
Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

113112

5. Podsumowanie 

Złożona historia magmy jest możliwa do odtworzenia dzięki temu, że poszczególne minerały mogą 
zapisywać odmienne procesy magmowe i na ich podstawie można odtworzyć etapy ewolucji 
magmy (Rys. 7). Izotopy strontu w plagioklazie są w stanie zapisać najdłuższy przedział czasowy 
krystalizacji magmy, ale tylko w wypadku kiedy nie nastąpiło silne przetopienie ziaren podczas 
późnego etapu spadku ciśnienia w czasie wędrówki magmy ku powierzchni Ziemi. Cyrkon zaczyna 
krystalizować zazwyczaj w późniejszym etapie krystalizacji niż plagioklaz, ale przedział czasowy 
krystalizacji, jaki zapisuje częściowo pokrywa się z tym zapisywanym w plagioklazie. Minerałem 
zapisującym późny/końcowy etap kontaminacji jest apatyt, który krystalizuje przez dłuższy okres 
czasu. Używając tych trzech minerałów oraz informacji, jakie zapisują podczas swojego wzrostu 
w magmie, jesteśmy w stanie odtworzyć najpełniejszy obraz historii magmy, obejmujący dłuż-
szy przedział czasowy w porównaniu do analiz i interpretacji danych pochodzących tylko z jednej  
wybranej fazy mineralnej. 
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M OŻ L I WO Ś C I  ROZWOJ U T U RYST Y K I  
W D O L I N AC H R Z EC Z N YC H N A O B S ZA R Z E 
W ZG Ó R Z N I E M C ZA Ń S KO-ST R Z E L I Ń S K I C H

TOURISM DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN 
RIVER VALLEYS OF THE NIEMCZA-STRZELIN HILLS

Słowa kluczowe: rzeki, doliny rzeczne, zagospodarowanie turystyczne, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
Streszczenie: W pracy opisano sieć hydrograficzną Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich charakteryzując główne 
rzeki regionu: Ślęzę, Małą Ślęzę, Oławę i Krynkę. Przedstawiono wybrane walory przyrodnicze dolin rzecznych 
w kontekście potencjalnych możliwości rozwoju turystyki. Walory przyrodnicze i krajobrazowe są niewątpliwym 
wyróżnikiem terenu dolin rzecznych na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Stwarzają możliwości do 
rozwoju różnych form turystyki wypoczynkowej, krajoznawczej i kwalifikowanej. Jednak rozwój ten uzależniony 
jest od właściwego zagospodarowania i wyeksponowania największych atrakcji turystycznych regionu. 
Przykłady innych regionów dowodzą, że przemyślane, celowe działania mogą się przyczynić do społecznego 
i gospodarczego ożywienia regionu. Wymagają one jednak współpracy samorządów, lokalnych organizacji 
turystycznych, przedsiębiorców z branży turystycznej, gastronomicznej i towarzyszącej.

Keywords: river, river valleys, tourist development, Niemcza-Strzelin Hills
Summary: This paper gives hydrographic characterization of the main rivers of Niemcza-Strzelin Hills: Ślęza, 
Mała Ślęza, Oława and Krynka. Presents selected natural values  of river valleys in the context of the potential 
for tourism development. Natural and landscape values are unique features of the area of river valleys in 
the Niemcza-Strzelin Hills. It provides opportunities for the development of different forms of leisure tourism, 
sightseeing and qualified tourism. However, this development is dependent  on proper management and 
visibility of the biggest tourist attractions of the area. Examples of other regions show that thoughtful, 
deliberate actions can contribute to the social and economic recovery of the region. However, they require the 
cooperation of self-government, local tourist organizations, entrepreneurs from the tourism, gastronomic and 
accompanying industries.

1. Wstęp

Atrakcyjność turystyczna regionu jest pojęciem złożonym i wpływają na nią między innymi takie 
czynniki jak: walory turystyczne, dostępność komunikacyjna czy zdolność obsługowa urządzeń 
turystycznych. Rzeki i doliny rzeczne są wyjątkowym elementem krajobrazu reprezentującym 
bogaty potencjał percepcyjny. Charakteryzują je między innymi: pasmowo-liniowa struktura (są 
korytarzem ekologicznym dla migracji roślin i zwierząt), duże znaczenie w życiu człowieka, wielka 
różnorodność ekosystemów, wyjątkowe walory krajobrazowe. Odpowiednio ukształtowana 
przestrzeń nadrzeczna pozwala na wyeksponowanie zarówno elementów przyrodniczych, jak 
i otaczających ją powiązań architektonicznych i urbanistycznych (Pancewicz, 2003). Doliny 
rzeczne Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich posiadają interesujące walory przyrodnicze, które 
stwarzają możliwości rozwoju turystyki wypoczynkowej, krajoznawczej i specjalistycznej. Jednak 
atrakcyjność turystyczna tych terenów jest w znacznym stopniu ograniczona niskim poziomem 
zagospodarowania turystycznego.
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2. Sieć hydrograficzna Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie stanowią pagórkowaty obszar znajdujący się we wschodniej 
części Przedgórza Sudeckiego. Ich powierzchnia wynosi około 1200 km2. Zbudowane są  
z niewysokich wzniesień, rozciągniętych południkowo, które przecinają głębokie i malownicze 
doliny. W związku z tym na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich wydziela się szereg 
mikroregionów. W części zachodniej wyróżnia się Wzgórza Krzyżowe, Wzgórza Łagiewnickie, 
Wzgórza Bielawskie i Wzgórza Gumińskie. Centralną część obszaru zajmują Wzgórza Dębowe, 
Wzgórza Szklarskie, Wzgórza Dobrzynieckie, Wzgórza Lipowe oraz Kotlina Henrykowska i Wyżyna 
Ziębic. Mikroregion Dolina Oławy oddziela położone na wschodzie Wzgórza Strzelińskie i Wzgórza 
Wawrzyszowskie. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie mają charakter wyżyny zbudowanej  
z różnorodnych skał magmowych i metamorficznych odsłaniającymi się miejscami spod pokrywy 
utworów kenozoicznych, gdzie dominują plejstoceńskie lessy i utwory lessopodobne oraz piaski 
i żwiry lodowcowe. Obszar wznosi się do 492 m n.p.m. i jest rozcięty dolinami rzek Ślęzy, Małej 
Ślęzy, Oławy i Krynki. Na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich początek swój biorą również 
inne większe rzeki jak Piława w części zachodniej obszaru, na obszarze Wzgórz Bielawskich oraz 
Cielnica i Stara Struga, w części wschodniej obszaru. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę 
największych rzek na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Najdłuższe odcinki na tym 
obszarze mają Oława, Krynka, Ślęza i Cielnica.
Gęstość sieci rzecznej na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich wynosi 1,49 km/km2  
i wykazuje niewielką zmienność pomiędzy poszczególnymi zlewniami. Największa jest w zlewni 
Ślęzy (bez Małej Ślęzy) i Krynki i wynosi odpowiednio 1,60 i 1,64 km/km2, a najmniejsza w zlewni 
Małej Ślęzy – 1,26 km/km2. Największą powierzchnię ma zlewnia rzeki Oławy (łącznie z swoim 
prawym dopływem Krynką) i zajmuje ponad 40% powierzchni Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich.
Doliny rzeczne omawianego obszaru są w różnym stopniu przeobrażone antropogenicznie. Część 
rzek zachowała swój naturalny bieg, natomiast inne (np. Oława) już w średniowieczu zaczęły 
ulegać całkowitej transformacji. Pierwotnie koryto Oławy meandrowało o czym świadczą liczne 
ślady po paleokorytach. Obecnie jest ono uregulowane na całym odcinku od Ziębic do Strzelina. 
Rzeka płynie szerokim na 3-5 m kanałem o głębokości 0,6-0,8 m. 

Tabela 1. Charakterystyka sieci rzecznej z obszaru Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich
Table 1. Characteristics of the river network in the area Niemcza-Strzelin Hills

Rzeka Rząd
Długość [km] Powierzchnia zlewni [km2]

Całkowita Na obszarze 
WNS Całkowita Na obszarze 

WNS
Piława III 45,30 5,38 364,1 50,74
Ślęza II 84,05 25,22 969,9 271,1
Mała Ślęza III 40,68 16,86 201,5 71,35
Oława II 98,95 34,37 1155 486,8
Krynka III 36,02 27,00 264,1 220,0
Stara Struga III 29,23 12,76 109,3 69,27
Cielnica III 33,78 23,56 176,7 139,3

Z kolei w obrębie doliny Krynki wyróżnić można dwa odcinki różniące się stopniem antropoge-
nicznych przekształceń. Powyżej Kaszówki na całej długości koryto zostało wyprostowane, a jego 
brzegi umocnione faszyną. Krynka płynie tutaj korytem o szerokości 3-4 m i głębokości 0,5-1,5 m. 
Poniżej Kaszówki koryto tej rzeki ma charakter naturalny i cechuje się znaczną krętością. Wpraw-
dzie w latach 70. XX w. były projekty uregulowania i tego odcinka Krynki, jednak nie zostały one 
zrealizowane na skutek protestów organizacji ekologicznych (Parzóch, Solarska 2008). Interesujący 
pod względem przyrodniczym jest również odcinek Ślęzy pomiędzy Niemczą a Wilkowem, gdzie 
koryto rzeki jest kręte bez modyfikacji i profilowania brzegów oraz porośnięte lasami liściastymi.

Rys. 1. Sieć hydrograficzna na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich 
Fig. 1. The hydrographic network in the Niemcza-Strzelin Hills area

Jednak wiele odcinków koryt rzecznych na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, szczególnie 
na terenie większych miejscowości, jest silnie przekształcone. Dlatego postuluje się objęcie ich 
pracami renaturyzacyjnymi, poprawiającymi atrakcyjność krajobrazową i przyrodniczą, przy 
jednoczesnym zapewnianiu właściwej ochrony przeciwpowodziowej (Jawecki i in., 2013).
Na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich brak jest większych zbiorników wodnych. Największe,  
zasilane wodami rzeki Pogródki (dopływu Oławy), znajdują się w Białym Kościele. Łączna 
powierzchnia obu zbiorników wynosi 25 ha (górny – 13 ha, dolny – 12 ha). Poniżej Przeworna, 
na rzece Krynce, oddano w 2006 roku do użytku zbiornik Przeworno. W okresach występowania 
przepływów niskich i średnich zbiornik ma być wykorzystywany rolniczo, utrzymując normalny 
poziom piętrzenia na rzędnej 185,00 m n.p.m. Dodatkowo zakłada się wykorzystanie go do celów 
rekreacyjnych. W okresach występowania przepływów wezbraniowych ma pełnić funkcję zbiornika 
przepływowego redukując falę w objętości rezerwy powodziowej zawartej między rzędnymi 
185,00 a 186,00 m n.p.m. i wynoszącej 0,536 mln m3. Przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 
pojemność zbiornika wynosi 0,315 mln m3 a powierzchnia zalewu - 37,4 ha. Natomiast przy 
maksymalnym dopuszczalnym poziomie piętrzenia (186 m n.p.m.) pojemność zbiornika wzrośnie 
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do 0,851 mln m3 a powierzchnia zalewowa do 81 ha (Program małej…, 2008). Obecnie jednak, 
ze względu na wady konstrukcyjne, zbiornik ten jest spuszczony. Duże, jak na lokalne warunki, 
zbiorniki zaporowe zlokalizowane są w dolinie potoku Krzywula, lewostronnego dopływu rzeki 
Ślęży oraz Korzkwi, lewostronnego dopływu Cielnicy. Zbiornik „Łagiewniki” na Krzywuli został 
zbudowany w latach 1947/1948 i posiada powierzchnię 12 ha. Natomiast zbiornik „Nowaki” na 
Korzkwi został wybudowany w roku 1975 i spełnia funkcje rolniczą dla nawodnień w dolinie tego 
potoku. Przy normalnym poziomie piętrzenia powierzchnia zalewu wynosi 19,7 ha (Wiatkowski  
i in., 2010).
Szereg zbiorników wodnych na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich stanowią stawy  
hodowlane. Duży kompleks stawów hodowlanych o powierzchni ponad 16 ha znajduje się w oko-
licach Henrykowa. Związany jest on historycznie z początkami hodowli ryb zainicjowanymi na 
tym obszarze przez Cystersów z klasztoru w Henrykowie. Zakładali oni stawy w dolinie Oławy i jej  
dopływach. Od połowy XIV do połowy XIX w. istniał w dnie doliny na południe od Henrykowa tzw. 
Wielki Staw o powierzchni ok. 400 ha. Wody Oławy na odcinku od Ziębic do Henrykowa zostały skie-
rowane do kanałów utworzonych w obrębie wysoczyzn. Współcześnie dawna grobla zamykająca  
Staw od północy zajęta jest przez nasyp drogowy. Pozostałe groble związane z Wielkim Stawem 
przetrwały tylko fragmentarycznie, zniszczone przez orkę lub rozcięte kanałami w wyniku później-
szych regulacji rzeki Oławy (Parzóch, Solarska 2008).
Według Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim do 2015 roku (Program 
małej…, 2008) w gminie Kondratowice, na cieku Mała Ślęza, w zlewni rzeki Ślęzy, planuje się bu-
dowę zbiornika retencyjnego „Maleszów” o powierzchni 62 ha i pojemności 5,6 mln m³. Ma on 
pełnić funkcję retencyjną, gospodarczą, rekreacyjną i ekologiczną. Obecnie prowadzone są prace 
projektowe. W gminie Strzelin, według Programu ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek 
Ślęza i Oława (Program Ochrony…, 2003), na rzece Oława wskazano potrzebę budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego „Strzelin” o powierzchni 29 ha i pojemności 0,35 mln m³.

3. Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, 
 ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych

Znaczną część regionu Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich stanowią tereny rolne (82,5%). Występują 
one przede wszystkim na zboczach wzgórz i nierzadko pokrywają obszary dolin rzecznych. Pod 
względem różnorodności przyrodniczej stosunkowo ubogie są obszary, na których występują 
grunty orne. Zbiorowiska te nie odgrywają większej roli w podnoszeniu atrakcyjności przyrodniczej 
regionu. O wiele ciekawsze są siedliska łąkowe, które często dochodzą praktycznie do brzegów 
koryt rzecznych. Występują tu między innymi łąki trwałe lub okresowo wilgotne, w tym łąki 
ziołoroślowe, kaczyńcowe, trzęślicowe, ponadto świeże łąki grądowe czy zbiorowiska szuwarów 
trawiastych i wielkoturzycowych. Na uwagę zasługuje występowanie na terenach łąkowych takich 
roślin jak: zimowit jesienny, storczyk szerokolistny czy kosaciec syberyjski. Lasy zajmują zaledwie 
13,2% omawianego obszaru. Większość cennych przyrodniczo i krajobrazowo kompleksów leśnych 
zlokalizowana jest w dolinach rzecznych. Do najważniejszych siedlisk leśnych można zaliczyć: łęgi 
jesionowe, wiązowe, topolowe, olszowe, wierzbowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe  
i grądy. Stanowią one ważne korytarze migracji żyjących tu zwierząt. Łęgi wiązowo-jesionowe oraz 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe to wielogatunkowe lasy liściaste rozwijające się na bardzo 
żyznym, wilgotnym, ale nie zabagnionym podłożu. Drzewostan jest najczęściej dwuwarstwowy, 
wyżej występuje jesion wyniosły, dąb szypułkowy, wiąz pospolity, klon polny, klon zwyczajny 
klon jawor, olsza czarna i olsza szara. Gdzieniegdzie występują nasadzenia drzew szpilkowych,  
takich jak: świerk pospolity czy sosna zwyczajna. W warstwie krzewów dominuje zazwyczaj czeremcha 
zwyczajna, bez czarny, dereń świdwa, trzmielina zwyczajna. Runo odznacza się sezonowością.  
Na terenach mokrych i lekko zabagnionych spotykane są łęgi jesionowo-olszowe i olszowo-
jesionowe. Występują one głównie w sąsiedztwie drobnych cieków i na obszarach źródliskowych.  
W drzewostanie dominuje najczęściej olsza szara z domieszką jesionu wyniosłego wierzby białej, 
topoli białej. W niższym piętrze leśnym występuje czeremcha zwyczajna, trzmielina zwyczajna, 

dziki bez czarny, dereń świdwa. Runo leśne jest bujne i rośnie tu miedzy innymi turzyca błotna, 
przytulia błotna, tarczyca pospolita i knieć błotna. Na uwagę zasługuje także obecność kopytnika 
pospolitego. Na żyznych siedliskach, poza zasięgiem wód powodziowych rozwijają się grądy. Są to 
wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą dębu szypułkowego i graba, domieszką lipy drobnolistnej, 
klonu polnego, klonu zwyczajnego, wiązu szypułkowego i świerka. W warstwie krzewów występuje 
podrost drzew, leszczyna, trzmielina zwyczajna, dereń świdwa, czeremcha zwyczajna. W runie 
leśnym na uwagę zasługuje kopytnik pospolity i konwalia majowa.
Na opisywanym obszarze występuje wiele gatunków roślin chronionych. Można do nich zaliczyć 
między innymi: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, czosnek niedźwiedzi, konwalię majową, 
kopytnik pospolity, kosaciec syberyjski, storczyk szerokolistny, śnieżyczkę przebiśnieg czy zimowita 
jesiennego.
Na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich stwierdzono występowanie kilkunastu gatunków 
płazów i gadów. Do ważniejszych płazów można zaliczyć: ropuchę szarą, ropuchę zieloną, rzekotkę 
drzewną, kumaka nizinnego, żabę trawną, żabę wodną i żabę śmieszkę. Wśród gadów na uwagę 
zasługują: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny i zaskroniec zwyczajny. Na 
nasłonecznionych terenach spotyka się żmiję zygzakowatą. Wszystkie gatunki płazów ze względu 
na  rozrodczość przebywają w pobliżu zbiorników ze stojącą wodą. W regionie stwierdzono 
występowanie około 100 lęgowych gatunków ptaków na 237 gatunków lęgowych stwierdzonych 
do tej pory w Polsce. Niemal 90 gatunków jest objętych całkowitą ochroną. Do najcenniejszych pod 
względem ornitologicznym terenów występowania gatunków lęgowych należą lasy rozciągające 
się wzdłuż dolin rzecznych, wilgotne łąki z fragmentami ugorów, zadrzewienia i szpalery drzew 
występujące pośród łąk i stawy. W siedliskach leśnych bytują między innymi różne gatunki 
dzięciołów, sikor, kowalik, szpak, kos, rudzik, słowik rdzawy, turkawka, kukułka, pierwiosnek, 
piecuszek, zięba, kulczyk. W środowisku łąkowym bytują między innymi: czajka, derkacz, świergotek 
łąkowy, pliszka żółta, skowronek, pokląskwa, trzciniak, potrzos. W sąsiedztwie stawów gniazduje 
perkoz, łabędź niemy, krzyżówka, błotniak stawowy, wodnik, łyska. W regionie występuje także 
wiele ssaków, wśród nich: sarna, jeleń, dzik, zając, tchórz, łasica, kuna, wiewiórka. W dolinach 
rzecznych coraz częściej spotykana jest wydra. Bóbr, największy europejski gryzoń, dzięki 
reintrodukcji zainicjowanej w latach 80. XX w. w dolinie Odry powyżej Wrocławia, spontanicznie 
powraca na obszar przedsudecki. Pojawił się już w środkowym biegu rzeki Oławy i w jej dopływach. 
Jego obecność w rzece Krynce jest bardzo prawdopodobna (Stajszczyk, 2013).
Ciekawe walory przyrodnicze i krajobrazowe przyczyniły się do utworzenia na terenie Wzgórz 
Niemczańsko-Strzelińskich wielu form ochrony przyrody, w tym obszaru chronionego krajobrazu 
Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Wzgórza Strzelińskie 
i rezerwatów przyrody: Muszkowicki Las Bukowy i Skałki Stoleckie. Wyodrębniono tu również 
obszary Natura 2000.
W roku 2006 opracowano dokumentację przyrodniczą dla projektowanego Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego „Dolina Krynki” obejmującego 14-kilometrowy odcinek rzeki Krynki od polderu 
zalewowego w Przewornie po jej ujście do Oławy w okolicy Krzepic wraz z otaczającą go 
roślinnością. Najcenniejsze w tym rejonie są lasy grądowe i łęgowe, a wśród nich na szczególną 
uwagę zasługuje starodrzew dębowy. Ciekawostką jest kwitnący jesienią zimowit, a szczególną 
atrakcją wiosenną - bardzo duża, nieczęsto spotykana, ilość przebiśniegów (Nawara i in., 2006).  
Ze względu na trudności w jego zatwierdzeniu gmina Strzelin północną cześć doliny tej rzeki objęła 
w 2010 roku ochroną w ramach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wzgórza Strzelińskie” 
(Jawecki 2011). 
W styczniu 2011 dolina Krynki od Kaszówki do ujścia, o powierzchni 486,3 ha, objęta została 
obszarem Natura 2000 (kod PLH020098) o nazwie „Karszówek”. Obszar ten jest istotny dla 
zachowania dużych populacji trzech gatunków motyli: modraszka nausitous, modraszka teleius  
i czerwończyka nieparka. Obszar obejmuje też jedno z liczniejszych w regionie stanowisk pachnicy 
dębowej. Na terenie tym odnotowano także występowanie 4 siedlisk wymienionych w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z czego największe znaczenie mają zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
(6410) oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0). Gospodarka leśna nie była do tej pory 
zbyt intensywna, stąd bardzo dobrze zachowane są starodrzewia z dużą liczbą okazałych drzew. 
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Prawie 15% obszaru stanowią ekstensywnie użytkowane wilgotne lub podmokłe łąki. Znajdują 
się tutaj ważne z europejskiego punktu widzenia typy siedlisk przyrodniczych, w tym siedliska 
priorytetowe. Można do nich zaliczyć: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane ekstensywnie, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-jesionowe.
W dolinie Wojsławickiego Potoku, będącego prawym dopływem Ślęzy, w malowniczej kotlinie, na 
północnych stokach Wzgórz Dębowych na wysokości 213−320 m n.p.m. położone jest Arboretum 
w Wojsławicach. Powierzchnia Arboretum wynosi 62 ha, w tym 5 ha zabytkowego parku, któ-
rego początki powstania sięgają roku 1811. Dziś jest to filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego dostępna dla zwiedzających od końca kwietnia do początków października. Spe-
cjalizacją Arboretum są rośliny z rodziny wrzosowatych oraz drzewa i krzewy niemrozoodporne 
w innych częściach kraju. Posiada ono trzy Kolekcje Narodowe czyli najbogatsze, odpowiednio 
udokumentowane, wzorcowo oznaczone i prowadzone przez specjalistów systematyczne kolekcje 
roślinne. Są to różaneczniki rasy łużyckiej, tzw. odmiany Seidla w tym ponad 100 letnie, liliowce 
oraz bukszpany.

4. Możliwości wykorzystania dolin rzecznych Wzgórz Niemczańsko- 
 Strzelińskich jako atrakcji turystycznej

Walory przyrodnicze i krajobrazowe są niewątpliwym wyróżnikiem terenu dolin rzecznych na 
obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Stwarzają one możliwości do rozwoju różnych form 
turystyki wypoczynkowej, krajoznawczej i kwalifikowanej. Naturalnymi terenami wypoczynku są 
tutaj lasy. Jednak lasy na siedliskach wilgotnych porastających doliny rzeczne, charakteryzują się 
bogatym składem gatunkowym i urozmaiconym podszytem i nie są atrakcyjne do pieszych wędró-
wek. Jedynie niektóre szlaki turystyczne i to na niewielkich odcinkach przebiegają wzdłuż dolin 
rzecznych. Do najładniejszych widokowo odcinków należy niewątpliwie żółty szlak biegnący do-
liną Piekielnego Potoku oraz niebieski szlak w Muszkowickim Lesie Bukowym. Dolina Piekielnego 
Potoku położona jest w obrębie Wzgórz Gumińskich w okolicy miejscowości Gilów, ok. 2,5 km na 
zachód od Niemczy, przy drodze prowadzącej do Dzierżoniowa. Jest to długa przełomowa dolina 
porośnięta lasem mieszanym, ciągnąca się na długości kilku kilometrów w kierunku północno-za-
chodnim. Skalisty wąwóz nazywany Piekiełkiem lub Czarcim Wąwozem został wyżłobiony przez 
płynący potok. 

Rys.2. Odsłonięcia gnejsów i mylonitów w dolinie Piekielnego Potoku
Fig.2. Gneisses and mylonites outcrops in the Hell Creek valley .

Z myślą o turystach przygotowano tam ścieżkę przyrodniczo-archeologiczną o długości ok. 2 km 
z punktami widokowymi. Jednak sam szlak turystyczny przebiegający doliną Piekielnego Potoku 
jest w złym stanie technicznym (m.in. powalone drzew, złe oznakowanie i bardzo zły stan ścieżek). 
Dodatkowo nieudostępniona jest najciekawsza część przełomu tego potoku z imponującymi 
odsłonięciami skał. Wynika to ze zmiany przebiegu żółtego szlaku, który początkowo przebiegał 
przez cały wąwóz, a obecnie udostępniony jest jedynie jego końcowy odcinek. 
Interesująca turystycznie, przez którą biegną ścieżki, jest również Dolina Siedmiu Stawów zwana 
też Uroczyskiem Siedmiu Stawów. Jest to dolina lewego dopływu Piekielnego Potoku ciągnąca się 
pomiędzy Golą a Jasinem. Wzdłuż potoku rosną zagajniki i lasy łęgowe, w których znajduje się 
szereg niewielkich stawów (Słownik Geografii…, 2008). 
Ostatnio w ramach projektu „NATUROWE trasy pieszo-rowerowe – NATURA łączy samorządy” 
realizowanego przez Powiat Strzeliński wspólnie z gminami Strzelin, Kondratowice, Przeworno, 
Wiązów oraz Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Henryków wytyczono pieszo-rowerowe szlaki 
między innymi w dolinie Krynki w zasięgu obszaru Natura 2000 „Karszówek”. Dużą wartością tego 
projektu jest właśnie turystyczne zagospodarowanie i udostępnienie tego tak cennego przyrodniczo 
odcinka doliny Krynki oraz połączenie go ze szlakami biegnącymi po Wzgórzach Strzelińskich. 
Niewątpliwie w celu podniesienia atrakcyjności terenów dolin rzecznych konieczne jest wytyczenie 
i stworzenie oraz właściwe oznakowanie kolejnych szlaków pieszych i rowerowych. Należy też 
uwzględnić możliwość uprawiania turystyki konnej. Tylko w takim przypadku te formy aktywności 
będą mogły wspierać inne formy rekreacji i wypoczynku na obszarze dolin rzecznych.
Stosunkowo duża ilość gatunków ptaków lęgowych stwarza szansę na rozwój turystyki 
krajoznawczej, nastawionej na obserwacje ornitologiczne. Wyznaczenie miejsc obserwacji  
w dolinie Krynki szczególnie w okolicy zbiornika w Przewornie, czy obszaru „Karszówek” daje duże 
możliwości przyciągnięcia ornitologów ale również rozwoju tzw. birdwatchingu i powiązania z nią 
turystyki edukacyjnej. W dolinie Oławy terenem perspektywicznym może być Muszkowicki Las 
Bukowy i park w Henrykowie. Obserwacje takie prowadzić można również na wszystkich większych 
zbiornikach wodnych oraz w zadrzewionych i zakrzewionych dolinach rzecznych. 
Ważnym walorem stwarzającym możliwości wypoczynku są zbiorniki wodne i stawy zlokalizowane 
w rejonie dolin rzecznych. Na przykład w Białym Kościele, nad brzegami zbiorników wodnych, 
zasilanych wodami rzeki Pogródki zlokalizowano ośrodek wypoczynkowy, który w okresie letnim 
ściąga rzesze turystów. Turystycznie zagospodarowany jest również zbiornik „Krzywula” pod 
Łagiewnikami. Popularnym kąpieliskiem z piaszczystymi i trawiastymi plażami jest Trzcinowy Staw 
koło Sieniawki.
Środowisko przyrodnicze stwarza również duże możliwości dla amatorów wędkarstwa. Wody 
rzeki Ślęzy i Oławy oraz ich dopływów na całej długości zakwalifikowane są przez Polski Związek 
Wędkarski do rzek nizinnych. Wprawdzie górny bieg Ślęzy, do Niemczy, zachował charakter dolnej 
krainy pstrąga, z niewielkim co prawda udziałem żwirowo-kamienistego dna, jednak żyją w nim 
tylko gatunki towarzyszące pstrągowi – strzeble potokowe i ślizy. W środkowym i dolnym biegu 
rzeka jest zbliżona charakterem do krainy brzany, jednak z uwagi na niewielką szerokość i głębokość 
koryta nie występuje w niej gatunek przewodni tej krainy (brzana), stosunkowo liczne są natomiast 
inne reofilne karpiowate – kleń i jelec. W środkowym oraz dolnym biegu ma natomiast dogodne 
warunki od odrostu narybku certy. Ryba ta występuje na obszarze województwa dolnośląskiego 
tylko w tym lewym dopływie Odry (Błachuta i in. 2006). W górnym biegu Oławy, fizjograficznie 
odpowiadającemu krainie lipienia występują tylko ślizy i strzeble potokowe. W środkowym 
dochodzą do nich karpiowate reofilne, których liczebność zwiększa się od ujścia dopływu Krynki. 
Oława powyżej Ziębic ma stosunkowo duże spadki, ale z uwagi na niewielki przepływ nawet  
w górnym biegu odcinki o dnie kamienistym są nieliczne, a tam gdzie dno jest kamieniste, przy 
średnich i niskich stanach wody kamienie są przykryte cienką warstwą osadów drobnoziarnistych, 
dyskwalifikując rzekę jako potencjalne tarlisko dla łososiowatych. Pstrągi potokowe zachowały się 
tylko w jednym dopływie Oławy – w Muszkowickim Potoku (Złotniku), płynącym przez rezerwat 
przyrody „Muszkowicki Las Bukowy”. Również w Krynce obecnie znowu są dogodne warunki dla 
życia pstrągów. Aktualnie ichtiofaunę tej rzeki tworzą śliz i jelec, którym towarzyszą nieliczne 
kiełbie, klenie i szczupaki. Główne czynniki pogarszające warunki życia ryb w rzekach na obszarze 
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Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich to niedostateczna jakość wody, uregulowanie biegu oraz 
przeszkody, utrudniające migracje tarłowe reofilnych karpiowatych z Odry (Błachuta i in. 2006).
Na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich wędkować można również na licznych zbiornikach 
należących do PZW, jednak wymaga to posiadania odpowiednich uprawnień. Do najbardziej zna-
nych należą zbiorniki w Białym Kościele, zbiornik „Łagiewniki” Alternatywą jest korzystanie z oferty 
łowisk specjalnych i komercyjnych. Znajdują się one między innymi w Ligocie Małej, Niemczy-Jasinku,  
Jaszkotlu, Sarbach, Kaszówce i Grądach oraz na zbiorniku „Nowaki”. Do 1991 roku na zbiorniku 
„Nowaki” prowadzono intensywną gospodarkę rybną, połączoną z odłowem ryb przy całkowitym 
lub częściowym opróżnianiu zbiornika. Obecnie prowadzona jest hodowla ryb w celach wędkar-
skich, bez opróżniania zbiornika. Jest tu zorganizowane znane łowisko karpiowe. Wypoczynek nad 
stawem z możliwością wędkowania oferują również gospodarstwa agroturystyczne m.in. w Stra-
chowie i Karnkowie. 
Aktywnością turystyczną związaną z rzekami jest organizacja spływów kajakowych. Głównym 
czynnikiem warunkującym możliwość organizacji spływów kajakowych jest wielkość przepływów 
rzecznych. W tabeli 2 zestawiono średnie wieloletnie wartości przepływów rzek obserwowanych 
w ramach sieci IMGW. Z zestawienia tego wynika, że rzeki na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strze-
lińskich są mało zasobne w wodę. Na stałe trasy dla spływów kajakowych nadają się odcinki rzek 
- Ślęzy od Jordanowa, i Oławy od okolic Wiązowa. Wprawdzie podejmowane są próby spływania 
tymi rzekami w górnych ich odcinkach, jednak tylko przy wysokich stanach podczas wiosennych 
roztopów oraz po opadach deszczu. Na przykład opisywana na stronach internetowych portalu 
poświęconym kajakarstwu (kajak.org.pl/splywww/szlak111) spływ po rzece Krynce zalecany jest 
przy stanie wody w tej rzece na poziomie 133 cm, na wodowskazie w Przewornie, co odpowiada 
przepływowi około 2,2 m3/s, a więc trzykrotnie wyższemu niż wartość średnia dla tej rzeki. Jednak 
przepływy takie średnio występują jedynie przez dwa tygodnie w ciągu roku. Przy niższym po-
ziomie wody może być problem z „bezbolesnym” przepłynięciem przez liczne żwirowe przemiały  
w środkowym odcinku rzeki. Spływ kajakiem na odcinku z Przeworna do Krzepic zajmuje około 5 
godzin, gdzie do pokonania jest około 16 km. Jak wynika z opisu spływ jest bardzo wygodny albo-
wiem wszystkie progi i zwałki pokonuje się bez wysiadania z kajaka.

Tabela 2. Średnie wartości przepływów głównych rzek obszaru (dane IMGW)
Table 2. Average values of flows of major rivers in the area

Rzeka Profil Okres Średni przepływ SSQ 
[m3/s]

Ślęża Białobrzezie 1966-2005 0,528

Oława Zborowice 1977-1991 1,870

Krynka Przeworno 1961-1989 0,744

Doliny rzeczne związane są z erozyjną działalnością rzek. Ponieważ na obszarze Wzgórz Niemczańsko 
-Strzelińskich twarde skały krystaliczne często występują na powierzchni lub pod niewielkiej 
miąższości pokrywą utworów kenozoicznych, więc rzeki często wcinają się w te utwory. Stąd  
w wielu miejscach, szczególnie w górnych odcinkach dno i brzegi rzek są skaliste, a rzeki tworzą 
malownicze przełomy, które w wielu miejscach są znaczącymi atrakcjami turystycznymi. Takim 
najbardziej spektakularnym przełomem jest przełom Piekielnego Potoku o stromych skarpach,  
w których odsłaniają się licznie skałki. Skałki te są ciekawe nie tylko widokowo ale również pod 
względem geologicznym albowiem można tam zaobserwować stopniowe przejście gnejsów  
w mylonity poprzez szereg odmian pośrednich, różniących się stopniem zaawansowania mylonity-
zacji (Mazur, Puziewicz 1995). W dolinie Szklarki na styku Wzgórz Gumińskich, Dębowych i Szklar-
skich leży uzdrowisko Przerzeczyn-Zdrój ze swoimi leczniczymi wodami mineralnymi (siarczkowe,  

radoczynne i żelaziste) unikalnymi w składzie nie tylko w skali Polski, ale też na skalę Europy  
(Soroczyńska, 2011). Niecałe 100 m w górę rzeki od centrum znajduje się malowniczy przełom 
rzeki Szklarki w postaci skalistego kanionu, u wylotu którego znajdują się kaskady, gdzie różnica po-
ziomów wody wynosi 2 m. Jest to jedyny wodospad na Przedgórzu Sudeckim. Do miejsca tego pro-
wadzi wygodny chodnik zakończony dwoma tarasami. Jednak widoczny jest jedynie najokazalszy 
fragment wodospadu. Brak jest możliwości dojścia i podziwiania dalszej jego początkowej części. 

Rys. 3. Wodospad w uzdrowisku w Przerzeczynie Zdrój (część udostępniona (A) i nieudostępniona (B) turystycznie)
Fig. 3. Waterfall in a spa town in Przerzeczyn Zdrój (part available (A) and not available for tourists (B))

Interesujące skałki odsłaniają się również w dolinie potoku Zuzanka koło Skalic w sąsiedztwie  
zielonego szlaku turystycznego. Skalickie Skałki budują gnejsy sillimanitowe (tzw. gnejsy z Nowolesia),  
pegmatyty oraz granity. Z tego względu w odsłonięciu można obserwować relacje między skałami 
metamorficznymi i magmowymi. Stanowią one ciąg luźno rozrzuconych skałek na przestrzeni ok. 
600 m, mają do kilku metrów wysokości. Część jest pozostałością po wyrobiskach kamieniołomów, 
część ma charakter naturalny. Skalickie Skałki to unikatowy walor przyrody nieożywionej. Ze względu  
na zapisaną w skałach historię waryscyjskiego metamorfizmu i migmatyzacji są jedną z najcenniej-
szych atrakcji geoturystycznych tego regionu. (Szuszkiewicz i in. 2012).
Rzeki biorą swój początek od źródeł, a więc od miejsc, gdzie wody podziemne wydostają się na 
powierzchnię terenu. Źródła są więc ostatnim ogniwem dla wód podziemnych i jednocześnie 
pierwszym dla wód powierzchniowych. Stanowią wobec tego ważny element krajobrazu. Miejsca 
takie już w starożytności czczono jako żywą istotę i w naturze swej boską. Dlatego właściwie zago-
spodarowane mogą być dużą atrakcją turystyczną. Źródła rzeki Oławy i Krynki wypływają na po-
łudniowych stokach Wzgórz Strzelińskich w okolicach miejscowości Lipniki wśród pól uprawnych. 
W ramach różnych akcji mających na celu m.in. ochronę naturalnych zasobów wodnych, promocji 
rzek w lokalnym środowisku organizowane są akcje, najczęściej skierowane do dzieci i młodzieży, 
mające na celu wyprawy do źródeł rzek. W ramach takich działań w 2003 roku dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Oławie postawiły tablicę informacyjną u źródła rzeki Oławy. W 2011 roku dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnikach postawiły 
nową tablicę na miejscu zniszczonej wcześniejszej. 
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Rys. 4. Źródło rzeki Oławy
Fig. 4. Source of the Oława River

Również u źródeł Ślęzy staraniami Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich w ramach 
Ścieżki Dydaktycznej po Przedgórzu Sudeckim postawiono jesienią 2005 r. tablicę informacyjną  
w okolicach Rakowic. Według map (topograficznych, geologicznych, turystycznych), Ślęza wypływa 
pomiędzy Bobolicami a Kolonią Bobolice, na północno-zachodnim stoku Cierniowej Kopy. Przy 
Kolonii Bobolice nie ma jednego wyraźnego, wydajnego źródła, a jedynie wysięki w dolinkach, które  
w wyższych częściach są okresowo suche, zaś niżej pojawiają się w nich stopniowo wzbierające 
strumyki. Potoki te zbiegają się w zalesionej dolinie powyżej Rakowic, przyjmując także dopływy 
spływające ze Wzgórz Szklarskich. Najdłuższy, a więc uznawany za główny, jest najbardziej 
południowy ciek, a miejscem, gdzie widać już zwykle strumień jest przepust na szosie Bobolice 
– Ciepłowody, ok. 1 km za Bobolicami, położony na wysokości ok. 342 m. Dolinki źródliskowych 
potoków Ślęzy są bardzo malownicze – kręte, głęboko wcięte, zalesione. W wielu miejscach  
w dolinach tych znajdują się niewielkie odsłonięcia litych skał podłoża Podmokły teren powyżej 
Rakowic, gdzie łączą się źródliskowe potoki, był zwany w gwarze śląskiej „kalesche”, czyli po polsku 
„kałuża”. Nazwa ta przetrwała od najdawniejszych, piastowskich czasów aż do 1945 r. Wkrótce 
po wojnie przysiółek Kolonia Bobolice nosił nazwę Kałuża (Dudziak i in., @:www.skps.wroclaw.
pl/3_sudety/32_biblioteka/bibllioteka30.pdf, 01.06.2014). Jednak nie zawsze przyjmowano taką 
lokalizację źródeł Ślęzy. Niektóre opracowania hydrologiczne przyjmują za początek Ślęzy zupełnie 
inny ciek – potok wypływający spod Kluczowskiej Góry i płynący przez Ligotę Małą i Przerzeczyn 
Zdrój. Kłopoty z lokalizacją źródła mają już zresztą całkiem długą historię – w XVIII w., na mapie 
Atlasu Homanna, lokalizowano je na południe od Sulisławic. Również J. G. Knie w swym Opisaniu 
Śląska... z 1830 r. napisał, że źródło rzeki Lohe (tak brzmiała niemiecka nazwa Ślęzy) tryska na 
ziemiach majątku Sulisławice, koło przysiółka Neu Zülzendorf. Oznacza to, że wówczas za początek 
Ślęzy brano jeszcze inny strumień – dzisiejszą Sulisławkę. Tak też opisywano Ślęzę na późniejszych 
niemieckich mapach topograficznych (Dudziak i in. 2005).
Niewątpliwie poza samymi tablicami miejsca wypływu tak ważnych dla Dolnego Śląska rzek 
powinny być starannie zagospodarowane turystycznie, tak, jak to się robi w wielu krajach  
z ważnymi rzekami. Dobrym przykładem jest zagospodarowanie źródeł wszystkich większych 
rzek wypływających w Sudetach po czeskiej stronie - np. źródeł Łaby, Morawy czy Odry. Ciekawie 
wyeksponowane źródła cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród okolicznej ludności 

jak i turystów o czym świadczy wzmożony ruch do źródło Cyryla niedaleko Ziębic. W pobliżu źródeł 
głównych rzek Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich należałoby zbudować parkingi dla samochodów 
i ścieżki dojściowe do źródeł. Same źródło powinno zostać obudowane a w pobliżu należałoby 
zbudować wiaty turystyczne. W przypadku źródeł Ślęzy trzeba zagospodarować wszystkie 
przyjmowane historycznie początki tej rzeki.
Atrakcyjne turystycznie mogłyby być ciepłe wody w dolinie Małej Ślęzy i jej lewostronnego dopływu 
na obszarze Ciepłowodów. Miejscowość Ciepłowody i jej okolice już w okresie średniowiecza były 
kojarzone z wodami termalnymi, o czym świadczy nazwa tej wsi, która pochodzi z XIII wieku. 
Również dziewiętnastowieczne niemieckie prace naukowe opisywały źródła termalne występujące 
w Ciepłowodach (Weigel, 1806). Starsza literatura podaje, że do Małej Ślęży w Ciepłowodach 
(obecnie rejon po dawnym PGR) dopływa lewostronny ciek, który za czasów słowiańskich nosił 
nazwę Ciepła Woda (Barbacki i in., 1996). Opracowane prognozy i badania rekonesansowe 
(Barbacki i in. 1996, Olichwer, Tarka 2005) wskazują na możliwość występowania ciepłych wód 
podziemnych na niewielkiej głębokości. Ujęcie ich byłoby niewątpliwie znaczącym walorem 
uatrakcyjniającym Ciepłowody i ten odcinek doliny Małej Ślęzy.
Dwie główne rzeki regionu, Ślęza i Oława, oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych posiadają 
również istotne znaczenie w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska. Od Ślęzy wywodzi się nazwa 
jednego z plemion słowiańskich Ślężan. Po raz pierwszy nazwę plemienia zapisano ok. 843 r.  
w tekście tzw. Geografa Bawarskiego w wersji Sleenzane. Ponieważ Ślężanie okazali się 
najsilniejszym z okolicznych plemion, od nich przyjęła nazwę kraina, którą pierwotnie zwano Śląsko, 
później zaś Śląsk. Nazwa rzeki była wymieniana również w bulli papieża Hadriana IV z 1155 r. jako 
Sclenza, potem w 1208 r. jako Zlenze, Zlenzam, Natomiast Oława i Krynka stanowiła już w pierwszej 
połowie X w. ważny trakt, którym tratwami spławiano kamień budowlany na zaspokojenie potrzeb 
Wrocławia (Sachanbiński, Kaźmierczyk, 1988). Oprócz wspomnianego spławiania kamienia rzeki 
na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich nigdy nie odgrywały istotnej roli transportowej, 
jednak odegrały ważną rolę w rozwoju osadnictwa. Dolinami głównych rzek przebiegały ważne 
trakty handlowe. Miasta i wsie rozłożone na ich brzegach są bardzo stare i bogate w zabytki, w tym 
archeologiczne. Jednym z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w dolinach rzecznych 
na tym obszarze i udostępnionych turystycznie, są pozostałości na powierzchni ponad 4 ha grodu 
państwa wielkomorawskiego z IX-X w. zlokalizowane na wzniesieniu w dolinie Piekielnego Potoku 
w okolicach Gilowa. W dolinie Oławy zlokalizowana jest pocysterski kompleks klasztorny słynący 
z Księgi Henrykowskiej, w której zapisano pierwsze zdanie w języku polskim. Jest on jednym  
z najokazalszych i najpiękniejszych założeń barokowych na Śląsku.
W ciągu wieków człowiek starał się ujarzmiać rzeki i wykorzystywać do swoich celów. W dolinach 
rzecznych powstawały stawy hodowlane. Na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzeliński znane są 
pozostałości po kompleksach stawów, wspomniane już wcześniej, w rejonie Henrykowa oraz  
w okolicach Żeleźnika. Pozostałością po kompleksie tamtejszych stawów jest malowniczy staw 
położony w lesie w okolicach Kaszówki w dolinie Rożnowskiego Rowu, w pobliżu którego przebiega 
wyznaczona ścieżka w ramach projektu „NATUROWE trasy pieszo-rowerowe – NATURA łączy 
samorządy”. Jednak w sąsiadujących lasach znaleźć można jeszcze dziś szereg pozostałości po tamtym 
kompleksie w postaci grobli i zastawek piętrzących wodę. W celu regulacji stosunków wodnych,  
a także wykorzystania energii rzek budowano młynówki dostarczające wodę do napędzania m.in. 
kół młyńskich, tartaków. Młyny istniały praktycznie we wszystkich miejscowościach lokowanych 
wzdłuż biegu rzek, a jak w przypadku rzeki Krynki długość kanałów stanowiła ponad 70% długości 
współczesnego koryta tej rzeki (Parzóch, Solarska, 2008). Współcześnie jednak infrastruktura  
ta jest prawie całkowicie zniszczona i jedynie w niewielu miejscach można zobaczyć jej pozostałości. 
Czynne młyny zamienione na elektryczne znajdują się m.in. w Przewornie i Białym Kościele. 
Pozostałości młynów znajduję się również m.in. w Niemczy, Karszówku, czy Sarbach (obecnie 
budynek mieszkalny). Jednak w tym przypadku większą wartość turystyczną przedstawiają miejsca 
związane z lokalnymi legendami, jak ma to miejsce w przypadku Diabelskiego Młyna w Pogrodzie 
w dolinie rzeki Pogródki, w którym to diabeł po nocach mąkę mielił. Wprawdzie obecny budynek, 
po kolejnych odbudowach i zmianie sposobu jego użytkowania w niczym nie przypomina obiektu 
zabytkowego jednak w pobliżu zachowały się ślady dawnego systemu zastaw spiętrzających wody 
potoku. 

13



Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

125124

5. Podsumowanie

Niewątpliwie doliny rzeczne na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich stwarzają duże moż-
liwości dla rozwoju turystyki. Walory przyrodnicze dolin rzecznych stanowią istotny potencjał dla 
turystyki rekreacyjnej, poznawczej jak i specjalistycznej. W opisywanym terenie znajdują się cenne 
gatunki fauny i flory, w tym wiele chronionych. Na uwagę zasługują również walory przyrody nie-
ożywionej, np. obszary źródliskowe, przełomy, kompleksy skalne. W regionie występują potencjal-
ne warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej czy wędkarstwa. Jednak w dalszym 
ciągu wiele do życzenia pozostawia poziom zagospodarowania turystycznego tego obszaru. 
Przykłady z innych regionów Polski i Europy dowodzą, że dzięki stworzeniu odpowiedniej infra-
struktury i obudowy turystyczno-edukacyjnej, nawet z mało znaczącej atrakcji turystycznej można 
stworzyć miejsce, do którego będą ściągały rzesze turystów. Ciekawym przykładem zagospoda-
rowania turystycznego doliny rzecznej jest rzeka Ems w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi zago-
spodarowali turystycznie całą rzekę od źródeł po ujście. Na uwagę zasługuje ścieżka rowerowa 
EmsRadweg, która została wytyczona na długości 375 km. Punkt początkowy wyznacza Centrum 
Informacji Ems Quellen/Ems Radweg, znajdujący się przy źródle rzeki Ems, a szlak kończy się  
w Emden, gdzie rzeka uchodzi do Morza Północnego. Przejazd tą ścieżką rowerową pozwala na 
poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych różnych regionów rozciągających się wzdłuż rze-
ki Ems, umożliwia obserwację zmian jakie zachodzą w biegu rzeki, kiedy to z wąskiego strumie-
nia Ems przekształca się w szeroką rzekę. Na całej długości szlaku towarzyszy mu odpowiednia 
baza gastronomiczno-noclegowa. Oferta turystyczna została wzbogacona także w miejsca gdzie 
prowadzone są zajęcia edukacyjne związane z zjawiskami, które można zaobserwować w dolinie 
rzecznej. W pobliżu źródła rzeki Ems, w Centrum Informacyjnym przygotowana została wystawa, 
która prezentuje różne aspekty historyczne, przyrodnicze i kulturowe związane z tym regionem.  
W Centrum Informacji nad bezpieczeństwem ekspozycji czuwa jedynie odpowiednio zaprojekto-
wany system monitoringu.

Rys. 5 Budynek Centrum Informacyjnego źródeł rzeki Ems i ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ems (A) oraz model hydrauliczny 
źródeł rzeki Ems w Centrum Informacyjnym (B)
Fig. 5. Building of  Information Centre of the river Ems springs and the bike path along the river Ems (A) and hydraulic model of 
the river Ems springs in the Information Center (B)

W Polsce w ramach projektu „Bug – rajem dla turysty” planuje się zagospodarowanie turystyczne 
rzeki Bug na terenie gmin: Drohiczyn, Siemiatycze, Mielnik, Sarnaki, Korczew, Perlejewo, Konstan-
tynów. Częściej uatrakcyjnia się turystycznie rzeki i ich doliny w obszarach miejskich. Powszechnie 
znane są miejskie plaże nadrzeczne oraz wykorzystanie nabrzeży do celów handlowo-usługowych 
czy turystyki wodnej. Za przykład mogą posłużyć takie miasta jak Wrocław czy Malbork, który prze-
budowuje swoje bulwary nad Nogatem. Innym przykładem wykorzystania turystycznego doliny 
rzecznej jest zagospodarowanie wąwozów rzeki Skorynia i jej dopływu w miejscowości Twardogóra.  
Odpowiednio przygotowana trasa wzbogacona o miejsca wypoczynku (wiaty, miejsca na ognisko, 

place zabaw) stanowi atrakcję turystyczną miasta, chętnie wykorzystywaną przez mieszkańców. 
Nie zapomniano tam również o aspekcie edukacyjnym, trasy są opatrzone tablicami informacyjny-
mi na temat zjawisk przyrodniczych możliwych do zaobserwowania.

Rys. 6. Przykład zagospodarowania źródłowego odcinka doliny rzecznej w Twardogórze (rzeka Skorynia)
Fig. 6. Example of development the source area of the river Skorynia in Twardogóra.

Zagospodarowanie dolin rzecznych na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich w kierunku 
chociażby turystyki pieszej i rowerowej, w postaci wytyczenia szlaków wzdłuż dolin, pozwoliłoby  
na rozwój innych form turystyki i rekreacji. Rzeki regionu stanowią dobrą bazę do uprawiania 
wędkarstwa, birdwatchingu, czy turystyki edukacyjnej nastawionej na aspekty ekologiczne i histo-
ryczne. Należy również zaplanować utworzenie punktów węzłowych umożliwiających skorzysta-
nie z innych szlaków poprzez system dróg łącznikowych prowadzących do atrakcji przyrodniczych,  
kulturowych czy historycznych regionu. W aspekcie geoturystycznym, najwięcej uwagi poświęca 
się zarówno czynnym jak i nieczynnym kamieniołomom i podejmowane są próby ich udostępnienia 
szerszemu gronu odbiorców. Natomiast mniejsze obiekty, zlokalizowane między innymi w dnach 
dolin rzecznych, nie zawsze mniej wartościowe, pozostają poza kręgiem zainteresowań i działań 
geoturystycznych. Często wręcz obszary te ze względu na trudności w udostępnieniu i utrzymanie 
na należytym poziomie turystycznym wyłączane są z możliwości eksploracji poprzez przenosze-
nie przebiegających nimi szlaków turystycznych na pobliskie drogi asfaltowe. Przypadki takiego 
ograniczenia dostępu występują m.in. do wąwozu Piekielnego Potoku i do doliny potoku Kaczka  
k. Przeworna. Z tego względu cenną inicjatywą jest udostępnienie dla turystyki pieszej i rowerowej 
doliny rzeki Krynki na odcinku od Kaszówki do ujścia.
Jednak przykładem zagospodarowania rzeki Ems niezbędne jest poza samym wyznaczaniem szla-
ków w dolinach rzecznych na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich dla różnych sposobów 
aktywności wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną (m.in. poprawa stanu na-
wierzchni, budowa oprawy informacyjnej). Inwestycje w infrastrukturę nie mogą pozostać bez 
wsparcia w miękkie aspekty działań turystycznych. Ścieżki i punkty obserwacyjne nie będą w pełni 
wykorzystywane bez wsparcia organizacji turystycznej organizującej w tych atrakcjach cyklicznych 
imprez turystycznych, edukacyjnych, kulturalnych. 
Do najważniejszych działań pozwalających na rozwój turystyki w dolinach rzecznych na obszarze 
Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, poza budową szlaków z odpowiednią infrastrukturą techniczną, 
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 należy zaliczyć właściwe i kompleksowe udostępnienie oraz wyeksponowanie największych 
atrakcji turystycznych takich jak obiekty przyrody nieożywionej (m.in. wąwóz Piekielnego Poto-
ku, wodospad Szklarki, odsłonięcia skalne w Skalicach, źródła), przyrody ożywionej (flora i fau-
na, arboretum w Wojsławicach) oraz obiektów kulturowych (m.in. grodzisko w Gilowie, Klasztor 
Księgi Henrykowskie, zabytki Niemczy, Ziębic, Strzelina) pozwalających turystom na zaplanowanie 
interesującego i dłuższego pobytu. Działania te powinny być połączone z promocją bazy nocle-
gowej i gastronomicznej regionu. Wymagają one współpracy samorządów, lokalnych organizacji 
 turystycznych, przedsiębiorców z branży turystycznej, gastronomicznej i towarzyszącej. Możliwość 
nawiązania takiej współpracy daje między innymi formuła geoparku promowana przez Stowarzy-
szenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. 

Bibliografia

Barbacki A., Bujakowski W., Hołojuch G., Prognoza techniczno-ekonomiczna możliwości wykorzystania wód 
geotermalnych w obszarze Gminy Ciepłowody – etap I, PAN Kraków, 1996.

Błachuta J., Jankowski W., Okińczyc M., Poprawski L., Świerkosz L., Środowiskowe uwarunkowania realizacji 
programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim - prognoza - GEONET, Wrocław, 2006, 
(Maszynopis)

Dudziak T., Kurpiewska I.,, Kurpiewski M.,, Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ścieżka Dydaktyczna po 
Przedgórzu Sudeckim („Szlak SKPS”), [online], [dostęp 01.06.2014] dostępny w Internecie na stronie  
http://www.skps.wroclaw.pl/3_sudety/32_biblioteka/bibllioteka30.pdf

Jawecki B., Mazik M., Malczewska B, Ocena naturalności rzeki Oława na wybranym odcinku. Infrastruktura  
i ekologia terenów wiejskich. Nr 3/I/2013, 89-101 

Jawecki B., The process of creation and the values of the Wzgórza Strzelińskie Natural-Landscape Complex. 
Infrastructure and ecology of rural areas. 11/2011. s. 15-28. 

Mazur S., Puziewicz J., Mylonity strefy Niemczy. Ann. Soc. Geol. Polon. 64, 1995, 23-52
Nawara Z., Orłowska B., Sendecki P., Smolnicki K., Dokumentacja przyrodnicza projektowanego Zespołu 

Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Krynki”, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju - Pracownia ochrony 
przyrody i ekologii krajobrazu, Wrocław, 2006 (Maszynopis) 

Parzóch K., Solarska A., Antropogeniczna przebudowa den dolinnych Przedgórza. Sudeckiego na przykładzie 
Oławy i Krynki. Landform Analysis, Vol. 9, 2008, 314–318

Pancewicz A., Rola rzek w rozwoju przestrzennym historycznych miast nadrzecznych, [w:] Woda w przestrzeni 
przyrodniczej i kulturowej, red. U. Myga-Piątek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 2, Sosnowiec, 
2003, 275–285.

Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim, red. Drabiński A., Mokwa M., Radczuk L. 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Wrocław, 
2008, 

Program Ochrony i Zagospodarowania Wód Zlewni Rzek Ślęza i Oława. IMGW, Wrocław, 2003 (Maszynopis). 
Olichwer T., Tarka R., Warunki hydrogeologiczne w okolicach Ciepłowodów w aspekcie możliwości ujęcia wód 

termalnych. Współczesne Problemy Hydrogeologii XII, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 
2005, 833-838.

Sachanbiński M., Kaźmierczyk J., Eksploatacja surowców skalnych na Wzgórzach Strzelińskich we wczesnym 
średniowieczu, [w:] Surowce mineralne w pradziejach i we wczesnym średniowieczu Europy Środkowej, 
red. Gediga B., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Ossolineum, 1988, 157–172.

Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, tom 21 - Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie, 
red. Staffa M., Mazurski K. R., Czerwiński J., Pisarski G., Wydawnictwo I-BIS, Wrocław, 2008.

Soroczyńska A. 2011. Walory środowiskowe najmniejszego uzdrowiska w Polsce Przerzeczyn-Zdrój. 
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 10/2011: 133-144.

Stajszczyk M., Ostoja siedliskowa Wzgórza Strzelińskie. Zielona Planeta 3(108), 2013. 16-18.
Stajszczyk M., Kotwicki E., Ostrowski K., Awifauna Zbiornika Przeworno na Przedgórzu Sudeckim Przyroda 

Sudetów, t. 13, 2010, 203-213
Szuszkiewicz A., Madej S., Knapik R., Przegląd wybranych geostanowisk Wzgórz Strzelińskich pod kątem 

geoturystycznego zagospodarowania regionu, [w:] Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-
Strzelińskich, red. Tarka R., Moskwa K.. Ocean, Wrocław, 2012, 27-36.

Weigel J. A. V., Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums 
Schlesien, 10. Verseichnis der entdecten in Schlesien lebenden Tiere, Berlin, 1806.

Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowska B.: Charakterystyka stanu użytkowania małego zbiornika 
zaporowego Nowaki na Korzkwi. Rocznik Ochrona Środowiska, tom 12, 2010, 351-364.

Katarzyna Tokarczyk-Dorociak1

Bartosz Jawecki1

Jacek Major2

1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu, 
pl. Grunwaldzki 24 a, Wrocław

2Fundacja „Bazalt”, 
ul. Niepodległości 22, Strzegom

E KS P LOATAC JA S U ROWCÓW S K A L N YC H 
W KO N T E KŚ C I E Z RÓW N OWA ŻO N EG O 
ROZWOJ U W ZG Ó R Z N I E M C ZA Ń S KO-

ST R Z E L I Ń S K I C H

ExPLOITATION OF ROCK MATERIALS IN VIEW OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NIEMCZA – 

STRZELIN HILLS 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, eksploatacja surowców skalnych, ochrona środowiska
Streszczenie: Obszar Dolnego Śląska, w szczególności jego południowa część, obfituje w zasoby skalne i to one, 
w wielu gminach stanowią podstawę rozwoju gospodarczego. Eksploatacja surowców skalnych to także ważna 
gałąź gospodarki gmin położonych w granicach Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Wiąże się to z silną presją 
na środowisko przyrodnicze, a także wpływa na jakość życia mieszkańców. Ten wpływ jest zarówno pozytywny 
– poprzez tworzenie miejsc pracy, a także negatywny poprzez degradację środowiska (wprowadzanie do 
środowiska zanieczyszczeń, zwiększanie narażenia na hałas, zapylenie, negatywne oddziaływanie transportu 
wielkotonażowego, przeobrażanie i degradacja krajobrazu). Dla zachowania równowagi pomiędzy rozwojem 
gospodarczym i jakością środowiska (w kontekście ochrony zasobów przyrodniczych, ale także jakości życia 
mieszkańców)  istotne jest prowadzenie eksploatacji z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska 
(technologie powodujące mniejsze zapylenie, minimalizacja i ochrona przed zapyleniem, a także ochrona 
atrakcyjnych turystycznie i edukacyjnie odsłonięć skalnych). 

Keywords: sustainable development, exploitation of rock materials, environmental protection
Summary: The area of Lower Silesia, and in particular the southern part, is rich in rock materials, which in 
many municipalities are the basis economic development. Exploitation of rock materials is also an important 
branch of the economy of municipalities located within the Niemcza-Strzelin Hills. This is connected with strong 
pressure on the natural environment, and also affects the quality of life of residents. This impact is both positive 
- by creating jobs, as well as negative by the degradation of the environment (introduction of pollutants into 
the environment, increasing exposure to noise, dust, negative impacts of transport, transformation and 
degradation of the landscape). To maintain a balance between economic development and environmental 
quality (in terms of the protection of natural resources, but also the quality of life) is important to proceed 
with the operation of regard to environmental protection requirements (technologies that have reduced dust, 
minimizing and protection against dust, and protecting attractive tourist and educationally outcrops of rock).
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