Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe

Jak zachować się w rezerwacie ?
Gospodarzem w rezerwacie jest natura, której praw
chronią leśnicy z Nadleśnictwa Opole i pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Do nich należy się zwracać z wszystkimi zapytaniami i uwagami. Na
co dzień po terenie rezerwatu wolno poruszać się wyłącznie wyznaczoną ścieżką turystyczną, lub podziwiać jego
piękno z okalających rezerwat linii oddziałowych.

NADLEŚNICTWO OPOLE

Na terenie rezerwatu rośnie imponujących rozmiarów
sosna zwyczajna uznana za pomnik przyrody. Z sosną tą,
której nadano imię sosny św. Anny, związane jest miejscowe podanie przypisujące drzewu magiczną moc. Wystarczy
objąć pień i wypowiedzieć życzenie, z pewnością się spełni jeśli tylko życzenie jest prawe a wypowiada je człowiek
o czystym sercu. Wierzyć, nie wierzyć, spróbować warto.

Rezerwat Przyrody
Srebrne Źródła

Rezerwat przyrody „Srebrne Źródła” utworzono na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr
0151/P/29/2005 z dnia 4 października 2005 roku. Obejmuje on 18,38 ha lasów Nadleśnictwa Opole, położonych
w pobliżu miejscowości Dębska Kuźnia, gmina Chrząstowice. Klasyfikowany jest jako rezerwat leśny, a celem ochrony
jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych
i grądowych, oraz obszaru źródliska bezimiennego dopływu rzeki Jemielnica.

Chronione siedliska
Na terenie rezerwatu występują 4 chronione siedliska
przyrodnicze: Grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum
minoris, Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, Wysokogórskie ziołorośla i zarośla liściaste (Adenostylion alliariae)
ziołorośla z panującym lepiężnikiem białym Petasitetum
albi.

Jedną z najwcześniej kwitnących w rezerwacie roślin jest
wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, którego kwiaty
można niekiedy spotkać już w lutym przysypane świeżym
śniegiem. Warto pamiętać, iż ten niezwykle piękny krzew
jest nie tylko chroniony, ale również trujący.

Śledziennica skrętolistna
Chrysosplenium
alternifolium

Flora

Główna atrakcja rezerwatu to niewątpliwie źródlisko
z wykształconym zespołem ziołorośli z panującym lepiężnikiem białym Petasitetum albi.

Fauna
Fauna rezerwatu obejmuje gatunki występujące w całym kompleksie leśnym. Jest tylko jeden wyjątek ściśle
związany ze źródliskiem: szklarnik leśny Cordulegaster boltonii. Jest to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków
ważek w Polsce, który zasiedla czyste i bogate w tlen, dość
szybko płynące małe rzeki i strumienie (najczęściej śródleśne). Rozwój larw tej ważki trwa od 4 do 5 lat. Na Opolszczyźnie znanych jest zaledwie 9 stanowisk tego gatunku,
a w całym kraju około 100 stanowisk. Stąd też szklarnika
leśnego uznaje się za gatunek szczególnej troski dla rezerwatu.

W rezerwacie występują 104 gatunki drzew, krzewów
i roślin zielnych, z pośród których 7 to gatunki chronione:
kopytnik pospolity Asarum europaeum, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyk szerokolistny Epipactis
helleborine, kruszyna pospolita Frangula alnus, przytulia
wonna (marzanka wonna) Gallium odoratum, bluszcz pospolity Hedera helix, i przylaszczka pospolita Hepatica nobilis. Warto też wspomnieć lepiężnik biały Petasites albus,
roślinę zagrożoną w skali Opolszczyzny, stanowiącą swoisty relikt epoki lodowcowej.

Szklarnik leśny
Cordulegaster boltonii

Jak dotrzeć do rezerwatu ?
Rezerwat leży wewnątrz rozległego kompleksu leśnego, możemy więc do niego dojść pieszo (najkrótsza droga wiedzie z miejscowości Dębska Kuźnia wzdłuż żółtego
szlaku rowerowego), lub dojechać rowerem: trasą żółtą nr
27 (Opole Gosławice – Dębie – Daniec – Srebrne Źródła –
Kolonowskie Bąki) lub trasą czarną nr 116 (Niwki – Dębska
Kuźnia – Srebrne Źródła). Mapę ścieżek znajdziesz na stronie www.rower.sport.opole.pl

