Kocury i Malichów - ojczyzna najstarszego polskiego dinozaura.
Turystyka lokalna na Opolszczyźnie.
Kocury i Malichów to maleńkie wsie leżące w
pobliżu Dobrodzienia, słynącego w kraju z przetwórstwa
drzewa i tradycji stolarskich ale nie tylko…
Przyjeżdżając w te okolice wkraczamy w pradawną
krainę dinozaurów, które dziś można spotkać w wielu
miejscach.
Kocury znane są wśród znawców paleontologii z
odkrycia
kości
Velocipesa
guerichi
(dinozaura
kocurskiego). Są to najstarsze szczątki odkryte na
terenie współczesnej Polski. Odkrycia
kości Velocipesa dokonał pod koniec
XIX wieku, urodzony w Dobrodzieniu
niemiecki paleontolog Georg Gürich. Następnie kość ta została
opisana przez innego wybitnego paleontologa Friedricha von Huene w
wielkim dziele „Paläontologie und Phylogenie der niederen
Tetrapoden” (Paleontologia i filogeneza niższych czworonogów).
Velocipes guerichi miał około 4 metry długości i ważył około 150 kg.
W 2015 roku przeprowadzono ponownie wykopaliska w Kocurach, na
nowo odkrywając zapomnianą późnotriasową lokację szczątek.
Wyprawa polskich paleontologów przyniosła kilka nowych
skamieniałości gadów lądowych – pierwszych od niemal stu lat!
Wjeżdżając do wsi wita nas figura dinozaura kocurskiego.
Szukając miejsca na przerwę w trasie DW 901 (Dobrodzień – Olesno)
możemy odpocząć przy Centrum Aktywności Wiejskiej, a na placu
zabaw, w piaskownicy kryje się szkielet dinozaura czekający na
młodych odkrywców. Lokalne Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa
Dolina”
zachęca do spaceru po tej uroczej okolicy, organizując zwiedzanie z
przewodnikiem, warsztaty dla dzieci i młodzieży, udostępniając swoje zaplecze do
organizacji imprez dla grup zorganizowanych.
Okolice sołectwa Kocury stanowią cenny turystycznie obszar, ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki rowerowej. Dzieje się tak za sprawą piękna otaczającej
sołectwo przyrody, głównie jednak potężnego dębu, który jest najokazalszym drzewem
w pobliżu Dobrodzienia. Dąb szypułkowy będący 650-letnim pomnikiem przyrody rośnie
w Leśnictwie Brzezinki w oddziale 53a miedzy Kocurami a Klekotną. Dąb ten w chwili
pomiarów przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody miał 625 cm obwodu na
wysokości 130 cm, czyli 2 metry średnicy. Jego wierzchołek znacznie wystaje ponad
otaczające drzewostany.
Stowarzyszenie „Brzozowa Dolina” opracowało ścieżkę turystyczno – edukacyjną,
która prowadzi turystów na cudowny spacer po przyrodniczych i historycznych
miejscach, składających się na lokalny koloryt. Spacer tą ścieżką może wynosić od około
30 do 50 minut. Jest to doskonała propozycja na niedzielny wypad za miasto, lub jako
przerywnik w podróży, „po drodze”, wykorzystując przerwę na posiłek zarówno dla
podróżujących samochodami, autokarami jak i na rowerach.
Kocury i Malichów obfitują w piękne tereny przyrodnicze ale także w przyjaznych,
życzliwych ludzi, którzy aktywnie pracują na rzecz rozwijania swojej małej ojczyzny z
gościnnością witając

turystów i rozwijając swoją ofertę.
Zainteresowanych zwiedzaniem Kocur i Malichowa, poznaniem historii lokalnej
zapraszam na stronę stowarzyszenia www.brzozowadolina.vot.pl lub do bezpośredniego
kontaktu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina'' Kocury,
e-mail: dorota.maleska@wp.pl, tel.601475806 oraz Gospoda Kocury - tel.604396199.
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