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Przedborski Park Krajobrazowy utworzony zostaÅ‚ w maju 1988 roku na mocy uchwaÅ‚ WojewÃłdzkiej
Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz WojewÃłdzkiej rady Narodowej w Kielcach.
Park wraz ze strefÄ… ochronnÄ… rozciÄ…ga siÄ™ na obszarze dwu wojewÃłdztw: Å‚Ãłdzkiego i
Å›wiÄ™tokrzyskiego. W granicach wojewÃłdztwa Å‚Ãłdzkiego obejmuje czÄ™Å›ciowym zasiÄ™giem
gminy PrzedbÃłrz i WielgomÅ‚yny. W parku znalazÅ‚a siÄ™ pÃłÅ‚nocno-zachodnia czÄ™Å›Ä‡ Pasma
Przedborsko-MaÅ‚ogoskiego i przylegajÄ…ce do niego niziny: po zachodniej stronie falista rÃłwnina z
wydmami piaszczystymi po rzekÄ™ PilicÄ™, po wschodniej stronie podmokÅ‚e obszary leÅ›ne i
Å‚Ä…kowe nad CzarnÄ… PilczyckÄ… i CzarnÄ… MieczyÅ„skÄ…. NajwyÅźsze wzniesienia naturalne to
gÃłry w okolicy Przedborza: Fajna Ryba [346 m.n.p.m.], KozÅ‚owa [336 m.n.p.m.], Bukowa [335
m.n.p.m.] i Krzemycza [334 m.n.p.m.]. Obszary te wyrÃłÅźniajÄ… siÄ™ krajobrazem malowniczym, nie
zakÅ‚Ãłconym przez wielkie budowle techniczne, ciszÄ… i spokojem, czystoÅ›ciÄ… wÃłd i powietrza i
rÃłÅźnorodnoÅ›ciÄ… Åźywej przyrody.
Zadaniem parku jest zachowanie jego walorÃłw przyrodniczych i krajobrazowych, stworzenie systemu
skutecznej ochrony najcenniejszych obiektÃłw-rezerwatÃłw i pomnikÃłw przyrody oraz udostÄ™pnienie
terenu dla turystyki ekologicznej. WartoÅ›ci te sprawiajÄ…, Åźe obszar parku wyrÃłÅźnia siÄ™ na tle
regionu, reprezentujÄ…c jednoczeÅ›nie najbardziej charakterystyczne jego cechy. Najcenniejsze sÄ…, w
wysokim stopniu naturalne ekosystemy leÅ›ne (46,2 % powierzchni), z duÅźym udziaÅ‚em
drzewostanÃłw gatunkowo zgodnych z siedliskiem. SÄ… to przewaÅźnie drzewostany sosnowe na
siedlisku borÃłw mieszanych, przeplecione olsami i borami bagiennymi. Najbardziej cenne, typowe lub
unikalne fragmenty przyrody oÅźywionej objÄ™te sÄ… ochronÄ… rezerwatowÄ…. IstniejÄ…ce rezerwaty
to:
- BUKOWA GÃłRA o powierzchni 34,84 ha - stary las bukowy na wapiennym wzgÃłrzu,
- PISKORZENIEC o powierzchni 409,19 ha - torfowiska niskie, przejÅ›ciowe i wysokie z reliktowÄ… flora
i faunÄ…,
- MURAWY DOBROMIERSKIE o powierzchni 36,29 ha - murawy kserotermiczne unikalne w Polsce
Å›rodkowej.
Najcenniejsze drzewa o okazaÅ‚ych wymiarach, wyrÃłÅźniajÄ…ce siÄ™ z otoczenia, zostaÅ‚y uznane za
pomniki przyrody. OprÃłcz 72 pojedynczych drzew-pomnikÃłw przyrody znajduje siÄ™ tu aleja lipowa o
dÅ‚ugoÅ›ci 600 m ze 100-letnimi lipami drobnolistnymi poÅ‚oÅźona na terenie wsi Dobromierz, przy
drodze. Pomniki przyrody nieoÅźywionej stanowiÄ… dwa gÅ‚azy narzutowe w uroczysku GustawÃłw. W
parku jest kilka par drzew pozornie ze sobÄ… zroÅ›niÄ™tych, co budzi zainteresowanie jako
osobliwoÅ›Ä‡ przyrodnicza: zrost sosny z dÄ™bem szypuÅ‚kowym w uroczysku RÄ…czki i zrost sosny
z brzozÄ… brodawkowÄ…, przy gajÃłwce Stara WieÅ›. W Przedborskim Parku Krajobrazowym znajduje
siÄ™ 10 parkÃłw podworskich o rÃłÅźnym stanie zachowania. Na florÄ™ parku skÅ‚ada siÄ™ okoÅ‚o
900 gatunkÃłw roÅ›lin naczyniowych. Jest ona doÅ›Ä‡ rÃłÅźnorodna pod wzglÄ™dem geograficznym,
ale bardzo zrÃłÅźnicowana na grupy siedliskowe. Na wzgÃłrzach wapiennych roÅ›nie szereg gatunkÃłw
wapieniolubnych majÄ…cych jedyne stanowiska w byÅ‚ym wojewÃłdztwie piotrkowskim i Polsce
Å›rodkowej. SÄ… to: zawilec wielkokwiatowy, goryczka orzÄ™siona i wiÅ›nia karÅ‚owata. Z gatunkÃłw
gÃłrskich roÅ›nie bez koralowy i Å›nieÅźyczka przebiÅ›nieg. Obszary z najciekawszÄ… florÄ… w parku
to Bukowa GÃłra i jej otoczenie z wapiennymi murawami kserotermicznymi, torfowisko Piskorzeniec, Las
ÅšwidziÅ„ski i Las Czarna RÃłzga. WedÅ‚ug obecnej wiedzy, w parku wystÄ™puje 39 gatunkÃłw
roÅ›lin podlegajÄ…cych ochronie caÅ‚kowitej. Godne uwagi sÄ…: wierzba borÃłwkolistna, relikt
arktyczny na torfowisku Piskorzeniec, gatunek bardzo rzadki w Polsce; wiÅ›nia karÅ‚owata, bardzo
nieliczne okazy w okolicy RÄ…czek; wawrzynek wilczeÅ‚yko, bluszcz pospolity, niezbyt czÄ™sty w
lasach; widÅ‚aki: wystÄ™pujÄ…ce czÄ™sto - goÅºdzisty i gajowy oraz bardzo rzadkie - spÅ‚aszczony i
wroniec, peÅ‚nik europejski, orlik pospolity, sasanka wiosenna, zawilec wielkokwiatowy; grÄ…Åźel
ÅźÃłÅ‚ty, lilia zÅ‚otogÅ‚Ãłw, kosaciec syberyjski, obuwik pospolity, wolfia bezkorzeniowa (najmniejsza
roÅ›lina kwiatowa na Å›wiecie), ÅźÅ‚obik koralowy i grzyb-szmaciak gaÅ‚Ä™zisty. RoÅ›nie tu
rÃłwnieÅź wiele gatunkÃłw podlegajÄ…cych ochronie czÄ™Å›ciowej, a ponadto spotyka siÄ™ szereg
szereg gatunkÃłw chwastÃłw roÅ›lin uprawnych, bardzo rzadko wystÄ™pujÄ…cych w Polsce (m. in.
czechrzycÄ™ grzebieniastÄ…, miÅ‚ki, przewiercieÅ„ okrÄ…gÅ‚olistny, wÅ‚ÃłczydÅ‚o polne).
W parku spotyka siÄ™ wiele gatunkÃłw zwierzÄ…t, spoÅ›rÃłd ktÃłrych najliczniejszÄ… grupÄ™
stanowiÄ… ptaki w liczbie 168 gatunkÃłw, z ktÃłrych 98 naleÅźy do awifauny lÄ™gowej. Stwierdzono
wystÄ™powanie m. in.: biegusa pÅ‚askodzioba, bociana czarnego, Å‚abÄ™dzia niemego, ogorzaÅ‚ka,
ryboÅ‚owa. W uroczysku Piskorzeniec introdukowano bobry, ktÃłre z roku na rok powiÄ™kszajÄ…
swojÄ… populacjÄ™.
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KsztaÅ‚t przestrzenny parku i jego walory przyrodnicze winny sprzyjaÄ‡ rozwojowi turystyki i rekreacji,
choÄ‡ na razie baza rekreacyjna jest tu skromna. W otulinie parku moÅźe siÄ™ odbywaÄ‡ turystyka
cicha, spokojna, kontemplacyjna: wycieczki piesze i rowerowe, obserwacja zwierzÄ…t, zbieranie runa
leÅ›nego, spÅ‚ywy kajakowe, obozy harcerskie i kolonie letnie. Czyste wody rzek, urozmaicona rzeÅºba
terenu, rÃłÅźnorodna szata roÅ›linna, barwne Å‚Ä…ki i ciemne lasy, skaliste wzgÃłrza i torfowiska,
suche wydmy i przepastne topieliska leÅ›ne - wszystko to moÅźna oglÄ…daÄ‡ i przeÅźywaÄ‡ w
Przedborskim Parku Krajobrazowym bez koniecznoÅ›ci posÅ‚ugiwania siÄ™ samochodem. Obrazu tego
dopeÅ‚nia mozaika pÃłl z tradycyjnymi uprawami, wÅ›rÃłd ktÃłrych moÅźna jeszcze zobaczyÄ‡ chabra
bÅ‚awatka, kÄ…kol polny i mak polny oraz bardzo juÅź rzadkie gatunki chwastÃłw w Polsce: miÅ‚ek
letni, miÅ‚ek szkarÅ‚atny, przewiercieÅ„ baldaszkowaty, ostrÃłÅźkÄ™ polnÄ…, kurzyÅ›lad
bÅ‚Ä™kitny i inne. Nietrudno zobaczyÄ‡ bocianie gniazda na dachach lub starych drzewach, nad
strumykami zaÅ› zimorodka, raniuszka, a nad stawami bÄ…ka, czaplÄ™, czajkÄ™ i inne ptaki.
Tekst i mapka: "Parki Krajobrazowe Ziemi Piotrkowskiej" 1996 r.
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