

6.3. �cie¿ka przyrodnicza: S³awoszowice � Ruda Milicka � Stawno � Godnowa

Przystanek 1. Staw S³upicki Stary
Staw o powierzchni 47 ha, le¿y na skraju kom-

pleksu Stawno, w granicach rezerwatu „Stawyrezerwatu „Stawyrezerwatu „Stawyrezerwatu „Stawyrezerwatu „Stawy
MilickieMilickieMilickieMilickieMilickie”””””. Na stawie, w zale¿noœci od warunków
panuj¹cych na nim, mo¿emy obserwowaæ ró¿ne ga-
tunki kaczek (je¿eli jest pe³en wody) lub siewek
(jeœli wody jest ma³o). Piêkno rezerwatu mo¿na
dobrze poznaæ z odcinków dróg publicznych i szla-
ków turystycznych, oraz punktów widokowych na
co nie jest potrzebne specjalne zezwolenie. Przy jed-
nym z takich punktów w³aœnie siê znajdujemy. Zbu-
dowana platforma widokowaplatforma widokowaplatforma widokowaplatforma widokowaplatforma widokowa pozwala obserwo-
waæ ptaki bez ich p³oszenia.

Przystanek 2. Zabytkowa chata
ChataChataChataChataChata pochodzi z pocz¹tku XIX wieku. Jest to

dawna gajówka o konstrukcji ryglowej (szkieletowej),
zbudowana z drewnianych belek wype³nianych po
czêœci glinobitk¹, po czêœci ceg³¹. Obiekt ten jest w³a-
snoœci¹ Nadleœnictwa Milicz, a aktualnie jest dzier¿a-
wiony przez PTPP „pro Natura”. Po uprzednim uzgod-
nieniu mo¿na tu wys³uchaæ prelekcji z przeŸroczami na tematy zwi¹zane z rezerwatem i Par-
kiem Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, organizowane s¹ równie¿ zajêcia: warsztaty kulturowe

Gajówka � zabytkowa chata, miejsce warsztatów
ekologiczno-kulturowych w Rudzie Milickiej. Fot. WR
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i ekologiczno-edukacujne prowadzone przez cz³onków stowarzyszenia „Chata Poszukiwañ
Twórczych”. (Kontakt telefoniczny: 0-71 3847318 lub 0605619956). Przyleg³y laslaslaslaslas to mozaika
drzewostanów. Na siedlisku gr¹dowym przewa¿a d¹b szypu³kowy w wieku 110 do 150 lat,
miejscami z kêpow¹ domieszk¹ œwierka, sosny, olszy, lipy i grabu. Wystêpuj¹ tu te¿ pojedynczo
brzoza, modrzew i sosna wejmutka.

Przystanek 3. Le�ne bagienko
Bagienko otacza las iglasty w wieku oko³o 80 lat. Takie miejsce spe³niaj¹ ogromn¹ rolê

w zatrzymywaniu wody opadowej w lesie, wp³ywaj¹ korzystnie na w³aœciwy poziom wód grun-
towych, s¹ ponadto ostoj¹ ró¿nych gatunków roœlin. Najciekawsz¹ roœlin¹ wodno – b³otn¹ tutaj
rosn¹c¹ jest okrê¿nica bagiennaokrê¿nica bagiennaokrê¿nica bagiennaokrê¿nica bagiennaokrê¿nica bagienna – gatunek rzadki, gdy¿ wymaga czystej wody. Towarzysz¹ jej:
rzêœl wiosenna, rze¿ucha gorzka, babka wodna, gorysz b³otny, oraz niezapominajka b³otna.

Przystanek 4. Sucha d¹browa
Jest to miejsce po³¹czenia œcie¿ki przy-

rodniczej z czerwonym szlakiem turystycz-
nym, biegn¹cym z Milicza do Grabownicy.
St¹d œcie¿ka prowadzi dawnym torowiskiem
nieistniej¹cej kolejki w¹skotorowej, rozebra-
nej w 1993. Przy brzegu lasu roœnie pocho-
dz¹cy z sadzenia ok. 30 – letni m³odnik so m³odnik so m³odnik so m³odnik so m³odnik so-----
snowysnowysnowysnowysnowy, gdzie w domieszce wystêpuj¹: d¹b,
brzoza i lipa. Przed sob¹ mamy te¿ kwaterê
d¹browy w wieku ok. 110 lat.

Przystanek 5. D¹b z koziorogiem
Warto siê przyjrzeæ du¿ej aktrakcji tych

terenów: oko³o 200 letni d¹b szypu³kowy
nosi œlady ¿erowiska larw kkkkkozioroga dêboozioroga dêboozioroga dêboozioroga dêboozioroga dêbo-----
szaszaszaszasza podlegaj¹cego ochronie. Jest to
chrz¹szcz z rodziny kózek (Cerambycidae),
wyró¿niaj¹cych siê d³ugimi czu³kami. Owady
doskona³e (imago) ¿yj¹ zaledwie kilka tygo-
dni, natomiast larwy zwykle a¿ cztery lata.

Przystanek 6. Le�na sukcesja
Nieu¿ytkowane od szeregu lat pole

uprawne oraz niekoszona od lat ³¹ka i pa-
stwisko zarastaj¹ stopniowo brzoz¹, gatunkiem pionierskim, o lekkich nasionach, rozsiewa-
nych przez wiatr. Jest to tzw. suksuksuksuksukcesja wtórnacesja wtórnacesja wtórnacesja wtórnacesja wtórna. Latem na kwiatach roœlin baldaszkowatych,
zw³aszcza goryszu pagórkowatego obserwowaæ mo¿emy ró¿ne gatunki owadów: pluskwia-

D¹b ze �ladami ¿erowiska larw kozioroga dêbosza
na �cie¿ce przyrodniczej. Fot. ER
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Staw S³oneczny Górny od strony po³udniowej. Fot. ER

ków, chrz¹szczy, b³onkówek i motyli. Charakterystyczna jest strojnica baldaszkówka (plu-
skwiak, czerwony w czarne paski), liczne s¹ omomi³ki i bzygowate.

Przystanek 7. Jaz na rzece Pr¹dni
Na po³udnie od mostu drogowego na rzece Pr¹dni, przy którym jaz piêtrzy wodê, stoi

budynek mieszkalny z 1883 roku (napis w szczycie pó³nocnym), dawny m³yn wodnydawny m³yn wodnydawny m³yn wodnydawny m³yn wodnydawny m³yn wodny. W miej-
scu gdzie stoi budynek dawnego m³yna znajdowa³ siê jeden z wiêkszych zak³adów, w któ-
rych wytapiano ¿elazo. O fakcie wydobywania rudy œwiadczy te¿ nazwa miejscowoœci Ruda
Milicka. Widoczny przy rzece Pr¹dni zbiornik wodny to staw Jaskó³czy Istaw Jaskó³czy Istaw Jaskó³czy Istaw Jaskó³czy Istaw Jaskó³czy I, o powierzchni 28 ha.
Do pocz¹tku lat 60. by³ tu jeden du¿y staw o powierzchni 125 ha, którego rodowód siêga³
czasów œredniowiecza. Zosta³ on jednak podzielony na piêæ mniejszych zbiorników, z których
jeden to w³aœnie staw Jaskó³czy I. Dzielenie stawów na mniejsze wi¹¿e siê ze wspó³cze-
snym typem gospodarki rybackiej.

Przystanek 8. Folwark Stawno
Budynki tworz¹ czworobok, w którym znajduj¹ siê: wielorodzinny dom mieszkalny z 1849 r.,

budynek gospodarczy z 1866 r, warsztaty i biuro Zak³adu Rybackiego Stawno. Źród³a histo-
ryczne mówi¹, ¿e folwark zosta³ zlokalizowany w obrêbie zlikwidowanego w 1848 roku du¿e-
go stawu, który po wielu latach jego u¿ytkowania. zamieniono na pola uprawne. W 1913
roku tereny wokó³ folwarku ponownie zalano wod¹, tworz¹c tym razem kilka stawów,
z których najwiêkszy nazywany jest dziœ S³onecznym Górnym.

Przystanek 9.
Staw S³oneczny Górny

Staw o powierzch-
ni 164 ha jest w kom-
pleksie Stawno jednym
z czterech tzw. stawówstawówstawówstawówstawów
lêgowiskowychlêgowiskowychlêgowiskowychlêgowiskowychlêgowiskowych, któ-
rych nie wolno pog³ê-
biaæ i likwidowaæ przy
tym szuwarów. Staw
ten ma 12 wysp trzci-
nowych, gdzie ptaki
czuj¹ siê bezpiecznie.
Regularnie gniazduje tu
jedna para ³abêdzi nie-
mych, 40-50 par gêga-
wy, 5-7 par b³otniaka stawowego, 3-5 par b¹ka, 50-150 par ³yski oraz po kilkadziesi¹t par
krzy¿ówki i g³owienki. Poza nimi s¹ tutaj lêgowe perkozy, chruœciele i wiele gatunków
drobnych ptaków œpiewaj¹cych np. trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka, remiz, potrzos i dzi-
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wonia (wszystkie wymienione wy¿ej ptaki w ró¿nych iloœciach). Rosn¹ tu prawie wszystkie
spotykane na stawach gatunki wierzbwierzbwierzbwierzbwierzb: bia³a, krucha (i ich mieszañce),laurowa, purpuro-
wa, szara(zwana ³oz¹), iwa i wierzba wiciowa. Bogata jest te¿ roœlinnoœæ zielna, nawet
wzd³u¿ drogi asfaltowanej prowadz¹cej ze Stawna do Nowego Grodziska. Tam te¿ pro-
wadzi ci¹g dalszy œcie¿ki przyrodniczej.

Przystanek 10. Przep³yw miêdzy stawami
Czêœæ stawów rybnych jest nape³niana wod¹ tzw. systemem paciork systemem paciork systemem paciork systemem paciork systemem paciorkowymowymowymowymowym: Ta sama

woda przep³ywa kolejno przez ka¿dy z s¹siaduj¹cych ze sob¹ stawów, zbudowanych na tym
samym cieku. Ich opró¿nianie jest mo¿liwe tylko pocz¹wszy od zbiornika po³o¿onego najni¿ej.

Tutaj przep³yw znajduje
siê pod mostem na dro-
dze. Bardziej nowoczesny
jest niezale¿ny system niezale¿ny system niezale¿ny system niezale¿ny system niezale¿ny system
nape³niania wod¹, dziœ
powszechnie stosowany.
Oparty jest na sieci kana-
³ów – doprowadzalników
i odprowadzalników, a to
umo¿liwia swobodne na-
pe³nienie i opró¿nienie
ka¿dego stawu niezale¿-
nie od siebie. Na pó³noc
od mostu roœnie malow-
niczy szpaler topoli bia³ej,
natomiast po stronie po-

³udniowej, nad brzegiem stawu S³oneczny Górny – jedyny w okolicy egzemplarz brzozy
o ciemnej, nie bielej¹cej korze (z powodu braku betulinolu).

Przystanek 11. Olszynki nad Barycz¹
Znajdujemy siê blisko Baryczy i mostu drogowego. Oko³o 300 lat temu, na terenie

dzisiejszego Nowego Grodziska, blisko rzeki sta³ zamek, z którego do dziœ pozosta³y
zaledwie fragenty umocnieñ ziemnych. Miêdzy lewym (po³udniowym) wa³em Baryczy
a groblami stawów po 1945 roku rozros³y siê nowe zadrzewieniazadrzewieniazadrzewieniazadrzewieniazadrzewienia i zakrzaczenia. W miej-
scach zastoiskowych, gdzie woda utrzymuje siê nad powierzchni¹ gruntu przez prawie
ca³y sezon wegetacyjny, rosn¹ lite olszyny i kêpy wierzb drzewiastych i krzewiastych.
Na ich obrze¿u, nad Barycz¹, gniazduj¹ takie charakterystyczne gatunki ptaków jak
s³owik szary i strumieniówka, a tu¿ nad rzek¹ – ³ozówka. Lasy ³êgowe i olsy w okresie
deszczowym przechwytuj¹ i zatrzymuj¹ nadmiar wody dziêki czemu mog¹ zapobiegaæ
powodziom.

£abêdzie i ³yski na stawie. Fot. ER
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Przystanek 12. Stara Barycz
Tak nazywane jest odga³êzienie Baryczy, które funkcjonowa³o zanim rzeka zosta³a ob-

wa³owana. Wtedy czêœæ Nowego Grodziska by³a jakby du¿¹ wysp¹. Dziœ jest to starorzestarorzestarorzestarorzestarorze-----
czeczeczeczecze, którego lustro wody pokrywa spirodela wielokorzeniowa i rzêsa drobna, a brzegi pora-
staj¹ ³any manny mielec i sitowia leœnego z kêpami krwawnicy, bylicy pospolitej i komonicy
b³otnej. Na pobliskich ³¹kach koœnych, w miejscach wilgotnych, oprócz traw rosn¹ turzyce
i sity, jaskier roz³ogowy i szczaw polny.

Przystanek 13. Staw Gadzinowy Du¿y
Staw ten istnieje ju¿ 300 lat a ostatni gruntowny remont – polegaj¹cy na pog³êbieniu

i likwidacji rozleg³ych szuwarów przechodzi³ w 1971 roku. Uformowano wtedy liczne suche,
o pod³u¿nym kszta³cie wyspy ziemne, które dziœ poroœniête s¹ gêst¹ roœlinnoœci¹. Wówczas
te¿ podwy¿szono groble stawu i odciêto s¹siednie, podmok³e ³¹ki z ostatnimi w tej okolicy
lêgowiskami chronionych ptaków b³otnych – rycyków i krwawodziobów.

Przystanek 14. Kwieciste ³¹ki
S¹ to ³¹ki koszone zwykle jeden raz w roku lub nie koszone wcale. W takim przypadku

szereg roœlin zd¹¿y wydaæ nasiona i mo¿e wyrosn¹æ w roku nastêpnym. Dlatego te¿ od
wiosny do jesieni zakwitaj¹ tu ró¿ne gatunki. Bogactwo roœlin kwiatowych zwabia owady.
W miejscach bardziej ¿yznych pospolita jest pokrzywa. To cenny gatunek paszowy, leczniczy
oraz ¿ywiciel g¹sienic motyli kilku gatunków rusa³ek, w tym najpospolitszych – pokrzywnika,
pawika i kratkowca oraz rzadszych – osetnika i admira³a. Te dwa ostatnie gatunki odlatuj¹
z Polski na zimê na po³udnie Europy.

Przystanek 15. S³owicza kêpa

Jest to wielogatunkowe zadrzewieniezadrzewieniezadrzewieniezadrzewieniezadrzewienie z przewag¹ dêbu w wieku oko³o 60 lat, rozci¹-
gaj¹ce siê na po³udnie od obu stawów. S¹ tu miejsca o ró¿nym stopniu wilgotnoœci i zwarciu
drzew. W domieszce wystêpuje olsza, brzoza, osika, lipa, i wierzba. Jak wszystkie m³ode
zadrzewienia w okolicy stawów i ³¹k, uformowa³o siê samorzutnie czyli jest naturalnego
pochodzenia. S¹ tu te¿ krzewy bzu czarnego i kruszyny oraz je¿yna i siewki wymienionych
wczeœniej gatunków drzew. Takie zadrzewienie odpowiada s³owikom. Tutaj w ró¿nych la-
tach obserwowano na przemian s³owika rdzawego i szarego. W pobli¿u mo¿na znaleŸæ œlady
¿erowania bobra.

Przystanek 16. Ptasie wyspy
S¹ to wyspy na stawachwyspy na stawachwyspy na stawachwyspy na stawachwyspy na stawach Gadzinowy Du¿y oraz Gadzinowy Ma³y. Dawniej rozdziela³a je

w¹ska grobla, która dziœ jest szerok¹ drog¹, utworzon¹ z ziemi pochodz¹cej z pog³êbianych
stawów. Na tym odcinku drogi, i przy brzegach obu stawów roœnie wiele interesuj¹cych
gatunków roœlin, choæ wiele z nich to roœliny synantropijneroœliny synantropijneroœliny synantropijneroœliny synantropijneroœliny synantropijne, czyli towarzysz¹ce cz³owiekowi.
Poza pokrzyw¹, bylic¹ pospolit¹ i kielisznikiem zaroœlowym pospolicie wystêpuj¹ tu: krwaw-
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nik pospolity, piêciornik gêsi, babka zwyczajna. Z grupy gatunków synantropijnych obcego
pochodzenia wymieniæ tu trzeba przywleczone z Ameryki: naw³ocie, uczepy, przymiotno ka-
nadyjskie i wiesio³ek dwuletni, a tak¿e pochodz¹ce z Azji niecierpek drobnokwiatowy i tata-
rak. Oryginalnie wygl¹da rosn¹cy pojedynczo kolczasty ostro¿eñ lancetowaty, popularnie
zwany ostem. Jednak najciekawsze to roœliny wodno-b³otne: przy odprowadzalniku, ko³o
mostku roœnie np. strza³ka wodna, czyœciec b³otny, krwawnica pospolita, psianka s³odko-
górz, niezapominajka b³otna i rzêsa drobna. Przy brzegu obu stawów liczne s¹ te¿ sadziec
konopiasty gorysz b³otny, manna mielec i oczeret jeziorny. Pa³ka w¹skolistna wraz z trzcin¹
pospolit¹ tworzy w wielu miejscach na stawie Gadzinowy Du¿y rozleg³e ³any szuwarów. Oba
stawy to ostoja ptaków wodno-b³otnych mimo, ¿e znajduj¹ siê ju¿ poza rezerwatem. Na
pobliskich wyspach stawu Gadzinowy Ma³y znajduje siê kolonia lêgowa mewy œmieszki,
licz¹ca ogó³em oko³o 500 gniazd. W ich towarzystwie gniazduj¹ kaczki krzy¿ówki, g³owienki,
czernice i krakwy a na wodzie perkozy zauszniki. W ³anach szuwarów stawu Gadzinowy Du¿y
regularnie gniazduj¹ (po kilka par ka¿dego roku): b³otniak stawowy oraz b¹k.
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7. The Nature of The Landscape Park of �Dolina Baryczy�

Physiography
The Landscape PThe Landscape PThe Landscape PThe Landscape PThe Landscape Park “Dolina Baryczyark “Dolina Baryczyark “Dolina Baryczyark “Dolina Baryczyark “Dolina Baryczy ””””” came into being on 3.06.1996. Its area of 870

km2 puts this park size-wise into the category of above local: 700 km2 being in the region of
Lower Silesia, 170 km2 in the region of Wielkopolska. The park is situated in the northern part
of Lower Silesia, about 50 km away from the city of Wroc³aw.

This park protects the most precious nature reserves of the river basin of Barycz within
the Milicz Valley and ¯migród Valley, and partly the Plateaux of South Wielkopolska, also the
Hills of Wa³ Trzebnicki. The hills were created by being piled up by the glaciers of the
Pleistocene period. The sediments were deposited on top during the Quaternary period and
they consist mainly of boulder clays. Clays can be found not only on the surfaces of the
Plateaux and Hills of both of above mentioned Valleys but they also form the bottoms of
both these valleys, where Tertiary clays have been covered by gravels and sands. This is why
in these flat-bottomed Valleys under the layer of the marshy soils, post marshy and peaty
soils river mud and sandy soils occur several to teens of metres thick gravels and sands. Such
soils will quickly become impoverished with undue dehydration or with the lowering of
ground water levels. Infertile soils are the main reason why the park’s region is made up of
large forested areas and marshy, swampy terrains, which rendered themselves ideal for
making there large ponds stocked up with farmed fish. In the Barycz’s upper river basin,
within an area of about 2000 km2, above ¯migród: the arable lands constitute about 65%,
the forests nearly 30%, the green area 1.5% and the ponds 3.5% (the latter ones about
7000 ha). The highest peaks are: “Gêœlica” = 242 m above sea level and “Wzgórze Joan-
ny” = 230 m above the sea level. They both are within the Kroœnickie Hills range. Mainly
beech forests cover these hills.

River BaryczRiver BaryczRiver BaryczRiver BaryczRiver Barycz, l33 km long and with a very small flow gradient of 0.035%, flows roughly
through the middle of the Landscape Park. Its flow is parallel with latitude. The river’s basin
area is definitely asymmetrical: the right hand tributaries flow down impermeable basement
soils, the left hand ones, although shorter in length, are more numerous in number and
come from the Hills of Wa³ Trzebnicki and they very quickly fill up the main river stream with
their waters. This is why the river Barycz has been known for its very changeable water
levels.

Man and Nature. Changes in the Environment within the Centuries.
The Protection of Nature.

The first settlements were erected on the drier, higher land but always surrounded by
the large flood-waters of the river and marshes. The inhabitants utilised the natural resourc-
es of the forests and pasture-lands (hunting and bee-keeping), by fishing in the Barycz river
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and it’s tributaries, by developing cattle breeding. The XVI-XVII centuries saw the develop-
ment of foundries, where, from plentiful but shallow layers of turfy iron ore, iron was smelted.
The hollows from this activity may have created some ponds.

The very beginning of pond’s management dates from between 1136-1358. These are
the dates of management of the area by bishops from Wroc³aw. Then the monks of the
Cistercian Order started the first ponds. According to some written sources during the peak
of the fish keeping management of the ponds in the XVII century the total area of the man-
made ponds could have been larger than 8000 ha; according to others – it could have been
larger than 10000 ha. These included the ponds such as: Stary with its 700 ha (presently
only 300 ha), Grabownica Górna with 500 ha (today it does not exist), Jamnik with 360 ha
(today 5 ponds), Górnik with 150 ha (presently 106 ha), and others. During the centuries
new ponds were dug up and some old ponds were filled in. At the beginning of the XX
century the district of Milicz-¯migród had a total area of 6200 ha of ponds. At present time
this area has risen to about 6500 ha.

The richness of the birdlife of the Valley of Barycz has been recognised for at least the
past 100 years. The areas richest in there were privately owned, f. eg. the forests and ponds
east of ¯migród were owned by the Hatzfeldt family (the cutting of reeds was restricted
during the hunting season). Before 1945 the conditions of strict reserve were applied only to
the reserve called “Die Luge” within about 250 ha of land, south of the village of Niezgoda.

After 1945, within the part of Lower Silesian Valley of Barycz, the so called “““““A Region ofA Region ofA Region ofA Region ofA Region of
Forests and Ponds for the Protection of the Valley of Barycz – The Partial Reserve”Forests and Ponds for the Protection of the Valley of Barycz – The Partial Reserve”Forests and Ponds for the Protection of the Valley of Barycz – The Partial Reserve”Forests and Ponds for the Protection of the Valley of Barycz – The Partial Reserve”Forests and Ponds for the Protection of the Valley of Barycz – The Partial Reserve” was
created. The creation of this partial reserve was successful in protecting the birds, which
inhabited the waters and wooded areas. However, when in 1963 the protected area was
decreased to 5324 ha (within this the area of the ponds was decreased to 3800 ha), a lot
of ponds found themselves beyond the protected zone.

Thus in 1963 the ornithological reserve called “Stawy Milickie”“Stawy Milickie”“Stawy Milickie”“Stawy Milickie”“Stawy Milickie” (Milicz Ponds) was
created consisting of five parts: Radzi¹dz Radzi¹dz Radzi¹dz Radzi¹dz Radzi¹dz (665 ha), Jamnik Jamnik Jamnik Jamnik Jamnik (328 ha), Ruda Su³owskaRuda Su³owskaRuda Su³owskaRuda Su³owskaRuda Su³owska
(799 ha), Stawno Stawno Stawno Stawno Stawno (1629 ha) and Potasznia Potasznia Potasznia Potasznia Potasznia (370 ha). The forest reserve of “Radzi¹dz”“Radzi¹dz”“Radzi¹dz”“Radzi¹dz”“Radzi¹dz”
(8.26 ha) dates from 1954. The Wooded – Scenic Reserve of “““““Wzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze JoannyWzgórze Joanny””””” (Joanna
Hill – 24.23 ha) with its beech covered slopes dates from 1962 and in 1987 the reserves of:
“““““Olszyny Niezgodzkie”Olszyny Niezgodzkie”Olszyny Niezgodzkie”Olszyny Niezgodzkie”Olszyny Niezgodzkie” with 74.28 ha of marshy alder trees and “““““Wydymacz”Wydymacz”Wydymacz”Wydymacz”Wydymacz” with 45.93
ha of ash and alder meadows and a pond were created.

The name of “Monument of Nature” “Monument of Nature” “Monument of Nature” “Monument of Nature” “Monument of Nature” has been assigned to more than 100 of the oldest
trees. Several hundreds of other old trees should also be protected in the same way. There
are also so called areas of ecological importanceareas of ecological importanceareas of ecological importanceareas of ecological importanceareas of ecological importance, from the year 2001 sixty such areas have
been created and their total surface is now about 640 ha.

The Plants
Within the Landscape Park in the Lower Silesian part about 45% of the total area lies

under the forests while, within Wielkopolska’s about 39% of the total area is under foresta-
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tion. The forests consist mainly of Scots pine but near ¯migród nearly 14% of the total is
forested marshy meadows (meadows and alder), to the south of Milicz about the 4% of the
total area is found under beech forests.

Within the whole Landscape Park region of “Valley of Barycz” there were distinguished
17 plant communities (including shrubby willow scrublands – Salicetum pentandre-cinere-
ae). Within the reserve of “Stawy Milickie” besides the plant communities there was
distinguished the largest amount of rush bush plant communities. The “Stawy Milickie”
reserve has also the longest list of native plants, some 551 species were found. The second
place belongs to the reserve of “Olszyny Niezgodzkie” with it’s 276 species of plants.

Within “Stawy Milickie” 17 plants of protected species have been found, a lot more
than anywhere else. A total of 42 protected species of plants can be found within the whole
of the Landscape Park (page No: 77).

In this chapter the reader can find detailed descriptions of flora of all of the reservesreservesreservesreservesreserves
(page No: 56-66), the names of the most important areas of ecological importanceareas of ecological importanceareas of ecological importanceareas of ecological importanceareas of ecological importance (page
No: 66-69), a list of the “Monuments of Nature” “Monuments of Nature” “Monuments of Nature” “Monuments of Nature” “Monuments of Nature” (page No: 69-73), a description of the
other areas worth of protection,other areas worth of protection,other areas worth of protection,other areas worth of protection,other areas worth of protection, such as the complex of mid-forest Kroœnice ponds, the
marshy Valley of BrzeŸnica (M³yñska Struga), the forest near the village of Walkowa, the
ponds situated within the councils of Soœnie and Przygodzice, a complex consisting of the
manor house and park in Moja Wola, especially with the Odolanowskie meadows – the vast
area (of about 2000 ha) of semi-natural sedge (Carex) and grassy plant communities; the
natural water and marshy land plant communities, which lay between the rivers of Kuroch
and Kana³ Œwieca from the place of Bartniki to Wróbliniec towards the east (9 km) to
Odolanów and Boników, where they reach a land width of 3 km. This chapter also contains
descriptions of old private parks and complexes in Milicz, Su³ów, Antonin, Moja Wola and
a small park/arboretum in Postolin (5 km south of Milicz).

The Animals
Most of the invertebrates within the Scenic Park of “Dolina Baryczy have not been

studied. Quite numerous in the ponds are molluscs: Anodonta cygnea (protected) and A.
anatine, quite rare are: Unito pictorium and U. tumidus (both protected). Of the insects it is
worth mentioning a beetle from the family of Cerambycidae – the large longhorn Cerambyx
cerdo, which can be seen on many old oak trees. The other insects particular to the Valley
Barycz have been listed on a page No: 91-92.

Within the park have been found 34 species of fish (page No: 92-93). In the ponds have
been bred mainly: Common carp – Cyprinus carpio, small quantities of pike – Esox lucius, tench
– Tinca tinca, grass carp – Ctenopharyngodon ideal, silver carp – Hypophtalmichthys molitrix
and – bighead carp – Aristicthys nobilis, Wels catfish – Silurus glanis and a few zander –
Stizostedion lucioperca. 13 species of amphibians are represented within the park, all are
protected species (page No 93-94). Also 5 species of reptiles can be found within the park
(page No: 94).
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Most popular are the birds (page No: 94-111). Here, from the 129 species present
within the water-muddy environment, 60 species have been nesting there. In total 277
species of birds have been found within the Valley of Barycz – 169 of them have hatched
there. Within the ornithological reserve of the “Stawy Milickie” 257 species of birds have
been observed, within this number some 137 have been breeding there regularly and 17
breed there occasionally or have done in the past. Within the whole described region 56
species of mammals have been detected (page No: 111-113).

Tourism
Through The Landscape Park of “Dolina Baryczy six nature trialsnature trialsnature trialsnature trialsnature trials (instructive) have been

marked out. They lead through the most interesting parts of the forests and to the ponds
that are open to visitors. There are over 200 km described marked trails and bike routes
throughout the area. In this chapter the reader can also find list of accommodation (Noclegi).

Translated by Barbara Snellgrove-Sadowska
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Biedaszkowo miejscowoœæ 156
Biedaszków Wielki miejscowoœæ 132
Bielawski staw 71, 142
Bledzianowski Potok rzeka patrz Szczegowa
Bogdaj miejscowoœæ 11
Bogdaj miejscowoœæ 144
Bolko jaz 39, 141141141141141
Bolko staw 39
Boników miejscowoœæ 55, 76, 147147147147147
Borek wieœ 67, 115
Borek leœnictwo 67
Borownica rzeka 12
Borsucze Wzgórze wzgórze 136
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Borzynów miejscowoœæ 26
Brama Malerzowska mikroregion 10
Brama Milicka mikroregion 8
Branda rzeka patrz Pr¹dnia
Brzezie miejscowoœæ 50, 51, 132
Brzezina u¿ytek ekologiczny 68
Brzezina Su³owska miejscowoœæ 107, 108, 121, 123
Brzezina Su³owska

– gajówka miejscowoœæ 123
BrzeŸnica rzeka 12, 21, 74, 93, 131, 132
Brzostowo miejscowoœæ 27, 40, 71, 78, 89, 137, 138138138138138
Brzozowiec staw 151
Bukolewo miejscowoœæ 120
Buko³owo miejscowoœæ 30
Bychowo jaz 115
Bychowo miejscowoœæ 23, 115, 118118118118118
Che³m staw 42, 71, 137
Chodlewo leœnictwo 53, 54, 66
Chodlewo wieœ 66, 115, 117
Chynowa miejscowoœæ 153
Cieciorka staw 146
Ciemna Góra wzgórze 9
Cieszków gmina 47, 66
Cieszków miejscowoœæ 19, 23, 68, 112, 136
Cieszyn miejscowoœæ 144
Czaplice miejscowoœæ 30, 115
Czarna Woda rzeka 12, 13, 27, 142
Czarne Stawy kompleks stawów patrz Kroœnice
Czarny Ka³ mokrad³o 19, 76, 147147147147147
Czarny Las staw 34, 43, 70, 94
Czarny Las

(gm. ̄ migród) miejscowoœæ 116, 117
Czarny Rów rzeka 12, 144
Czarnylas

(woj. wielkopolskie) miejscowoœæ 150, 153153153153153
Czatkowice miejscowoœæ 51, 138, 141141141141141
Czatkowicki staw 44, 138
Czes³awice kompleks stawów 35
Czeszów miejscowoœæ 50, 132
Czeszyce miejscowoœæ 26
D¹broczna rzeka 12, 117
D¹browa miejscowoœæ 74
Dêbnica miejscowoœæ 36, 147, 151, 152, 153153153153153

Indeks
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Dêbnica staw 36, 39
Dêbnica - Kociêba kompleks stawów 44, 75
Dêbnica Dolna staw 44, 147, 152
D³ugie Bagno u¿ytek ekologiczny 68
Dolina Orli mikroregion 8
Dolina Œrodkowej

Baryczy mikroregion 8
Domas³awice miejscowoœæ 143
Dragoñski jaz 39
DroŸdziêcin miejscowoœæ 35, 41, 44, 74, 101
Drygasy staw 39
Duchowa miejscowoœæ 28, 136, 136, 136, 136, 136, 141
Dunkowa miejscowoœæ 123
Du¿a Przystañ staw 34, 71
Du¿y Karol staw 71
Dziadkowo miejscowoœæ 9
Dziewiêtlin miejscowoœæ 31, 51, 78, 89, 129
Dzika £¹ka u¿ytek ekologiczny 68
Ewa staw 44
Farna Góra wzgórze 9
Gadzinowy Du¿y staw 33, 41, 43, 95, 101, 140, 169-170169-170169-170169-170169-170
Gadzinowy Ma³y staw 41, 169-170169-170169-170169-170169-170
Gajdówka miejscowoœæ 139
Garbce wieœ 66, 115, 117
Garki miejscowoœæ 11, 76, 146, 147147147147147
Garuszki patrz Koruszka
Gatka miejscowoœæ 30, 107, 117, 120
G¹dkowice miejscowoœæ 23, 54, 69, 71, 141, 142, 143 143 143 143 143
G¹dkowice kompleks stawów 34, 39, 42, 43, 71, 107, 141-143
G¹dkowicki staw 142
G¹ski miejscowoœæ 72, 120
Gêœlica wzgórze 10, 59, 130, 132132132132132
G³êboki Rów rzeka 12
G³êbowice miejscowoœæ 30, 36, 118118118118118
Godnowa miejscowoœæ 101, 139
Godnowski staw patrz Gadzinowy
Golica staw 33, 41, 43, 95, 140
Goszcz kompleks stawów 35, 40, 44, 143-144
Goszcz miejscowoœæ 40, 143, 144144144144144
Goszczyn staw 151
Góra œw. Marka wzgórze 10
Góra Trzebicka wzgórze 9
Górka miejscowoœæ 141

Indeks
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Górnik staw 28, 34, 39, 43, 95, 97, 98, 142
Góry miejscowoœæ 9, 23
Grabek miejscowoœæ 101
Grabek staw 19, 35, 41, 71
Grabownica rzeka 12
Grabownica (Dolna) staw 32, 43, 61, 94, 108, 140, 141
Grabownica

(gm. Kroœnice) miejscowoœæ 143
Grabownica

(gm. Milicz) miejscowoœæ 12, 32, 62, 65, 69, 71, 101, 138, 139, 140, 141141141141141, 166
Grabownica Górna staw 28, 32, 37
Grabówka miejscowoœæ 18, 53, 101, 105, 119, 120, 121, 123, 124, 125
Grabówka staw 19, 32, 41, 95, 101, 123, 124
Graniczny staw 70
Graniczny (Œl¹ski) Rów rzeka 12, 37, 136
Granowiec miejscowoœæ 19, 36, 76, 147147147147147
Grób Myœliwego obelisk 138
Grunda staw 34, 42, 71
Gruszeczka leœnictwo 126
Gruszeczka miejscowoœæ 15, 27, 50, 58, 68, 127127127127127
Grzbiet Twardogórski mikroregion 10, 130
Grzêzawisko u¿ytek ekologiczny 68
Guzowice miejscowoœæ 107
Halina staw 66
Henryk staw 33, 43, 61, 62
Henryk Nowy staw 71
Henryk Stary staw 71
Henrykowcie miejscowoœæ 32, 51, 138, 143
Huta miejscowoœæ 26, 147, 152
Jagielno staw 135
Jamnik staw 28, 30, 53
Jamnik kompleks stawów 40, 41, 43, 60, 65, 68, 119, 120
Jamnik Dolny staw 119
Jamnik Dziki staw 65
Jan staw 34, 43, 66
Janis³awice kompleks stawów 35, 37, 44, 76, 95, 101,  144-147
Janis³awice miejscowoœæ 144, 145
Janków Przygodzicki miejscowoœæ 10, 76, 147, 150, 152, 153153153153153
Jarnostaw leœnictwo 69
Jasionka rzeka 12
Jaskó³czy staw 32, 37, 41, 95, 139, 167
Jasny Dolny staw 108, 143
Jasny Górny staw 66

Indeks
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JaŸwiniec rzeka patrz Polska Woda
Jeleni staw 19, 30, 41, 43, 116, 118
Jeleni I staw 97, 98
Jeleni II staw 119, 160160160160160
Jeleni III staw 61, 65, 108, 119, 120, 159-160159-160159-160159-160159-160
Jeziora miejscowoœæ 144
Jeziorna rzeka 12, 36
Joachimówka miejscowoœæ 26, 34, 141, 142, 143
Kamieñ Napoleona kamieñ graniczny 126, 127 127 127 127 127
Kana³ Ksi¹¿êcy kana³ 12
Kana³ Niezgodzki kana³ 12, 125
Kar³ów dzielnica miasta 15, 21, 130, 133, 134, 135, 136136136136136
Karmin miejscowoœæ 83
Karmin park 78, 8484848484
Karminek miejscowoœæ 83, 84
Karnice miejscowoœæ 115
Kaszowo miejscowoœæ 23, 31, 106, 127127127127127, 133
Kaszyce Milickie miejscowoœæ 23
Kazimierz Dolny staw 143
K¹ty miejscowoœæ 134, 135, 136136136136136
Kêdzie jaz 115
Kêdzie miejscowoœæ 23, 66, 115, 117, 118118118118118
Kobyla Góra wzgórze 10
Kobylarka rzeka 12
Kociêba miejscowoœæ 73, 151, 153
Kociêba staw 39, 151
Kocina miejscowoœæ 36
Kokot kana³ 12, 115, 116, 117
Kokot staw 30, 43, 58
Kolêda miejscowoœæ 107, 143143143143143
Kolêda kompleks stawów 40
Komorowo kompleks stawów 36
Kondradów kompleks stawów 35, 39, 44, 75, 144-147
Konin mokrad³o 36
Koniowo leœnictwo 67, 72
Koniowski staw 43
Kopanica rzeka 12
Koruszka miejscowoœæ 18, 20, 127
Korzeñsko miejscowoœæ 115, 117, 118118118118118
Kotlina Grabowska mezoregion 7, 10, 16
Kotlina Milicka mezoregion 7, 10, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 47, 49, 54, 69, 96, 130
Kotlina Odolanowska mezoregion patrz Kotlina Milicka
Kotlina ̄ migrodzka mezoregion 9, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 49, 54, 59, 69, 96

Indeks
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Kot³ów miejscowoœæ 10, 16, 150, 151
Kozuby miejscowoœæ 15, 128
Krêpa rzeka 12, 115
Krêpica rzeka 21, 68, 126
Kroœnice gmina 47, 69, 70-71
Kroœnice miejscowoœæ 26, 31, 40, 70, 74, 86, 112, 113, 129, 132, 134,

136, 137, 138138138138138
Kroœnice kompleks stawów 34, 40, 43, 70-71, 74, 94, 136-138
Kroœnice park 78, 85-86
Krotoszyn miejscowoœæ 107
Krzysztof staw 44
Krzy¿aki miejscowoœæ 150
Ksi¹¿êca Wieœ miejscowoœæ 44, 67, 119, 126
Kubryk miejscowoœæ 128
Kuroch rzeka 12, 76, 105
KuŸnia Goszczañska miejscowoœæ 26
KuŸnica staw 144
KuŸnica Czeszycka miejscowoœæ 26, 35, 37, 143, 144, 146146146146146
KuŸnica Goszczañska miejscowoœæ 26
KuŸniczysko miejscowoœæ 26, 44, 132
Las Pardalin las 76, 97
Lasowice miejscowoœæ 21, 26, 106, 128, 129, 131, 132
Lasowice leœnictwo 58
Lelików miejscowoœæ 23, 141141141141141
Leszek staw 33
Lêdziny miejscowoœæ 44, 74, 101
Lipniak rzeka 12
Lipsk staw 34, 70
Lotnisko u¿ytek ekologiczny 6868686868, 126
Lubiel rzeka 130
Ludwików miejscowoœæ 26, 73, 148, 150
£acha rzeka 12
£apczyce wieœ 66, 118118118118118
£azy Wielkie miejscowoœæ 18, 23, 26
£¹ki leœnictwo 67, 68, 71
£¹ki miejscowoœæ 68, 124124124124124
£¹ki - gajówka miejscowoœæ 124
£¹ki ko³o Osieka u¿ytek ekologiczny 68
£¹ki Odolanowskie ³¹ki 8, 55-56, 105
£¹ki Przygodzickie ³¹ki 8
£¹kta miejscowoœæ 30
£êgi Baryckie mikroregion 8
£uga kana³ 12, 44, 47, 56, 155, 157, 158

Indeks
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Machnicki Dolny staw 33
Machnicki Górny staw 33
Malinowa Woda rzeka patrz Rybnica
Ma³a M³ynówka rzeka 124
Ma³y Drozd staw 144
Marchwice miejscowoœæ 37, 66, 106
Marchwiska kompleks stawów 37
Mariak miejscowoœæ 36, 144, 145
Mariak leœnictwo 69
Mas³ówka rzeka 12
Meresznica rzeka 12
Metody staw 146
Mewi Du¿y staw 16, 19, 31, 43, 50, 61, 65, 71, 94, 97, 108, 120, 123
Mewi Ma³y staw 19, 31
Mieczys³aw staw 35
Mieszko staw 33
Milicz gmina 47,  67, 69, 71-72, 74-75
Milicz miejscowoœæ 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 33, 39, 43, 44, 47, 69,

71, 75, 93, 101, 106, 133-136133-136133-136133-136133-136
Milicz nadleœnictwo 49-5049-5049-5049-5049-50, 51, 52, 58, 59, 128, 133, 165
Milicz park 72, 78-8178-8178-8178-8178-81, 106
Mi³ochowice miejscowoœæ 128, 130, 131
Mi³os³awice miejscowoœæ 17, 23, 71, 78, 125
M³odzianów miejscowoœæ
M³ynówka Jamnicka kana³ 12
M³ynówka Milicka kana³ 12, 80, 134, 136
M³ynówka Su³owska kana³ 12, 27, 44, 120, 124
M³ynówka

Su³owsko - Radzi¹dzka kana³ patrz M³ynówka Su³owska
M³yñska Struga patrz BrzeŸnica
M³yñska Woda rzeka 12
Moja Wola miejscowoœæ 26, 69, 144, 145, 146
Moja Wola park 72, 76, 78, 87-89,
Mokrad³o u¿ytek ekologiczny 68
Morzêcino miejscowoœæ 23, 30
Mo¿d¿anów miejscowoœæ 36, 37, 39, 41, 44, 73, 75, 113, 144, 145, 146146146146146
Mo¿d¿anów kompleks stawów 36, 37, 39, 44, 75, 144-146
Murzyn staw 71, 142
Murzynów staw 39, 108
Nadstawki miejscowoœæ 150
Niesu³owice miejscowoœæ 23, 111, 134, 139
Niezawodny staw 141, 142
Niezgoda jaz 120, 124124124124124

Indeks
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Niezgoda miejscowoœæ 23, 27, 44, 47, 53, 54, 56, 72, 95, 112, 113, 118
Niezgoda staw 30, 41, 43, 95
Niezgoda leœnictwo 52, 53, 67
Nowa Wieœ

Goszczañska miejscowoœæ 144
Nowe Domy miejscowoœæ 115, 117
Nowe Grodzisko miejscowoœæ 33, 138, 139, 141,  141,  141,  141,  141, 168, 169
Nowy

(kompleks Kroœnice) staw 34
Nowy

(kompleks Stawno) staw 33, 37, 39
Nowy

(kompleks ̄ eleŸniki) staw 44, 71
Nowy Œwiat Górny staw 43, 61
Nowy Zamek miejscowoœæ 26, 139, 141
Obni¿enie

G³ogowsko - Milickie makroregion 7, 14
Obni¿enie Grabownickie mikroregion 8, 20, 130
Odolanów gmina 11, 47, 72, 76
Odolanów miejscowoœæ 7, 11, 16, 24, 55, 72, 105, 112, 146, 147147147147147, 150,

151, 152, 153
Olsza leœnictwo 68
Olsza miejscowoœæ 68, 71, 118, 120, 121, 122
Olszak staw 35
Olszówka rzeka 12
Olszówka miejscowoœæ 144
Olszyny Niezgodzkie rezerwat 45, 47, 48, 54, 56-5756-5756-5756-5756-57, 72, 105, 118, 119, 120,

121, 158
Orla rzeka 8, 9, 12, 26, 54, 56, 115, 116, 117
Osiek miejscowoœæ 30, 67, 68, 107, 118 , 119, 120
Osiek Ma³y miejscowoœæ 30
Ostrow¹sy miejscowoœæ 142
Ostrów Wlkp. miejscowoœæ 7, 16, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 152, 153
Padó³ Pe³czyñski mikroregion 9, 16
Pañski staw 19, 30, 37, 44, 119, 155, 157, 160
Pelagia staw 71, 144
Piec Dolny staw 151
Piec Górny mokrad³o 151
Pierstnica miejscowoœæ 44, 89
Piwnicznik wzgórze 10, 129
P³ytki staw 161, 162
Pogórzyno miejscowoœæ 78, 131
Police miejscowoœæ 44

Indeks

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12182



183

Polny staw 33
Polska Woda rzeka 12, 33, 38, 39
Polska Woda

(Kana³ Trzebnicki) rzeka 12
Porêby miejscowoœæ 27, 44, 74, 143, 144144144144144
Postolin miejscowoœæ 10, 15, 44, 51, 58, 59, 68, 69, 71, 83, 84, 125,

126, 127, 128, 129, 132132132132132
Postolin park 15, 77, 78, 81-8381-8381-8381-8381-83, 112,
Potasznia jaz 142
Potasznia miejscowoœæ 23, 26, 141, 142, 143
Potasznia kompleks stawów 34, 39, 41, 43, 60, 66, 108, 141-143
Powidzko miejscowoœæ 117
Pó³nocny staw 31, 64, 65, 6868686868
Pracze miejscowoœæ 15, 27, 127, 128128128128128
Pradolina G³ogowska mezoregion 8
Pr¹dnia rzeka 12, 27, 32, 56, 71, 136, 144, 165
Pró¿na Robota

(kompleks G¹dkowice) staw 71, 142
Pró¿na Robota

(kompleks Stawno) staw 33
Pró¿niak staw 143
Prusice gmina 47, 72
Przelotny staw 33
Przeryte leœnictwo 69
Przyborów miejscowoœæ 120
Przygodzice gmina 47, 60, 73-74, 75
Przygodzice miejscowoœæ 36, 39, 41, 44, 69, 108, 109, 147, 148, 152, 154154154154154
Przygodzice kompleks stawów 36, 39, 44, 75, 95, 97, 100, 101, 102, 105, 108,

109, 147-153
Przyleœny staw 34, 74
Przystañ staw patrz Du¿a Przystañ
Przywsie leœnictwo 66
Przywsie miejscowoœæ 66, 75
Raczyce miejscowoœæ 10, 23, 76, 147147147147147
Radzi¹dz miejscowoœæ 27, 53, 58, 67, 72, 107, 116, 118, 118, 118, 118, 118, 121, 155, 160
Radzi¹dz kompleks stawów 30-31, 40, 41, 43, 47, 60, 61, 64, 65, 68, 72, 94,

95, 97, 108, 116, 118-121, 159-160
Radzi¹dz rezerwat 46, 5858585858, 105, 115, 116
Radzi¹dz leœnictwo 53, 54, 67
Rochy miejscowoœæ 107
Rów Paszkowy kana³ patrz Kana³ Niezgodzki
Równina Czarnoleska mikroregion 8
Równina Czeszycka mikroregion 8

Indeks

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12183



184

Równina KuŸnicka mikroregion 8
Równina Prusicka mikroregion 8
Ruda Milicka miejscowoœæ 26, 27, 32, 33, 41, 133, 136, 138, 139, 140, 140,

141141141141141, 165
Ruda Su³owska miejscowoœæ 26, 27, 44, 53, 65, 122122122122122, 124, 125
Ruda Su³owska kompleks stawów 31, 40, 41, 43, 47, 60, 61, 65, 94, 95, 97, 117,

121-125, 161-165
Ruda ̄ migrodzka miejscowoœæ 26, 42, 44, 53, 56, 67, 72, 118, 119, 120, 121,

155, 156
Ruda ̄ migrodzka kompleks stawów 30, 43, 101, 118-120, 155-157
Ruda ̄ migrodzka leœnictwo 54
Rudniczek mokrad³o 36
Rudy staw 30, 37, 42, 43, 101, 102, 119, 156, 157157157157157
Rybin miejscowoœæ 41
Rybnica rzeka 12, 33, 38, 39
Sanie staw 28, 30, 37
Sarni staw 19, 34, 142
S¹siecznica rzeka 12, 13, 30, 36, 93
Sêdraszyce miejscowoœæ 37
Sieczka rzeka patrz  S¹siecznica
Sieczkowski staw 30, 41, 43, 120
Skoroszów miejscowoœæ 26, 44, 74, 128, 131
Skorynia rzeka 12
S³abocin miejscowoœæ 31, 37
S³awoszowice jaz 135, 140
S³awoszowice miejscowoœæ 104, 133, 136, 138, 139, 165
S³¹czno miejscowoœæ 123, 124124124124124
S³oneczny Dolny staw 41, 108
S³oneczny Górny staw 33, 39, 61, 94, 108, 140, 167-168167-168167-168167-168167-168
S³owian staw 33
S³upicki (Stary) staw 41, 95, 101, 136, 139, 165165165165165
S³upicki Nowy staw 41, 95
Smugi miejscowoœæ 11
Soczewica staw 74, 144
Soœnie gmina 35, 72-73, 75
Soœnie miejscowoœæ 36, 37, 72, 146146146146146
Sowy miejscowoœæ 120
Stara Barycz kana³ 12, 56
Stara Huta miejscowoœæ 26, 144, 146146146146146
Stary staw 28, 30, 31, 41, 43, 65, 68, 94, 95, 108
Staœ Dolny staw 33
Staœ Górny staw 33
Staw Halina u¿ytek ekologiczny 66

Indeks
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Staw Pó³nocny u¿ytek ekologiczny 68
Stawczyk miejscowoœæ 134
Stawiec miejscowoœæ 11, 135, 136136136136136
Stawno kompleks stawów 32-33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 60, 64, 65, 69,

71, 94, 95, 97, 100, 101, 108, 138-141
Stawno miejscowoœæ 37, 138, 139, 167167167167167, 168
Stawy Milickie rezerwat 45, 46, 47, 60-6660-6660-6660-6660-66, 71, 77, 111, 133, 134, 159, 161
Struga rzeka 12
Struga (Czatkowicka) rzeka 12, 129
Strugi miejscowoœæ 151
Strumieñ Goszczyñski rzeka 151
Sulimierz miejscowoœæ 123
Suliradzice miejscowoœæ 35, 143
Su³ów jaz 27, 28, 125, 126, 127
Su³ów miejscowoœæ 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 40, 44, 47,

51, 67, 68, 71, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128128128128128
Su³ów park 72, 78, 8585858585
Surmin miejscowoœæ 36
Sza³wia staw 34
Szarzyna miejscowoœæ 25, 116, 119, 121121121121121, 160
Szczegowa rzeka 12, 13, 27
Szklarka Myœlniewska miejscowoœæ 26
Szklarka Przygodzka miejscowoœæ 26
Szklarka Œl¹ska miejscowoœæ 26, 36, 72, 75, 144, 145, 146
Szkudlarka miejscowoœæ 153
Szperek staw 39, 149, 150, 153
Szwedzka Górka pomnik przyrody 16, 19, 44, 68, 7171717171, 125-126
Szwedzka Górka u¿ytek ekologiczny 68
Szwedzki Kamieñ s³up graniczny patrz Kamieñ Napoleona
Œl¹ski Rów rzeka 12
Œredzina miejscowoœæ 139
Œwiebodów miejscowoœæ 58, 59, 78, 89, 128, 129, 131
Œwieca kana³ 12, 76, 105
Œwiêtoszyn miejscowoœæ 23, 134
Tarchalskie miejscowoœæ 153
Tomaszków miejscowoœæ 111
Topola Wielka miejscowoœæ 147
Trzcielin staw 19, 36, 39, 41
Trzcielin kompleks stawów 44, 75, 147-153
Trzcielin Ma³y staw 152
Trzcielin Nowy staw 94, 147, 152
Trzcielin Wielki staw 44, 102, 108, 150, 152
Trzcieliny miejscowoœæ 147, 152

Indeks
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Trzcinniczysko u¿ytek ekologiczny 68
Trzebicko miejscowoœæ 10, 25
Trzebnica gmina 47
Trzeœniówka staw 32, 41, 65, 124, 161, 163, 164
Twardogóra gmina 47
Twardogóra miejscowoœæ 143, 144
Uciechów miejscowoœæ 10, 36, 76, 147
UjeŸdziec Ma³y miejscowoœæ 51, 68
UjeŸdziec Ma³y leœnictwo 52, 68
UjeŸdziec Wielki miejscowoœæ 120
Uroczy staw 141, 142
Wa³ Trzebnicki mezoregion 8-10, 11, 12, 14
Wa³kowa miejscowoœæ 52,  75, 106, 130, 133, 134
Wa³kowa leœnictwo 53
W¹bnice miejscowoœæ 70, 130, 132132132132132
W¹sosz miejscowoœæ 8, 24, 115, 116, 118118118118118
Wêgrzynów miejscowoœæ 107
Wê¿ewice miejscowoœæ 9
Wiatraczne Wzgórze wzgórze 10, 28, 130, 130, 130, 130, 130, 132, 134
Wiegie Milickie miejscowoœæ 142, 144, 145
Wierzchowice miejscowoœæ 10, 11, 25, 40, 70, 71, 130, 132, 132, 132, 132, 132, 134, 137
Wierzchowice park 70, 78, 8686868686, 129
Wilczy Du¿y staw 33
Wilczy Ma³y staw 33
Wilkowo miejscowoœæ 30, 104, 120
Wilkowo leœnictwo 67
Winne Góry wzgórze 19
Wodników Górny miejscowoœæ 15
Wolanka miejscowoœæ 131
Wroc³awice miejscowoœæ 10, 23, 27, 74, 142, 143143143143143
Wroc³awicki staw 19, 28, 34, 142
Wróbliniec miejscowoœæ 34, 45, 55, 142, 143143143143143, 144, 147
Wróbliniec leœnictwo 50
Wrzosowiec staw 34, 137
Wszewilki staw 44
Wszewilki miejscowoœæ 135, 136136136136136, 140
Wydawy miejscowoœæ 116, 119
Wydymacz staw 39, 44, 60, 99, 148, 151,
Wydymacz rezerwat 47, 6060606060, 73, 87, 104, 148, 151, 153
Wysoczyzna Kaliska mezoregion 9, 10, 130, 150
Wysoczyzna

Leszczyñska mezoregion 9
Wysokie staw 142
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Wzgórza Cieszkowskie mikroregion 9, 10, 15, 37, 130, 135
Wzgórza Czarownic wzgórze 18, 19, 50, 65, 68, 123
Wzgórza Kroœnickie mikroregion 9, 21, 46, 49, 51, 52, 126, 128-132
Wzgórza Ostrzeszowskie mezoregion 10, 13, 14, 47, 130
Wzgórza Rudnowskie mikroregion 9
Wzgórza Strupiñskie mikroregion 9
Wzgórza Sycowskie mikroregion 10
Wzgórza Trzebnickie mezoregion 9, 10, 12, 14, 59, 135
Wzgórza Twardogórskie mezoregion 9, 10, 13, 16, 21
Wzgórza Wiñskie mikroregion 9, 13
Wzgórza Wysockie mikroregion 10
Wzgórze Joanny wzgórze 10, 15, 17, 58-59, 126, 128-132, 135
Wzgórze Joanny rezerwat 46, 58-6058-6058-6058-6058-60, 106
Wzgórze Œmierci wzgórze 131
Wzi¹chowo Wielkie miejscowoœæ 10, 142, 143143143143143
Wzniesienia

Su³owsko-
-Krotoszyñskie mikroregion patrz Wzgórza Cieszkowskie

Zakrzewo staw 35, 144
Zamek Myœliwski miejscowoœæ 141, 142, 143143143143143
Zaorle miejscowoœæ 120
Zbójnik wzgórze 10, 130
Zduny miejscowoœæ 107
Zielony D¹b kompleks stawów 40, 43, 120
Zimiec staw 35, 74, 143
Z³otnica rzeka 12
Zofia staw 34, 70, 137
Zwierzyniec

(gm. ̄ migród) las 4444444444, 120
Zwierzyniec

(woj. wielkopolskie) leœnictwo 69, 73
Zymanów miejscowoœæ 15
¯abieniec staw 32, 41, 65, 124, 161, 164
¯abnik staw 36
¯eleŸniki miejscowoœæ 26, 137
¯eleŸniki kompleks stawów 35, 40, 41, 44, 71, 95, 100, 101, 136-137
¯migród gmina 47, 66, 68, 69, 72, 75
¯migród miejscowoœæ 24, 26, 40, 44, 45, 53, 69, 93, 104, 112, 115, 116,

117, 118, 118, 118, 118, 118, 119, 120, 121
¯migród nadleœnictwo 49-50, 66, 67, 71, 72, 121
¯migród park 72, 78, 86-87,
¯migródek miejscowoœæ 23, 58, 67, 116, 121121121121121
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U¿yteczne adresy

Dolnoœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych – DZPKDolnoœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych – DZPKDolnoœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych – DZPKDolnoœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych – DZPKDolnoœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych – DZPK
ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wroc³aw
tel. 071/3642758, fax. 071/3367289,
www.uwoj.wroc.pl/dzpk e -mail: dzpk@uwoj.wroc.pl

Siedziba pracownikSiedziba pracownikSiedziba pracownikSiedziba pracownikSiedziba pracownika Pa Pa Pa Pa Parkarkarkarkarku Krajobrazowego „Dolina Baryczyu Krajobrazowego „Dolina Baryczyu Krajobrazowego „Dolina Baryczyu Krajobrazowego „Dolina Baryczyu Krajobrazowego „Dolina Baryczy”””””
(czêœæ dolnoœl¹ska)
Urz¹d Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
tel. 071/3840004, fax. 071/3841119

Wojewódzki Konserwator Przyrody we Wroc³awiuWojewódzki Konserwator Przyrody we Wroc³awiuWojewódzki Konserwator Przyrody we Wroc³awiuWojewódzki Konserwator Przyrody we Wroc³awiuWojewódzki Konserwator Przyrody we Wroc³awiu
Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa, Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki
pl. Powstañców Warszawy 1, 50-951 Wroc³aw
tel. 071/3406823, fax. 071/3406806

Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – ZPKWWZespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – ZPKWWZespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – ZPKWWZespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – ZPKWWZespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – ZPKWW
al. Niepodleg³oœci 16/18, 61-713 Poznañ
tel. 061/8541398, fax. 061/8541448, e-mail; zpkww@poczta.onet.pl

Siedziba pracownikSiedziba pracownikSiedziba pracownikSiedziba pracownikSiedziba pracownika Pa Pa Pa Pa Parkarkarkarkarku Krajobrazowego „Dolina Baryczyu Krajobrazowego „Dolina Baryczyu Krajobrazowego „Dolina Baryczyu Krajobrazowego „Dolina Baryczyu Krajobrazowego „Dolina Baryczy”””””
(czêœæ wielkopolska)
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Soœnie
Tel. 062/7391046

Wojewódzki Konserwator Przyrody w PoznaniuWojewódzki Konserwator Przyrody w PoznaniuWojewódzki Konserwator Przyrody w PoznaniuWojewódzki Konserwator Przyrody w PoznaniuWojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
al. Niepodleg³oœci 16/18, 61-713 Poznañ
tel. 061/8541608, 8541363, fax. 061/8541602

Informacja turystycznaInformacja turystycznaInformacja turystycznaInformacja turystycznaInformacja turystyczna
Milicz, Rynek 20
tel./fax. 071/3831111, www.milicz.pl

Nadleœnictwo AntoninNadleœnictwo AntoninNadleœnictwo AntoninNadleœnictwo AntoninNadleœnictwo Antonin
ul. Wroc³awska 11, Antonin, 63-421 Przygodzice
tel. 062/7348124, 7348128, fax. 061/7348128

U¿yteczne adresy
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Nadleœnictwo MiliczNadleœnictwo MiliczNadleœnictwo MiliczNadleœnictwo MiliczNadleœnictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18
tel. 071/3809301-3

Nadleœnictwo ̄ migródNadleœnictwo ̄ migródNadleœnictwo ̄ migródNadleœnictwo ̄ migródNadleœnictwo ̄ migród
ul. Parkowa 4a
tel. 071/3853052, fax. 071/3853052

Pañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milickie”Pañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milickie”Pañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milickie”Pañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milickie”Pañstwowy Zak³ad Bud¿etowy „Stawy Milickie”
Ruda Su³owska, 56-300 Milicz
tel. 071/3847110
Zak³ad Rybacki Kroœnice, tel. 071/3841523
Zak³ad Rybacki Potasznia, tel. 071/3849267
Zak³ad Rybacki Radzi¹dz, tel. 071/3856076
Zak³ad Rybacki Ruda Su³owska, tel. 071/3847353
Zak³ad Rybacki Stawno, tel. 071/3841540

Gospodarstwo Rybackie Mo¿d¿anówGospodarstwo Rybackie Mo¿d¿anówGospodarstwo Rybackie Mo¿d¿anówGospodarstwo Rybackie Mo¿d¿anówGospodarstwo Rybackie Mo¿d¿anów
Mo¿d¿anów 41, 63-435 Soœnie
tel. 062/7392051

Gospodarstwo Rybackie PrzygodziceGospodarstwo Rybackie PrzygodziceGospodarstwo Rybackie PrzygodziceGospodarstwo Rybackie PrzygodziceGospodarstwo Rybackie Przygodzice
Pardalin 1a, 63-421 Przygodzice
tel. 062/7366258
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Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12189



190

Spis tre�ci

Wstêp ..................................................................................................... 5

1. Fizjografia terenu ......................................................................... 7
1.1. Ukszta³towanie powierzchni .............................................................. 7

1.2. Budowa geologiczna ....................................................................... 10

1.3. Rzeki ................................................................................................. 11

1.4. Klimat ................................................................................................ 12

1.5. Gleby ................................................................................................ 13

1.6. Osobliwoœci przyrody nieo¿ywionej ................................................ 14

Wa¿niejsza literatura do rozdzia³u 1: ...................................................... 21

2. Cz³owiek a przyroda. Zmiany œrodowiska
na przestrzeni wieków w dolinie Baryczy ................................ 23

2.1. Dzieje osadnictwa i gospodarki ....................................................... 23

2.2. Gospodarka stawowa ...................................................................... 28

2.3. Historia ochrony przyrody ................................................................ 44

Wa¿niejsza literatura do rozdzia³u 2: ...................................................... 48

3. Szata roœlinna i jej ochrona ....................................................... 49
3.1. Zbiorowiska leœne i zaroœlowe ........................................................ 49

3.2. Trawiaste zbiorowiska ³¹k i muraw. ................................................. 55

3.3. Roœlinnoœæ rezerwatów przyrody .................................................... 56

3.3.1. Rezerwat „Olszyny Niezgodzkie” – 74,28 ha ............................................ 56

3.3.2. Rezerwat „Radzi¹dz” – 8,26 ha ............................................................... 58

3.3.3. Rezerwat „Wzgórze Joanny” – 24,23 ha .................................................. 58

3.3.4. Rezerwat „Wydymacz” – 45,93 ha .......................................................... 60

3.3.5. Rezerwat „Stawy Milickie” – 5324,31 ha ................................................ 60

3.4. U¿ytki ekologiczne ........................................................................... 66

3.5. Pomniki przyrody .............................................................................. 69

3.6. Inne tereny godne szczególnej ochrony ......................................... 74

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12190



191

3.7. Zieleñ wysoka pochodzenia kulturowego ...................................... 78

3.7.1. Zespo³y pa³acowo-parkowe i parki podworskie ....................................... 78

3.7.2. Milicz ...................................................................................................... 78

3.7.3. Postolin, Karmin i okolice ....................................................................... 81

3.7.4. Su³ów ...................................................................................................... 85

3.7.5. Kroœnice .................................................................................................. 85

3.7.6. Wierzchowice ......................................................................................... 86

3.7.7. ¯migród................................................................................................... 86

3.7.8. Antonin ................................................................................................... 87

3.7.9. Moja Wola .............................................................................................. 87

3.7.10. Inne parki podworskie ............................................................................. 89

Wa¿niejsza literatura do rozdzia³u 3: ...................................................... 90

4. Œwiat zwierz¹t ........................................................................... 91
4.1. Bezkrêgowce ................................................................................... 91

4.2. Krêgowce ......................................................................................... 92

4.2.1. Ryby Pisces ............................................................................................. 92

4.2.2. P³azy Amphibia ....................................................................................... 93

4.2.3. Gady Reptilia ........................................................................................... 94

4.2.4. Ptaki Aves ............................................................................................... 94

4.2.4.1 Ptaki lêgowe œrodowisk wodno-b³otnych ................................................ 94

4.2.4.2.Ptaki lêgowe œrodowisk leœnych ........................................................... 103

4.2.4.3.Ptaki lêgowe ³¹k i innych terenów otwartych ........................................ 104

4.2.4.4.Liczebnoœæ pospolitych ptaków lêgowych ............................................ 105

4.2.4.5.Przeloty ptaków .................................................................................... 107

4.2.5. Ssaki Mammalia ................................................................................... 111

Wa¿niejsza literatura do rozdzia³u: 4 .................................................... 113

Spis tre�ci

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12191



192

5. Turystyka .................................................................................. 115
5.1. D¹browy i olszyny ¿migrodzkie. .................................................... 115

5.2. Kompleks stawów Radzi¹dz, Jamnik i rezerwat
„Olszyny Niezgodzkie”. .................................................................. 118

5.3. Kompleks stawów Ruda Su³owska i Wzgórza Czarownic ............ 121

5.4. Lasy su³owskie ............................................................................... 125

5.5. Wzgórze Joanny i lasy Wzgórz Kroœnickich. .................................. 128

5.6. Wokó³ Milicza ................................................................................. 133

5.7. Kompleks stawów Kroœnice i ¯eleŸniki ......................................... 136

5.8. Kompleks Stawno .......................................................................... 138

5.9. Kompleks Potasznia i G¹dkowice .................................................. 141

5.10. Kompleks Goszcz ........................................................................... 143

5.11. Kompleks Mo¿d¿anów i Kondradów, Moja Wola .......................... 144

5.12. £¹ki Odolanowskie ......................................................................... 146

5.13. Stawy w Przygodzicach i Antoninie. .............................................. 147

Wa¿niesza literatura do rozdzia³u 5: ..................................................... 154

6. Aneks. Szczegó³owy opis œcie¿ek przyrodniczych. .............. 155
6.1. Œcie¿ka przyrodnicza: Ruda ¯migrodzka – rezerwat

„Olszyny Niezgodzkie” – stawy Jelenie – Szarzyna ....................... 155

6.2. Œcie¿ka przyrodnicza: Ruda Su³owska – wokó³ stawów
Trzeœniówki – Ruda Su³owska ....................................................... 161

6.3. Œcie¿ka przyrodnicza: S³awoszowice – Ruda Milicka
– Stawno – Godnowa ..................................................................... 165

7. The Nature of The Landscape Park of „Dolina Baryczy” ....... 171

8. Indeks ....................................................................................... 175

9. U¿yteczne adresy .................................................................... 188

Spis tre�ci

Przewodnik_cz.p65 04-03-11, 21:12192


