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Ścieżka dydaktyczna 

Góry Opawskie  

Obszar NATURA 2000  Góry Opawskie PLH160007  

Powierzchnia :   5583,3 ha 

Opis : Obszar leży w rejonie opolskim, jest to najbardziej na wschód wysunięty fragment polskich Sudetów. Góry 
Opawskie obejmują kilka rozczłonkowanych masywów o urozmaiconych stokach. Występują tu strome zbocza i 
kopulaste szczyty, liczne formy skalne i groty. Zachodnia granica pasma znajduje się koło miejscowości Głuchołazy. Do 
najwyższych szczytów należą Biskupia Kopa (najwyższa w Polsce 890 m n.p.m.) oraz Studnicky Wierch (najwyższy w 
Czechach - 992 m n.p.m.). Pasmo powoli opada ku wschodowi, koocząc się na wzniesieniu Gajna (362 m n.p.m.) koło 
Prudnika. Są to niewielkie (długości ok. 20 km), ale bardzo malownicze góry. Większa ich częśd znajduje się po stronie 
czeskiej, skąd wypływa rzeka Opava, od której wzięła się polska nazwa (w Czechach Góry Opawskie to Zlatohorska 
Vrchovina). Góry Opawskie porośnięte są bukowymi lasami, Są atrakcyjne krajobrazowo, cenne przyrodniczo i dobrze 
zagospodarowane. Na obszarze tym stwierdzono występowanie 10 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej. Wśród nich, największą przestrzeo tworzą kompleksy leśne grądów i buczyn. Ponadto teren 
zajmują ekstensywnie użytkowane łąki, pola uprawne, a także alkaliczne (o właściwościach zasadowych) torfowiska 
niskie i charakterystyczna roślinnośd szczelin skalnych. Jaskinie nie zostały udostępnione do zwiedzania. Góry Opawskie 
stanowią również cenną ostoję zwierząt, zwłaszcza ptaków (liczne gatunki lęgowe) i nietoperzy (podkowiec mały, nocek 
duży - rzadkie i zagrożone gatunki chronione dyrektywą siedliskową).  (© Instytut na Rzecz Ekorozwoju: za:  

http://obszary.natura2000.org.pl/)  
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lokalizacja  ścieżki 

za:
http://obszary.natura2000.org.pl/
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Legenda przystanków:   
  przystanek  
  ścieżka piesza  
   
Rodzaj ścieżki:  piesza    

Długośd ścieżki:  5,45 km 
Czas przejścia:    1,5 h 
Stopień trudności:  umiarkowanie trudna   
Liczba przystanków:   Punkt startowy i koocowy oraz 5 przystanków  
 

Przebieg ścieżki dydaktycznej 

Dlaczego Góry Opawskie zostały objęte siecią Natura 2000 ? 

Góry Opawskie włączono do sieci Natura 2000, główne ze względu dobrze zachowanie zbiorowisk roślinnych kresowych 
stanowisk sudeckich na przejściowym obszarze biograficznym między Sudetami a Karpatami. Najwyższymi walorami 
przyrodniczymi oznaczają się spośród zbiorowisk leśnych kwaśne buczyny i świerczyny oraz łęgi, a ze zbiorowisk 
nieleśnych ekstensywnie użytkowane niżowe i górskie łąki. Dobrze zachowane są również alkaliczne młaki i łąki, z 
licznymi występującymi storczykami. Łącznie w obszarze występuje 12 siedlisk przyrodniczych, cennych w skali 
europejskiej i 35 gatunków roślin gatunków chronionych w Polsce. Obszar włączony został do sieci ekologicznej, również 
ze względy na bogactwo świata zwierzęcego. Jest to ważne stanowisko min. zagrożonego podkowca małego i  kumaka 
górskiego. 
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Punkt początkowy  

Współrzędne:  N50°18'22,9"; E17°22'49,5"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istniejąca tablica informacyjna przy punkcie startowym ścieżki   Tablica informująca o formie ochrony prawnej lasu w sąsiedztwie  
Fot.   J. Gurgul         punktu startowego ścieżki Fot.   J. Gurgul 
      

Przystanek 1  
Współrzędne: N50°18'20,5"; E17°22'38,9"  
Temat:  Kwaśna buczyna  
 

Kwaśna buczyna jest siedliskiem przyrodniczym, będącym przedmiotem ochrony Obszaru 
Siedliskowego Natura 2000 „Góry Opawskie”. Jego wykształcenie i stan zachowania zostały określone 
jako doskonałe, czyli jest są najbardziej typowe dla tego rodzaju lasu.   
 
Jest to leśne zbiorowisko roślinne z dominacją buka pospolitego Fagus sylvatica, rosnącym na 
ubogich i kwaśnych glebach. Występowanie tego rodzaju lasów jest limitowane geograficznym 
zasięgiem buka. O występowaniu kwaśnej buczyny górskiej decyduje układ warstw skalnych. Rozwija 
się w miejscach, gdzie układ warstw jest równoległy do powierzchni stoku. Dobrze rośnie na stokach i 
wypukłych formach terenu, na umiarkowanie wilgotnych, 
wyługowanych i kwaśnych (pH 4-5) glebach brunatnych. Naturalny 
płat buczyny charakteryzuje się zwartym drzewostanem, brakiem lub 
słabo rozwiniętą warstwą krzewów oraz ubogą gatunkowo warstwą 
runa o pokryciu w granicach 20%-80%.  
 
Gatunkami diagnostycznymi kwaśniej buczyny są:  w warstwie 
drzewostanu buk pospolity Fagus sylvatica, a w warstwie runa 
kosmatka gajowa Luzula luzuloides, która rośnie łanowo nadając dnu 
lasu wygląd „trawiasty” oraz przenęt purpurowy Prenanthes 
purpuraea i kosmatka gajowa Luzula luzuloides.  
 
Zróżnicowany wiekowo drzewostan kwaśnej buczyny Fot. A. Gurgul       
 

  Przenęt purpurowy Prenanthes purpuraea– gatunek 
diagnostyczny buczyn Fot. P. Najfeld     
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Przystanek 2:  
Wykrot powstały w wyniku przewrócenia dorodnego buka przez silny wiatr  Fot. P. Najfled 

Współrzędne:  N50°18'20,5"; E17°22'17,6" 

Temat: Wykrot 

Wykrot to drzewo z naderwanym korzeniem, lub całkowicie wywrócone w 
wyniku działania wiatru. Najczęściej wywrotami są drzewa z płytkim 
systemem korzeniowym. Przy silnie nasiąkniętej glebie i bocznym wychyleniu 
środka ciężkości pnia i korony drzewa może dojśd do wywrotu nawet przy 
niewielkim wietrze. W takich warunkach przewracają się również drzewa 
zwykle odporne na wywracanie. Upadki drzew mogą byd  przyczyną 
tworzenia się florystycznej mozaiki zbiorowisk i cyklicznych ich przemian. 
Przez tworzenie się luk w drzewostanie następuje regeneracja lasu, na skutek kolonizacji tych luk i dorastanie w nich 
osobników osiągających dojrzałośd. Jednak, gdy luki zasiedlą  gatunki obce dla zbiorowiska struktura następuje 
degradacja zbiorowisk i siedlisk przyrodniczych. 
 
Sukcesja pierwotna polega na zasiedlenia terenu dziewiczego, np. nagich skał. Powierzchnia nagiego gruntu, 
pozbawiona swojej pierwotnej roślinności, nie pozostaje długo bez roślin i zwierząt. Szybko jest kolonizowana przez 
rozmaite gatunki, które następnie modyfikują jeden lub więcej czynników środowiskowych. Ta modyfikacja środowiska 
może z kolei umożliwid osiedlenie się następnych gatunków. 
 
Martwe powalone drzewo, tak różnorodne mikrośrodowiska, które są miejscem życia wielu organizmów (grzybów, 
owadów, kręgowców, mchów, porostów, śruzowców). Grzyby, rozpoczynają i cały czas uczestniczą w procesie rozkładu 
drewna aż do jego całkowitego rozpadu. Owady i inne bezkręgowce z wielu grup systematycznych, żywią się martwym 
drewnem w różnych stadiach jego rozkładu lub zjadają zasiedlające je inne organizmy. Natomiast zwierzęta (zarówno z 
grupy bezkręgowców jak i kręgowców) wykorzystują martwe, próchniejące drewno jako miejsce gniazdowania, 
schronienia się bądź zimowania. Martwe, stojące i powalone drzewa, to również miejsce życia wielu roślin, np. mchów, 
porostów, śluzowców. 
 

Pozostawiona kłoda po 

przewróconym buku będzie przez 

kolejne co najmniej kilkanaście lat 

ulegała  naturalnemu rozkładowi 

przy udziale różnych grup 

organizmów Fot. P. Najfeld  

 

 

    

 
 
 
 
 

 
 

Przewrócone drzewo 
pozostawiono do naturalnego 
rozkładu. Udrożniono tylko ścieżkę 
przebiegająca przez rezerwat 
przyrody „Las bukowy” Fot. P. 
Najfeld 

Odsłonięte podłoże w wyniku przewrócenia 
dorodnego drzewa wraz z tarczą korzeniową jest 
zasiedlane przez gatunki pionierskie roślin (głównie 
przez różne gatunki mchów) Fot. P. Najfeld 
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Przystanek 3:  
Współrzędne:  N50°18'38,1"; E17°22'11,3"  
Temat: Pozostałości po działalności górniczej (wydobycie złota) 
 
Na terenie ścieżki można zaobserwowad zagłębienia terenowe, które są pozostałością działalności górniczej. W XII i XIII 
wieku na tym terenie wydobywano złoto metodą odkrywkową. Obecnie nieużytkowane kamieniołomy łupków 
fyllitowych, a także odsłonięte warstwy skalne, są dodatkową atrakcją turystyczną tego regionu, wspomagającą 
promowad jego walory przyrodnicze. 
 
Stworzenie swoistego Geoparku, ze sztucznymi odkrywkami geologicznych, może byd dobrym przykładem pobudzenia 
lokalnej przedsiębiorczości, a tym samym dobrej koegzystencji człowieka i przyrody na terenach szczególnie cennych, 
włączonych do sieci Natura 2000. Sied obszarów Natura 2000 ma na celu zachowanie i przeciwdziałanie degradacji 
środowiska, a tam gdzie potrzeba także i odtworzenie warunków przyrodniczych pozwalających na bytowanie siedlisk 
oraz gatunków zwierząt i roślin zagrożonych w Europie . Podstawą idei  jest wspieranie zrównoważonego rozwoju czyli 
takiej formy cywilizacyjnego rozwoju, w którym ludzkie  gospodarowanie zasobami biologicznymi zakłada poszanowanie 
natury i prowadzi do zachowania bioróżnorodności  gatunkowej .  Wartośd poznawcza i naukowa dotycząca procesów 
geologicznych jest o tyle ważna, iż pozwala nam na zrozumienie warunków kształtowania się siedlisk przyrodniczych i 
zbiorowisk roślinnych oraz kształtowania działao prowadzących do zachowania jego bogactwa. Można tu zaobserwowad 
wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników kształtowania się zbiorowisk roślinnych na przykladzie lasów 
grądowych  i bukowych.  W wyniku naturalnej sukcesji pojawił się tu  nienaturalny skład gatunkowy drzewostanu : 
modrzew, świerk, sosna, dąb czerwony.  
 
Ciekawostka:  Góry Opawskie to obszar przyjazny człowiekowi. Wiadomo, że osadnictwo na tych terenach sięga epoki 
lodowcowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zagłębienia terenowe to efekt prowadzonego w 
średniowieczu wydobycia złota Fot. P. Najfeld 
     
   

Przystanek 4:  

Współrzędne:  N50°18'42,6"; E17°21'57,4" 

Temat: Regulacja cieków wodnych i związane z nią zagrożenia dla funkcjonowania ekosystemu rzeki 

 
Działalnośd człowieka niesie liczne zagrożenia dla funkcjonowania ekosystmemów. Mamy tu dwa przykłady:  
 
Regulacja rzek  
Uregulowanie odcinka cieku wodnego to wtłoczenie rzeki w jej koryto i nie pozwolenie jej na rozlewanie się po całej 
dolinie. To skracanie i prostowanie rzeki, likwidowanie meander, poszerzanie i pogłębianie koryta, budowanie wałów 
blisko rzek, usuwanie z międzywala drzew i krzewów. Regulacja cieków powoduje zwiększenie prędkości przepływu 
wody, co z kolei prowadzi do silnej erozji oraz przyspieszenia odpływu wód z danego terenu. Pogłębienie dna przy niskim 
stanie wód prowadzi do przesuszenia terenów przyległych.  Następuje również uproszczenie strefowego układu formacji 

Kora sosny Pinus sylvestris – gatunku 
drzewa niewłaściwego dla siedliska w 
którym rośnie Fot. P. Najfeld 

Kora grabu Carpinus betulus – gatunku 
drzewa właściwego dla siedliska w 
którym rośnie  Fot. P. Najfeld 
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roślinnych jakim jest naturalny układ:  kamieoce, ziołorośla, łęgi, buczyna na rzecz układu :  rzeka, ziołorośla nadrzeczne, 
łąki, pastwiska, pola, lasy. Na skutek odcięcia od rzeki zbiorowisk łąkowych przechwytujących wodę następuje 
przyspieszenie przebiegu fali powodziowej i występują groźne w skutkach powodzie. 
 
Budowle pietrzące:  
Zapora ziemna i betonowa, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy 
żeglugowe to przykłady budowli piętrzących. Każda z nich umożliwia stałe  lub okresowe piętrzenie wody i służą one 
gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich.  Negatywnymi skutkami realizacji budowli 
piętrzącej są zatem: erozja denna poniżej piętrzenia, akumulacja powyżej piętrzenia, brak przepławki – bariera dla 
migracji ryb i niektórych bezkręgowców wodnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturalny fragment doliny Białki ze zróżnicowanym    Umocnienia powyżej progu na Białce uniemożliwiają powstawanie 
układem stref roślinnośd fot. P. Najfeld    typowych dla dolin rzecznych siedlisk przyrodniczych fot. P. Najfeld 
 

Budowle piętrzące są elementami sztucznymi w ekosystemie przegradzającymi strumieo rzeki. Powodują zaburzenia 
warunków przepływu wody, tworząc ekosystemy o odmiennej strukturze i funkcjonowaniu po obu stronach przegrody. 
Podniesienie zwierciadła wody w rzece na górnym stanowisku stopnia wodnego oprócz głębokiego, lokalnego wyboju, 
na dolnym stanowisku powoduje rozmywanie długiego odcinka koryta oraz obniżenie jego dna i zwierciadła wody. 
Następuje zmiana w transporcie rumowiska rzecznego (erozja i sedymentacja), a następnie temperatury wody i  jej 
żyzności  oraz ilości pobieranego tlenu z atmosfery. W rezultacie prowadzi to do zaburzenia naturalnego reżimu 
hydrologicznego cieków wodnych i zmiany reżimu oddziaływania rzeki na przyległą dolinę, powodując jej nadmierne 
przesuszanie. Przegradzając koryto przecinamy także drogi fauny wodnej (ryb i niektórych bezkręgowców).  
 
Natura 2000 propaguje  taki sposób myślenia, w którym ludzkie działania mające na celu polepszenie bytu człowieka 
uwzględniają naturalne procesy biologiczne. 

 

Przystanek 5  

Współrzędne:  N50°18'42,7"; E17°22'12,9"  

Temat: Ekspansja rodzimych gatunków roślin i inwazja gatunków obcych jako zagrożenie dla bioróżnorodności 

 
Inwazja, w odróżnieniu od ekspansji, to gwałtowna kolonizacja nowych terenów, której towarzyszy bardzo szybki wzrost 
populacji. Jest skutkiem wprowadzenia do środowiska obcego gatunku lub przedostania się go z terenu jego naturalnego 
występowania, w wyniku przełamania przez człowieka naturalnych barier geograficznych i ekologicznych, dotąd 
izolujących gatunki czy taksony. 
 
Gatunki inwazyjne i ekspansywne mogą zajmowad i rozmnażad się w miejscach wystarczająco podobnych do  rodzimego, 
czy najbardziej odpowiedniego dla nich, dzięki dużej zdolności przystosowawczej.  Nie napotykając na naturalnych 
wrogów lub innych ograniczeo gatunki te mogą stale zwiększad obszar swojego występowania i wypierad gatunki mniej 
konkurencyjne. Proces ten potęguje mała dbałośd człowieka o zachowanie właściwego stanu, struktury i funkcjonowania 
typowych dla danych warunków siedliskowych zbiorowisk roślinnych. Do inwazji przyczyniamy się również poprzez 
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zmianę sposobu użytkowania ziemi, przeznaczając je na cele inne np. inwestycyjne, bez odpowiedniego ich potem 
zagospodarowania. Odkrycie powierzchni gleby ułatwia kolonizację roślin. Skutkiem rozprzestrzeniania się gatunków 
inwazyjnych, czy ekspansywnych jest zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych i 
charakterystycznych dla danych warunków siedliskowych (przez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo, przekazywanie 
patogenów), a w rezultacie zakłócenie funkcjonowanie ekosystemów, obniżenie stabilności i zmniejszenie 
bioróżnorodności biologicznej.  
 
Cechy predysponujące gatunek do zostania gatunkiem inwazyjnym to: szeroka skala tolerancji w odniesieniu do 
warunków życia, szybki rozwój osobniczy, zdolnośd do zapylenia i zapłodnienia bez udziału innych organizmów, organy 
rozmnażania wegetatywnego (rozłogi, bulwki, itp), zdolnośd do rozprzestrzeniania się na duże odległości (wiatr - 
większośd ,mięsiste owoce jadalne, czepnośd,  haczyki, kolce ). 
 
Inwazja to zjawisko typowe zagrożenie dla bioróżnorodności i stabilności ekosystemów. Stąd na pomoc przyrodzie 
przychodzi człowiek i poprzez świadome działanie proekologiczne, także w ramach projektu Natura 2000.  
 

 
Trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios – rodzimy    
gatunek ekspansywny Fot. P. Najfeld 
 
 
 

Nawłod późna Solidago gigantea –  
obcy gatunek inwazyjny  Fot. W. Jeglioski 

 
 
 
 
 
Winobluszcz pięciolistkowy Partenocissus inserta – gatunek obcego pochodzenia 
nie wykazujący tendencji do inwazji w układach naturalnych Fot. W. Jeglioski 
 

 

Informacje praktyczne:  
 
Do Gluchołazów łatwo dostad się transportem komunikacji publicznej. Bogata baza turystyczna - od wynajmowanych 
pokoi, przez agroturystykę, schroniska aż po hotele - sprawia, że decyzję o wyjeździe można podjąd spontanicznie.  
 
Mimo, że Góry Opawskie uznawane sa za jedne z najcieplejszych, a może i najcieplejsze góry w Polsce to zawsze warto 
pamiętad że zawsze są to góry. Zawsze można natknąd się na gwałtowne zmiany, tak w temperaturze jak i w warunkach 
pogodowych. Zatem warto zawsze pamietad o kurtce przeciwdeszczowej, wygodnych butach górskich, ale i dodatkowej 
dawce energii  w postaci tabliczki czekolady.  Chcąc obserwowad przyrodę warto zabrad ze sobą lornetkę i aparat 
fotograficzny  z zoomem.  
 


