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PARK KRAJOBRAZOWY MIĘDZYRZECZA 
WARTY I WIDAWKI 
WARTA-WIDAWKA LANDSCAPE PARK

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki zo-

stał powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady Na-

rodowej w Sieradzu 14 września 1989 roku 

w celu ochrony niepowtarzalnego  kra-

jobrazu związanego z  dolinami rzek 

Warty, Widawki wraz z ich dopływa-

mi oraz towarzyszącej tym obsza-

rom szaty roślinnej. Park, o  po-

wierzchni 25330 ha, położony jest 

na terenie województwa łódzkiego 

i  obejmuje swym zasięgiem frag-

menty 9 gmin: Widawy, Konopnicy, 

Burzenina, Zapolic, Sieradza, Sędzie-

jowic, Ostrówka, Ruśca i Zduńskiej Woli.

Founded: 1989. Area (including buffer 

zone): 25 330 ha. It is one of the 7 parks in the 

Łódź Voivodeship Landscape Park Complex. It has 

been created in order to protect the valleys of the Warta and Widawka rivers and their tribu-

taries, together with slope zone systems and the vegetation that accompanies such areas. 

The main rivers of the park are: Warta, with its left-bank tributary, the Oleśnica, and Wi-

dawka with its tributaries, Nieciecza and Grabia, which create a kind of water node. Within 

the valleys, especially at the foot of the slopes, you may find seeps, helocrenes and springs. 

Valuable natural assets are xerothermic grasslands growing on gravel kames and the sunlit 

slopes of the Warta valley, made of marlstone. The most valuable plant communities of that 

kind survive in the “Winnica” reserve. Apart from the thermophilic grasses there are also 

xerothermic shrubs with the wild privet and the berberis. 

600 species of vascular plants have been identified 

in the park. They include the common sundew 

(Drosera rotundifolia), the Marsh Labrador 

tea (Rhododendron tomentosum) and the 

cottongrass (Eriophorum) (“Korzen” and 

“Grabica” reserves). The most precious 

historical buildings within the park include 

religious structures, such as the Romanes-

que church of St. Ursula in Strońsk. It is one 

of the first brick religious buildings in Poland. 

The second group consists of manors and pala-

ces with utility buildings. There are three marked 

tourist trails through the Warta-Widawka Landscape 

Park: the blue one: “Walk on Warta”, the yellow one: “Mills on 

the Grabia river”, and the green one: “Around Zduńska Wola”.

BUDOWA GEOLOGICZNA I UKSZTAŁTOWANIE 
POWIERZCHNI

Budowa geologiczna PKMWiW wynika z  położenia terenu 

na granicy dwóch jednostek strukturalnych: Mo-

nokliny Śląsko-Krakowskiej i Niecki Łódzkiej. 

Granica ta przebiega z  północnego za-

chodu na południowy wschód, od Woli 

Będkowskiej przez Burzenin, Wida-

wę w  kierunku Szczercowa. Rzeźba 

Parku uformowała się w  wyniku 

oddziaływania złożonych czynników, 

z  których największą rolę odegrało 

zlodowacenie środkowopolskie. Po-

wierzchnie wysoczyznowe w  Parku 

tworzą Pagóry Burzenińskie i  Pagó-

ry Strobińskie. W  Parku spotkać można 

także liczne wydmy i  wały wydmowe, m.in. 

w  okolicach Szynkielowa i  Woli Będkowskiej, na-

tomiast na odcinku Beleń – Strońsko wysokości względne 

stoków dochodzą do ok. 30 m., a utworzona strefa krawędziowa stanowi wyjątkowy ciąg wido-

kowy na rozległą panoramę doliny. Dzięki tak różnorodnie ukształtowanej rzeźbie terenu, z wy-

sokich brzegów i skarp, możemy podziwiać niepowtarzalny krajobraz Parku Krajobrazowego 

Międzyrzecza Warty i Widawki.

RZEKI PARKU

Sieć rzeczną na terenie PKMWiW tworzą: Warta, Widawka, Grabia, Nieciecz, Oleśnica oraz 

mniejsze cieki o stałym, bądź okresowym charakterze. Warta, 

płynie przez Park na ok. 35 -kilometrowym odcinku od 

Strobina do Chojnego, a jej prawobrzeżny dopływ 

- Widawka jest drugą rzeką PKMWiW. Płynie 

ona na odcinku ok. 24-kilometrowym, od 

Rogóźna do Zamościa koło Pstrokoni. 

Nieciecz przepływa na 12-kilometrowym 

odcinku od miejscowości Grabówie do 

ujścia Widawki w  rejonie Podgórza, 

a Grabia na 8,5-kilometrowym odcinku 

od Nowych Kozub do ujścia Widawki 

w  rejonie Zamościa. Rzeka Oleśnica 

płynąca przez Park na odcinku około 

4-kilometrowym uchodzi do Warty w  rejonie 

Małej Wsi w gminie Konopnica.

FLORA

Obszar obecnego Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki przez wiele dziesię-

cioleci był intensywnie użytkowany rolniczo. Mimo to, na 

jego terenie zachowało się sporo enklaw z cen-

ną roślinnością bagienną i  torfowiskową. 

Jednym z  głównych składników bagien 

są niewielkie zbiorniki wodne. Są to 

głównie starorzecza, doły potorfowe 

i  stawy. Można spotkać tutaj inte-

resujące zbiorowiska roślinne. Do 

najcenniejszych należy zespół wol-

fii bezkorzeniowej, czy zbiorowisko 

lilii wodnych, którego składnikiem 

jest grążel żółty i  grzybienie białe. 

W wypłycone zbiorniki wodne wkracza-

ją szuwary. Szuwar wysoki tworzą zwykle 

pałka szerokolistna, wąskolistna, trzcina 

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego obejmuje 7 parków krajobrazowych le-

żących na terenie województwa łódzkiego oraz fragmentarycznie województwa mazowieckiego, 

świętokrzyskiego i śląskiego. W skład Zespołu wchodzą: PK Wzniesień Łódzkich, Bolimowski 

PK, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, Załęczański PK oraz PK Międzyrzecza Warty 

i Widawki. Parki krajobrazowe (w granicach województwa łódzkiego) obejmują wraz z otulinami 

powierzchnię  ok. 175 tys. ha, co stanowi blisko 10% obszaru regionu.

W granicach parków krajobrazowych znalazły się obszary o szczególnej wartości przyrodniczej 

i  krajobrazowej m.in.: odcinek doliny rzeki Pilicy między Przedborzem, a  Sulejowem, dolina 

Rawki, wyżynne krajobrazy na przedborskim przedpolu Gór Świętokrzyskich

oraz w rejonie Załęczańskiego Łuku Warty, najlepiej zachowane lasy, zwłaszcza kompleksy sta-

nowiące pozostałość Puszczy Pilickiej oraz charakterystyczna strefa krawędziowa Wzniesień 

Łódzkich – naturalne muzeum form polodowcowych. 

Każdy park pełni różnorodne funkcje: krajoznawcze, rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne, na-

ukowe, a jednocześnie realizuje ważne zadania w ochronie rodzimej przyrody i krajobrazu
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pospolita, oczeret jeziorny i inne. Brzegi po-

rastają zwykle turzyce oraz inne, niższe 

od trzciny rośliny bagienne, które 

tworzą formację roślinną zwaną 

szuwarami wielkoturzycowymi. 

W  Parku ważnym składnikiem 

tego typu roślinności jest knieć 

błotna rosnąca w  dolinie Gra-

bi, niedaleko osady Zamość. 

Jedną z  cenniejszych fitocenoz 

Parku są murawy kserotermicz-

ne. Tego typu zespoły charaktery-

zujące się bujnym runem murawy, 

porośnięte macierzanką, pierwiosnką 

lekarską, czy pszeńcem różowym można 

zaobserwować na terenie rezerwatu  „Winnica” 

oraz użytku ekologicznego „Góra Charlawa”. Szeroko rozprzestrzenione są także łąki, pastwi-

ska oraz murawy napiaskowe porastające przesuszone, piaszczyste gleby. W przeszłości lasy 

zajmowały większość terenu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, jednak na 

przestrzeni wieków teren ten został silnie odlesiony, głównie w wyniku działalności rolniczej. 

Obecnie lasy stanowią zaledwie 25% jego powierzchni i są to przeważnie sztucznie wprowadzo-

ne zbiorowiska borowe. Najwięcej lasów spotyka się w okolicach Stoczek, Burzenina, Widawy, 

Konopnicy i Szynkielowa. Zespoły dobrze wykształconych siedlisk naturalnych borów bagien-

nych, olsów, łęgów i  grądów zachowały się tylko w  niewielkich fragmentach i  są chronione 

w postaci rezerwatów przyrody. 

 FAUNA

Fauna Parku to przede wszystkim zwierzęta związane z siedliskami łąkowymi i wodnymi. Ob-

szary torfowiskowe to miejsca gniazdowania żurawia, na-

tomiast trzcinowiska zamieszkiwane są przez 

bąka. Podmokłe łąki zasiedlają: czajki, 

bekasy kszyki, krwawodzioby, cyran-

ki. Na Warcie i  Widawce występuje 

tracz nurogęś. Piaszczyste łachy 

zamieszkują piskliwce oraz sie-

weczki rzeczne, a  w  stromych 

skarpach drążą norki zimorod-

ki i  jaskółki brzegówki. Spo-

śród drapieżników najczęściej 

pojawia się myszołów, jastrząb 

gołębiarz oraz krogulec. Nocni 

drapieżcy to puszczyki i  uszatki. 

Na całym obszarze, w pobliżu siedzib 

ludzkich występuje bocian biały. Rzadki-

mi bezkręgowcami związanymi z siedliskami podmokłymi są: motyl mieniak, stróżnik, ważki 

z rodzaju świtezianka, pająk tygrzyk paskowany oraz bagnik przybrzeżny. Suche łąki to idealne 

miejsce dla wielu gatunków motyli. Do pospolitych można zaliczyć między innymi: rusałkę po-

krzywnik, rusałkę pawik, natomiast z chronionych należy wymienić pazia królowej oraz kraśni-

ka sześcioplamka. Z ciekawszych motyli nocnych można zaobserwować: dąbrówkę harcownicę, 

czy rozelię grzebienicę. 

Teren Parku to również cenne siedlisko występowania płazów. Stwierdzono tutaj obecność 

m.in.: traszki zwyczajnej, grzebiuszki ziemnej, ropuchy paskówki, ropuchy zielonej, ropuchy 

szarej, kumaka nizinnego, rzekotki drzewnej. Gady reprezentowane są przez jaszczurkę zwin-

kę, jaszczurkę żyworodną, padalca, zaskrońca zwyczajnego 

oraz żmiję zygzakowatą. 

W rzekach występuje minóg strumieniowy, 

minóg ukraiński oraz wiele gatunków 

ryb. Przeważają głównie gatunki po-

spolite takie jak: szczupak, płoć, 

karaś, lin, kiełb, leszcz, ukleja, 

karp, okoń. Sporadycznie spot-

kać można brzanę, świnkę, ró-

żankę, piskorza, kozę złotawą 

oraz sandacza. Na terenie Par-

ku żyje wiele gatunków ssaków. 

Wśród nich na szczególną uwagę 

zasługują nietoperze. Znaleziono 

tu kolonie m.in. borowca wielkie-

go, nocka Natterera, nocka wąsatka 

i  Brandta, karlika malutkiego i  większego 

oraz mopka. 

OCHRONA PRZYRODY

OBSZARY NATURA 2000
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - PLH100021 Grabia –Grabia obejmuje 

środkowy i dolny bieg Grabi wraz z przylegającymi ekosystemami łąkowymi i leśnymi, charak-

terystycznymi dla niewielkich rzek nizinnych Polski. Teren objęty granicami obszaru ciągnie się 

wzdłuż rzeki od miejscowości Kolonia Karczmy do ujścia, a jego granice wyznacza terasa za-

lewowa. Długość Grabi objętej granicami obszaru Natura 2000 wynosi około 50 km, co stanowi 

nieco ponad połowę całkowitej długości rzeki wynoszącej 81.1 km. Celem ochrony są siedliska 

przyrodnicze: starorzecza i  naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, nizinne i  podgórskie łąki 

użytkowane ekstensywnie, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i  jesionowe oraz gatunki zwie-

rząt: bóbr, wydra, kumak nizinny, minóg ukraiński, minóg strumieniowy, piskorz, koza, trzepla 

zielona, zalotka większa, czerwończyk nieparek, skójka gruboskorupowa, zatoczek łamliwy.

REZERWATY PRZYRODY
Rezerwat florystyczny „Winnica” – położony jest na gruntach Wielkiej Wsi, w gminie 

Widawa. Zajmuje powierzchnię 1,54 ha  i  obejmuje niezwykle cenną przyrodniczo oraz kra-

jobrazowo skarpę opadającą ku dolinie Warty. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych muraw i zarośli kserotermicznych. 

Teren rezerwatu otoczony jest dość zwartą ścianą krzewów, a  ich ciasno splecione gałęzie, 

uzbrojone w  kolce lub ciernie  stanowią swoistą  ba-

rierę buforową dla znajdujących się wewnątrz 

muraw kserotermicznych. Zarośla te, ce-

chuje występowanie kilku aspektów 

sezonowych. Wiosną bielą się krzewy 

tarniny, następnie kwiatami obsy-

pują się dereń, berberys, szakłak 

i kalina. Wczesnym latem zakwi-

tają róże, głóg i  ligustr. W  póź-

niejszym okresie zarośla wy-

glądają monotonnie. Ponownie 

nabierają barw dopiero jesienią, 

gdy dojrzeją owoce. W  rezerwacie 

zbiorowisko zaroślowe jest prężne 

i dynamiczne, przez co szybko i  trwale 

opanowuje teren. Z tego powodu stosuje się 

tutaj zabiegi wycinania krzewów na określonej 

powierzchni. Bez tej ingerencji rośliny kwiatowe szybko 

by wyginęły. Pomimo niewielkiej powierzchni rezerwatu, jego flora jest bardzo bogata. Udo-

kumentowano tutaj występowanie gatunków chronionych takich jak: orlik pospolity, kruszyna 

pospolita, zaraza, aster gawędka, dzwonek boloński, pierwiosnka lekarska i kalina koralowa. 

Najwięcej jest tu gatunków rzadkich: ligustr pospolity, przytulia północna, dąbrówka kosmata, 

rumian żółty, pajęcznica gałęzista, bodziszek czerwony, pszeniec różowy, gorysz siny i pagórko-

wy, pięciornik siedmiolistkowy, kłosownica pierzasta, głowienka wielkokwiatowa, czyściec kos-

maty, koniczyna dwukłosowa i długokłosowa. Biorąc pod uwagę rzadkość występowania miejsc 

o takim ciepłolubnym charakterze, rezerwat ten stanowi rarytas w środkowej części kraju.

Rezerwat torfowiskowy „Korzeń” – ” położony w gminie Zapolice. Jest to odcięty  me-

ander rzeki Widawki zajmujący powierzchnię 34,93 ha.  

Rezerwat obejmuje kompleks bagien śródleśnych 

o dużej wartości przyrodniczej. Celem utworze-

nia rezerwatu jest ochrona dużej powierzch-

ni torfowiska o  charakterze przejścio-

wym oraz dobrze zachowanych biocenoz 

zespołów leśnych: olsu torfowcowego 

i porzeczkowego. 

Na terenie torfowiska występuje duże 

zróżnicowanie siedlisk, znajdujące odzwier-

ciedlenie w  bogactwie gatunkowym roślin. 

Udokumentowano tu występowanie  gatunków 

ściśle chronionych takich jak:  rosiczka długolist-

na i  okrągłolistna, widłak torfowy, grzybienie 

białe; częściowo, m.in.: widłak jałow-

cowaty i  goździsty, bagno zwyczajne. 

Do gatunków rzadkich zaliczamy 

m.in.: modrzewnicę zwyczajną, 

czermień błotną, narecznicę 

szerokolistną, tojeść bukietową, 

borówkę bagienną. 

Obszar rezerwatu jest szczegól-

nie cenny jako stanowiska lęgo-

we dla ptaków, zwłaszcza żurawia 

i brodźca samotnego. Teren ten stwa-

rza również dogodne warunki dla roz-

rodu wielu gatunków płazów, w tym  licznej 

populacji żaby jeziorkowej. 

Rezerwat leśny „Hołda” – położony jest w  gminie Konopnica. Zajmuje powierzchnię 

71,24 ha, i obejmuje kompleks wyjątkowo dobrze zachowanych, naturalnych lasów niżowych 

Nizin Środkowopolskich. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni występują tu płaty grądu, boru 

wilgotnego i świeżego, olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego. Drzewostany tworzą 

ponad 100-letnie drzewa z dębem szypułkowym, brzozą brodawkowatą i licznym udziałem gra-

ba. Z płatami grądów sąsiadują duże powierzchnie borów mieszanych, których stare, dorod-

ne drzewostany budują: sosna zwyczajna, świerk pospolity i brzoza brodawkowata. Obniżenia 

bardziej wilgotne i w niektórych miejscach żyźniejsze porastają lepiej lub gorzej wykształcone 

płaty olsów, łęgów i wilgotnych borów trzęślicowych. Na terenie rezerwatu udokumentowano 

występowanie wielu gatunków rzadkich i chro-

nionych. Gatunki podlegające ochronie ści-

słej to m.in.: lilia złotogłów; podlegające 

ochronie częściowej to m.in.: widłak 

jałowcowaty i  goździsty, kruszczyk 

szerokolistny. Do gatunków rzad-

kich należą m.in.: wężymord niski, 

kokoryczka wielokwiatowa, narecz-

nica grzebieniasta, śledziennica 

okrągłolistna, czworolist pospolity, 

kokoryczka wonna, sromotnik bez-

wstydny. Spotkać tu można rzekotkę 

drzewną - jedynego naszego nadrzew-

nego płaza, zaskrońca, żmiję zygzakowatą, 

padalca. Rezerwat sąsiaduje z Wartą, dlatego też 

widuje się tu również tracze nurogęsi, gągoły, piskliwce.

Rezerwat bagienny „Grabica” – zajmuje powierzchnię 8,26 ha i obejmuje obszar lasu ze 

śródleśnym kompleksem przejściowych i niskich torfowisk oraz eutroficznych bagien z udzia-

łem licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych. Rezerwat stanowi rozległe, zabagnione 

zagłębienie porośnięte lasem, zaroślami i szuwarami. Roślinność rosnąca tutaj tworzy ciągle 

niezbyt trwałe fazy sukcesji. Na terenie rezerwatu odnotowano występowanie wielu gatunków 

roślin naczyniowych. Gatunkiem ściśle chronionym jest rosiczka okrągłolistna, częściowo 

bagno zwyczajne, a gatunkami zaliczanymi do rzadkich - rzęsa mniejsza, kosaciec żółty, sied-

miopalecznik błotny, turzyca dzióbkowata. Bardzo zróżnicowany krajobraz sprzyja przebywa-

niu i rozrodowi wielu gatunków zwierząt. Można tu spotkać cyrankę, żurawia, borsuka, latem 

w ciągu dnia także jelenie.  

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
W  Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i  Widawki znajdują się 2 zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe.

„Góry Wapienne” – obszar o powierzchni 3,64 ha, 

utworzony w 1995 roku. Obejmuje fragment kra-

wędzi doliny rzeki Warty pod Burzeninem. 

Występuje tu odsłonięcie utworów wapien-

nych z  okresu jury górnej, powstałe na 

skutek erozji zachodniego stoku doliny. 

Pod względem florystycznym stano-

wisko muraw kserotermicznych i  cie-

płolubnych. Jest to także dobry punkt 

widokowy.

„Dolina Grabi” – obszar o  po-

wierzchni 478 ha, na terenie gmin Sędzie-

jowice i  Widawa, utworzony w  1998 roku. 

Tylko częściowo znajduje się w granicach PKM-

WiW. Obejmuje fragment doliny Grabi na odcinku 

ok. 14 km, gdzie rzeka silnie meandruje i głęboko wcina się 

w podłoże. Zespół charakteryzuje się krajobrazem zbliżonym do naturalnego, o wybitnych wa-

lorach przyrodniczych i krajobrazowych.

UŻYTKI EKOLOGICZNE
Na terenie PKMWiW znajduje się 14 użytków ekologicz-

nych najliczniej reprezentowanych przez ocz-

ka wodne bądź bagna, ale także skarpy, 

rzekę oraz wzgórze.

„Rzeka Grabia” – obszar 

o  powierzchni 40,6 ha, utwo-

rzony w  1993 roku, obej-

mujący samo koryto rze-

ki Grabi. Grabia to rzeka 

nizinna o średniej wielkości. 

Charakteryzuje się bardzo 

bogatą hydrofauną, ciekawą 

budową biologiczną oraz du-

żymi walorami krajobrazowymi. 

W granicach PKMWiW znajduje się 

dolny 8,5-kilometrowy odcinek rzeki 

wraz z ujściem do Widawki.

 „Majaczewice” – użytek utworzony w 1998 roku, w gminie Burzenin, o powierzchni 0,42 ha. 

Przedmiotem ochrony jest malowniczo położona skarpa z roślinnością kserotermiczną, którą 

stanowi zachodni stok doliny Warty. W tym miejscu rzeka płynie ostatnim naturalnym odcin-

kiem koryta, którego nie uregulowano. Użytek to interesujący, naturalny punkt widokowy.

„Góra Charlawa” – utworzony w 1993 roku, w gminie Widawa, o powierzchni 0,99 ha. Cieka-

wy przykład działalności lodowca na tym terenie w postaci pagó-

ra kemowego. Ochronie podlega wierzchołkowa część 

wzgórza, którego stoki porastają gęste zarośla 

z dziką różą i śliwą tarniną. W partiach szczy-

towych występują liczne płaty roślinności 

kserotermicznej. Eksploatacja żwiru w tym 

miejscu spowodowała znaczną redukcję 

wzniesienia. Mimo to Góra Charlawa wy-

raźnie dominuje w śródpolnym krajobrazie 

i stanowi atrakcyjny punkt widokowy.

 „Rembieszów” – utworzony w 1995 roku, 

w gminie Zapolice, o powierzchni 14,1 ha. Jest 

to kompleks śródleśnych bagien gdzie znajdziemy 

fragmenty lasów olszowych, łęgu wierzbowo-topolo-

wego, roślinności łąkowej, szuwarowej i wodnej.

„Rembieszów II” – utworzony w  1998 roku, na terenie gminy 

Zapolice, o powierzchni 4,32 ha. Obejmuje obszar podmokły znajdujący się w trakcie procesu 

naturalnej sukcesji. Teren był wcześniej wykorzystywany przez człowieka jako łąki. Pozostawio-

ny bez użytkowania, z czasem zamieni się w zadrzewienie olszowe i trzcinowisko.

„Dąbrowa II” – utworzony w 1996 roku, w gminie Sieradz na terenie lasów państwowych, 

o  powierzchni 0,14 ha. Jest to kompleks bagien śródleśnych na obszarze terasy zalewowej 

doliny rzeki Warty. Pośród zbiorowisk roślinności bagiennej można spotkać liczne gatunki 

chronione.

„Niechmirów II” – utworzony w 1998 roku, na terenie gminy Burzenin, o powierzchni 1,19 

ha. Obejmuje skarpę z szatą roślinną będącą naturalną remizą śródpolną.

„Szynkielów” – utworzony w 2000 roku, w gminie Konopnica na terenie lasów państwowych, 

o powierzchni 1,67 ha. Użytek obejmuje bagno śródleśne.

„Szynkielów I” – utworzony w 2000 roku, w gminie Konopnica na terenie lasów państwo-

wych, o powierzchni 0,75 ha. Użytek obejmuje bagno śródleśne.

„Szynkielów II” – utworzony w 2000 roku, w gminie Konopnica na terenie lasów państwo-

wych, o powierzchni 0,5 ha. Użytek obejmuje bagno śródleśne.

„Ochle” – utworzony w 1998 roku, w gminie Widawa, o powierzchni 2,5 ha. Użytek obejmuje 

bagno śródleśne. Ochronie poddano zespół roślinności torfowiskowej i bagiennej rosnącej na 

torfowisku niskim.

„Jeziorko” – utworzony w  1998 roku, w  pobliżu miejscowości o  tej samej nazwie, na po-

wierzchni 1,34 ha. Obejmuje zbiorowisko roślinności wodno-błotnej. Teren stanowi mozaikę 

siedlisk z podmokłymi łąkami i turzycowiskami, oczkami wodnymi z roślinnością szuwarową 

oraz fragmentami zadrzewień. 

„Kalinowa” – użytek powstał w 1998 roku, w gminie Zapolice, o powierzchni 1 ha. Ochronie 

poddano podmokłe nieużytki, będące w trakcie procesu naturalnej sukcesji roślinności szuwa-

rowej, torfowiskowej i bagiennej.

„Zamość” – utworzony w 1998 roku, na terenie gminy Sędziejowice, o powierzchni 1,53 ha. 

Użytek jest fragmentem torfowiska o charakterze niskim i przejściowym. Obejmuje teren pod-

mokły z zespołem roślinności torfowiskowej. Obszar jest w trakcie procesu renaturalizacji.

POMNIKI PRZYRODY
W  Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i  Widawki 

znajduje się około 40 pomników przyrody. Repre-

zentowane są głównie przez okazałe drzewa 

należące do następujących gatunków: dąb 

szypułkowy, topola biała, lipa drobnolist-

na, klon zwyczajny, jesion wyniosły, wiąz 

szypułkowy, topola kanadyjska, klon 

srebrzysty, sosna zwyczajna, sosna 

wejmutka, sosna limba, cis pospolity, 

lipa szerokolistna, grusza pospolita. 

Ochroną w  postaci pomnika przyrody 

objęto także obiekt geologiczny - źródło 

w Kolonii Niechmirów.

OBIEKTY KULTUROWE

Niezależnie od walorów przyrodniczych i krajobrazowych z obszarem doliny Warty wiążą się 

cenne wartości kulturowe. Na kulturę materialną Parku składają się liczne zabytki architektury 

sakralnej i dworskiej, zabytkowe parki, stanowiska archeologiczne, a także zachowane w nie-

których miejscowościach zabytkowe układy przestrzenne.  

OBIEKTY SAKRALNE
 Y Właśnie wśród obiektów sakral-

nych znajduje się jedna z największych 

perełek architektonicznych na tere-

nie Parku. Jest to romański koś-

ciół pod intrygującym wezwaniem 

św. Urszuli i  11 Tysięcy Dziewic, 

wznoszący się na wysokim brze-

gu rzeki Warty w  miejscowości 

Strońsko. Wybudowany został na 

przełomie XII i  XIII wieku i  był jed-

nym z  pierwszych ceglanych kościo-

łów na ziemiach polskich. Kościół ulegał 

w historii licznym przebudowom. Unikalnym 

detalem zdobiącym wnętrze świątyni jest półkoli-

sty, kamienny tympanon przedstawiający smoka pożerają-

cego szarańczę. Na murach kościoła znajdują się tajemnicze napisy wyryte w cegle. Nie są 

to jednak akty wandalizmu, lecz autografy pozostawione przez pielgrzymów z przełomu XVI 

i XVII wieku. Jeden z lepiej zachowanych to podpis wędrowca o imieniu Gregorius Brzesnesis. 

 Y W Widawie zabytkami o znaczeniu ponadregionalnym są między innymi kościół i klasztor. 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego to budowla barokowa z przełomu XVII i XVIII w. 

Niemalże w centrum miejscowości znajduje się będący pod opieką tej parafii gotycki kościół 

pw. św. Marcina zbudowany na planie krzyża. Jest on niedostępny ze względu na jego zły 

stan techniczny, nie odbywają się w nim także msze święte. Można oglądać go z zewnątrz.

 Y Kolejną, godną uwagi budowlą sakralną jest barokowy kościół pw. św. Stanisława i św. Woj-

ciecha w Burzeninie. Został on ufundowany w 1642 roku przez biskupa chełmińskiego Sta-

nisława Pstrokońskiego. Jest to zabytek o znaczeniu ponadregionalnym.

 Y W miejscowości Rembieszów, na terenie dawnego przydworskiego parku zobaczyć można 

murowaną w  stylu klasycystycznym kaplicę. W  jej wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz 

pochodzący z XVII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

ZABYTKOWE OBIEKTY REZYDENCJONALNE
W krajobrazie Parku szczególne miejsce zajmują obiekty rezydencjonalne. Są to dwory, pałace 

i przyległe do nich przepiękne parki, których wiekowe drzewa pamiętają pierwszych właścicieli. 

 Y Do wyróżniających się rezydencji szlacheckich zaliczyć można zespół dworsko – parkowy  w Ry-

chłocicach mający znaczenie ponadregionalne. Położony jest na wysokiej nadwarciańskiej 

skarpie, która poza efektami wizualnymi pełni również funkcję ochronną przed wylaniem rzeki. 

Zabytek najokazalej prezentuje się od strony ogrodu, w którym   rośnie wiele okazałych drzew. 

 Y Również Konopnica może poszczycić się okazałym obiektem rezydencjonalnym. Jest to 

neogotycki dwór, położony w parku, wybudowany około połowy XIX w. przez Henryka Marco-

niego, ceglany i tynkowany. Obiekt w Konopnicy, ma bardzo charakterystyczny wygląd – jest 

to biała budowla o nieregularnych kształtach, nawiązują-

ca do romantycznego neogotyku. 

¿  W  Witowie znajduje się dobrze zachowany 

klasycystyczny dwór zbudowany w  1770 r., 

a  następnie przebudowany w  XIX i  XX w. 

Obiekt otoczony jest parkiem o  charak-

terze krajobrazowym z  drzewostanem 

zdominowanym przez kasztanowce. 

¿  Innym interesującym obiektem 

jest dawny zespół pałacowo – parkowy 

w  Pstrokoniach, w  obrębie którego warto 

zwrócić uwagę na starannie odrestaurowany 

eklektyczny pałacyk. Budynek stanowi przykład 

wiejskiej siedziby szlacheckiej. W  otaczającym go 

parku majestatycznie prezentują się okazałe platany, mo-

drzewie i buki, a przekraczających bramę wjazdową witają dwa pomnikowe dęby. 

ZABYTKOWE OBIEKTY GOSPODARCZE
Na terenie Parku znajduje się również kilka zabytkowych 

obiektów gospodarczych. Są to głównie spichlerze 

i młyny.

¿  Spichlerz w  Rychłocicach stanowi intere-

sujący przykład obiektu gospodarczego no-

szącego cechy architektury neogotyckiej 

z początku XIX w. Jest to budowla ceglana, 

otynkowana. 

¿  Spichlerz dworski znajduje się również 

w Konopnicy. 

¿  Będąc w Konopnicy warto zwrócić uwagę na 

inny zabytkowy obiekt gospodarczy. Jest to poło-

żony malowniczo nad Wartą młyn wodny wybudowany 

pod koniec XIX w. Obecnie jest nieczynny, jed-

nak w  jego wnętrzu zachowało się pełne 

wyposażenie, z  wyjątkowo rzadkimi 

mlewnikami dubeltowymi, pocho-

dzącymi z niemieckiej i  austriackiej 

fabryki. 

¿  Ciekawym akcentem w  krajo-

brazie Parku są wapienniki – pry-

mitywne piece służące niegdyś do 

wypału kamienia wapiennego. Do 

dziś zachowały się w  Majaczewicach 

i Brzykowie. 

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Z obszarem doliny Warty wiążą się również inne cenne wartości kulturowe. Zbocza skarpy nad-

warciańskiej od najdawniejszych czasów stanowiły obszar inten-

sywnego osadnictwa. W odległości około 800 metrów 

na południowy - zachód od centrum miejscowo-

ści Konopnica, na wysokiej, porośniętej la-

sem skarpie znajdują się resztki grodziska 

stożkowatego zwanego „Zamczyskiem”. 

Przyjmuje się, że obiekt funkcjonował 

od przełomu XIII/XIV wieku do przeło-

mu XVI/XVII stulecia i cechował się wy-

bitnymi walorami obronnymi. Grodzisko 

leży na prawym brzegu Warty tuż obok 

głębokiego jaru i stanowi doskonały punkt 

widokowy oraz zalicza się do największych 

i  najciekawszych średniowiecznych założeń 

obronnych centralnej Polski. 

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
W  Widawie, Konopnicy, Rychłocicach i  Grabnie znajdują się 

mogiły i miejsca upamiętniające ofiary bitew z cza-

sów powstania w  1863 r. Ponadto w  Grabnie 

warto zobaczyć niemiecki cmentarz wo-

jenny z  1914 r. Urzekające dziś swo-

ją sielankowością okolice Strońska 

w  1939 r. były miejscem ciężkich 

bojów o  utrzymanie linii obronnej 

na rzece Warcie. O  wydarzeniach 

sprzed lat przypominają zachowane 

u  podnóża skarpy polskie schrony 

bojowe dla załóg obsługujących cięż-

kie karabiny maszynowe. To właśnie 

tutaj w czasie II wojny światowej trwały za-

cięte walki o utrzymanie przeprawy. Zachowa-

ne do dziś schrony bojowe możemy także podziwiać 

w okolicach Majaczewic, Grabna i Chojnego.  

TURYSTYKA I REKREACJA

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki wyróżnia się w skali regionu wysokimi walo-

rami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Obszar ten to bardzo dobre miejsce do organizowania 

wycieczek pieszych i rowerowych, a ze względu na duże zagęszczenie pięknych, naturalnych 

rzek, także do organizowania spływów kajakowych. Coraz większą popularnością cieszą się 

między innymi przejażdżki konne oraz nordic walking. Ukształtowanie terenu pozwala także 

na uprawianie sportów powietrznych np. lotów szybowcem, lotniarstwa czy paralotniarstwa. 

Istniejąca sieć dróg umożliwia zwiedzenie odleglejszych zakątków samochodem.

SZLAKI PIESZE
Szlak „Walk nad Wartą 1939 r.” – długość 55 km, kolor niebieski. Przebiega od muze-

um w Warcie do Burzenina (na terenie Parku od 

miejscowości Piaski do Burzenina). Szlak 

biegnie doliną rzeki i  łączy miejsco-

wości związane z  walkami 10 DP 

Armii „Łódź” o utrzymanie głów-

nej pozycji obronnej na rzekach 

Warcie i  Widawce we wrześ-

niu 1939 r. Trasa umożliwia 

zapoznanie się ze stanem 

umocnień polowych, ich usy-

tuowaniem i rolą jaką odegrały 

w działaniach bojowych, a tak-

że odwiedzenie miejsc wiecz-

nego spoczynku poległych tutaj 

żołnierzy.

Szlak „Młynów nad Grabią” – długość 46 km, kolor żółty. Biegnie od Siedlec Łaskich, 

wzdłuż rzeki Grabi do Łasku (południowa część szlaku przebiega przez PKMWiW). Szlak łączy 

zabytki techniki na rzece Grabi (6 młynów). Pozwala poznać interesującą przyrodę jej doliny 

oraz zabytki kultury materialnej miejscowości leżących na szlaku.

Szlak „Wokół Zduńskiej Woli” – długość 22 km, kolor zielony. Fragmentem przecho-

dzi przez Park od miejscowości Piaski do Strońska. Pozwala poznać zabytki i przyrodę okolic 

Zduńskiej Woli.

SZLAKI ROWEROWE
Szlak Konopnica-Osjaków-Konopnica – długość 43,1 km, kolor zielony (EWI 3). Szlak 

zatacza pętlę wokół Konopnicy. Rozpoczyna się pod urzędem gminy w tej miejscowości i kieruje 

się najpierw do cmentarza wojennego, a następnie na południe do Osjakowa. Z Osjakowa przez 

Dymek, Szynkielów, rezerwat „Hołda” i Rychłocice wraca do Konopnicy.

Szlak Konopnica-Skomlin – długość 74,5 km, kolor zielony (EWI 11). Szlak prowadzi z Ko-

nopnicy przez Ostrówek, Czarnożyły, Białą, rezerwat „Lasek Kurowski” do Skomlina.

Szlak „Skarbów Ziemi Sieradzkiej” – (Zduńska Wola - Szadek - Warta - Goszczanów - 

Błaszki - Złoczew - Burzenin - Widawa - Sędziejowice - Łask) – długość 192 km, kolor niebieski.

Nadwarciański Szlak Bursztynowy – długość 141 km, kolor żółty/bursztynowy. Pozwala 

poznać trakty komunikacyjne, znane od czasów starożytnych.

SZLAKI KONNE
Łódzki Szlak Konny – długość ponad 2000 km. Prowadzi najdłuższą w Europie trasą dedy-

kowaną turystyce konnej. Pozwala zwiedzić niemal całe województwo łódzkie w siodle.

W Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widaw-

ki Łódzki Szlak Konny wiedzie głównie wzdłuż 

doliny Warty. Na trasie szlaku znajduje 

się wiele godnych uwagi miejsc ce-

chujących się dużymi walorami 

przyrodniczymi, historycznymi 

oraz kulturowymi. Wśród nich 

warto wyróżnić m.in.: Kościół 

św. Urszuli oraz park wiejski 

w  Strońsku, pałac w  Pstro-

koniach, rezerwat „Korzeń”, 

„Winnica”, zespół dworsko-

-parkowy w  Rychłocicach, re-

zerwat „Hołda”, kościół pw. Pod-

wyższenia św. Krzyża w Widawie

SZLAKI SAMOCHODOWE
Europejski Szlak Romański – długość 

445 km (woj. łódzkie). Łączy między inny-

mi 7 zabytków architektury romańskiej 

w  województwie łódzkim w  miejsco-

wościach: Tum, Inowłódz, Żarnów, 

Sulejów-Podklasztorze, Strońsko 

(PKMWiW), Ruda k/Wielunia, Krzy-

worzeka. Pozwala także odkryć ma-

gię innych miast regionu. 

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
„Wokół rezerwatu Hołda” – leśna ścieżka 

dydaktyczna. Umożliwia zaobserwowanie różnic między lasem 

stworzonym przez naturę, a tym stworzonym ręką ludzką (połowa ścieżki przebiega przez re-

zerwat; połowa przez las gospodarczy). Początek i koniec ścieżki znajduje się przy wejściu do 

rezerwatu „Hołda” od strony miejscowości Sobkowizna. Długość ścieżki: ok. 3,3 km.

SZLAKI WODNE
Szlak wodny rzeki Warty – dłu-

gość 215 km (woj. łódzkie). W PKMWiW 

szlak zachwyca malowniczymi krajo-

brazami nieuregulowanej Warty oraz 

dzikimi, krętymi korytami Widawki 

i Grabi z uformowanymi przez przy-

rodę przeszkodami.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Baza teleadresowa gospodarstw agroturystycznych na stronie  

www.spk.parkilodzkie.pl
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tel./fax 43 822-62-20 
e-mail: spk@parkilodzkie.pl

Tekst: E. Fraszczyńska, K. Kierniakiewicz, K. Piasecka  

Fotografie: E. Fraszczyńska, K. Gara,
K. Kierniakiewicz, K. Piasecka
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