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Żmija, rzekotka drzewna
i inni przedstawiciele świata
płazów, gadów i ssaków

Niejadowitym wężem jest zaskroniec,
którego poznajemy po dwóch żółtych
plamkach „za skroniami”; w słoneczne
dni zwłaszcza wiosenne zaskrońce
licznie wygrzewają się w słońcu
na drogach groblowych rezerwatu,
a przed zbliżającymi się ludźmi
(chociaż głuchy - wyczuwa świetnie
drgania gruntu) jako doskonały pływak,
szybko znika w toni wodnej stawów.

W Polsce żmija zygzakowata nie należy do rzadkich gadów, lecz
na ziemi raciborskiej jest jej skrajnie mało; na fotografii ciężarna
samica na krótko przed urodzeniem młodych; ten jedyny jadowity
gatunek węża krajowego podlega prawnej ochronie, a żeby wyśledzić
go w rezerwacie Łężczok trzeba mieć dużo czasu, cierpliwości oraz
szczęścia.

Rzekotkę

drzewną
najczęściej
obserwujemy w rezerwacie, gdy
jesienią poszukuje miejsca do
zimowania; w ciepły letni wieczór jej
silny, rzekoczący głos niesie się daleko
i niewielu ludzi łączy go z tak malutką
żabką...

U ropuchy szarej samiec jest zwykle mniejszy od samicy, co jest
charakterystyczne dla wszystkich naszych płazów z wyjątkiem
traszki.

W

maju, gdy obfita roślinność
pokryje łąki Łężczoka, rodzą się małe
sarnięta (koźlęta) doskonale ukryte
w wysokich trawach.
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Bywalcy
„ptasiego raju”

50 lat rezerwatu przyrody
przyrody ziemi raciborskiej

W pasie trzcin przybrzeżnych, w maju, gnieździ się gęś gęgawa,
Zimorodek

gnieździ
się
w norkach, wykopanych przez
siebie w skarpach nad wodami,
a pokarm zdobywa pod wodą,
gdyż jest wytrawnym nurkiem.

która jest ptakiem bardzo ostrożnym i trudno go zaobserwować;
biało upierzona forma tego gatunku została udomowiona i jest
hodowana jako gęś domowa.

Dostojne łabędzie nieme corocznie

wyprowadzają potomstwo na stawach
w Łężczoku; warto obserwować te
ptaki wczesną wiosną, gdy samce
walczą zaciekle z konkurentami
o miejsce do gniazdowania i obszar
stawu wystarczający do wyżywienia
rodziny.

Krogulec jest ptakiem żywiącym się mięsem małych ptaków, które łapie
w locie i manewruje przy tym zręczne pomiędzy drzewami.

Na fotografii młody puszczyk, który
przez cały rok żyje i poluje na tym
samym terenie.
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Najmniejszym

gatunkiem, wśród
ptaków żyjących w rezerwacie
i w Polsce, jest mysikrólik, który waży
zaledwie 5 gramów.

„Łężczok” – perły

Rezerwat przyrody „Łężczok” utworzono przed 50-laty, dnia 23 stycznia 1957 r. rozporządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego na terenie około 400 ha. Najpiękniejsze i „najdziksze” ostępy
rezerwatu „Łężczok” jednakże tworzyły, od wielu wieków, wspólnie: siły natury wspomagane przez wędrujących
przez pobliską Bramę Morawską przedstawicieli świata roślin, grzybów, zwierząt (i organizmów niższych) oraz
pracowici ludzie gospodarujący tutaj nadzwyczaj rozsądnie, bo w harmonii, a nie wbrew tym siłom.
Przed kilku tysiącami lat płynęła tutaj, szeroko meandrująca i rozlewająca się w puszczańskich lasach,
rzeka Odra i systematycznie osadzała namuły, z których mogły powstać później urodzajne gleby, zwane madami.
Kilkanaście wieków temu, a więc przypuszczalnie jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, Odra porzuciła,
już mocno wypłycone, odcinki koryta i znacznie wyprostowała swój bieg. Pozostawiła tzw. starorzecza, zasilane
odtąd przez wody Odry tylko w czasie powodzi. Starorzecza sukcesywnie zarastały roślinnością wodno-błotną
i pewnie by zarosły do naszych czasów całkowicie, gdyby nie „interwencja” człowieka.
W pierwszej połowie XIII w. książę raciborsko-opolski Władysław sprowadził z Jędrzejowa grupę
cystersów i osadził ich w pobliskich Rudach. Pracowici mnisi zagospodarowali porzucone przez rzekę tereny.
Zatrzymali częściowo odpływ wód opadowych i rzeczki Bodek poprzez usypanie grobli, które spełniały też
funkcje dróg oraz obsadzili je drzewami. W powstałych w ten sposób stawach, po zarybieniu, starano się
utrzymywać możliwie stały poziom wody, której było jednak za mało. Dlatego dodatkowo zasilali swoje stawy
wodą, doprowadzaną wykopanym kanałem, z rzeki Suminy, którą częściowo spiętrzono w okolicy Nędzy.
W 1811 r cały majątek cystersów wraz z Łężczokiem, wskutek kasacji zakonu, przeszedł w posiadanie landgrafa
heskiego Amadeusza von Hessen-Rothenburga, a po jego bezpotomnej śmierci władał nim jego siostrzeniec,
książę na Raciborzu i Rudach
Wielkich, Wiktor Corvey
H o h e n l o e -Wa l d e n b u r g .
W posiadaniu tej rodziny
Łężczok pozostał do 1945r.,
kiedy to przeszedł na własność
skarbu państwa polskiego.
W 1830r. powiększono
trzy główne stawy Łężczoka:
Salm, Babiczak i Brzeźniak,
a jeszcze przed rokiem
1882 grobla zbudowana na
Babiczaku podzieliła go na
dwa stawy.
Powszechnie
sądzi
się,
że
przekształcanie
przez człowieka terenów,
gdzie niegdyś panowała
„dzika natura” prowadzi
do
ich
przyrodniczego
zubożenia. W przypadku
obszaru zajmowanego obecnie przez rezerwat przyrody Łężczok tak się nie stało. Na ponad 270 ha stawów
zagospodarowywanych ekstensywnie przez rybaków, zachowała się unikatowa flora wodno-stawowa.
Na groblach stawowych, w wielu miejscach od czasów cystersów, znajdują się wspaniałe aleje drzew. Lasy i łąki
okalające stawy rosną, do dzisiaj, na terenach usytuowanych miejscami nawet poniżej lustra wód w stawach.
Są więc one stale wilgotne, żyzne i zasiedla je, tak jak przed wiekami, nieprzeciętnie bogata w gatunki roślinność.
Obfitość dojrzałych i starych drzew sprzyja zachowaniu wielu rzadkich i bardzo rzadkich w kraju taksonów
grzybów, a całość to miejsce bytowania przebogatej awifauny. W Polsce tylko na stawach Milickich ornitolodzy
zaobserwowali więcej gatunków ptaków niż w Łężczoku.
O każdej porze roku spacer po ścieżkach i groblach Łężczoka, który nie jest przecież rezerwatem ścisłym,
dostarcza każdemu podejmującemu się tego trudu wielu niepowtarzalnych obserwacji i wrażeń przyrodniczych
oraz estetycznych.
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Uroda okazów fauny: motyli
i innych owadów oraz pająków

W leśnych ostępach, czyli...

czar uroczysk łęgowych i grądowych

Furczak

W marcu i w kwietniu, z odległości

kilkunastu i więcej metrów, owady
i
ludzie
wyczuwają
obecność
wawrzynka
wilczegołyka
dzięki
nadzwyczaj przyjemnej woni jego
kwiatów; wawrzynek jest rośliną
prawnie chronioną.

Przebiśniegi

to rośliny przedwiośnia, którym mróz i śnieżne zawieje
nie robią większej krzywdy. Naturalne
stanowiska ich występowania znajdują
się w niewielu miejscach Polski Południowej, a ponadto podlegają ścisłej
ochronie prawnej.

W wielu miejscach

razem
z zawilcami pojawiają się
kwiaty pierwiosnka wyniosłego - gatunku prawie chronionego w Polsce.

gołąbek jest świetnym
lotnikiem, gdy fruwa przypomina
kolibra; entomolodzy są przekonani,
że nasze zimy są za mroźne, by mógł
je przetrwać; corocznie pojawia się od
maja do lipca imigrując z Południowej
Europy po pokonaniu odległości Także rusałka admirał przylatuje
liczącej kilkanaście setek kilometrów. do nas corocznie z południa, chociaż
potrafi czasem przezimować w nie
zmrożonym podziemnym schronie
lub w piwnicy. Jej letnie potomstwo
(rośliną pokarmową gąsienic jest
przeważnie pokrzywa) częściowo
odlatuje na Południe, lub w większości
ginie, gdy nadejdzie zima.

W

porze letniej na szerszych
liściach traw przysiada niewielki,
biały motylek o pierzastych
skrzydełkach i urodzie malutkiego
aniołka – jest to śpiclotek
pięciopiór.

Od kwietnia do października można
podziwiać nadzwyczaj zwinny lot pazia
królowej – jednego z najładniejszych
gatunków naszych dziennych motyli;
gąsienice pazia żerują na dzikiej
marchwi i roślinach pokrewnych.

Na niewielkim obszarze lasu łę-

gowego zobaczyć można również
prawnie chronioną w Polsce roślinę pułapkową - obrazek alpejski,
która wabi, więzi maleńkie owady
oraz wypuszcza je po zapyleniu
kwiatów, aby ze świeżym pyłkiem
poleciały zapylić kwiaty innych
obrazków.

mencie lasu łęgowego również w maju, pojawiają się kwiaty kłokoczki południowej.
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pojawiają się licznie białe kwiaty czosnku niedźwiedziego,
który w lasach Łężczoka zakwita na dziesiątkach hektarów
i napełnia leśne powietrze zabójczymi dla bakterii fitocyndami.

metalicznie niebiesko lub
zielonkawo zabarwionym chrząszczem
jest wonnica piżmówka, której larwy
żerują w drewnie starych wierzb i innych
drzew liściastych; tak jak nazwa tego
owada wskazuje pachnie on piżmem
co zapewnia mu bezpieczeństwo , gdyż
jest to zapach bardzo nieprzyjemny
dla ptaków.

tygrzyka paskowanego
na utkanej przez siebie sieci;
ten pochodzący z południowej
Europy i pięknie ubarwiony pająk
w ostatnich latach występuje
dość licznie w rezerwacie oraz
w różnych siedliskach na całej ziemi
raciborskiej.

Stosunkowo rzadkim w Polsce

chrząszczem jest kwietnica,
która
liczniej
występuje
w
starych
drzewostanach
dębowych, a tych w Łężczoku
nie brakuje.

Niedaleko pałacyku pocysterskiego, w mocno wilgotnym frag-

W maju, już po przekwitnięciu roślin wczesnowiosennych

Pięknie

Samica

Samica

(królowa) osy, gdy nie
znajdzie lepszego miejsca, buduje
swoje „papierowe” gniazdo nawet pod
gołym niebem.
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Świat roślin otwartych
przestrzeni: wodnych,

szuwarowych, błotnych i łąkowych

Kolba

kwiatostanowa
tataraku
rosnącego pospolicie na obrzeżach
stawów Łężczoka; kłącze tej rośliny
używano, niegdyś na Śląsku bardzo
często, do produkcji aromatycznych
słodyczy i wódek.

Nieopodal zabudowań gospodarstwa rybackiego rośnie,

w towarzystwie innych drzew, ogromny, kilkusetletni,
dąb, którego obwód mierzony na wysokości 1,3 m od
poziomu gruntu wynosi ponad 5,5 m.

Aleję

przy skrzyżowaniu Alei Husarii
Polskiej z groblą pomiędzy Stawem
Babickim Północnym i Stawem
Babickim
Południowym
rośnie
pomnikowy wiąz szypułkowy (limak)
a Alei Husarii Polskiej, w odległości
to obwodzie pierśnicowym ponad 4 około 50 m od dworku pocysterskiego,
metry.
rośnie jeden z dwóch najstarszych
dębów ziemi raciborskiej zwany
„Dębem Sobieskiego”.

N
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ludność wodnym krasikoniem, którego wysuszone liście, po zaparzeniu,
stosuje się jako lekarstwo na dolegliwości żołądkowe dla dzieci i osób
starszych.

Grabową tworzą około 300-letnie dęby
posadzone przez pracowitych cystersów, lecz swą nazwę
aleja zawdzięcza grabom wyrosłym spontanicznie
pod osłoną dębów; pnie niektórych z tych grabów
to prawdziwe działa sztuki wyrzeźbione przez naturę.

Na

Tuż

Fantazyjny kwiatostan bobrka trójlistnego zwanego też przez miejscową

fotografii widać wyraźnie,
że ogromny „ojciec” i dużo młodszy
„syn” są ze sobą zrośnięci; gdyby tak
nie było to cieńsze drzewo zginęłoby
z braku światła w zabójczym cieniu
grubszego; buk - „ojciec” przez
zrośnięte tkanki dostarcza „synowi”
potrzebnych do życia asymilatów,
powstających pod wpływem promieni
słonecznych w jego ogromnej
koronie, natomiast cieńsze drzewo,
w okresach niedostatków wilgoci,
dostarcza grubszemu drzewu wody,
której jego korzenie pobierają więcej
niż silnie ocienione liście korony
potrzebują.

Grążel żółty ma liście pływające podobne do liści lilii wodnych
Kotewka orzech wodny, występuje
na stawach Łężczoka dość obficie;
w Polsce należy do największych
rzadkości botanicznych, a w Europie
jako roślinę wymierającą objęto,
w celu jej bezwzględnej ochrony, tzw.
Konwencją Berneńską. W dolnej
części fotografii salwinia pływająca
- jest prawnie chronioną w kraju
paprocią wodną, ze względu na małą
liczbę stanowisk, gdzie występuje.

i nieduże, żółte kwiaty; jest to roślina prawnie chroniona
w Polsce.

Kwiat grzybienia – lilii
wodnej.
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A grzybów było w bród

Pocysterscy „ostańcy” – rosnący
w wielowiekowych, pomnikowych
alejach drzew i ich towarzysze
Tuż przed skrzyżowaniem Alei Grabowej z Aleją Husarii Polskiej zobaczyć
można, pusty obecnie, dworek pocysterski ( wybudowany w 1783 r.) wpisany
do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Ten

grzyb, sygnalizujący swoje
występowanie intensywnym zapachem
padliny, o nazwie sromotnik bezwstydny
zwabia owady, które roznoszą po lesie
jego zarodniki.

Latem pod drzewami rosnącymi w alejach Łężczoka często spotykamy

muchomora sromotnikowego, którego poznajemy po charakterystycznym
zgrubieniu części podziemnej trzonu; jeden niewielki okaz tego grzyba,
gdy znajdzie się przypadkowo w potrawie, potrafi uśmiercić wieloosobową
rodzinę.

Największym

jadalnym grzybem
świata jest purchawica olbrzymia,
a jej jeden owocnik może osiągać ciężar
ponad 20 kg; spotykamy go rzadko na
siedliskach łęgowych Łężczoka, lecz
nie zrywamy, gdyż jest gatunkiem
objętym ochroną ścisłą w naszym kraju
i w wielu innych państwach Europy,
występuje też rzadko w Ameryce
Północnej.
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Do

najciekawszych grzybów terenów leśnych Łężczoka zaliczamy
prawnie chronionego podgrzybka pasożytniczego, którego owocniki
wyrastają na kulistego kształtu owocnikach tęgoskóra pospolitego, grzyba
śmiertelnie trującego dla człowieka; podgrzybek pasożytniczy jednak
żadnej trucizny w swych owocnikach nie zawiera!

Urodziwym, rzadkim i prawnie chronionym w Polsce grzybem jest
szyszkowiec łuskowaty; również w Łężczoku niełatwo go zobaczyć.
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mewa śmieszka

kukułka szerokolistna

czapla siwa

tojeść bukietowa
knieć błotna

czajka

grzybienie wodne - lilie wodne
sowa uszata

czapla biała

obrazek alpejski

www.raciborz.fotografwz.com

