
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

i poz. 628), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się na dwadzieścia lat plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz”, położonego na te-

renie gminy Grodków, zwanego dalej „rezerwatem”. 

§ 2.1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej - zbiorowisk grądo-

wych o cechach naturalnych. 

2. Wskazuje się następujące przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym 

mowa w ust. 1: 

1) dobry stan zachowania zbiorowisk leśnych na terenie rezerwatu; 

2) bogactwo florystyczne, w tym występowanie gatunków roślin chronionych i nielicznie występujących; 

3) położenie rezerwatu w granicach Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty „Opolska Dolina Nysy 

Kłodzkiej” - kod obszaru PLH160014, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagro-

żeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. 

§ 5. Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dzia-

łań określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 6.1. Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych 

geograficznych punktów ich załamania, określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

2. Mapa obszaru Natura 2000 wraz z granicami rezerwatu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 7. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 w granicach rezerwatu zawiera załącznik 

nr 5 do zarządzenia. 

§ 8. Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem zawiera za-

łącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 9. Działania ochronne w obszarze Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem ze wskazaniem pod-

miotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 7 do zarządzenia. 
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§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Opolu. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

  Regionalny Dyrektor 

 Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz”  

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. Zagrożenia Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożenia 

oraz jego skutków 

istniejące wewnętrzne oraz potencjalne 

zewnętrzne 

 

1. Zaburzenie struktury gatunkowej 

zbiorowisk leśnych  

Ograniczenie ekspansji rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria japonica 

Obserwacja ekspansji rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria japonica 

istniejące zewnętrzne  

2. Niekontrolowana antropopresja Ograniczenie penetracji wnętrza rezerwatu  
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz”  

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i 

lokalizacji tych działań 

Lp. Rodzaj działań 

ochronnych  

Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań ochronnych 

1. Usuwanie 

rdestowca 

ostrokończystego 

Reynoutria 

japonica  

Wykopanie całych okazów, z 

usunięciem ich poza obszar 

rezerwatu; w przypadku słabej 

skuteczności - powtórzenie 

zabiegu po 2-3 miesiącach. 

Kontynuacja zabiegu w kolejnych 

latach, w miarę potrzeb. 

Optymalny termin wykonywania 

zabiegu – miesiąc czerwiec. 

 

Istniejące stanowiska w granicach 

wydzieleń leśnych
1)

: 

 02-32-1-02-16-a 

 (wschodnia część), 

 02-32-1-02-16-h (wschodnia 

część) 

oraz miejsca pojawienia się 

nowych stanowisk rdestowca, 

zidentyfikowane w wyniku 

realizacji działania 2. 

 

2. Rozpoznanie 

stopnia ekspansji 

rdestowca 

ostrokończystego 

Reynoutria 

japonica w 

ekosystemach 

rezerwatu. 

Prowadzenie monitoringu terenu 

rezerwatu, z częstotliwością co 2 

lata, pod kątem obecności 

stanowisk rdestowca. Optymalny 

termin prowadzenia obserwacji: 

czerwiec – wrzesień. 

Cały obszar rezerwatu, ze 

szczególnym uwzględnieniem dróg 

leśnych oraz terenów 

zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie rzek: Nysa Kłodzka 

oraz Grodkowska Struga. 

2. Przeciwdziałanie 

antropopresji  

  

 

Oznakowanie drzew wzdłuż 

granicy rezerwatu, na długości  

ok. 4 km. 

Granice rezerwatu 

Uniemożliwienie wjazdu 

pojazdom mechanicznym poprzez 

zamontowanie dwóch szlabanów 

przegradzających drogę 

znajdującą się w granicach 

rezerwatu. 

Przy wjeździe do rezerwatu:  

 od strony południowej (02-32-

1-02-17-~b)
 1)

, 

 od strony zachodniej (02-32-1-

02-16-~b)
 1)

. 

1) 
Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Tułowice na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 

grudnia 2023 r. 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz” 

Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem
2)

Nr Y X 

1 393878,84 316159,52 

2 393949,24 316147,84 

3 393985,67 316132,89 

4 394025,52 316131,06 

5 394036,06 316142,15 

6 394035,97 316174,76 

7 394002,58 316194,17 

8 394006,59 316205,58 

9 394100,81 316229,43 

10 394129,45 316253,83 

11 394161,53 316254,28 

12 394211,81 316274,84 

13 394215,85 316243,50 

14 394294,64 316105,10 

15 394331,49 315984,04 

16 394335,91 315929,24 

17 394315,34 315753,57 

18 394315,60 315694,05 

19 394316,32 315605,80 

20 394327,89 315525,37 

21 394329,43 315421,72 

22 394279,34 315253,21 

23 394226,96 315155,62 

24 394106,52 315048,19 

25 394034,62 315024,42 

26 394037,74 315126,80 

27 393994,51 315176,31 

28 393963,42 315194,80 

29 393944,22 315186,50 

30 393923,89 315160,26 

31 393918,69 315137,80 

32 393923,19 315109,36 

33 393856,35 315132,24 

34 393887,10 315195,84 

35 393889,53 315200,51 

36 393895,14 315198,31 

37 393900,37 315201,35 

38 393941,42 315225,19 

39 393991,29 315356,65 

40 393910,20 315392,16 

41 393952,86 315487,73 

42 393902,03 315496,39 

43 393858,91 315414,05 

44 393819,99 315417,56 

45 393823,21 315447,39 

46 393820,38 315464,83 

47 393837,19 315502,54 

48 393881,55 315534,95 

49 393905,63 315585,80 

50 393889,57 315623,07 

51 393852,18 315670,41 

52 393825,49 315725,29 

53 393842,32 315754,28 

54 393827,94 315784,10 

55 393838,78 315791,68 

56 393868,79 315794,28 

57 393854,78 315874,15 

58 393871,43 315882,21 

59 393885,96 315863,18 

60 393907,83 315850,29 

61 393925,17 315861,41 

62 393930,75 315882,73 

63 393962,29 315932,41 

64 393964,12 315948,27 

65 393956,07 315958,08 

66 393944,47 315960,30 

67 393930,57 315957,02 

68 393923,00 315960,98 

69 393904,62 316030,27 

70 393873,65 316091,47 

71 393872,43 316136,88 

72 393878,84 316159,52 

2) 
Sporządzony w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). 
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz”  

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 w granicach rezerwatu 

Lp. Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

istniejące potencjalne 

1. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum). 

1. Obce gatunki 

inwazyjne. 

 

2. Usuwanie drzew 

martwych i 

umierających.  

 

1. Obecność obcych gatunków 

inwazyjnych  – niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens 

parviflora, nawłoci późnej 

Solidago gigantea (głównie w 

lukach) i rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria 

japonica (w skrajnie 

wschodniej części rezerwatu). 

2. Niedostateczna ilość 

martwego drewna. 

2. 

 

91E0 * Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe). 

1. Obce gatunki 

inwazyjne. 

 

2. Obce gatunki 

inwazyjne. 

1. Obecność obcych gatunków 

inwazyjnych  - niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens 

parviflora i nawłoci późnej 

Solidago gigantea (głównie w 

lukach). 

2. Pojawienie się rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria 

japonica.  
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Załącznik nr 6 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz”  

Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem 

Lp. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 

1. 9170 Grąd środkowoeuropejski  

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum). 

Poprawa wskaźnika „martwe drewno leżące lub 

stojące >3 m długości i >50 cm grubości”. 

2. 91E0 * Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe). 

Utrzymanie siedliska w niepogorszonym stanie 

ochrony. 
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Załącznik nr 7 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz”  

Działania ochronne w obszarze Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 

Lp. Przedmiot ochrony Działanie ochronne Obszar wdrożenia
3)

 Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum). 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych 

Niepodejmowanie działań 

skutkujących 

uszczupleniem zasobów 

martwego drewna. 

Płaty siedliska w 

obrębie wydzieleń 

leśnych: 

 02-32-1-02-16-a, 

 02-32-1-02-16-f, 

 02-32-1-02-16-g, 

 02-32-1-02-16-h, 

 02-32-1-02-17-a, 

 02-32-1-02-17-b. 

 

Właściciel lub 

posiadacz 

nieruchomości 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu 

realizacji celów działań ochronnych 

Monitoring stanu ochrony 

siedliska zgodnie z 

metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. Do czasu 

opracowania ww. 

metodyki monitoring 

należy prowadzić, z 

częstotliwością co 5-6 lat, 

w zakresie parametrów: 

powierzchnia siedliska, 

struktura i funkcje oraz 

perspektywy ochrony, w 

oparciu o wskaźniki: 

 powierzchnia zajęta 

przez siedlisko na 

transekcie, 

 charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna, 

 inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie, 

 ekspansywne gatunki 

rodzime w runie, 

 struktura pionowa 

i przestrzenna 

roślinności, 

 wiek drzewostanu 

(udział starodrzewu), 

 naturalne odnowienie 

drzewostanu, 

Płaty siedliska w 

obrębie wydzieleń 

leśnych: 

 02-32-1-02-16-a, 

 02-32-1-02-16-f, 

 02-32-1-02-16-g, 

 02-32-1-02-16-h, 

 02-32-1-02-17-a, 

 02-32-1-02-17-b. 

 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem 

Natura 2000 
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 gatunki obce 

geograficznie 

w drzewostanie, 

 martwe drewno leżące 

lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości, 

 zniszczenia runa 

i gleby związane 

z pozyskaniem drewna, 

 inne zniekształcenia 

antropogeniczne. 

2. 91E0 * Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe). 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu 

realizacji celów działań ochronnych 

Monitoring stanu ochrony 

siedliska zgodnie z 

metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. 

Płaty siedliska w 

obrębie wydzieleń 

leśnych: 

 02-32-1-02-16-a, 

 02-32-1-02-16-f, 

 02-32-1-02-16-g, 

 02-32-1-02-17-a. 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem 

Natura 2000 

3) 
Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Tułowice na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 

grudnia 2023 r.  
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