
 
 

 

 

 

DOKUMENTACJA PRZYRODNICZA NA 

POTRZEBY PLANU OCHRONY 

REZERWATU PRZYRODY „JELENI DWÓR” 

 pod kierunkiem dr Kamila Kulpińskiego  

 

Autorzy: 

dr Kamil Kulpiński (ekspert botanik) 

dr Anna Tyc (ekspert botanik) 

Współpraca: 

dr Katarzyna Śnigórska (ekspert zoolog) 

 
 

 Kraków, wrzesień 2017 r. 

 

Opracowano w ramach projektu ,,Ochrona zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 



 
 





Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

1 
 

Spis treści 

Podstawa prawna ........................................................................................................................................... 5 

1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do 

sporządzenia projektu planu ...................................................................................................................... 6 

2. Ocena rozpoznania środowiska przyrodniczego rezerwatu i metodyka prac 

przeprowadzonych na potrzeby niniejszego planu ochrony ......................................................... 8 

2.1. Ocena rozpoznania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego .......... 8 

2.2. Metodyka prac przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia niniejszego 

planu ochrony .............................................................................................................................................. 9 

3. Ogólne dane o rezerwacie ....................................................................................................................... 9 

3.1. Akty prawne dotyczące rezerwatu ............................................................................................. 9 

3.2. Wyszczególnienie gruntów w granicach rezerwatu .......................................................... 10 

3.3. Tabela własności i klasyfikacji użytków gruntowych ujawnionych w katastrze 

nieruchomości lub ewidencji gruntów i budynków ................................................................... 11 

3.4. Wykaz wód ......................................................................................................................................... 11 

3.5. Opis granic rezerwatu przyrody i stan ich czytelności ..................................................... 12 

3.6. Położenie geograficzne .................................................................................................................. 12 

3.7. Położenie administracyjne ........................................................................................................... 13 

3.8. Położenie według regionalizacji przyrodniczych................................................................ 13 

4. Historia rezerwatu ................................................................................................................................... 13 

4.1. Historia użytkowania terenu przed powstaniem rezerwatu .......................................... 13 

4.2. Wykaz prowadzonych działań ochronnych w rezerwacie .............................................. 14 

5. Inwentaryzacja zasobów, tworów i składników przyrody, walorów 

krajobrazowych oraz wartości kulturowych w rezerwacie przyrody – 

charakterystyka, ocena stanu, prognoza przyszłych zmian – w zakresie niezbędnym 

do zaplanowania ochrony ......................................................................................................................... 15 

5.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu........................................................................................ 15 

5.1.1. Budowa geologiczna ............................................................................................................... 15 

5.1.2. Formy rzeźby terenu .............................................................................................................. 16 

5.1.3. Aktualne procesy geologiczne i rzeźbotwórcze .......................................................... 16 

5.2. Gleby ..................................................................................................................................................... 16 

5.2.1. Charakterystyka i klasyfikacja............................................................................................ 16 

5.2.2. Zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji ................................................. 17 



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

2 
 

5.3. Wody ..................................................................................................................................................... 18 

5.4. Ogólna charakterystyka przyrodnicza ..................................................................................... 19 

5.4.1. Typy ekosystemów ................................................................................................................. 19 

5.4.2. Siedliska przyrodnicze .......................................................................................................... 19 

5.4.3. Roślinność rzeczywista i potencjalna .............................................................................. 20 

5.4.4. Gatunki roślin, zwierząt i grzybów dziko występujących objętych ochroną 

gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących ........................ 21 

5.4.5. Gatunki roślin zagrażające gatunkom rodzimym ....................................................... 32 

5.5. Ekosystemy leśne ............................................................................................................................. 33 

5.5.1. Typy ekosystemów leśnych ................................................................................................. 33 

5.5.2. Typy siedliskowe lasu ............................................................................................................ 33 

5.5.3. Zbiorowiska leśne potencjalne ........................................................................................... 34 

5.5.4. Zbiorowiska leśne rzeczywiste .......................................................................................... 34 

5.5.5. Dynamika roślinności leśnej i ocena zachodzących procesów .............................. 39 

5.5.6. Drzewostany .............................................................................................................................. 40 

5.6. Walory krajobrazowe i kulturowe ............................................................................................ 44 

6. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych  i 

zewnętrznych rezerwatu oraz sposoby ich eliminacji lub ograniczania. ................................ 44 

7. Charakterystyka i ocena uwarunkowań ochrony rezerwatu .................................................. 47 

7.1. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze ............................................................................. 47 

7.1.1. Dotychczasowe formy działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej 

wraz z oceną wpływu ww. działalności na stan zasobów, tworów i składników 

przyrody oraz wartości kulturowych .......................................................................................... 47 

7.1.2. Grupy społeczne mające wpływ na rezerwat ............................................................... 47 

7.1.3. Oczekiwania i dążenia społeczne ...................................................................................... 47 

7.1.4. Interesy gospodarcze mające wpływ na ochronę rezerwatu ................................. 48 

7.2. Przyrodnicze uwarunkowania ochrony rezerwatu ............................................................ 49 

8. Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego .................................... 50 

8.1. Zagospodarowanie przestrzenne i sposoby użytkowania rezerwatu ......................... 50 

8.1.1. Infrastruktura techniczna w rezerwacie i ocena jej wpływu na rezerwat ........ 50 

8.1.2. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna w rezerwacie i ocena jej wpływu 

na rezerwat ............................................................................................................................................ 50 

8.1.3. Turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie rezerwatu i ocena 

jego wpływu na rezerwat ................................................................................................................. 51 



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

3 
 

8.1.4. Naukowe wykorzystanie rezerwatu i ocena jego wpływu na rezerwat ............ 52 

8.1.5. Inne sposoby użytkowania rezerwatu i ocena ich wpływu na rezerwat ........... 52 

8.2. Zagospodarowanie przestrzenne i sposoby użytkowania w otoczeniu 

rezerwatu wraz z oceną wpływu na rezerwat ......................................................................... 52 

9. Dyskusja założeń ochrony rezerwatu .............................................................................................. 53 

9.1. Rola rezerwatu w międzynarodowym i krajowym systemie ochrony przyrody .... 53 

9.2. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony .......................................... 54 

9.3. Szanse i zagrożenia ochrony rezerwatu ................................................................................. 55 

10. Proponowana koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz 

wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczenia istniejących  i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych .............................................................. 55 

10.1. Strategiczne cele ochrony rezerwatu .................................................................................... 55 

10.2. Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej ............................................................ 55 

10.3. Określenie miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony ........... 56 

10.4. Określenie priorytetów w zakresie wykonania zadań ochronnych .......................... 56 

10.5. Określenie sposobów szczegółowego planowania i wykonywania działań 

ochronnych ................................................................................................................................................. 56 

10.6. Udostępnienie rezerwatu ........................................................................................................... 56 

10.7. Zasady monitorowania skuteczności ochrony .................................................................. 57 

11. Wskazanie zadań ochronnych, wynikających z ww. koncepcji z podaniem ich 

rodzaju, zakresu i lokalizacji .................................................................................................................... 58 

12. Ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  i 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa............................................................. 58 

13. Ocena przewidywanych skutków planu ....................................................................................... 59 

13.1. Zagrożenia realizacji planu........................................................................................................ 59 

13.2. Ocena wpływu realizacji planu na środowisko przyrodnicze rezerwatu ............... 59 

13.3. Ocena wpływu realizacji planu na tereny sąsiednie ........................................................ 59 

13.4. Oszacowanie kosztów planu; możliwe źródła finansowania działań 

ochronnych ................................................................................................................................................. 60 

Projekt zarządzenia dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” ........................................................ 61 

Literatura ......................................................................................................................................................... 67 

Załączniki kartograficzne .......................................................................................................................... 72 

Spis tabel .......................................................................................................................................................... 73 



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

4 
 

 

  



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

5 
 

Podstawa prawna  

Podstawą prawną wykonania dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planu 

ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” jest Umowa nr 5/2017 z dnia 20.03.2017 

r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

w Opolu, którą reprezentuje Pani Alicja Majewska – Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Opolu, a Panem Kamilem Kulpińskim i Panią Anną Tyc. 
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2. Ocena rozpoznania środowiska przyrodniczego rezerwatu i metodyka prac 

przeprowadzonych na potrzeby niniejszego planu ochrony 

2.1. Ocena rozpoznania poszczególnych elementów środowiska 

przyrodniczego 

Tabela 1. Ocena rozpoznania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego 

Lp. 

Element 

środowiska 

przyrodniczego 

Stan rozpoznania do 

momentu podjęcia 

prac nad niniejszym 

planem ochrony 

Prace wykonane do celów niniejszego 

planu ochrony 

1. Flora bardzo dobre 

rozpoznanie flory 

naczyniowej i brioflory 

rezerwatu 

- inwentaryzacja gatunków roślin 

naczyniowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem występowania i 

rozmieszczenia gatunków rzadkich 

2. Zbiorowiska 

roślinne 

bardzo dobry - wykonanie 4 zdjęć fitosocjologicznych  

- kartowanie zbiorowisk roślinnych 

3. Siedliska 

przyrodnicze 

- - inwentaryzacja rozmieszczenia i stanu 

stwierdzonego w rezerwacie siedliska 

przyrodniczego 

4. Grzyby - - próba inwentaryzacji gatunków 

grzybów 

5. Fauna ssaków średni - obserwacje zwierząt oraz ich śladów – 

tropów i odchodów 

6. Awifauna średni - szczegółowa inwentaryzacja awifauny 

rezerwatu 

7. Budowa 

geologiczna, 

rzeźba i gleby 

dobry - obserwacje gleb, zwłaszcza w miejscach 

wykrotów oraz w miejscach 

wykonywania zdjęć fitosocjologicznych 

- kartowanie form terenu 
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2.2. Metodyka prac przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia niniejszego 

planu ochrony 

Badania florystyczne przeprowadzono metodą spisów florystycznych, 

wykonywanych dwukrotnie – pod koniec maja i w połowie sierpnia. Badania te 

uzupełniono o zaznaczenie lokalizacji cennych gatunków roślin naczyniowych i 

mszaków za pomocą odbiorników GPS Garmin 62s oraz Garmin 62sc. Podobną 

metodykę stosowano w inwentaryzacji gatunków grzybów.  

Badania fitosocjologiczne, w tym dotyczące siedliska przyrodniczego, 

wykonano w połowie sierpnia. W tym celu posłużono się metodą Braun-Blanqueta, z 

modyfikacją stosowaną standardowo w ochronie przyrody (m.in. monitoring 

przyrodniczy GIOŚ), polegającą na notowaniu ilościowości z pominięciem 

towarzyskości. Lokalizacje zdjęć fitosocjologicznych zaznaczono za pomocą 

odbiornika GPS Garmin 62s. Urządzenie to stosowane było także przy kartowaniu 

granic zbiorowisk roślinnych i siedliska przyrodniczego. Do wyznaczenia ich granic 

wykorzystano ponadto podkład ortofotomapy (arkusz M-33-60-A-d-4-4 z 2010 i 

2016 r.). 

 Awifauna w rezerwacie „Jeleni Dwór” została zinwentaryzowana w oparciu o 

1 kontrolę wykonaną 1 maja między godzinami 10.00 a 12.00. Nasłuchem i 

obserwacją objęto cały teren rezerwatu.  

Notowano również wszystkie ssaki, zarówno zaobserwowane bezpośrednio, 

jak i stwierdzone na podstawie śladów (tropów i odchodów). Oprócz ptaków i 

ssaków nie odnotowano żadnego gatunku z pozostałych gromad kręgowców. 

Abiotyczne elementy środowiska kartowano w terenie, wykorzystując 

wspomniane wyżej odbiorniki GPS oraz mapy topograficzne. 

3. Ogólne dane o rezerwacie 

3.1. Akty prawne dotyczące rezerwatu  

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” został ustanowiony ZARZĄDZENIEM Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (M.P., 1959, Nr 82, Poz. 434) w celu zachowania ze względów 
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naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, 

jedynego w swoim rodzaju w województwie opolskim, stanowiącego pozostałość 

dawnej Puszczy Niemodlińskiej.  

Aktualną podstawę prawną funkcjonowania rezerwatu stanowi 

ROZPORZĄDZENIE Nr 0515/P/30/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w 

sprawie rezerwatu przyrody "Jeleni Dwór" (Dz. Urz. z 2008 r. nr 23, poz. 750). 

3.2. Wyszczególnienie gruntów w granicach rezerwatu  

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Wojewody Opolskiego Nr 0515/P/30/08 z dnia 4 marca 

2008 r. (Dz. Urz. z 2008 r. nr 23, poz. 746) rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” obejmuje 

obszar lasu o powierzchni 3,49 ha. Stanowi go część działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów obrębu Chrzelice numerem 1678, położonej w gminie Biała, w powiecie 

prudnickim, w województwie opolskim. 

Grunty na terenie rezerwatu „Jeleni Dwór”, podobnie jak całość działki 1678, 

pozostają w zarządzie PGL LP i oznaczone są w PLANIE URZĄDZENIA LASU Nadleśnictwa 

Prószków na lata 2015-2024 jako całość należącego do obrębu leśnego Prószków 

wydzielenia 353g. W Rozporządzeniu Nr 0515/P/30/08 wskazane jest wydzielenie 

53g, jednak jest to to samo wydzielenie. Zmiana adresu leśnego jest wynikiem jego 

aktualizacji w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Prószków na lata 2015-2024. 

Powierzchnia i granice tego wydzielenia nie uległy zmianie. 

W celu dostosowania treści aktu prawnego do obecnie obowiązujących 

regulacji prawnych proponuje się, na wzór innych zarządzeń Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, zaktualizować obowiązujące 

rozporządzenie w zakresie sprawującego nadzór nad rezerwatem, a także określić 

położenie i przebieg granicy rezerwatu za pomocą współrzędnych punktów 

załamania granic oraz mapy. Zaleca się również zaktualizowanie powierzchni 

obszaru objętego ochroną, która powinna wynikać z powierzchni poligonu 

opisanego współrzędnymi punktów załamania granic. 
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3.3. Tabela własności i klasyfikacji użytków gruntowych ujawnionych w 

katastrze nieruchomości lub ewidencji gruntów i budynków  

Tabela 2. Tabela własności i klasyfikacji (rodzaj) gruntów 

Zarządca 
Numer 

działki 

Rodzaj użytku 

gruntowego 

Powierzchnia 

(ha) 

Z tego  

w granicach 

rezerwatu (ha) 

Własność Skarbu 

Państwa w 

zarządzie PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prószków 

1678 

Chrzelice 

Lasy i grunty 

leśne (Ls) 
26,14 3,49 

Tabela 3. Wykaz oddziałów i wydzieleń leśnych w obrębie rezerwatu 

Oddział Pododdział 

Powierzchnia (ha) 

leśna 

nieleśna 
zalesiona 

związana  

z gospodarką 

leśną 

353 g 3,49 0 0 

Łącznie 

 

3,49 0 0 

 

3.4. Wykaz wód  

Na terenie rezerwatu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują stałe 

wody powierzchniowe. W sąsiedztwie przepływa kilka niewielkich cieków, z 

których najbliższy rozpoczyna się około 300 m na południe od rezerwatu. Większość 

z tych cieków (w tym najbliższy) stanowią część zlewni Osobłogi, uchodzącej do 

Odry. W związku z powyższym teren rezerwatu należy do dorzecza Odry i 

administrowany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

Zarząd Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski z siedzibą w Opolu (NZO). W 

związku z bardzo dużą odległością od cieków oraz ich niewielkimi rozmiarami, 

zarówno same cieki, jak i obejmujący je PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI na Obszarze 

Dorzecza Odry (M.P.2011, Nr 40, poz. 451) nie mają wpływu na rezerwat. 
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3.5. Opis granic rezerwatu przyrody i stan ich czytelności 

Spośród granic rezerwatu najlepszą czytelnością cechuje się granica południowo-

zachodnia. Przebiega ona w całości wzdłuż wyraźnej drogi leśnej. Są przy niej 

ustawione dwie tablice informujące o poddaniu terenu pod ochronę jako rezerwat 

przyrody, a granica jest wyraźnie znakowana na drzewach. Pewien problem 

występuje jedynie w zachodnim narożniku rezerwatu. Granica odchodzi tu od drogi 

w kierunku północno-wschodnim, a tablica ustawiona jest około 40 m dalej. Ponadto 

drzewostan poza rezerwatem ma podobny charakter jak na jego terenie. Niewielka 

czytelność dotyczy jednak tylko odcinka o długości około 50 m. Kolejny odcinek 

przebiega pomiędzy starym drzewostanem rezerwatu a znacznie młodszym 

drzewostanem gospodarczym, w związku z czym cechuje się dobrą czytelnością. 

Jedyny problem związany jest z ustawieniem tablicy przy drodze przebiegającej 

przez rezerwat – znajduje się ona około 15 m od granicy rezerwatu, w obrębie 

drzewostanu gospodarczego. Po drugiej stronie drogi granica w dalszym ciągu 

oddziela rezerwat od znacznie młodszych drzewostanów gospodarczych i dzięki 

temu cechuje się dobrą czytelnością. Biegnie najpierw w kierunku północno-

wschodnim, skręcając wkrótce na wschód, a następnie na południowy wschód. Po 

osiągnięciu wschodniego narożnika granica skręca na południowy zachód i biegnie 

w tym kierunku przez około 170 m, aż do osiągnięcia drogi stanowiącej południowo 

zachodnią granicę rezerwatu. Drzewostan na tym odcinku nie wykazuje zbyt dużych 

różnic pomiędzy wnętrzem rezerwatu a jego otoczeniem, jest też w znacznym 

stopniu przerzedzony. W związku z tym granica cechuje się tu niezbyt dużą 

czytelnością w terenie i może dochodzić do jej nieumyślnej penetracji. Jest to tym 

bardziej prawdopodobne, że drzewostan ten sąsiaduje z główną drogą leśną w tym 

rejonie. 

3.6. Położenie geograficzne 

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” położony jest na Równinie Niemodlińskiej, która 

stanowi południową część Niziny Śląskiej. 
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3.7. Położenie administracyjne 

Administracyjnie obszar rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” położony jest w 

województwie opolskim, powiecie prudnickim, gminie Biała, wsi Chrzelice.  

 Najbliższe w stosunku do rezerwatu zabudowania należą do leśnej osady 

Jeleni Dwór leżącej na terenie wsi Chrzelice – ok. 1,5 km w linii prostej na południe 

od granicy rezerwatu. W nieco większej odległości leżą zabudowania miejscowości 

położonych w gminie Korfantów (powiat nyski). Są to zabudowania osady leśnej 

Śródlesie, położonej na terenie wsi Rzymkowice – ok. 2, 8 km na południowy zachód 

od granic rezerwatu oraz wsi Borek – ok. 3,5 km na zachód i wsi Przychód – niecałe 

4 km na północny zachód od granic rezerwatu. 

3.8. Położenie według regionalizacji przyrodniczych  

Według regionalizacji fizycznogeograficznej KONDRACKIEGO (2001) obszar rezerwatu 

przyrody „Jeleni Dwór” leży w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji 

Niziny Środkowopolskie, makroregionie Nizina Śląska i mezoregionie Równina 

Niemodlińska. 

 Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną MATUSZKIEWICZA (2008a) rezerwat 

położony jest w Dziale Brandenbursko-Wielkopolskim, Krainie Dolnośląskiej, 

Okręgu Borów Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich, Podokręgu 

Niemodlińskim. 

 Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną ZIELONEGO i KLICZKOWSKIEJ (2010) 

obszar rezerwatu leży w Krainie Śląskiej, mezoregionie Równina Niemodlińska. 

4. Historia rezerwatu 

4.1. Historia użytkowania terenu przed powstaniem rezerwatu  

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” leży na terenie kompleksu leśnego Borów 

Niemodlińskich. W związku z niekorzystnymi warunkami dla rozwoju upraw, tereny 

te w niewielkim stopniu były objęte osadnictwem – od średniowiecza utrzymywało 

się ich użytkowanie leśne. Przez większość historii tych lasów prawdopodobnie 

dokonywano w nich zrębów zupełnych z pozostawieniem nasienników, a także 
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rębni częściowych. Odnowienia powstawały zatem z miejscowych nasion, 

dostosowanych do lokalnych warunków. Wzrost zapotrzebowania na drewno w 

epoce przemysłowej doprowadził do intensyfikacji gospodarki leśnej – powstawały 

duże zręby, a odnowień dokonywano z siewu, w tym nasionami obcego 

pochodzenia. Doprowadziło to do dość znacznego przekształcenia lasów, przede 

wszystkim zwiększenia powierzchni zajmowanych przez sosnę i świerka – 

zachowały się tylko nieliczne enklawy lasów pierwotnych. Przekonanie, że lasy na 

tym terenie zostały w znacznym stopniu przekształcone, było przyczyną 

powoływania tylko niewielkiej liczby rezerwatów leśnych przed II wojną światową. 

Stan taki występował pomimo dość licznych rezerwatów krajobrazowych i ochrony 

pojedynczych drzew (DUBEL I IN. 1997). 

Charakter drzewostanu rezerwatu w chwili jego powołania w 1958 r., ale 

także obecnie, świadczy, że jest to jeden z fragmentów Borów Niemodlińskich 

zmienionych przez człowieka w stosunkowo małym stopniu. Wskazuje na to m.in. 

znaczny udział dębu bezszypułkowego, który gdzie indziej w dużej mierze został 

zastąpiony drzewami iglastymi. Przemawia za tym również duże zróżnicowanie 

gatunkowe drzewostanu – cecha ta wyraźnie odróżnia drzewostan rezerwatu od 

terenów sąsiadujących, zdominowanych zwykle przez jeden gatunek drzewa, 

najczęściej sosnę.  

Na terenie rezerwatu brak jest pozostałości urządzeń (np. grodzeń) 

związanych z dawnym użytkowaniem rezerwatu. Obecne są jedynie dwie drogi – 

przecinająca ukosem rezerwat oraz ograniczająca go od południa.  

4.2. Wykaz prowadzonych działań ochronnych w rezerwacie 

Dwa lata po ustanowieniu rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” opracowano plan 

urządzenia rezerwatowego obowiązujący w latach 1960-1970. Zgodnie z jego 

zapisami usuwany był posusz i wywroty. Ogrodzono także cały rezerwat żerdziami. 

Ogrodzenie to uległo zniszczeniu i aktualnie nie ma po nim śladu. 

 W 1977 r. opracowano kolejny plan urządzenia rezerwatowego na 10 lat. W 

ramach jego realizacji dwukrotnie wykonano cięcia sanitarne – w 1977 r. pozyskano 

52 m3, w 1982 r. 20 m3, w 1983 r. 14 m3, a w 1986 r. 19 m3 drewna. Bardzo duże 

pozyskanie drewna nastąpiło w latach 1990-1995 i wiązało się z usuwaniem 
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posuszu (głównie świerkowego) powstałego wskutek gradacji kornika drukarza. 

Usunięto wtedy 1100 m3 drewna – dwukrotnie więcej, niż wynoszą obecne zasoby 

rezerwatu (540 m3). Cięcia sanitarne zostały także wskazane jako konieczne w 

dokumentacji pod kątem planu ochrony rezerwatu wykonanej w 1997 r. (DUBEL I IN. 

1997). Dokumentacja ta zalecała również odnowienia sztuczne. 

 Od zabiegów ochrony czynnej odstąpiono w rezerwacie na mocy ZARZĄDZENIA 

Nr 16/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 

2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jeleni 

Dwór”. Monitorowano jedynie obecność i stan populacji rzadkich i chronionych 

gatunków roślin (ze szczególnym uwzględnieniem mszaków) oraz rozwój 

samosiewów sosny, modrzewia i brzozy. Wskazano także na konieczność 

identyfikacji rzadkich i chronionych gatunków roślin i grzybów. W efekcie 

wykonana została „Inwentaryzacja i waloryzacja chronionych, zagrożonych 

wyginięciem i rzadko występujących gatunków mszaków w rezerwacie przyrody 

Jeleni Dwór” (STEBEL & NEJFELD 2012).  

 Aktualnie cała powierzchnia rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

zakwalifikowana jest jako obszar ochrony ścisłej (ZARZĄDZENIE nr 28/13 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2013 r.) i 

nie prowadzi się w nim żadnych działań ochronnych. 

5. Inwentaryzacja zasobów, tworów i składników przyrody, walorów 

krajobrazowych oraz wartości kulturowych w rezerwacie przyrody – 

charakterystyka, ocena stanu, prognoza przyszłych zmian – w zakresie 

niezbędnym do zaplanowania ochrony 

5.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

5.1.1. Budowa geologiczna 

Zgodnie z mapą geologiczną 1:500000 zamieszczoną w Centralnej Bazie Danych 

Geologicznych (http://baza.pgi.gov.pl/, Państwowy Instytut Geologiczny – 

Państwowy Instytut Badawczy) podłoże geologiczne rezerwatu budują gliny 

zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, będące utworami 
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zlodowacenia środkowopolskiego. Pod nimi, według mapy geologicznej bez 

utworów kenozoiku 1:1000000 (zamieszczonej w tym samym serwisie), zalegają 

utwory powstałe w górnej kredzie – w koniaku i santonie. Są to przede wszystkim 

zlepieńce, piaskowce i margle. Pod nimi zalegają utwory karbonu. 

5.1.2. Formy rzeźby terenu 

Obszar rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” jest względnie wyrównany, bez 

zaznaczających się wyraźnych elementów rzeźby. Zgodnie z mapami 

topograficznymi 1:10000 rezerwat położony jest na niewielkim wyniesieniu, o 

wysokości około 187 m n.p.m Jest ono jednak minimalne i niezauważalne w terenie. 

Zgodnie z mapami najwyższy punkt rezerwatu znajduje się w jego skrajnie 

zachodnim krańcu i wynosi około 188 m n.p.m. Najniższy punkt znajduje się we 

wschodnim narożniku i wynosi około 186 m n.p.m. Deniwelacja na przestrzeni 

rezerwatu wynosi zatem około 2 m. Dane z map topograficznych są zasadniczo 

zgodne z odczytami zróżnicowania wysokości wykonanymi odbiornikami GPS w 

trakcie przygotowywania niniejszej dokumentacji. 

5.1.3. Aktualne procesy geologiczne i rzeźbotwórcze 

W związku z bardzo nieznacznym nachyleniem oraz występującą trwałą i bujną 

pokrywą roślinności i ściółki na terenie rezerwatu obecnie brak wyraźnych 

procesów geologicznych i rzeźbotwórczych. 

5.2. Gleby 

5.2.1. Charakterystyka i klasyfikacja  

Gleby rezerwatu były szczegółowo badane na potrzeby badań fitosocjologicznych w 

1967 r. (NOWACZYK 1967) (wykonano dwa profile oraz cztery wiercenia glebowe) 

oraz dokumentacji sporządzonej w 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) (jeden profil glebowy). 

Wyniki powyższych badań potwierdzone zostały obserwacjami przeprowadzonymi 

na potrzeby niniejszego opracowania.  
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Gleby rezerwatu wykształciły się na utworach piaszczysto-gliniastych. 

Wierzchnią ich warstwę stanowi słabo rozłożona ściółka iglasto-liściasta o grubości 

2-3 cm. Pod nią występuje warstwa próchniczna, sięgająca do głębokości 7-8 cm. 

Niżej (od 8 do 15 cm) znajduje się warstwa gliniastego, różnoziarnistego piasku 

barwy brunatnoszarej. Poniżej występuje poziom wymywania, złożony z piasku o 

podobnej jak wyżej granulacji, najpierw do głębokości 40 cm jasnoszarego, a niżej, 

do głębokości 75-80 cm, kremowo-białego. Poniżej występuje poziom wmywania, 

złożony z silnie zbitego, rdzawobrązowego piasku z udziałem małych kamieni. Sięga 

on do głębokości 80-90 cm. Pod nim występuje żółty, gliniasty, różnoziarnisty piasek 

lub glina piaszczysta, czasem z udziałem małych kamieni.  

Odczyn generalnie rośnie w głębszych warstwach gleby – w warstwie 

próchnicznej (na głębokości 5 cm) pH w H20 wynosi 3,92, na głębokości 12 cm 

rośnie do 4,70, w warstwie wymywania (45 cm) pH osiąga wartość 5,20, na 

głębokości 95 cm 5,13, a na głębokości 150 cm 5,45 (NOWACZYK 1967). Poziom wody 

gruntowej występuje poniżej 200 cm pod poziomem gruntu. 

Wyniki badań glebowych są w dużej mierze ze sobą zgodne i potwierdzają 

małe zróżnicowanie gleb na terenie rezerwatu. Zgodnie z aktualną klasyfikacja gleb 

Polski (MARCINEK & KOMISAREK 2011) można je zaliczyć do rzędu 6 gleby 

bielicoziemne (L), typu 6.1 gleby bielicowe (LW). Wskazuje na to dość dobrze 

rozwinięty poziom próchniczny, obecność szarobiałego poziomu wymywania oraz 

zbitego, rdzawobrązowego poziomu wmywania, zbliżonego do orsztynu (rudawca). 

Zgodnie z klasyfikacją gleb leśnych Polski (BROŻEK & ZWYDAK 2010) gleby rezerwatu 

należy zaliczyć do typu 14 gleby bielicowe (B). 

5.2.2. Zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji 

Na terenie rezerwatu nie zaobserwowano erozji. W związku z niewielkim 

nachyleniem oraz istniejącą pokrywą roślinności jej wystąpienie w przyszłości 

również jest mało prawdopodobne. Występujący w przeszłości znaczny udział 

świerka w drzewostanie mógł mieć negatywny wpływ na strukturę gleby w związku 

ze znacznym opadem igliwia, które przyczynia się do zakwaszenia gleby. Obecnie 

jednak udział świerka i innych gatunków iglastych jest znacznie mniejszy. 

Dodatkowo, na terenie rezerwatu występują gleby bielicowe, zazwyczaj związane z 
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borami. W związku z tym duża ilość igliwia miała tylko ograniczony negatywny 

wpływu na gleby rezerwatu, a obecnie wpływ ten nie występuje. 

5.3. Wody  

Na terenie rezerwatu nie występują wody powierzchniowe – brak tu zarówno 

stałych cieków i zbiorników, jak i zagłębień okresowo wypełnionych wodą. Zgodnie 

z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski wykonaną przez Zakład Hydrografii i 

Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 

zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowaną ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (arkusze M-33-60-A, M-33-60-C i M-33-

60-D) teren rezerwatu leży w dorzeczu Osobłogi. Ciek ten jest lewobrzeżnym 

dopływem Odry, do której uchodzi w rejonie Krapkowic, około 18 km na wschód od 

rezerwatu. Rezerwat zlokalizowany jest jednak w dużej odległości od Osobłogi – 

przepływa ona około 15 km na południowy wschód od jego granic. Najbliższymi w 

stosunku do rezerwatu większymi ciekami należącymi do dorzecza Osobłogi są 

przepływający około 2 km na południowy zachód Dopływ z Kuźnicy Ligockiej oraz 

zlokalizowana około 2,5 km na wschód Brodnia. Uchodzi do nich szereg mniejszych, 

bezimiennych cieków, z których najbliższy ma początek niecałe 300 m na południe 

od rezerwatu. Dopływ z Kuźnicy Ligockiej i Brodnia uchodzą do Rzymkowickiego 

Rowu, zlokalizowanego około 3 km na południe od rezerwatu. Wpada on do Białej, 

będącej lewobrzeżnym dopływem Osobłogi. 

Rezerwat „Jeleni Dwór” leży w pobliżu granicy pomiędzy zlewnią Osobłogi i 

zlewnią Ścinawy Niemodlińskiej, należącej do zlewni Nysy Kłodzkiej (część zlewni 

Odry). Do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej należy najbliższy względem rezerwatu 

duży ciek – jest nim Ziębia, przepływająca około 800 m na północny zachód od 

rezerwatu (czyli znacznie bliżej niż Dopływ z Kuźnicy Ligockiej i Brodnia). Ziębia 

uchodzi do Ścinawy Niemodlińskiej około 5,5 km na północny zachód od rezerwatu. 

Generalnie w związku z dużą odległością cieków od granic rezerwatu oraz ich 

stosunkowo niewielkimi rozmiarami nie mają one wpływu na rezerwat.  

Zgodnie z mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych przygotowaną 

przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (plik shp ze 

strony http://dm.pgi.gov.pl, stan na 2017-05-01), obszar rezerwatu leży poza 
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zasięgiem zbiorników wód podziemnych. Najbliższymi są zbiornik Lasy 

Niemodlińskie, którego granica przebiega 2 km na północny wschód, oraz 

subzbiornik Paczków-Niemodlin, zlokalizowany około 2,5 km na południowy zachód 

od rezerwatu. W związku z wyrównaną powierzchnią rezerwatu nie występują tu 

wypływy wód podziemnych, a ich zbiorniki nie mają wpływu na przyrodę 

rezerwatu. 

5.4. Ogólna charakterystyka przyrodnicza 

5.4.1. Typy ekosystemów  

Całą powierzchnię rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” zajmują ekosystemy leśne. Ze 

względu na dominujący typ ekosystemów rezerwat należy do rodzaju leśnego (L). 

Pod względem głównego przedmiotu ochrony klasyfikowany jest jako rezerwat 

fitocenotyczny (PFi), podtypu zbiorowisk leśnych (zl), natomiast według głównego 

typu ekosystemów – leśny i borowy (EL), podtypu lasów mieszanych nizinnych 

(lmn). 

5.4.2. Siedliska przyrodnicze  

Na terenie rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” występuje jedno siedlisko 

przyrodnicze: 

- 9190 kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)1 

Kwaśne dąbrowy to ubogie lasy dębowe z acydofilnym runem, związane z klimatem 

atlantyckim. W Polsce występują przede wszystkim w zachodniej części kraju. 

Związane są z dość różnorodnymi warunkami środowiska zarówno pod względem 

podłoża, jak i jego wilgotności – powoduje to znaczne zróżnicowane siedliska. 

                                                        
1 Siedlisko 9190 zostało określone jako „kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)” w 
ROZPORZĄDZENIU Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty 
(…). Wcześniej siedlisko przyrodnicze 9190 było błędnie określone jako „pomorski las brzozowo-
dębowy (Betulo-Quercetum)”, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. 
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty (…). 
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Generalnie występuje jednak przede wszystkim na glebach powstałych z utworów 

piaszczystych, przede wszystkim bielicowych i rdzawych. 

Drzewostan kwaśnych dąbrów składa się przede wszystkim z dębów: 

bezszypułkowego (postaci cieplejsze i uboższe) i szypułkowego. Oprócz nich 

pojawiają się także sosna, brzoza brodawkowata, buk i jarzębina. W warstwie 

krzewów najczęstsze są kruszyna i jarzębina oraz młode drzewa. W runie dominują 

rośliny związane z ubogim podłożem – m.in. borówka czernica, orlica zwyczajna, 

śmiałek pogięty, konwalijka dwulistna, trzcinnik leśny, konwalia majowa oraz 

jastrzębce sabaudzki i leśny. Dość częste są mchy, w tym rokiet pospolity. 

Kwaśna dąbrowa na terenie rezerwatu reprezentowana jest przez kwaśną 

dąbrowę trzcinnikową, występującą na umiarkowanie wilgotnych glebach. W runie 

tego typu kwaśnych dąbrów dominuje trawa trzcinnik leśny. Zbiorowisko na terenie 

rezerwatu wykazuje również pewne nawiązania do kwaśnej dąbrowy z trzęślicą 

modrą, co przejawia się m.in. dużym udziałem trzęślicy modrej w runie. Ten typ 

kwaśnej dąbrowy jest jednak również zaliczany do siedliska 9190. Szczegółowy opis 

zbiorowiska leśnego na terenie rezerwatu zawarto w rozdziale 5.5.4. 

5.4.3. Roślinność rzeczywista i potencjalna 

Roślinność rzeczywista rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” to jedno zbiorowisko w 

randze podzespołu roślinnego. Jego systematykę, przyjętą za MATUSZKIEWICZEM 

(2001), podano poniżej.  

Klasa: Quercetea robori-petraeae BR.-BL. 1932 

Rząd: Quercetalia roboris R. TX. 1931 

Związek: Quercion robori-petraeae BR.-BL. 1932 

1. Zespół: Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (HARTM. 1934) 

SCAM. ET PASS. 1959, podzespół: trzęślicowy 

Roślinność potencjalną rezerwatu stanowi acydofilny środkowoeuropejski 

las dębowy (kwaśna dąbrowa trzcinnikowa) Calamagrostio arundinaceae-

Quercetum (MATUSZKIEWICZ 2008b). 
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5.4.4. Gatunki roślin, zwierząt i grzybów dziko występujących objętych 

ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących  

Tabela 4. Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki roślin 

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

Rośliny naczyniowe Tracheophyta 

1. Czartawa drobna 
Circaea alpina 

CLO – NT Gatunek podany w zdjęciu 
fitosocjologicznym wykonanym w 
rezerwacie podczas badań 
fitosocjologicznych (NOWACZYK 1967). 
Niepotwierdzone występowanie w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997). 

W 2017 r. gatunek stwierdzono na dwóch 
stanowiskach – w centralnej i wschodniej 
części rezerwatu. Na pierwszym z nich 
liczebność gatunku została oszacowana na 
kilkadziesiąt (>50) osobników, natomiast 
na drugim na ponad 100 osobników. 

2. Gwiazdnica długolistna  
Stellaria longifolia 

CLO – VU Gatunek nie był dotąd podawany z terenu 
rezerwatu. 

Odnotowano 3 osobniki we wschodniej 
części rezerwatu oraz 5 osobników 
niedaleko drogi biegnącej przez rezerwat, 
w południowo-zachodniej części rezerwatu. 

3. Kruszczyk szerokolistny 
Epipactis helleborine 

Cch Gatunek podany w zdjęciu 
fitosocjologicznym wykonanym w 
rezerwacie podczas badań 
fitosocjologicznych (NOWACZYK 1967). 
Niepotwierdzone występowanie w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997). 

W 2017 r. stwierdzono 2 osobniki tego 
gatunku w północno-zachodniej części 
rezerwatu. 

4. Nerecznica szerokolistna 
Dryopteris dilatata 

CLO – DD Gatunek nie był dotąd podawany z terenu 
rezerwatu. 

Stwierdzono 3 osobniki przy południowo-
wschodniej granicy rezerwatu.  

5. Widłak goździsty  
Lycopodium clavatum 

Cch;  
CLP – NT; 
CLO – NT 

Gatunek podany w zdjęciu 
fitosocjologicznym wykonanym w 
rezerwacie podczas badań 
fitosocjologicznych (NOWACZYK 1967). Jego 
obfite stanowisko stwierdzono także w 
inwentaryzacji mszaków rezerwatu (STEBEL 
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& NEJFELD 2012). Nie występuje natomiast 
w liście florystycznej w dokumentacji z 
1997 r. (DUBEL I IN. 1997). 

W 2017 r. gatunek odnotowano na ośmiu 
stanowiskach – w zachodniej, centralnej, 
wschodniej i południowo-wschodniej części 
rezerwatu, na których zajmował 
powierzchnię od kilku do kilkunastu m2. 

Mszaki 

Wątrobowce Marchantiophyta 

1. Głowiak półksiężycowaty 
Cephalozia lunulifolia  

CLO – E Mimo wcześniejszych notowań, np. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997), gatunki te nie zostały 
potwierdzone podczas inwentaryzacji 
przeprowadzonej w rezerwacie w 2012 r. 
(STEBEL & NEJFELD 2012). 

2. Lśniątka szerokoplechowa  
Riccardia latifrons 

CLO – E 

3. Miedzik płaski 
Frullania dilatata 

Cch; 
CLO – E 

4. 

Płozik mniejszy 
Lophocolea minor 

CLO – R 

Mimo wcześniejszych notowań, np. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997) i WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006), gatunek nie został 
potwierdzony podczas inwentaryzacji 
przeprowadzonej w rezerwacie w 2012 r. 
(STEBEL & NEJFELD 2012). Podano tam 
również uwagę, że niewykluczone jest, że 
gatunek ten był wcześniej błędnie 
podawany z terenu rezerwatu. 

5. 

Skosatka zanokcicowata 
Plagiochila asplenioides 

Cch; 
CLO – V 

Mimo wcześniejszych notowań, np. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997, ), gatunek nie został potwierdzony 
podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012). Podano tam również uwagę, że 
najprawdopodobniej gatunek ten był 
wcześniej błędnie podawany z terenu 
rezerwatu.  

6. Skrzydliczka mała 
Nardia geoscyphus 

CLO – R 
Mimo wcześniejszych notowań, np. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997), gatunki te nie zostały 
potwierdzone podczas inwentaryzacji 
przeprowadzonej w rezerwacie w 2012 r. 
(STEBEL & NEJFELD 2012). 

7. Skrzydliczka pospolita 
Nardia scalaris 

CLO – I 

8. Usznica spłaszczona 
Radula complanata 

CLO – V 

9. Widlik zwyczajny 
Metzgeria furcata 

CLO – V 

Mchy Bryophyta 
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1. 

Bielistka siwa 
Leucobryum glaucum 

Cch 

Mimo wcześniejszych notowań, np. w 
zdjęciach fitosocjologicznych z 1967 
(NOWACZYK 1967), w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006), gatunek nie został 
potwierdzony podczas inwentaryzacji 
przeprowadzonej w rezerwacie w 2012 r. 
(STEBEL & NEJFELD 2012). 

2. 

Brodawkowiec czysty 
Pseudoscleropodium purum  

Cch 

Gatunek wymieniony m.in. w zdjęciach 
fitosocjologicznych z 1967 (NOWACZYK 
1967), w liście mszaków w dokumentacji z 
1997 r. (DUBEL I IN. 1997) oraz WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
województwa opolskiego (2006).  

Został potwierdzony podczas 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012) w środkowej i południowej części 
rezerwatu. 

3. 

Drabik drzewkowaty 
Climacium dendroides 

Cch 

Mimo wcześniejszych notowań, np. w 
WALORYZACJI chronionych i zagrożonych 
mszaków województwa opolskiego (2006), 
gatunek nie został potwierdzony podczas 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012). 

4. 

Dzióbkowiec Zetterstedta 
Eurhynchium angustirete  

Cch 

Mimo wcześniejszych notowań, np. w 
zdjęciach fitosocjologicznych z 1967 
(NOWACZYK 1967), w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006), gatunek nie został 
potwierdzony podczas inwentaryzacji 
przeprowadzonej w rezerwacie w 2012 r. 
(STEBEL & NEJFELD 2012). 

5. 

Fałdownik nastroszony 
Rhytidiadelphus squarrosus 

Cch 

Mimo wcześniejszych notowań, np. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997) oraz WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006), gatunek nie został 
potwierdzony podczas inwentaryzacji 
przeprowadzonej w rezerwacie w 2012 r. 
(STEBEL & NEJFELD 2012). 

6. Gajnik lśniący 
Hylocomium splendens 

Cch 
Gatunek wymieniony m.in. w zdjęciach 
fitosocjologicznych z 1967 (NOWACZYK 
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1967), w liście mszaków w dokumentacji z 
1997 r. (DUBEL I IN. 1997) oraz WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
województwa opolskiego (2006).  

Został potwierdzony podczas 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012) w północnej części rezerwatu. 

7. 

Gładysz paprociowaty 
Homalia trichomanoides 

Cch; 
CLO – I 

Gatunek wymieniony m.in. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997) oraz WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006).  

Został potwierdzony podczas 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012). Jest to jedyne obecne stanowisko 
na terenie Borów Niemodlińskich. 

8. 

Namurnik jedwabisty 
Homalothecium sericeum 

CLO – E 

Gatunek wymieniony m.in. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997).  

Został potwierdzony podczas 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012). Jest to jedyne obecne stanowisko 
na terenie Borów Niemodlińskich. 

9. 

Piórosz pierzasty  
Ptilium crista-castrensis 

Cch; 
CLO – V 

Mimo wcześniejszych notowań, np. w 
zdjęciach fitosocjologicznych z 1967 
(NOWACZYK 1967), w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006), gatunek nie został 
potwierdzony podczas inwentaryzacji 
przeprowadzonej w rezerwacie w 2012 r. 
(STEBEL & NEJFELD 2012). 

10. 

Próchniczek błotny 
Aulacomnium palustre 

Cch 

Gatunek nie był podawany przed 2012 r. z 
terenu rezerwatu. Podczas 
przeprowadzonej w 2012 r. inwentaryzacji 
(STEBEL & NEJFELD 2012) został stwierdzony 
w zachodniej części rezerwatu, przy jego 
granicy. 

11. 

Rokietnik pospolity 
Pleurozium schreberi 

Cch 

Gatunek wymieniony m.in. w zdjęciach 
fitosocjologicznych z 1967 (NOWACZYK 
1967), w liście mszaków w dokumentacji z 
1997 r. (DUBEL I IN. 1997) oraz WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
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województwa opolskiego (2006).  

Został potwierdzony podczas 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012) w środkowej i południowej części 
rezerwatu. W 2017 r. został stwierdzony w 
południowo-wschodniej części rezerwatu. 

12. 

Torfowiec błotny 
Sphagnum palustre 

Cch Gatunek niepodawany dotąd z terenu 
rezerwatu. W 2017 r. został stwierdzony na 
niewielkiej powierzchni w południowo-
wschodniej części rezerwatu. 

 

13. 

Tujowiec delikatny 
Thuidium delicatulum 

Cch 

Gatunek podany w zdjęciu 
fitosocjologicznym wykonanym w 
rezerwacie w 1967 r. (NOWACZYK 1967). Nie 
został natomiast uwzględniony w 
inwentaryzacji mszaków z 2012 r. (STEBEL 

& NEJFELD 2012). 

14. 

Tujowiec tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum 

Cch 

Gatunek wymieniony m.in. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997) oraz WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006).  

Został potwierdzony podczas 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012) w północnej części rezerwatu. 

15. 

Widłoząb Bergera 
Dicranum undulatum 

Ch; 
CLP – V 

Gatunek podany w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997). 
Nie został natomiast uwzględniony w 
inwentaryzacji mszaków z 2012 r. (STEBEL 

& NEJFELD 2012). 

16. 

Widłoząb kędzierzawy 
Dicranum polysetum 

Cch 

Mimo wcześniejszych notowań, np. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997), gatunek nie został potwierdzony 
podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 

2012). 

17. 

Widłoząb miotłowy 
Dicranum scoparium 

Cch 

Gatunek wymieniony m.in. w liście 
mszaków w dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I 

IN. 1997) oraz WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006).  

Został potwierdzony podczas 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

26 
 

2012) w północnej, środkowej, 
południowej i południowo-wschodniej 
części rezerwatu. 

Zastosowane skróty: Ch – gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, Cch – gatunek objęty 

częściową ochroną gatunkową (ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 października 

2014 r.), CLP – Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych (KAŹMIERCZAKOWA I 

IN. 2016) lub, w przypadku mszaków, Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce (OCHYRA 

1992), CLO – Czerwona lista roślin naczyniowych województwa opolskiego (NOWAK I IN. 

2008) lub,  

w przypadku mszaków, Czerwona lista mszaków województwa opolskiego (STEBEL 2006),  

VU – narażony, NT – gatunki bliskie zagrożenia, DD – gatunki, których stopień zagrożenia 

trudny jest do określenia z powodu braku danych, E – zagrożony, V – narażony, R – rzadki,  

I – o nieokreślonym zagrożeniu 

W tabeli 4. zawarto wszystkie gatunki rzadkich i chronionych mszaków, które 

podawane były z rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” w pracach opublikowanych w 

drugiej połowie XX w. (m.in. NOWACZYK 1967, BERDOWSKI & KOŁA 1971, KUCZYŃSKIA 

1973, DUBEL I IN. 1997, KLAMA I IN. 1999) oraz w WALORYZACJI chronionych i 

zagrożonych mszaków województwa opolskiego… 2006. W kolumnie „Uwagi” 

skupiono się jednak głównie na informacjach pochodzących z inwentaryzacji 

mszaków przeprowadzonej w rezerwacie w 2012 r. (STEBEL & NEJFELD 2012) – 

zawiera ona najbardziej aktualne i kompletne dane dotyczące występowania tej 

grupy roślin w rezerwacie przyrody „Jeleni Dwór”. W tabeli wskazano też gatunki, 

które zostały potwierdzone podczas badań na potrzeby niniejszego opracowania. Na 

załączniku kartograficznym nr 4 przedstawiono stanowiska mchów w oparciu o 

szczegółowe dane z 2012 r., uzupełniając je jednak o wyniki badań z 2017 r.  

W trakcie prac prowadzonych na potrzeby dokumentacji, oprócz 

lokalizowania gatunków rzadkich, chronionych i zagrożonych, notowano także 

wszystkie pozostałe taksony roślin naczyniowych występujących na terenie 

rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”. Poniższa lista zawiera ich alfabetyczne 

zestawienie. Pominięto w niej rośliny, które oznaczono jedynie do rodzaju 

(Callitriche sp., Carex sp., Galeopsis sp., Medicago sp. i Viola sp.). Nazwy podano 

zgodnie z opracowaniem MIRKA I IN. (2002). Gwiazdką (*) oznaczono antropofity, 

natomiast gwiazdką w kwadratowym nawiasie ([*]) oznaczono taksony o 
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niepewnym statusie we florze Polski, wobec których istnieją przypuszczenia, że 

mogą być antropofitami. 

1. Achillea millefolium L. – krwawnik pospolity 

2. Agrostis capillaris L. – mietlica pospolita 

3. Anemone nemorosa L. – zawilec gajowy 

4. Athyrium filix-femina (L.) Roth – wietlica samicza 

5. Betula pendula Roth – brzoza brodawkowata 

6. B. pubescens Ehrh. – brzoza omszona 

7. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – trzcinnik leśny 

8. C. epigejos (L.) Roth – trzcinnik piaskowy 

9. * Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – tasznik pospolity 

10. Carex brizoides L. – turzyca drżączkowata 

11. C. hirta L. – turzyca owłosiona 

12. C. pallescens L. – turzyca blada 

13. Carpinus betulus L. – grab pospolity 

14. Cerastium holosteoides Fr. Emend. Hyl. – rogownica pospolita 

15. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – wierzbówka kiprzyca 

16. Circaea alpina L. – czartawa drobna 

17. Convallaria majalis L. – konwalia majowa 

18. Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. – śmiałek darniowy 

19. D. flexuosa (L.) Trin. – śmiałek pogięty 

12. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs – nerecznica krótkoostna 

21. D. dilatata (Hoffm.) A. Gray – nerecznica szerokolistna 

22. D. filix-mas (L.) Schott – nerecznica samcza 

23. Epipactis helleborine (L.) Crantz – kruszczyk szerokolistny 

24. * Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. – erechtites jastrzębcowaty 

25. Fagus sylvatica L. – buk pospolity 

26. Festuca rubra L. – kostrzewa czerwona 

27. Fragaria vesca L. – poziomka pospolita 

28. Frangula alnus Mill. – kruszyna pospolita 

29. Glechoma hederacea L. – bluszczyk kurdybanek 
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30. Juncus conglomeratus L. emend. Leers – sit skupiony 

31. J. effusus L. – sit rozpierzchły 

32. * J. tenuis Willd. – sit chudy 

33. Larix decidua Mill. – modrzew europejski 

34. Leontodon autumnalis L. – brodawnik jesienny 

35. Lolium perenne L. – życica trwała 

36. Lotus corniculatus L. – komonica zwyczajna 

37. Luzula pilosa (L.) Willd. – kosmatka owłosiona 

38. Lycopodium clavatum L. – widłak goździsty 

39. Lysimachia nummularia L. – tojeść rozesłana 

40. L. vulgaris L. – tojeść pospolita 

41. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – konwalijka dwulistna 

42. Milium effusum L. – prosownica rozpierzchła 

43. Moehringia trinervia (L.) Clairv. – możylinek trójnerwowy 

44. Molinia caerulea (L.) Moench – trzęślica modra 

45. Mycelis muralis (L.) Dumort. – sałatnik leśny 

46. Myosoton aquaticum (L.) Moench – kościenica wodna 

47. Oxalis acetosella L. – szczawik zajęczy 

48. * O. dillenii Jacq. – szczawik Dillena 

49. * Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – czeremcha amerykańska 

50. Picea abies (L.) H. Karst. – świerk pospolity 

51. Pinus sylvestris L. – sosna zwyczajna 

52. Plantago major L. – babka zwyczajna 

53. Poa annua L. – wiechlina roczna 

54. P. pratensis L. – wiechlina łąkowa 

55. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – kokoryczka wonna 

56. Polygonum aviculare L. – rdest ptasi 

57. Populus tremula L. – topola osika 

58. Potentilla anglica Laichard. – pięciornik rozścielony 

59. Potentilla argentea L – pięciornik srebrny 

60. Prunella vulgaris L. – głowienka pospolita 

61. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – orlica pospolita 
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62. Quercus petraea (Matt.) Liebl. – dąb bezszypułkowy 

63. Q. robur L. – dąb szypułkowy 

64. * Q. rubra L. – dąb czerwony 

65. Ranunculus repens L. – jaskier rozłogowy 

66. Rubus hirtus Waldst. & Kit. agg. – jeżyna gruczołowata 

67. R. idaeus L. – malina właściwa 

68. Rumex acetosella L. – szczaw polny 

69. Sorbus aucuparia L. emend Hedl. – jarząb pospolity 

70. * Spirea tomentosa L. – tawuła kutnerowata 

71. Stellaria longifolia H. L. Mühl. ex Willd. – gwiazdnica długolistna 

72. S. media (L.) Vill. – gwiazdnica pospolita 

73. [*] Teucrium scorodonia L. – ożanka nierównoząbkowa 

74. Torilis japonica (Houtt.) DC. – kłobuczka pospolita 

75. Trientalis europaea L. – siódmaczek leśny 

76. Trifolium repens L. – koniczyna biała 

77. Urtica dioica L. – pokrzywa zwyczajna 

78. Vaccinium myrtillus L. – borówka czarna 

79. * Veronica arvensis L. – przetacznik polny 

80. V. chamaedrys L. – przetacznik ożankowy 

81. Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau – fiołek leśny 

 
Tabela 5. Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki zwierząt  

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

Ssaki Mammalia 

1. Wiewiórka  

Sciurus vulgaris 

Cch Gatunek wymieniony w poprzedniej 

dokumentacji do planu ochrony 

rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

(DUBEL I IN. 1997).  

Gatunek nie został potwierdzony w 

2017 r., jednak należy zaznaczyć, że 

nie można wykluczyć jego 

występowania w rezerwacie. 
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Ptaki Aves 

PICIFORMES (DZIĘCIOŁOWE) 

1. Dzięcioł duży  
Dendrocopos major 

Ch Obserwowany samiec 

PASSERIFORMES (WRÓBLOWE) 

2. Kapturka  

Sylvia atricapilla 

Ch Śpiewający 1 samiec 

3. Świstunka leśna  

Phylloscopus sibilatrix 

Ch Kilka par lęgowych  

4. Pierwiosnek  

Phylloscopus collybita 

Ch Kilka par lęgowych 

5. Piecuszek  

Phylloscopus trochilus 

Ch Kilka par lęgowych 

6. Modraszka  

Cyanistes caeruleus 

Ch Obserwowany 1 osobnik 

7. Bogatka  

Parus major 

Ch Kilka par lęgowych 

8. Sójka  

Garrulus glandarius 

Cch Prawdopodobnie 1 para w 

rezerwacie lub jego bezpośrednim 

sąsiedztwie 

9. Szpak  

Sturnus vulgaris 

Ch Kilka par lęgowych 

10. Zięba  

Fringilla coelebs 

Ch Kilka par lęgowych 

Gady Reptilia 

1. Zaskroniec zwyczajny 

Natrix natrix 

Cch Gatunek wymieniony w poprzedniej 

dokumentacji do planu ochrony 

rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

(DUBEL I IN. 1997).  

Gatunek nie został potwierdzony w 

2017 r., jednak należy zaznaczyć, że 

nie można wykluczyć jego 

występowania w rezerwacie. 

2. Żmija zygzakowata 

Vipera berus 

Cch Gatunek wymieniony w poprzedniej 

dokumentacji do planu ochrony 
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rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

(DUBEL I IN. 1997).  

Gatunek nie został potwierdzony w 

2017 r., jednak należy zaznaczyć, że 

nie można wykluczyć jego 

występowania w rezerwacie. 

Zastosowane skróty: Ch – gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, Cch – gatunek objęty 

ochroną częściową (ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 października 2016 r.) 

Gatunki ptaków ujęte w tabeli 5. to wyłącznie stwierdzone w 2017 r. 

chronione gatunki ptaków, które gnieżdżą się w obrębie rezerwatu. Onotowano ich 

10. Ponadto na terenie rezerwatu obserwowano również przelatującego jastrzębia 

Accipiter gentilis, nie znaleziono jednak śladów gniazdowania w samym 

rezerwacie. Gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową (ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Środowiska z dnia 16 października 2016 r.). 

Stosunkowo niewielkie rozmiary rezerwatu sprawiają, że nie ma on 

większego znaczenia dla lokalnych populacji ptaków. Z tego też powodu 

przeprowadzono tu tylko jedną kontrolę. Należy jednak zaznaczyć, że z powodu 

mocnego słońca oraz wysokiej temperatury ptaki były mało aktywne, stąd 

prawdopodobne jest, że pewne gatunki mogły zostać przeoczone. 

W 1997 r. w dokumentacji do planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni 

Dwór” (DUBEL I IN. 1997) nie podano dokładnych informacji dotyczących awifauny. 

Zaznaczono jednak, że na terenie rezerwatu do 1995 r. gniazdował bocian czarny 

Ciconia nigra. Po strąceniu jego gniazda przez opadający konar gatunek ten nie był 

już obserwowany w 1997 r. Obserwacje prowadzone w 2017 r. także nie 

potwierdziły jego obecności w rezerwacie. Bocian czarny jest gatunkiem z 

załącznika I Dyrektywy Ptasiej (DYREKTYWA…2009), objętym ścisłą ochroną 

gatunkową. Znajduje się również na Czerwonej liście kręgowców województwa 

opolskiego (HEBDA i in. 2004) z kategorią zagrożenia LC – gatunki najmniejszej troski. 

Obserwacje terenowe potwierdziły dodatkowo obecność następujących 

gatunków ssaków, niewymienionych w tabeli 5.: 

- sarna Cepreolus capreolus (odchody) 

- kuna leśna Martes martes (odchody) 
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Oprócz ptaków i ssaków nie odnotowano żadnego gatunku z pozostałych 

gromad kręgowców. 

Tabela 6. Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki grzybów 

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

Podstawczaki Basidiomycota 

1. Czyreń sosnowy 
Porodaedalea pini 

CLP – R Kilkanaście owocników tego gatunku 
stwierdził na sośnie w rezerwacie 
(50°30`45``N 17°43`37``E) M. Kozak (KOZAK 

& MLECZKO 2009) 

Zastosowane skróty: CLP – Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce 

(WOJEWODA & ŁAWRYNOWICZ 2006), R – rzadki 

W trakcie prac terenowych nie udało się potwierdzić obecności czyrenia 

sosnowego ani odnotować żadnego innego gatunku grzyba, który byłby objęty 

ochroną gatunkową (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Ministra Środowiska z dnia 9 

października 2014 r.), zagrożony wyginięciem lub rzadkim. 

5.4.5. Gatunki roślin zagrażające gatunkom rodzimym  

W granicach rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” stwierdzono występowanie czterech 

gatunków roślin naczyniowych obcego pochodzenia, które zagrażają gatunkom 

rodzimym. Są to: 

- czeremcha amerykańska Padus serotina – stwierdzono kilkadziesiąt osobników; 

gatunek występuje w rozproszeniu w całym rezerwacie, w postaci siewek lub 

kilkuletnich okazów  

- dąb czerwony Quercus rubra – na terenie rezerwatu stwierdzono jedną siewkę 

tego gatunku 

- erechtites jastrzębcowaty Erechtites hieraciifolia – odnotowano 10 okazów na 

granicy rezerwatu, w jego skrajnie wschodnim narożniku; gatunek ten występuje 

ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu – kilkanaście metrów od jego 

północnej granicy 
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- tawuła kutnerowata Spirea tomentosa – stwierdzono 1 krzew w południowo-

wchodniej części rezerwatu 

Oprócz wskazanych wyżej gatunków, w rozdziale 5.4.4. wymieniono cztery 

dodatkowe taksony obcego pochodzenia (antropofity), które występują w 

rezerwacie: przetacznik polny Veronica arvensis, sit chudy Juncus tenuis, szczawik 

Dillena Oxalis dillenii i tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris. Żaden z nich nie 

stanowi jednak istotnego zagrożenia dla flory i roślinności rezerwatu. Nie 

zaobserwowano ich wnikania w zbiorowiska leśne – występują jedynie na biegnącej 

przez rezerwat drodze. 

Dodatkowo na terenie rezerwatu stwierdzono liczne występowanie ożanki 

nierównoząbkowej Teucrium scorodonia. Gatunek ten ma w Polsce niejasny, 

wymagający wyjaśnienia status. Nie wyklucza się, że jest gatunkiem rodzimym w 

zachodniej części kraju (TOKARSKA-GUZIK I IN. 2012). W związku z tym nie wpisano go 

do wykazu roślin zagrażających gatunkom rodzimym. Jednak w przypadku 

stwierdzenia w przyszłości, że ożanka nierównoząbkowa jest gatunkiem obcym w 

całej Polsce, należy podjąć odpowiednie działania ograniczające jej ekspansję na 

terenie rezerwatu. 

5.5. Ekosystemy leśne 

5.5.1. Typy ekosystemów leśnych 

W rezerwacie przyrody „Jeleni Dwór” występuje jeden typ ekosystemu leśnego – 

kwaśna dąbrowa trzcinnikowa (acydofilny środkowoeuropejski las dębowy) 

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum. Zbiorowisko to wykazuje jednak szereg 

nawiązań do kwaśnej dąbrowy z trzęślicą modrą Molinio caeruleae-Quercetum.  

5.5.2. Typy siedliskowe lasu 

Roślinność rzeczywistą i potencjalną rezerwatu stanowi acydofilny 

środkowoeuropejski las dębowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum 

(MATUSZKIEWICZ 2008b). Siedliskowo odpowiada on lasom mieszanym świeżym 

(LMśw).  
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5.5.3. Zbiorowiska leśne potencjalne 

Potencjalnym zbiorowiskiem leśnym na terenie rezerwatu jest acydofilny 

środkowoeuropejski las dębowy (kwaśna dąbrowa trzcinnikowa) Calamagrostio 

arundinaceae-Quercetum (MATUSZKIEWICZ 2008b). 

5.5.4. Zbiorowiska leśne rzeczywiste  

Całość obszaru rezerwatu zajmuje kwaśna dąbrowa trzcinnikowa Calamagrostio 

arundinaceae-Quercetum. Wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne zamieszczone w tabeli 

7. reprezentują to zbiorowisko, a ich zróżnicowanie wynika ze zróżnicowania w 

obrębie zbiorowiska.  

W typowej postaci kwaśna dąbrowa trzcinnikowa to las o umiarkowanym 

zwarciu z dominacją w drzewostanie dębu bezszypułkowego Quercus petraea, 

osiągającego wysokość około 30 m. Oprócz niego w domieszce pojawiają się dąb 

szypułkowy Q. robur, sosna Pinus sylvestris, świerk Picea abies, brzoza 

brodawkowata Betula pendula, a czasem także buk Fagus sylvatica. Drzewa te 

budują drzewostan również na terenie rezerwatu „Jeleni Dwór”. Ich udział różni się 

jednak znacznie pomiędzy zdjęciami fitosocjologicznymi w związku ze znacznym 

przerzedzeniem drzewostanu i lokalną dominacją poszczególnych gatunków. 

Generalnie jednak w najwyższej warstwie drzewostanu dominują luźno rosnące 

okazałe dęby bezszypułkowe. Towarzyszy im głównie sosna, czasem pojawiają się 

również wysokie modrzewie i świerki. Ten ostatni gatunek występuje licznie na 

terenie rezerwatu, jednak zwykle ograniczony jest do niższego piętra drzewostanu. 

Brzoza brodawkowata również występuje licznie, lecz tylko wyjątkowo osiąga 

najwyższe piętro drzewostanu. Modrzew jest niezbyt liczny, a jego udział wynika 

prawdopodobnie z działalności człowieka – gatunek ten został w XIX w. 

wprowadzony na teren Borów Niemodlińskich i dobrze się tu zaaklimatyzował 

(RĄKOWSKI I IN. 2007).  

Typowymi gatunkami podszytu kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej są leszczyna 

Corylus avellana, kruszyna Frangula alnus i jarzębina Sorbus aucuparia. Pierwszy z 

tych gatunków ma najwyższe wymagania siedliskowe i na terenie rezerwatu nie 

występuje. Pozostałe stwierdzono dość licznie, jednak osiągały niewielkie rozmiary 
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– zostały w związku z tym zaliczone do warstwy runa. Dominującym elementem 

podszytu w rezerwacie jest młode pokolenie drzew, zwłaszcza świerka i brzozy. 

Pojawia się również sosna. W związku ze znacznym prześwietleniem drzewostanu 

lokalnie pojawia się również modrzew. Dąb jest niezbyt liczny. Czasem pojawia się 

również buk – jednak o wyraźnie ograniczonym wzroście. 

Runo w obrębie rezerwatu jest bardzo dobrze rozwinięte w związku z 

przerzedzeniem drzewostanu i wynikającej z tego dużej dostępności światła. W 

typowej kwaśnej dąbrowie trzcinnikowej runo ma formę ziołoroślowo-trawiastą i 

składa się z gatunków występujących w różnych typach lasów o kwaśnym i 

umiarkowanie wilgotnym podłożu – zarówno w borach, jak i kwaśnych dąbrowach. 

Najważniejszym z nich jest trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, który obficie 

występuje w dąbrowie na terenie rezerwatu. Oprócz niego z gatunków typowych dla 

kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej w rezerwacie licznie występuje orlica pospolita 

Pteridium aquilinum, a umiarkowanie licznie konwalijka dwulistna Maianthemum 

bifolium. Ponadto pojawiają się śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, konwalia 

majowa Convallaria majalis i kosmatka owłosiona Luzula pilosa. Występuje tu 

również borówka czernica Vaccinum myrtillus – gatunek typowy dla borów, jednak 

będący stałym elementem kwaśnych dąbrów trzcinnikowych. Dla kwaśnych dąbrów 

charakterystyczne są jastrzębce (baldaszkowaty, leśny, sabaudzki i pogięty), jednak 

gatunków tych w rezerwacie nie stwierdzono. Świadczy to o pewnym zubożeniu 

składu gatunkowego zbiorowiska, prawdopodobnie związanym ze stosunkowo 

ubogim siedliskiem. Charakterystyczny dla żyźniejszych form dąbrowy 

trzcinnikowej zawielec gajowy Anemone nemorosa został stwierdzony bardzo 

nielicznie, pod okapem dębów. Warstwa mchów nie jest zbyt dobrze rozwinięta w 

związku z bujnym rozwojem runa. Spośród gatunków typowych dla kwaśnych 

dąbrów dość licznie występuje złotowłos strojny Polytrichastrum formosum. Na 

uwagę zasługuje występowanie rokietu cyprysowego Hypnum cupressiforme (STEBEL 

& NAJFELD 2012) – gatunku charakterystycznego dla klasy Quercetea robori-petreae, 

a więc bardzo ważnego gatunku diagnostycznego dla kwaśnych dąbrów. 

Dąbrowa na terenie rezerwatu, oprócz cech typowych dla kwaśnej dąbrowy 

trzcinnikowej, wykazuje również szereg nawiązań do kwaśnej dąbrowy z trzęślicą 

modrą Molinio caeruleae-Quercetum. Podstawowym z nich jest liczne występowanie 
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trzęślicy modrej w runie – jest ona na terenie rezerwatu jednym z dominujących 

gatunków, stwierdzono ją we wszystkich zdjęciach fitosocjologicznych. Innymi 

nawiązaniami jest obecność brzozy omszonej Betula pubescens w drzewostanie, a 

także występowanie torfowca błotnego Sphagnum palustre. Brzoza omszona i 

torfowiec są jednak niezbyt liczne. Natomiast trzcinnik leśny, typowy dla dąbrowy 

trzcinnikowej, występuje obficie. Za dąbrową trzcinnikową przemawia też dobry 

rozwój dębów bezszypułkowych w rezerwacie – gatunek ten słabo rozwija się w 

dąbrowach z trzęślicą modrą, w których zdecydowanie dominuje dąb szypułkowy. 

W związku z powyższym kwaśną dąbrowę na terenie rezerwatu należy jednak 

zaliczyć do kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej. Obfite występowanie trzęślicy modrej 

oraz pojawianie się gatunków wilgociolubnych przemawia natomiast za zaliczeniem 

zbiorowiska na terenie rezerwatu do podzespołu trzęslicowego kwaśnej dąbrowy 

trzcinnikowej – liczne występowanie trzęślicy jest jego cechą wyróżniającą 

(MATUSZKIEWICZ I IN. 2012). 

We wcześniejszych opracowaniach zbiorowisko leśne na terenie rezerwatu 

podawano jako bór mieszany: Pino-Quercetum Kozł. 1925 (DUBEL I IN. 1997) oraz 

Pino-Quercetum Kozł. 1925 emend. Mat. et Polak. 1955 (NOWACZYK 1967). Pino-

Quercetum Kozł. 1925 jest ujęciem szerokim, a w dzisiejszej fitosocjologii 

odpowiadają mu zarówno bory mieszane, jak i kwaśne dąbrowy. Natomiast w ujęciu 

Pino-Quercetum Kozł. 1925 emend. Mat. et Polak. 1955 są to wyłącznie obecne bory 

mieszane, a więc odmienne zbiorowisko niż kwaśna dąbrowa. W obecnej klasyfikacji 

fitosocjologicznej bory mieszane podzielone są na kilka różnych typów, z których 

najbardziej zbliżony (pod względem składu gatunkowego oraz zasięgu 

geograficznego) do zbiorowiska na terenie rezerwatu jest subkontynentalny bór 

mieszany Querco roboris-Pinetum. Drzewostan tego typu borów mieszanych składa 

się głównie z sosny, jednak stałym i dobrze rozwijającym się elementem są również 

oba gatunki dębów – zatem obecny drzewostan na terenie rezerwatu pozwalałby na 

stwierdzenie na jego terenie boru mieszanego. W runie subkontynentalnych borów 

mieszanych licznie występują borówka czernica, konwalijka dwulistna, orlica 

pospolita, szczawik zajęczy, siódmaczek leśny – gatunki te występują również na 

terenie rezerwatu. Są to jednak gatunki typowe również dla kwaśnych dąbrów, 

zwłaszcza we wschodniej części zasięgu tego typu lasów – a taka sytuacja ma 
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miejsce w Borach Niemodlińskich. Na terenie rezerwatu w runie dominują trzcinnik 

leśny i trzęślica modra – gatunki te są często obecne w borach, ale nie występują 

masowo w borach mieszanych. Bory trzęślicowe Molinio-Pinetum i trzcinnikowy bór 

wilgotny Calamagrostio villosae-Pinetum cechuje natomiast odmienny drzewostan, z 

mniejszym udziałem dębów i tylko w niższej warstwie drzewostanu. Dodatkowo, w 

borach trzcinnikowych występuje trzcinnik orzęsiony Calamagrostis villosa, a nie 

leśny C. arundinacea. Ponadto, w rezerwacie stwierdzono mech rokiet cyprysowy, 

będący gatunkiem diagnostycznym kwaśnych dąbrów. Podsumowując, specyficzna 

kombinacja drzewostanu złożonego z dębu bezszypułkowego, sosny i świerka z 

runem z dużym udziałem gatunków borowych, ale zdominowanym przez trzcinnika 

leśnego i trzęślicę modrą, a także występowanie rokietu cyprysowego, wskazują na 

kwaśną dąbrowę trzcinnikową w podzespole trzęślicowym, a nie na bory mieszane. 

Ponadto w zachodniej Polsce, w związku z warunkami klimatycznymi, wśród 

naturalnej roślinności kwaśne dąbrowy przeważają nad borami mieszanymi, które z 

kolei występują głównie w Polsce centralnej i wschodniej. Ujęcie zbiorowiska na 

terenie rezerwatu jako kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej jest też zgodne z 

roślinnością potencjalną podawaną dla tego terenu. 

Tabela 7. Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w rezerwacie przyrody „Jeleni Dwór” w kwaśnej dąbrowie 
trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum  

Nr zdjęcia fitosocjologicznego 1 2 3 4 

Data 2017-08-17 

Powierzchnia zdjęcia (m2) 100 

Szer. geograficzna  
(HDDD MM SS,S) N 1) 

50° 30' 
56.0"  

50° 30' 
56.0"  

50° 30' 
55.3" 

50° 30' 
53.3"  

Dł. geograficzna  
(HDDD MM SS,S) E 1) 

17° 43' 
21.3" 

17° 43' 
27.3" 

17° 43' 
31.9" 

17° 43' 
30.2" 

Wysokość n.p.m. 1) 195 193 189 191 

Ekspozycja - - - - 

Nachylenie (o) - - - - 

Pokrycie warstwy A (A1 + A2) (%) 30 60 25 20 

Pokrycie warstwy B (%) 5 3 5 10 

Pokrycie warstwy C (%) 65 60 75 60 

Pokrycie warstwy D (%) 30 0 0 60 

Wysokość warstwy A1 (m) 30 30 25 15 

Wysokość warstwy A2 (m) 0 20 18 0 

Wysokość warstwy B (m) 3.0 2.0 6.0 7.0 

Średnia wysokość warstwy C (cm) 60 65 70 50 
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Maksymalna wysokość warstwy C 
(cm) 

150 150 180 170 

Liczba gatunków 23 23 20 15 

Warstwa A1 

Betula pendula 2 . . 1 

Larix decidua 2 . . . 

Picea abies 2 . . 2 

Pinus sylvestris . 1 . . 

Quercus petraea . 3 2 . 

Warstwa A2 

Betula pendula . . 2 . 

Picea abies . 2 2 . 

Quercus petraea . . 1 . 

Warstwa B 

Betula pendula 1 1 1 1 

Fagus sylvatica . . . 1 

Larix decidua 1 . + + 

Picea abies . . 1 1 

Warstwa C 

Agrostis capillaris + . + . 

Anemone nemorosa . + . . 

Betula pendula + . + r 

Calamagrostis arundinacea 1 3 1 1 

Calamagrostis epigejos . . 2 . 

Carex sp. + + . . 

Chamaenerion angustifolium + . . . 

Dryopteris carthusiana 1 + . 1 

Dryopteris filix-mas . + . + 

Frangula alnus . + + . 

Galeopsis sp. . + . . 

Juncus conglomeratus . . + . 

Luzula pilosa 1 + . . 

Lycopodium clavatum 1 + . . 

Lysimachia vulgaris . . r . 

Maianthemum bifolium + 1 + . 

Molinia caerulea 3 1 3 2 

Mycelis muralis . + + . 

Oxalis acetosella 1 1 1 1 

Padus serotina + + + . 

Picea abies + . . r 

Pinus sylvestris + . . + 

Pteridium aquilinum . 2 . 1 

Quercus petraea 1 + + . 

Rubus hirtus + . . . 
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Rubus idaeus . . 1 . 

Rumex acetosella r . . . 

Sorbus aucuparia . . + . 

Stellaria media . + + . 

Teucrium scorodonia 1 . . . 

Trientalis europaea + + . . 

Urtica dioica . + + . 

Vaccinium myrtillus 1 2 1 2 

Viola sp. r . . . 

Warstwa D 

Pleurozium schreberi . . . 2 

Polytrichastrum formosum 1 . . + 

Sphagnum palustre . . . 2 

nieoznaczone gatunki mchów 3 . . 1 
1) odczyty z odbiornika GPS, dokładność +/- 10 m 

5.5.5. Dynamika roślinności leśnej i ocena zachodzących procesów 

Drzewostan rezerwatu w dużej mierze cechuje się stosunkowo zaawansowanym 

wiekiem – średni wiek dębów i sosen wyższego piętra drzewostanu to 251 lat. Jest 

to jeden z najstarszych drzewostanów w okolicy, w tym najstarszy ze wszystkich 

czterech rezerwatów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Prószków. W 

związku z zaawansowanym wiekiem nastąpiło pewne przerzedzenie drzewostanu, 

związane z wypadaniem pojedynczych drzew na skutek warunków atmosferycznych 

lub chorób. Do końca lat 80. XX wieku drzewostan cechował się jednak pełnym 

zwarciem (DUBEL I IN. 1997). Za obecne niskie zwarcie (na poziomie 0,3) odpowiada 

przede wszystkim znaczny ubytek świerka wskutek gradacji kornika drukarza w 

latach 1990-1995. Świerk był do tego czasu jednym z głównych składników 

drzewostanu, zwłaszcza jego niższego piętra – gatunek ten przechodził wówczas 

stadium ekspansji na terenie rezerwatu. Występujące susze oraz duże zagęszczenie 

tego gatunku przyczyniły się do silnej gradacji kornika. Pojawienie się luk po 

świerku spowodowało następnie zwiększenie oddziaływania warunków 

atmosferycznych (zwłaszcza silnych wiatrów) na wysokie dęby i sosny. 

Obserwacja obecnego stanu drzewostanu nie wskazuje na jego dalsze silne 

przerzedzanie. Występuje obumieranie pojedynczych drzew oraz wywroty, ale ich 

ilość, biorąc pod uwagę brak usuwania martwego drewna z terenu rezerwatu, nie 

jest zbyt duża. Wyraźne są też odnowienia – najintensywniejsze w przypadku brzozy 
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brodawkowatej, wykorzystującej zwiększony dostęp światła do runa i podszytu. 

Odnawiają się jednak również pozostałe gatunki, choć z różną intensywnością. W 

dalszej perspektywie drzewostan będzie stopniowo zwiększał swoje zwarcie. 

Prawdopodobnie będą występować fluktuacje udziału poszczególnych gatunków, 

np. w miarę starzenia się brzóz ich udział będzie spadał na korzyść innych 

gatunków. Obserwowane w rezerwacie procesy należy zatem uznać za mieszczące 

się w zakresie naturalnej dynamiki zbiorowisk leśnych. Nie zagrażają one 

przetrwaniu drzewostanu i zbiorowiska leśnego. 

5.5.6. Drzewostany 

5.5.6.1. Skład gatunkowy 

Głównymi składnikami górnego piętra drzewostanu są dąb bezszypułkowy i sosna, z 

wyraźną przewagą dębu. Występujący w przeszłości znaczny udział świerka jest 

obecnie niezbyt wielki i dotyczy głównie niższego piętra drzewostanu oraz 

podszytu. Dość licznie występuje obecnie brzoza, jednak jej duży udział jest 

prawdopodobnie przejściowy. W domieszce występuje ponadto dąb szypułkowy. 

Obecny jest również modrzew europejski, jednak generalnie jego udział w 

drzewostanie nie jest zbyt duży – stanowi on jedynie domieszkę i to na części 

obszaru rezerwatu.  

5.5.6.2. Struktura wiekowa i przestrzenna 

Drzewostan cechuje się zróżnicowaną strukturą wiekową. Budujące górne piętro 

drzewostanu dęby i sosny mają, zgodnie z danymi z opisu taksacyjnego (stan na 

2015-01-01), średnio 251 lat, a wiek części dębów może obecnie przekraczać 300 

lat. Znaczne przerzedzenie niższego piętra drzewostanu związane z gradacją 

kornika i wypadaniem świerka znacznie ograniczyło udział młodszych drzew, 

jednak widoczny jest dość znaczny udział drzew w wieku kilkudziesięciu lat, 

tworzących niższe piętro drzewostanu. Obecnie dość intensywnie rozwija się 

najmłodsze pokolenie drzew, tworząc lokalnie dość gęsty podrost. Generalnie zatem 

drzewostan cechuje się bardzo zróżnicowaną strukturą wiekową, choć zauważalny 

jest niższy udział średniego pokolenia drzew. 
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Struktura przestrzenna drzewostanu także jest bardzo zróżnicowana. Brak 

jest jednogatunkowych skupień, w obrębie jednego zdjęcia fitosocjologicznego o 

powierzchni 100 m2 w drzewostanie notowane są zwykle trzy gatunki drzew. 

Ponadto drzewostan cechuje nierównomierne zagęszczenie – obok luk, występują 

też powierzchnie ze znacznym zagęszczeniem drzewostanu. Ogólnie zaznacza się 

jednak jego duże przerzedzenie. 

5.5.6.3. Zasobność (w m3/ha), bonitacja, stopień zwarcia i zadrzewienia 

Tabela 8. Zasobność (w m
3
/ha), bonitacja, stopień zwarcia i zadrzewienia 

Oddz. Pow.  

w ha 

Wars 

twa 

Udział 

gat. 

Wie

k 

Zadr

zewie

nie 

Zwar

cie 

Zagęs

zczen

ie 

Pierś

nica 

Wyso

kość 

Bonit

acja 

Jakoś

ć 

Grubizna 

Poddz. zal.           

          1 ha Całej 

pow. 

353 g 3,49 DRZEW 

 

 

 

 

PODR 

7 DB 

3 SO 

 

 

 

4 MD 

3 BRZ 

1 ŚW 

2 BRZ 

251 

251 

 

 

 

20 

20 

20 

15 

0,3 

 

 

 

 

0,4 

luź 76 

60 

28 

29 

 

 

 

9 

9 

7 

6 

III 

II 

3 

2 

 

 

 

22 

117 

37 

------ 

154 

410 

130 

------ 

540 

 

Tabelę wykonano na podstawie opisu taksacyjnego Nadleśnictwa Prószków, Obręb 

Prószków, stan na 2015-01-01. Dodatkowo w opisie drzewostanu stwierdzono 

występowanie miejscowo świerka (80 l) oraz pojedynczo świerka (40 l). W 

podszycie brzoza i świerk z łącznym pokryciem na poziomie 20%. 

5.5.6.4. Zgodność składu gatunkowego drzewostanów ze składem zbiorowiska 

naturalnego 

W drzewostanie dominuje dąb bezszypułkowy z mniejszym udziałem sosny – jest to 

typowy skład gatunkowy kwaśnych dąbrów. Świerk również występuje naturalnie 

jako domieszka w niektórych typach kwaśnych dąbrów, w tym w występującej na 

terenie rezerwatu kwaśnej dąbrowie trzcinnikowej. Cechą drzewostanu tego typu 

zbiorowiska jest również niższy udział dębu szypułkowego niż bezszypułkowego – 
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stan taki występuje na terenie rezerwatu. Jedynym drzewem występującym w 

rezerwacie, które nie jest typowe dla występującego tu zbiorowiska leśnego jest 

modrzew europejski. Gatunek ten w XIX w. został wprowadzony na teren Borów 

Niemodlińskich i dobrze się zaaklimatyzował – w prześwietleniach na terenie 

rezerwatu obecne są odnowienia tego gatunku. Jednak generalnie jego udział w 

drzewostanie nie jest zbyt duży – stanowi on jedynie domieszkę i to na części 

obszaru rezerwatu. W związku z tym drzewostan rezerwatu należy uznać za niemal 

w pełni zgodny ze składem zbiorowiska naturalnego. 

5.5.6.5. Wpływ drzewostanów na gleby i roślinność 

Skład drzewostanu jest zasadniczo zgodny ze składem zbiorowiska naturalnego i nie 

wywiera w związku z tym negatywnego wpływu na gleby rezerwatu. W przeszłości, 

z powodu dużego udziału świerka, występował znaczny opad igliwia 

zakwaszającego glebę. Jednak w związku z występowaniem na terenie rezerwatu 

gleb bielicowych negatywny wpływ igliwia świerkowego był bardzo ograniczony. 

Obecnie w wyniku zmniejszenia się ilości świerka wpływ ten zanikł zupełnie – w 

związku z tym drzewostan nie wpływa negatywnie na gleby. 

Występujące znaczne przerzedzenie drzewostanu powoduje, że do runa 

dociera znaczna ilość światła. Powoduje to bujny rozwój roślinności, przede 

wszystkim traw – trzcinnika leśnego i trzęślicy modrej. Są to jednak gatunki typowe 

dla podzespołu trzęślicowego kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej. Udział typowych 

gatunków porębowych, takich jak jeżyny i wierzbówka kiprzyca, nie jest zbyt duży. 

Zatem przerzedzenie drzewostanu nie ma znaczącego i długofalowego negatywnego 

wpływu na runo. W miarę postępującego wzrostu zagęszczenia drzewostanu 

zwarcie runa i dominacja w nim traw prawdopodobnie ulegnie pewnemu 

ograniczeniu. Natomiast sam skład gatunkowy drzewostanu jest zasadniczo zgodny 

ze składem zbiorowiska naturalnego i nie ma negatywnego wpływu na runo. 

5.5.6.6. Stan odnowień naturalnych 

W związku ze znacznym prześwietleniem drzewostanu na terenie rezerwatu światło 

w dużej ilości dociera do runa i podszytu. Stymuluje to rozwój naturalnych 

odnowień. Najsilniej odnawia się brzoza brodawkowata, która dość licznie 
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występuje na terenie całego rezerwatu. Oprócz niej odnawia się świerk, jednak jego 

ilość jest znacznie mniejsza niż notowana przed gradacją kornika drukarza w latach 

90-tych. XX wieku. Obserwowane są też odnowienia sosny oraz modrzewia. Dąb 

bezszypułkowy licznie się obsiewa, jednak jego udział w pośrednich warstwach 

drzewostanu jest niewielki. Może to wynikać ze zgryzanie przez zwierzęta, jak 

również z zacienienia przez wysokie trawy – trzcinnika i trzęślicę. Udział traw 

będzie się jednak w przyszłości zmniejszać w miarę wzrostu podszytu i rozwoju 

niższej warstwy drzewostanu. Korzystne warunki rozwoju odnowienie dębowe 

może znaleźć zwłaszcza w płatach o większym udziale brzozy w związku z 

mniejszym ocienieniem niż w obrębie odnowień iglastych. 

5.5.6.7. Zasoby martwego drewna ważne dla zachowania różnorodności 

biologicznej 

W rezerwacie przyrody „Jeleni Dwór” prowadzono w przeszłości usuwanie posuszu, 

co objęło również praktycznie wszystkie świerki obumarłe w wyniku gradacji 

kornika drukarza. Znacznie ograniczyło to ilość martwego drewna w rezerwacie. 

Obecnie jednak usuwanie go nie jest kontynuowane, a w efekcie następuje 

akumulacja martwego drewna pochodzącego z wiatrołomów oraz drzew 

obumarłych na skutek chorób. Obecnie ilość martwego drewna w rezerwacie należy 

uznać za umiarkowaną. Pozwala ona na zachowanie różnorodności biologicznej – 

tym bardziej, że zasoby te obejmują również drewno wielkowymiarowe różnych 

gatunków. Konieczne jest jednak dalsze zwiększenie ilości martwego drewna na 

terenie rezerwatu 

5.5.6.8. Ocena zdrowotności drzewostanów 

Teren rezerwatu był w przeszłości objęty gradacją kornika drukarza. Obecnie nie 

jest ona obserwowana – między innymi wskutek znacznego zmniejszenia ilości (a 

przez to również zagęszczenia) świerka w granicach rezerwatu. Zmniejsza to 

również zagrożenie masowym pojawem korzeniowca sosnowego. Generalnie 

choroby grzybowe są jednak w rezerwacie obecne – opis taksacyjny dla terenu 

rezerwatu podaje 40% uszkodzenia związane z działaniem grzybów. Ich rozwój 

wynika prawdopodobnie z zaawansowanego wieku wielu drzew. 
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Na stan zdrowotny drzewostanu ma zapewne wpływ dostępność wody w 

glebie, która generalnie spada w ostatnich latach. Przesuszenie powoduje osłabienie 

drzew, a przez to czyni je bardziej podatnymi na choroby grzybowe i atak kornika. 

Na terenie rezerwatu dostęp do wody jest utrudniony w związku z występowaniem 

w glebie zbitej warstwy wmywania, zbliżonej do orsztynu (rudawca). Znacznie 

utrudnia ona przenikanie korzeni do głębszych warstw gleby. Wszelkie zmiany 

ograniczające dostępność wody w glebie mają w związku z tym bardzo duże 

negatywne skutki 

Pomimo opisanych wyżej problemów, nie stwierdzono przejawów masowego 

obumierania drzew. Stan zdrowotny drzewostanu można określić jako 

umiarkowanie dobry. 

5.6. Walory krajobrazowe i kulturowe  

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” stanowi część dużego zwartego kompleksu 

leśnego Borów Niemodlińskich, rozciągającego się między Prószkowem, 

Krapkowicami, Korfantowem i Niemodlinem. Podstawowym jego walorem jest 

ponad dwustuletni starodrzew dębowo-sosnowy.  

 Poza obecnością starodrzewu w rezerwacie brak walorów krajobrazowych i 

kulturowych. 

6. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych  

i zewnętrznych rezerwatu oraz sposoby ich eliminacji lub ograniczania.  

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” położony jest w znacznej odległości od terenów 

uprzemysłowionych. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest zatem 

niska emisja. Zgodnie jednak ze Strategią Rozwoju Gminy Biała (UCHWAŁA Nr 

XXXIII.380.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 r.) stan 

powietrza w stosunku do lat 2005-2007 istotnie się poprawił. Ponadto na terenie 

gminy wykonywany jest monitoring powietrza, który pozwolił na zaklasyfikowanie 

jej do strefy A w zakresie stężeń SO2, NO2 i CO. Oznacza to, że poziom stężeń tych 

gazów nie przekracza wartości dopuszczalnej i nie jest wymagane prowadzenie 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Pod względem pyłu zawieszonego 
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PM10 i PM2,5, benzenu i ozonu gmina należy do strefy C, w której poziom stężeń 

przekracza wartość dopuszczalną lub wartość dopuszczalną powiększoną o 

margines tolerancji. Gminna strategia rozwoju planuje jednak działania promujące 

formy i sposoby ograniczenia lokalnych emisji zanieczyszczeń powietrza i 

wspieranie odpowiedniej wymiany urządzeń grzewczych. 

Jednym z podstawowych istniejących wewnętrznych zagrożeń przyrody 

rezerwatu jest obecność gatunków obcych. W trakcie prac terenowych do niniejszej 

dokumentacji stwierdzono obecność ośmiu takich gatunków, przy czym cztery z 

nich nie stanowią zasadniczego zagrożenia dla przyrody rezerwatu. Pełny wykaz 

gatunków obcych podano w rozdziale 5.4.5. niniejszej dokumentacji. Warto 

zaznaczyć, że żaden z gatunków realnie zagrażających gatunkom rodzimym nich nie 

był podawany we florze rezerwatu w 1997 r. (DUBEL I IN. 1997). 

Erechtites jastrzębcolistny występuje w skrajnie wschodnim narożniku 

rezerwatu oraz tuż poza jego obszarem – kilkanaście metrów od jego północnej 

granicy. 

Na terenie Polski jest zaliczany do gatunków, które już ujawniły właściwości 

inwazyjne w niektórych regionach, zwiększają zajmowany areał bądź liczbę 

stanowisk lub cechują się dużym potencjałem inwazyjnym znanym z innych krajów 

(TOKARSKA-GUZIK I IN. 2012). 

Jego zdolność do ekspansji jest stosunkowo duża (nasiona przenoszone są przez 

wiatr), jednak w stosunkowo małym stopniu wpływa on na środowisko. Wiąże się to 

z faktem, że jest to gatunek jednoroczny, pionierski, łatwo kolonizujący otwartą 

przestrzeń, jednak nie utrzymujący się w konkurencji z innymi gatunkami. Pomimo 

przypuszczalnie trwałego zadomowienia na terenie rezerwatu – w sąsiedztwie 

przecinającej go drogi, erechtites nie jest prawdopodobnie w stanie wpłynąć na jego 

stan. Zagrożenie z jego strony jest zatem minimalne. 

Dąb czerwony występuje w rezerwacie bardzo nielicznie – stwierdzono jedną 

siewkę tego gatunku. W związku z aktualnie bardzo niewielką skalą zagrożenia ze 

strony dębu czerwonego nie proponuje się podejmowania działań mających na celu 

jego eliminację z terenu rezerwatu. Gatunek ten jednak w przyszłości może bardziej 

się rozprzestrzeniać i stanowić większe zagrożenie dla przyrody rezerwatu.  
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Czeremcha amerykańska występuje w rozproszeniu w całym rezerwacie. 

Stwierdzono kilkadziesiąt osobników – siewki lub kilkuletnie okazy. Czeremcha 

amerykańska jest gatunkiem inwazyjnym (TOKARSKA-GUZIK I IN. 2012, 2015), coraz 

liczniejszym w lasach w całej Polsce. Jest też gatunkiem zoochorycznym, 

rozsiewanym głównie przez ptaki. W związku z tym jej populacja w rezerwacie 

będzie stale zasilana nasionami pochodzącymi z owocujących okazów rosnących w 

okolicy. Konieczne jest zatem powtarzane co kilka lat usuwanie podrostu czeremchy 

na terenie rezerwatu.  

 Dodatkowo w południowo-wschodniej części rezerwatu odnotowano 

obecność jednego krzewu tawuły kutnerowatej. Gatunek ten jest inwazyjny 

(TOKARSKA-GUZIK I IN. 2012, 2015) i występuje na terenie całych Borów 

Niemodlińskich. Aby uniknąć masowego jej występowania należy usunąć 

stwierdzony okaz i monitorować rezerwat pod kątem obecności tego gatunku w 

przyszłości. 

Oprócz gatunków obcych, na terenie rezerwatu stwierdzono jeden 

problematyczny gatunek rodzimy. Jest nim turzyca drżączkowata Carex brizoides –, 

która często dominuje runo lasów. W rezerwacie „Jeleni Dwór” stwierdzona została 

w dwóch miejscach, jednak na niewielkiej powierzchni. Nie stanowi ona obecnie 

znaczącego zagrożenia dla runa leśnego na terenie rezerwatu. Nie zaplanowano w 

związku z tym działań ochronnych związanych z tym gatunkiem. 

 Istotnym uwarunkowaniem ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” jest 

jego niewielka powierzchnia – niecałe 3,5 ha. W związku z nią wszelkie negatywne 

zmiany zachodzące w jego sąsiedztwie mają wpływ na cały rezerwat, ponieważ brak 

strefy buforowej, która chroniłaby głębiej położone części obszaru chronionego. 

Przykładem może potencjalne zastosowanie rębni w pobliżu granicy rezerwatu. W 

bardzo dużym stopniu zmieniłaby ona warunki w jego granicach – zarówno 

dostępność światła, jak i wilgotność, a nawet siłę wiatru oddziałującego na 

drzewostan rezerwatu. Zmiany te mogłyby mieć bardzo duże negatywne skutki dla 

roślinności na terenie całego rezerwatu. Należy zatem dokładnie planować działania 

prowadzone w pobliżu rezerwatu, zachowując jak najszerszą strefę buforową. 

W związku z niewielką powierzchnią rezerwatu zagrożenie stanowi także 

regularne użytkowanie przez pojazdy mechaniczne drogi przebiegającej ukosem 
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przez południowo-zachodnią część rezerwatu. Droga ta może ułatwiać wnikanie 

gatunków obcych na teren rezerwatu. Jej wykorzystywanie powinno zatem być jak 

najmniej intensywne lub też należy ją całkowicie wyłączyć z ruchu. 

W związku z obecnością wspomnianej drogi oraz małą czytelnością granic 

rezerwatu na pewnych odcinkach pewne zagrożenie może stanowić także 

niekontrolowana i nieumyślna penetracja jego wnętrza. Sprzyjać temu może także 

informacja na stronie internetowej gminy Biała (http://biala.gmina.pl/147/trasy-

turystyczne.html) o udostępnieniu terenu rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” do 

celów rekreacyjno-wypoczynkowych i dydaktyczno-naukowych. Należy zatem 

poinformować gminę o konieczności zmiany tego zapisu oraz uzupełnić 

oznakowanie granic rezerwatu na drzewach. 

7. Charakterystyka i ocena uwarunkowań ochrony rezerwatu 

7.1. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze 

7.1.1. Dotychczasowe formy działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej 

wraz z oceną wpływu ww. działalności na stan zasobów, tworów i składników 

przyrody oraz wartości kulturowych 

Aktualnie na terenie rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” nie prowadzi się żadnej z 

ww. form działalności.  

7.1.2. Grupy społeczne mające wpływ na rezerwat 

Grupy mające wpływ na rezerwat „Jeleni Dwór” to pracownicy Lasów Państwowych 

oraz samorząd lokalny, który odpowiada za opracowywanie i realizowanie strategii 

rozwoju otoczenia rezerwatu. 

7.1.3. Oczekiwania i dążenia społeczne 

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” istnieje prawie od 60 lat i od tego czasu przebieg jego 

granic nie ulegał zmianie. Obecność rezerwatu i związane z nią zakazy są zatem dobrze 

utrwalone w świadomości społeczności lokalnej. Prawdopodobnie jednak jednym z 

http://biala.gmina.pl/147/trasy-turystyczne.html
http://biala.gmina.pl/147/trasy-turystyczne.html
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niewielu oczekiwań społecznych w stosunku rezerwatu jest wykorzystywanie biegnącej 

przez rezerwat drogi. Droga ta jest łatwo dostępna z pobliskich miejscowości, a jej 

stan pozwala na poruszanie się nią pojazdów mechanicznych oraz rowerów. Nosi też 

wyraźne ślady stałego użytkowania. Ponadto na stronie gminy Biała 

(http://biala.gmina.pl/147/trasy-turystyczne.html) znajduje się informacja o 

udostępnieniu terenu rezerwatu do celów rekreacyjno-wypoczynkowych i 

dydaktyczno-naukowych. Należy jednak podkreślić, że wykorzystanie drogi w 

rezerwacie do jakichkolwiek celów jest niekorzystne – sprzyja wnikaniu gatunków 

synantropijnych, w tym gatunków obcego pochodzenia.  

 Oprócz zapisów na stronie internetowej gminy oraz śladów użytkowania drogi w 

trakcie prac na potrzeby niniejszej dokumentacji nie stwierdzono turystycznego 

wykorzystania rezerwatu. Wiąże się to m.in. z jego niewielką powierzchnią oraz z 

brakiem infrastruktury turystycznej w samym rezerwacie i jego sąsiedztwie. Brak tam 

także wyznaczonych szlaków pieszych i rowerowych. Zgodnie z aktualnym PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO województwa opolskiego (2010) ruch 

turystyczny na obszarze, w którym położony jest rezerwat, dopiero się kształtuje, a 

atrakcyjność tego obszaru została sklasyfikowana jako umiarkowana. W przyszłości 

planowany jest tam regionalny szlak rowerowy, który wytyczony zostałby w 

bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu. 

7.1.4. Interesy gospodarcze mające wpływ na ochronę rezerwatu  

Obszar rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” objęty jest STRATEGIĄ ROZWOJU 

Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz Strategią Rozwoju Gminy Biała (UCHWAŁA 

Nr XXXIII.380.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 r.). Zapisy 

tych dokumentów nie mają negatywnego wpływu na ochronę rezerwatu.  

Zgodnie z gminną strategią rozwoju rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” oraz 

pozostała części Borów Niemodlińskich leżących w granicach gminy Biała znajduje 

się w węzłowym obszarze systemu ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym, który 

powinien być szczególnie chronione. Na terenie tym, zgodnie z ww. dokumentem 

należy m.in.: przebudowywać drzewostany w kierunku zgodnym z potencjałem 

siedliskowym (co oznacza preferowanie drzewostanów wielogatunkowych kosztem 

monokultur sosnowych), zabezpieczyć ochronną funkcję lasu oraz racjonalnie 

http://biala.gmina.pl/147/trasy-turystyczne.html
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prowadzić zabiegi melioracji leśnych. Jako ważny kierunek zagospodarowania 

przestrzennego na obszarach leśnych wskazuje się ponadto ochronę naturalnych 

stosunków wodnych. Natomiast dla samego rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

przyjęto zasadę ochrony, zgodnie z którą „należy dążyć do zachowania obiektu dla 

przyszłych pokoleń w stanie niezmienionym i przeciwdziałać antropopresji”. 

Realizacja wszystkich wspomnianych wyżej zapisów odbije się korzystnie na lasach 

otaczających rezerwat oraz na samym rezerwacie. 

 Ponadto gminna strategia rozwoju za jeden z celów operacyjnych wyznaczyła 

poprawę stanu środowiska. Działaniami, które mają do tego prowadzić są m.in. 

ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni opalanych tradycyjnymi 

paliwami oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. Realizacja tych 

działań będzie miała pozytywny wpływ na przyrodę gminy, w tym przedmiot 

ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”. 

Strategia Rozwoju Gminy Biała wskazuje także na konieczność rozwoju 

systemu komunikacji rowerowej, w tym wyznaczenie tras zapewniających dostęp do 

obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, obejmujących m.in. kompleks 

Borów Niemodlińskich i sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”. Sąsiedztwo 

szlaku rowerowego, przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury wzdłuż szlaku, 

ale poza rezerwatem, oraz przy odpowiednim oznakowaniu granic rezerwatu, nie 

będzie miało negatywnego wpływu na przyrodę rezerwatu. 

7.2. Przyrodnicze uwarunkowania ochrony rezerwatu 

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” chroni fragmentu lasu mieszanego stanowiącego 

pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Pod względem fitosocjologicznym las 

ten zaklasyfikowano jako kwaśną dąbrowę trzcinnikową. Zbiorowisko to jest 

naturalne dla występujących w rezerwacie warunków środowiska i zgodne z 

roślinnością potencjalną obszaru, na którym zlokalizowany jest rezerwat. Jest też 

zbiorowiskiem klimaksowym, w związku z czym rozwija się i utrzymuje bez 

ingerencji człowieka. Występują w nim ponadto rzadkie i podlegające ochronie 

prawnej gatunki roślin, w tym liczne gatunki mszaków.  
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8. Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego 

8.1. Zagospodarowanie przestrzenne i sposoby użytkowania rezerwatu 

8.1.1. Infrastruktura techniczna w rezerwacie i ocena jej wpływu na rezerwat  

Na terenie rezerwatu nie występują linie energetyczne. Przez południowo-

zachodnią część rezerwatu ukosem przebiega droga leśna, której wygląd świadczy o 

jej regularnym wykorzystywaniu przez pojazdy mechaniczne. Drodze tej towarzyszy 

płytki i w dużej mierze zarośnięty rów. Obecność drogi może negatywnie wpływać 

na rezerwat w związku z możliwością rozprzestrzeniania się wzdłuż niej obcych 

gatunków roślin, które licznie występują na terenie Borów Niemodlińskich. 

Natomiast rów w obecnym stanie nie ma prawdopodobnie większego wpływu na 

rezerwat. 

 Południowo-zachodnią granicę rezerwatu również stanowi droga. Jest ona 

prawdopodobnie intensywniej użytkowana niż przebiegająca przez rezerwat. Nosi 

wyraźne ślady konserwacji, m.in. przez wypełnianie ubytków, w tym materiałem 

pochodzącym spoza otoczenia rezerwatu. Zarówno większe natężenie ruchu, jak i 

stosowanie obcego materiału przyczynia się do większego niebezpieczeństwa 

zawleczenia obcych gatunków roślin niż w przypadku drogi przebiegającej przez 

rezerwat. 

8.1.2. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna w rezerwacie i ocena jej 

wpływu na rezerwat 

W rezerwacie przyrody „Jeleni Dwór” brak infrastruktury edukacyjnej i turystycznej. 

 W pobliżu narożników rezerwatu oraz przy wylocie drogi przebiegającej 

przez rezerwat ustawione zostały tablice informujące o poddaniu terenu pod 

ochronę jako rezerwat przyrody. Dodatkowo przy południowym narożniku 

rezerwatu, przy przebiegającej na jego granicy drodze, znajduje się tablica 

informacyjna ustawiona przez Nadleśnictwo Prószków. Zawiera ona informacje o 

przyrodzie rezerwatu oraz podstawie prawnej jego funkcjonowania. Należy jednak 

podkreślić, że zawiera nieaktualne informacje dotyczące leśnictwa, na którego 

terenie położony jest rezerwat. Na tablicy widnieje leśnictwo Śródlesie, natomiast 
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aktualnie teren, na którym położony jest rezerwat, należy do leśnictwa Jeleni Dwór. 

Nieaktualny jest również numer wydzielenia – 53g. Wspomniana tablica zawiera 

również informację o dębie szypułkowym jako głównym (obok świerka i sosny) 

składniku drzewostanu. Badania historyczne (NOWACZYK 1967, DUBEL I IN. 1997) oraz 

wykonane na potrzeby niniejszego opracowania wskazują natomiast, że jest to 

głównie dąb bezszypułkowy. 

Na terenie rezerwatu, przy drodze przy jego południowo-zachodniej granicy, 

w październiku 2014 r. ustawiony został przez Nadleśnictwo Prószków niewielki 

pomnik upamiętniający byłego Nadleśniczego Dr. inż. Franciszka Wąsa. 

Wymienione elementy infrastruktury nie mają negatywnego wpływu na 

rezerwat. Tablice informujące o granicach zmniejszają nieumyślną penetrację jego 

obszaru. Ich wpływ jest zatem pozytywny. Podobną funkcję ma tablica informacyjna, 

która dodatkowo upowszechnia wiedzę na temat rezerwatu i całych Borów 

Niemodlińskich. Należy jednak uaktualnić i skorygować zamieszczone na niej 

informacje. Pomnik nie wywiera negatywnego wpływu na rezerwat, przy założeniu 

jednak, że pozostanie w obecnej formie i teren wokół nie będzie przekształcany. Nie 

należy jednak w przyszłości lokalizować podobnych obiektów w obrębie rezerwatu 

lub na samej jego granicy – prace związane z ich ustawieniem mają negatywny 

wpływ na chroniony obszar (m.in. ułatwiając wnikanie gatunków obcych), stanowią 

też ingerencję w naturalny krajobraz rezerwatu. 

8.1.3. Turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie rezerwatu i ocena 

jego wpływu na rezerwat 

W trakcie prac na potrzeby dokumentacji nie stwierdzono turystycznego, 

rekreacyjnego, ani edukacyjnego wykorzystanie rezerwatu. Nie można jednak 

wykluczyć, że droga biegnąca przez rezerwat wykorzystywana jest w ww. celach. 

Nosi wyraźne ślady użytkowania i jest łatwo dostępna z pobliskich miejscowości. 

Ponadto na stronie internetowej gminy Biała (http://biala.gmina.pl/147/trasy-

turystyczne.html) znajduje się informacja o udostępnieniu terenu rezerwatu do 

celów rekreacyjno-wypoczynkowych i dydaktyczno-naukowych. Wykorzystanie 

drogi w rezerwacie do jakichkolwiek celów jest niekorzystne – sprzyja wnikaniu 

gatunków synantropijnych, w tym gatunków obcego pochodzenia.  

http://biala.gmina.pl/147/trasy-turystyczne.html
http://biala.gmina.pl/147/trasy-turystyczne.html
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8.1.4. Naukowe wykorzystanie rezerwatu i ocena jego wpływu na rezerwat 

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” nie był w ostatnich latach wykorzystywany 

naukowo. W 2012 r. przeprowadzono w nim inwentaryzację i waloryzację 

chronionych, zagrożonych wyginięciem i rzadko występujących gatunków mszaków 

(STEBEL & NAJFELD 2012). Było to jednak opracowanie wykonane na zlecenie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Aktualnie także nie prowadzi się 

w nim badań naukowych. 

8.1.5. Inne sposoby użytkowania rezerwatu i ocena ich wpływu na rezerwat 

Na terenie rezerwatu, przy drodze przy jego południowo-zachodniej granicy, 

w październiku 2014 r. ustawiony został przez Nadleśnictwo Prószków niewielki 

pomnik upamiętniający byłego Nadleśniczego Dr inż. Franciszka Wąsa. Aktualnie 

pomnik nie wywiera negatywnego wpływu na przyrodę rezerwatu. Należy jednak 

pamiętać, że prace związane z ustawieniem mogły mieć pewien negatywny wpływ 

na chroniony obszar np. ułatwiając wnikanie gatunków obcych. Pomnik stanowi też 

ingerencję w naturalny krajobraz rezerwatu. 

Poza wymienionym wyżej teren rezerwatu nie jest w żaden sposób użytkowany. 

8.2. Zagospodarowanie przestrzenne i sposoby użytkowania w otoczeniu 

rezerwatu wraz z oceną wpływu na rezerwat  

Podstawowym sposobem użytkowania w otoczeniu rezerwatu przyrody „Jeleni 

Dwór” jest gospodarka leśna. Rezerwat jest ze wszystkich stron otoczony przez lasy 

gospodarcze. Jednym z aspektów gospodarki leśnej jest pozyskanie drewna w 

sąsiedztwie rezerwatu – w wydzieleniu 353a przeprowadzono w ostatnich latach 

rębnie gniazdowe. Gospodarka ta miałaby negatywny wpływ na przedmiot ochrony 

rezerwatu, jeśli przeprowadzono by rębnię bezpośrednio przy granicy rezerwatu. 

Odsłonięta w ten sposób ściana lasu będzie bardziej podatna na uszkodzenia 

związane z działaniem silnych wiatrów. Dodatkowo dojdzie do prześwietlenia 

bocznego, w wyniku którego dojdzie do masowego odnawiania się drzew i ekspansji 

orlicy pospolitej, co negatywnie wpłynie na stan runa. Rozprzestrzeniać się mogą 

również gatunki ekspansywne i inwazyjne, np. tawuła kutnerowata, która została 
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już stwierdzona na terenie rezerwatu i preferuje miejsca o zwiększonym dostępie 

światła. 

Z gospodarką leśną wiąże się także obecność dwóch dróg leśnych. Jedna 

biegnie ukosem przez południowo-zachodnią część rezerwatu. Jej wygląd świadczy 

o regularnym wykorzystywaniu przez pojazdy mechaniczne. Drodze tej towarzyszy 

płytki i w dużej mierze zarośnięty rów. Obecność drogi może negatywnie wpływać 

na rezerwat w związku z możliwością rozprzestrzeniania się wzdłuż niej obcych 

gatunków roślin, które licznie występują na terenie Borów Niemodlińskich. 

Natomiast rów w obecnym stanie nie ma prawdopodobnie większego wpływu na 

rezerwat. Druga natomiast, prawdopodobnie intensywniej użytkowana, stanowi 

południowo-zachodnią granicę rezerwatu. Nosi ona wyraźne ślady konserwacji, 

m.in. przez wypełnianie ubytków, w tym materiałem pochodzącym spoza otoczenia 

rezerwatu. Zarówno większe natężenie ruchu, jak i stosowanie obcego materiału 

przyczynia się do większego niebezpieczeństwa zawleczenia obcych gatunków 

roślin niż w przypadku drogi przebiegającej przez rezerwat. 

W sąsiedztwie rezerwatu prowadzona jest także działalność łowiecka. Nie 

stwierdzono jednak negatywnego jej wpływu na przyrodę rezerwatu.  

9. Dyskusja założeń ochrony rezerwatu 

9.1. Rola rezerwatu w międzynarodowym i krajowym systemie ochrony 

przyrody  

W rezerwacie przyrody „Jeleni Dwór” stwierdzono występowanie cennego dla 

Wspólnoty Europejskiej siedliska przyrodniczego: 9190 kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-petraeae). W jego granicach stwierdzono także gniazdowanie 10 

gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą lub częściową. Występują tu również 

liczne regionalnie rzadkie i objęte ochroną częściową gatunki mszaków oraz rzadkie 

i chronione rośliny naczyniowe.  

 Ponadto rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Bory Niemodlińskie. 
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9.2. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony  

Głównym realizowanym działaniem ochronnym na terenie rezerwatu były, aż do 

2011 r., cięcia sanitarne. Ze względu jednak na to, że posusz czynny nie stanowił 

zagrożenia dla przedmiotu ochrony rezerwatu odstąpiono od takich działań na mocy 

ZARZĄDZENIA Nr 16/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 

28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu 

przyrody „Jeleni Dwór”. Zapis tego zarządzenia należy uznać za słuszny, ponieważ 

usuwanie posuszu (przykładowo w latach 1977-1982 pozyskano w ten sposób 

ponad 70 m3 drewna) zmniejsza zasoby martwego drewna w rezerwacie.  

 Na mocy ww. zarządzenia cały rezerwat objęto ochroną czynną. Przyczyną 

takiego zapisu był wskazany przez zarządzenie monitoring obecności i stanu 

populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin (ze szczególnym uwzględnieniem 

mszaków) oraz monitoring rozwoju samosiewów sosny, modrzewia i brzozy. W 

zarządzeniu wskazano także na konieczność identyfikacji rzadkich i chronionych 

gatunków roślin i grzybów. W efekcie wykonana została „Inwentaryzacja i 

waloryzacja chronionych, zagrożonych wyginięciem i rzadko występujących 

gatunków mszaków w rezerwacie przyrody Jeleni Dwór” (STEBEL & NEJFELD 

2012). Ponadto nie dopuszczano prowadzenia czynnej ochrony poszczególnych 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

Pozytywnie należy ocenić przeprowadzenie inwentaryzacji mszaków – dzięki 

niej lepiej poznana została przyroda rezerwatu. Zgodnie jednak z zarządzeniem z 

2011 r. skupiono się na monitorowaniu i identyfikacji rzadkich gatunków. Pominięto 

natomiast rozprzestrzeniające się w rezerwacie gatunki obcego pochodzenia. 

Konieczność usuwania gatunków inwazyjnych nie została również uwzględniona w 

zakresie działań ochronnych. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że na terenie 

rezerwatu było ich wtedy mniej i w dużej mierze mogły to być siewki. Gatunki te nie 

zostały więc wówczas uznane za zagrożenie wymagające natychmiastowej 

interwencji. Stad w ZARZĄDZENIU nr 28/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2013 r. cała powierzchnia rezerwatu 

przyrody „Jeleni Dwór” zakwalifikowana jest jako obszar ochrony ścisłej. W związku 

ze zidentyfikowanymi w 2017 r. zagrożeniami ze strony gatunków obcych taka 

forma ochrony jest nieodpowiednia i wymaga zmiany. 
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9.3. Szanse i zagrożenia ochrony rezerwatu 

Szansą ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” jest stosunkowo dobry stan 

zachowania panującego w nim zbiorowiska leśnego – kwaśnej dąbrowy 

trzcinnikowej, charakteryzującego się m.in. różnowiekowym drzewostanem o 

zróżnicowanej strukturze pionowej i przestrzennej. Ponadto zbiorowisko to jest 

zbiorowiskiem klimaksowym i zgodnym z roślinnością potencjalną obszaru, na 

którym zlokalizowany jest rezerwat.  

 Korzystne jest także duże oddalenie rezerwatu od zabudowań oraz fakt, że 

rezerwat ze wszystkich stron otoczony jest terenami leśnymi. Duże znaczenie ma 

również profesjonalne zarządzanie terenem w otoczeniu rezerwatu ze strony 

Nadleśnictwa Prószków oraz jasna sytuacja własnościowa. Uwarunkowania 

związane z rezerwatem nie budzą sprzeciwów społeczności lokalnej i są 

uwzględniane w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 

strategiach rozwoju. 

Jednym z zagrożeń ochrony rezerwatu jest ekspansja gatunków obcych, m.in. 

czeremchy amerykańskiej, tawuły kutnerowatej i erechtites jastrzębcolistnego. 

Istotnym zagrożeniem jest także bardzo mała powierzchnia rezerwatu.  

10. Proponowana koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody 

oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczenia istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

10.1. Strategiczne cele ochrony rezerwatu 

Zgodnie z obowiązującym aktem prawnym celem ochrony rezerwatu przyrody 

„Jeleni Dwór” jest „zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu 

lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej 

Puszczy Niemodlińskiej”. Zapis ten jest zasadny i nie proponuje się jego zmiany. 

10.2. Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej  

Aktualnie cała powierzchnia rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” zakwalifikowana jest 

jako obszar ochrony ścisłej (ZARZĄDZENIE nr 28/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
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Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2013 r.). Jednak w związku z koniecznością 

prowadzenia zabiegów ochronnych oraz niezbędną obserwacją populacji roślin 

inwazyjnych niezbędna jest zmiana obecnej formy ochrony na terenie rezerwatu na 

ochronę czynną. 

10.3. Określenie miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony 

Cały obszar rezerwatu powinien podlegać ochronie czynnej.  

10.4. Określenie priorytetów w zakresie wykonania zadań ochronnych 

Priorytetowym zadaniem ochronnym w rezerwacie przyrody „Jeleni Dwór” powinna 

być eliminacja tawuły kutnerowatej. Gatunek ten jest inwazyjny, łatwo i szybko 

rozprzestrzenia się poprzez rozmnażanie wegetatywne. Konieczne jest też usuwanie 

czeremchy amerykańskiej oraz kontrola obszaru rezerwatu pod kątem obecności 

gatunków obcych. 

10.5. Określenie sposobów szczegółowego planowania i wykonywania działań 

ochronnych 

Wszystkie działania ochronne wskazane do prowadzenia w rezerwacie związane są 

ze zwalczaniem obcych gatunków inwazyjnych. Należy je prowadzić 

najnowocześniejszymi dostępnymi metodami. Termin takich działań należy 

dostosować do specyfiki zastosowanej metody.  

Ze względu na małą powierzchnię rezerwatu kontrola skuteczności 

wszystkich prowadzonych w nim działań związanych z eliminacją gatunków obcych 

oraz ich ewentualnej ekspansji powinna objąć cały teren rezerwatu. Najlepszym 

terminem do takiej kontroli jest okres od czerwca do września. W okresie tym 

można bez problemu zidentyfikować problematyczne gatunki oraz określić ich 

żywotność i ocenić efektywność zastosowanych w stosunku do nich metod 

zwalczania. 

10.6. Udostępnienie rezerwatu 

Na terenie rezerwatu proponuje się nie wyznaczać obszarów: 



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

57 
 

• do badań naukowych – możliwość zwolnienia z obowiązujących w rezerwacie 

zakazów, uzasadnionego prowadzeniem badań naukowych, pozostawia się do 

indywidualnego rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu w ramach postępowania zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej. 

• dla celów edukacyjnych i turystycznych – rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” 

ma niewielką powierzchnię i w jego granicach nie biegną żadne szlaki turystyczne, 

ani ścieżki przyrodnicze. Ruch edukacyjny i turystyczny stanowiłby istotne 

zagrożenie dla walorów przyrodniczych rezerwatu. 

• do celów rekreacyjnych i sportowych 

• do polowań oraz połowu ryb i innych organizmów wodnych 

• wprowadzania psów 

• do prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na stronie internetowej gminy Biała 

(http://biala.gmina.pl/147/trasy-turystyczne.html) znajduje się informacja o 

udostępnieniu terenu rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” do celów rekreacyjno-

wypoczynkowych i dydaktyczno-naukowych. Należy poinformować gminę o 

konieczności zmiany tego zapisu, by uniknąć penetracji terenu rezerwatu. 

10.7. Zasady monitorowania skuteczności ochrony 

Ze względu na małą powierzchnię rezerwatu monitoring wszystkich prowadzonych 

w nim działań ochronnych powinien objąć cały teren w obrębie jego granic. 

Skuteczność działań mających na celu eliminację dwóch gatunków obcego 

pochodzenia – tawuły kutnerowatej i czeremchy amerykańskiej, a także ewentualną 

ekspansję tych gatunków należy kontrolować jednokrotnie każdego roku 

obowiązywania planu. Optymalnym terminem monitorowania skuteczności 

wszystkich prowadzonych zabiegów jest okres od lipca do września. 

  

http://biala.gmina.pl/147/trasy-turystyczne.html
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11. Wskazanie zadań ochronnych, wynikających z ww. koncepcji z podaniem 

ich rodzaju, zakresu i lokalizacji 

Tabela 9. Zakres i lokalizacja zadań ochronnych 

Nazwa zadania Opis zadania Termin i częstotliwość Lokalizacja1) 

Zwalczanie tawuły 

kutnerowatej 

Spirea tomentosa 

1. Usunięcie stwierdzonych 

okazów tawuły kutnerowatej 

Spirea tomentosa 

najnowocześniejszymi 

dostępnymi metodami 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrola skuteczności 

prowadzonych działań oraz 

ewentualnej dalszej ekspansji 

tawuły kutnerowatej 

W okresie 

obowiązywania planu, w 

terminie dostosowanym 

do stosowanej metody; 

w razie potrzeby 

powtarzanie zabiegu w 

kolejnych latach  

 

 

 

 

1 raz w roku, co roku, w 

okresie czerwiec-

wrzesień 

 

Południowo-wschodnia 

część oddz. 353g Obręb 

Chrzelice,  

N50° 30' 53.4"  

E17° 43' 29.8" 

oraz ewentualne 

miejsca wykazane w 

corocznej kontroli 

ekspansji gatunku 

 

 

Teren całego rezerwatu 

– oddz. 353g Obręb 

Chrzelice 

Ograniczenie 

ekspansji 

czeremchy 

amerykańskiej 

Padus serotina 

1. Usuwanie podrostu 

czeremchy amerykańskiej 

Padus serotina 

najnowocześniejszymi 

dostępnymi metodami 

 

 

 

 

2. Kontrola ekspansji 

czeremchy amerykańskiej w 

rezerwacie 

W pierwszym roku 

obowiązywania planu, w 

terminie dostosowanym 

do stosowanej metody; 

w razie potrzeby 

powtarzanie zabiegu w 

kolejnych latach  

 

 

1 raz w roku, co roku, w 

okresie czerwiec-

wrzesień 

Teren całego rezerwatu 

– oddz. 353g Obręb 

Chrzelice 

1) oznaczenie oddziałów i wydzieleń wg PUL dla Nadleśnictwa Prószków na lata 2015-2024 

12. Ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  

i planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” znajduje się w zasięgu oddziaływania zapisów 

następujących aktów zagospodarowania przestrzennego: 

 UCHWAŁA Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego wsi Chrzelice. Dz. Urz. Woj. Opolskiego dnia 12 października 

2016 r., poz. 2099. 

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gminy 

Biała. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII.380.2014 Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 24 października 2014 r.  

 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO województwa opolskiego (Uchwała 

nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 

2010 r.) 

Ich zapisy nie stanowią bezpośredniego źródła zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych dla przyrody rezerwatu, stąd nie zachodzi potrzeba wskazywania 

ustaleń do ww. dokumentów. 

13. Ocena przewidywanych skutków planu 

13.1. Zagrożenia realizacji planu 

Zagrożeniem realizacji planu jest brak środków finansowych na przewidziane 

planem działania. 

13.2. Ocena wpływu realizacji planu na środowisko przyrodnicze rezerwatu 

Realizacja planu pozytywnie wpłynie na środowisko przyrodnicze na terenie 

rezerwatu. Przyczyni się do ograniczenia liczebności lub wyeliminowania 

inwazyjnych gatunków roślin.  

13.3. Ocena wpływu realizacji planu na tereny sąsiednie 

Nie przewiduje się wystąpienia wpływu realizacji planu na tereny sąsiednie. 
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13.4. Oszacowanie kosztów planu; możliwe źródła finansowania działań 

ochronnych 

Realizacja działań ochronnych na terenie objętym planem w ciągu najbliższych lat 

może kosztować około dwudziestu tysięcy złotych.  

Możliwe źródła finansowania działań ochronnych: 

- budżet Państwa – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

- Administracja Lasów Państwowych 

- fundusze celowe UE 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
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Projekt zarządzenia dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

 

PROJEKT ZARZĄDZENIA 

dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia …………………………......... r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

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

z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1936) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się na dwadzieścia lat plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni 

Dwór”, położonego na terenie gminy Biała, zwanego dalej „rezerwatem”. 

 

§ 2.1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i 

dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość 

dawnej Puszczy Niemodlińskiej. 

2. Wskazuje się na następujące przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu 

ochrony,  

o którym mowa w ust. 1.: 

1) zachowany w dobrym stanie las mieszany o znacznym stopniu naturalności 

2) umiarkowanie dobra kondycja zdrowotna starodrzewu dębowo-sosnowego 

3) ekspansja czeremchy amerykańskiej oraz obecność tawuły kutnerowatej 

  

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

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 

do zarządzenia. 

 

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną 

 

§ 5. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i 

lokalizacji tych działań określa załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz 

ich skutków Opis 

zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia 

(istniejące, potencjalne, 

wewnętrzne, zewnętrzne) 

1 Ekspansja tawuły 

kutnerowatej Spirea 

tomentosa 

Istniejące zagrożenie 

wewnętrzne 

Ograniczenie ekspansji obcego gatunku. 

2 Ekspansja czeremchy 

amerykańskiej Padus 

serotina 

Istniejące zagrożenie 

wewnętrzne 

Ograniczenie ekspansji obcego gatunku. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór” 

” 

 

 

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

działań 

Lp. Rodzaj działań 

ochronnych  

Zakres działań ochronnych, w tym 

powierzchnia  

Lokalizacja działań ochronnych 

1 Zwalczanie tawuły 

kutnerowatej Spirea 

tomentosa 

1. Usunięcie stwierdzonych na terenie rezerwatu 

okazów tawuły kutnerowatej 

najnowocześniejszymi dostępnymi metodami. 

Zabieg należy przeprowadzić w okresie 

obowiązywania planu, w terminie dostosowanym 

do stosowanej metody; w razie potrzeby 

powtarzanie zabiegu w kolejnych latach. 

 

 

2. Kontrola skuteczności prowadzonych działań 

oraz ewentualnej dalszej ekspansji 

tawuły kutnerowatej – 1 raz w roku, co roku, w 

okresie czerwiec-wrzesień 

Południowo-wschodnia część oddz. 353g Obręb 

Chrzelice 

N50° 30' 53.4"  

E17° 43' 29.8" 

oraz ewentualne miejsca wykazane w corocznej 

kontroli ekspansji gatunku 

 

 

 

Teren całego rezerwatu – oddz. 353g Obręb 

Chrzelice 

2 Ograniczenie 

ekspansji 

czeremchy 

amerykańskiej 

Padus serotina 

1. Usuwanie podrostu czeremchy amerykańskiej 

najnowocześniejszymi dostępnymi metodami. 

Zabieg należy przeprowadzić w okresie 

obowiązywania planu, w terminie dostosowanym 

do stosowanej metody; w razie potrzeby 

powtarzanie zabiegu w kolejnych latach. 

 

 

2. Kontrola ekspansji czeremchy amerykańskiej 

w rezerwacie 

Teren całego rezerwatu – oddz. 353g Obręb 

Chrzelice 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2016 r., poz. 2134, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, dla rezerwatu przyrody sporządza się i 

realizuje plan ochrony. Plan ten ustanawia, na okres 20 lat, regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, w drodze zarządzenia, w terminie 5 lat od dnia uznania obszaru za rezerwat przyrody 

(art. 18. ust. 2, art. 19 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 6, art. 20 ust.1 ustawy). Plan ochrony dla rezerwatu 

przyrody zawiera: 

1. cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich 

realizacji; 

2. identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

3. wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 

4. określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z 

podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań; 

5. wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz 

określenie sposobów ich udostępnienia; 

6. wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i 

rolnicza;  

7. ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 

przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego  

i wyłączonej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych (art. 20 ust. 3 ustawy). 

Ponadto w planie ochrony rezerwatu można wyznaczyć obszary i miejsca, w granicach 

których nie obowiązują zakazy w zakresie polowania (art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy), połowu ryb i 

innych organizmów wodnych (art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy) oraz wprowadzania psów (art. 15 ust. 

1 pkt 16 ustawy), a także prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej (art. 15 ust. 

1 pkt 11).  

Tryb sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu i zakres prac na potrzeby 

sporządzania tego projektu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w 

sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 

krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 

przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794), zwanego dalej rozporządzeniem.  

Sporządzający projekt planu, zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy, zapewnia możliwość 

udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w 

postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu. Nadto zasady udziału niektórych 

grup społecznych w tworzeniu planu normuje ww. rozporządzenie. Zgodnie z § 3 rozporządzenia 

informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu sporządzający projekt planu ogłasza w 

prasie lokalnej, umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie sporządzającego projekt planu i na jego 

stronie internetowej oraz przesyła do właściwych miejscowo organów samorządu terytorialnego, 

jednostek zarządzających lasami Skarbu Państwa, podmiotów wykonujących prawa 

właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa i organów 

administracji morskiej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną przyrody, 

których obszary działania obejmują obszar objęty projektem planu. Ponadto sporządzający 

projekt planu zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznawania się z 

wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu planu i z projektem planu oraz możliwość 

zgłaszania do nich wniosków i uwag, a informację o sposobie zapewnienia tej możliwości oraz o 

sposobie, w jaki nastąpi ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag, sporządzający 
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projekt planu zamieszcza w informacji, o której mowa w § 3 rozporządzenia (§ 6 rozporządzenia).  

Projekty planów ochrony tworzonych dla form ochrony przyrody zamieszcza się także  

w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 2 pkt 24a ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o cenach 

oddziaływania na środowisko).  

Projekt planu ochrony wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin (art. 

19 ust. 2 ustawy) i regionalną radę ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy); wymaga także 

uzgodnienia  

z wojewodą (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej  

w województwie, Dz. U. z 2015 , poz. 525, z późn. zm.). 

 Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” został ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 

Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. (M.P., 1959, Nr 82, Poz. 434) w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów 

naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego 

pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. Powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 3,49 ha.  

Całą powierzchnię rezerwatu „Jeleni Dwór” zajmują ekosystemy leśne. Na terenie 

rezerwatu „Jeleni Dwór” występuje jedno siedlisko cenne dla Wspólnoty Europejskiej: Kwaśne 

dąbrowy Quercetea robori-petraeae (kod siedliska 9190). Stwierdzono tu ponadto liczne rzadkie 

gatunki mszaków, które umieszczone są na regionalnej czerwonej liście, m.in. gładysz 

paprociowaty Homalia trichomanoides, gatunek o nieokreślonym zagrożeniu, oraz zagrożony 

wyginięciem (E) namurnik jedwabisty Homalothecium sericeum – stanowiska tych gatunków na 

terenie rezerwatu to jedyne obecne stanowiska na terenie Borów Niemodlińskich. 

Wskazując przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony zwrócono 

uwagę na zachowany w dobrym stanie las mieszany o znacznym stopniu naturalności, 

umiarkowanie dobrą kondycję zdrowotną starodrzewu dębowo-sosnowego oraz ekspansję 

czeremchy amerykańskiej oraz obecność tawuły kutnerowatej.  

W trakcie prac nad planem ochrony zidentyfikowano w rezerwacie zagrożenia wewnętrze 

i zewnętrzne. Zagrożenia wewnętrzne mają charakter zagrożeń istniejących i obejmują głównie 

ekspansję obcych gatunków roślin. Na terenie rezerwatu stwierdzono kilka takich gatunków, 

m.in: 

- czeremchę amerykańską Padus serotina (kilkadziesiąt osobników, w rozproszeniu w całym 

rezerwacie) 

- dąb czerwony Quercus rubra (jedna siewka) 

- erechtites jastrzębcowaty Erechtites hieracifolia (10 okazów na granicy rezerwatu, w jego 

skrajnie wschodnim narożniku; gatunek ten występuje ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 

rezerwatu – kilkanaście metrów od jego północnej granicy) 

- tawułę kutnerowatą Spirea tomentosa (1 krzew w południowo-wschodniej części rezerwatu). 

W przypadku wnikania na teren rezerwatu obcych gatunków roślin za zasadne uznano 

podjęcie działań tylko w odniesieniu do czeremchy amerykańskiej oraz tawuły kutnerowatej. 

Pozostałe gatunki obce odnotowane w granicach rezerwatu nie stanowią zagrożenia dla celów 

ochrony rezerwatu.  

Ustanowiony niniejszym zarządzeniem plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeleni 

Dwór" nie wskazuje obszarów objętych ochroną ścisłą i krajobrazową. Mając na uwadze zakres 

zaplanowanych działań ochronnych, cały obszar rezerwatu wskazano jako obszar ochrony 

czynnej. W związku z powyższym, określając działania ochronne, w zarządzeniu odniesiono się 

jedynie do podania ich w odniesieniu do obszarów ochrony czynnej.  

 Niniejszy akt prawa miejscowego nie wskazuje obszarów i miejsc, w których może być 

prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza (art. 20 ust. 3 pkt 6 oraz art. 15 ust. 1 pkt 

11 ustawy). W planie nie wyznaczono również obszarów i miejsc dopuszczających prowadzenie 

polowań oraz nie wskazano miejsc,  

w których dopuszcza się wprowadzanie psów (art. 15 ust. 1 pkt 4 i pkt 16 ustawy). Ze względu na 

brak cieków i zbiorników wodnych, nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnionych dla celów 
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amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz połowu ryb i innych organizmów wodnych (art. 20 ust. 

3 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy). Nie określa się również miejsc i obszarów 

udostępnionych do celów naukowych (art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy), pozostawiając możliwość 

zwolnienia z obowiązujących w rezerwacie zakazów, uzasadnionego prowadzeniem badań 

naukowych, do rozpatrzenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach 

postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji na podstawie art. 15 ust. 5 

ustawy  

o ochronie przyrody. Uzyskanie indywidualnej zgody na prowadzenie ww. czynności gwarantuje 

z jednej strony nadzór nad ich rodzajem i metodyką, zabezpieczając z drugiej strony rezerwat 

przed negatywnym oddziaływaniem realizowanych prac badawczych. W planie ochrony nie 

wskazuje się również obszarów  

i miejsc udostępnionych do celów turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych (art. 

20 ust. 3 pkt 5 ustawy).  

W treści niniejszego aktu odstąpiono od wskazania ustaleń do studiów uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego tej gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych. Ich zapisy nie stanowią bezpośredniego źródła zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych dla przyrody rezerwatu. Ze względu na położenie rezerwatu poza morskimi 

wodami wewnętrznymi, morzem terytorialnym oraz poza wyłącznymi strefami ekonomicznymi, 

dokument niniejszy nie zawiera ustaleń do planów zagospodarowania przestrzennego ww. 

obszarów. 
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Mapy: 

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Zakład Hydrografii i 

Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 

zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (arkusze M-33-60-A, M-33-60-C i M-33-

60-D). 
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Załączniki kartograficzne  

Załącznik kartograficzny 1. Położenie rezerwatu przyrody na tle granic 

administracyjnych; sieć hydrograficzna i granice zlewni (podkład topograficzny: 

ortofotomapa, 2016 r.). 

Załącznik kartograficzny 2. Wyszczególnienie gruntów według numerów działek 

ewidencyjnych; użytkowanie gruntów oraz grunty według form własności; typy 

gleb, typy ekosystemów, infrastruktura techniczna, turystyczna i edukacyjna 

(podkład topograficzny: ortofotomapa, 2016 r.) 

Załącznik kartograficzny 3. Roślinność potencjalna i roślinność rzeczywista; 

siedliska przyrodnicze; drzewostany według głównych gatunków drzew; typy 

siedliskowe lasu (podkład topograficzny: ortofotomapa, 2016 r.) 

Załącznik kartograficzny 4. Stanowiska i siedliska roślin, grzybów i zwierząt 

objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem i rzadko występujących 

(podkład topograficzny: ortofotomapa, 2016 r.) 

Załącznik kartograficzny 5. Stanowiska lub zasięg występowania gatunków roślin 

zagrażających gatunkom rodzimym, o których mowa w pkt 5.4.5; obszary zagrożenia 

wewnętrznego i zewnętrznego oraz zaplanowane sposoby ich eliminacji lub 

ograniczania; obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową; obszary 

projektowanych sposobów ochrony, w tym zabiegów ochronnych (podkład 

topograficzny: ortofotomapa, 2016 r.) 

W rejonie rezerwatu „Jeleni Dwór” nie przebiegają korytarze ekologiczne. W 

związku z powyższym pominięto je przy sporządzaniu załączników 

kartograficznych. 

Na terenie rezerwatu nie proponuje się wyznaczenia obszarów i miejsc 

udostępnianych dla celów określonych w pkt 10.6, w związku z czym pominięto ten 

zakres przy sporządzaniu załączników kartograficznych. 
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Spis tabel 

Tabela 1. Ocena rozpoznania poszczególnych elementów środowiska 

przyrodniczego 

Tabela 2. Tabela własności i klasyfikacji (rodzaj) gruntów 

Tabela 3. Wykaz oddziałów i wydzieleń leśnych w obrębie rezerwatu 

Tabela 4. Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki roślin 

Tabela 5. Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki zwierząt  

Tabela 6. Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki grzybów  

Tabela 7. Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w rezerwacie przyrody „Jeleni Dwór” 

w kwaśnej dąbrowie trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum  

Tabela 8. Zasobność (w m3/ha), bonitacja, stopień zwarcia i zadrzewienia 

Tabela 9. Zakres i lokalizacja zadań ochronnych 

 


