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Podstawa prawna  

Podstawą prawną wykonania dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planu 

ochrony rezerwatu przyrody „Przysiecz” jest Umowa nr 6/2017 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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RĄKOWSKI G., WALCZAK M. & SMOGORZEWSKA M. 2007. Rezerwaty przyrody w Polsce 
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gminy 

Prószków. Załącznik nr1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z 

dnia 18.12.2014 r.  

UCHWAŁA Nr XX/199/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 2000 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przysiecz. Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego dnia 28 listopada 2000 r. Nr 71, poz. 372. 

UCHWAŁA Nr XXXIV/299/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 

r. w sprawie aktualności miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi 

Przysiecz.  

UCHWAŁA Nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025. 
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WALORYZACJA chronionych i zagrożonych mszaków województwa opolskiego wraz z 

oceną stanu ich zachowania oraz określeniem programu czynnej i biernej ochrony. 

2006. Arteco Usługi Ekologiczne, Katowice. 

ZARZĄDZENIE Nr 12/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 

17 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu 
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Źródła internetowe: 

http://opole.rdos.gov.pl/files/artykuly/11404/Nawigator_A5_01_sklad_6_09_2012.

pdf (dostęp: 18.09.2017 r.) 

http://portal.gison.pl/proszkow/ (dostęp: 18.09.2017 r.) 

http://www.proszkow.katowice.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody#.WbQGH9FpyM8 

(dostęp: 18.09.2017 r.) 

  

http://opole.rdos.gov.pl/files/artykuly/11404/Nawigator_A5_01_sklad_6_09_2012.pdf
http://opole.rdos.gov.pl/files/artykuly/11404/Nawigator_A5_01_sklad_6_09_2012.pdf
http://portal.gison.pl/proszkow/
http://www.proszkow.katowice.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody#.WbQGH9FpyM8
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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 - dobre rozpoznanie 

flory naczyniowej 

rezerwatu 

- bardzo dobre 

rozpoznanie brioflory 

- inwentaryzacja gatunków roślin, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

występowania i rozmieszczenia 

gatunków rzadkich 

2. Zbiorowiska 

roślinne 

dobry - wykonanie 6 zdjęć fitosocjologicznych  

- kartowanie zbiorowisk roślinnych 

3. Siedliska 

przyrodnicze 

- - inwentaryzacja rozmieszczenia i stanu 

stwierdzonego w rezerwacie siedliska 

przyrodniczego 

4. Grzyby - - inwentaryzacja gatunków grzybów, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

występowania i rozmieszczenia 

gatunków rzadkich 

5. Fauna ssaków średni - próba inwentaryzacji gatunków ssaków 

6. Awifauna - - 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 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-B-d-1-3 z 2010 i 

2016 r.). 

 Awifauna w rezerwacie „Przysiecz” została zinwentaryzowana w oparciu o 1 

kontrolę wykonaną 1 maja między godzinami 8.00 a 9.30 rano. Nasłuchem i 

obserwacją objęto cały teren rezerwatu. Stosunkowo niewielkie rozmiary rezerwatu 

sprawiają, że nie ma on większego znaczenia dla lokalnych populacji ptaków. Z tego 

też powodu przeprowadzono tu tylko jedną kontrolę. Dość silny wiatr utrudniał 

jednak nasłuch, a ptaki były mało aktywne, stąd prawdopodobne jest, że pewne 

gatunki mogły zostać przeoczone. 

Podjęto także próbę inwentaryzacji gatunków ssaków na podstawie śladów 

(tropów i odchodów) oraz bezpośrednich obserwacji.  

Abiotyczne elementy środowiska kartowano w terenie, wykorzystując 

wspomniane wyżej odbiorniki GPS oraz mapy topograficzne. 
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3. Ogólne dane o rezerwacie 

3.1. Akty prawne dotyczące rezerwatu  

Rezerwat przyrody „Przysiecz” został ustanowiony ZARZĄDZENIEM Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat 

przyrody (M.P., 1958, Nr 14, Poz. 91) w celu zachowania „ze względów naukowych i 

dydaktycznych pozostałości starodrzewia modrzewia sudeckiego pochodzenia 

naturalnego”.  

Aktualną podstawę prawną funkcjonowania rezerwatu stanowi 

ROZPORZĄDZENIE Nr 0151/P/5/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w 

sprawie rezerwatu przyrody "Przysiecz" (Dz. Urz. z 2008 r. nr 23, poz. 725). 

3.2. Wyszczególnienie gruntów w granicach rezerwatu  

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Wojewody Opolskiego 0151/P/5/08 z dnia 4 marca 

2008 r. (Dz. Urz. z 2008 r. nr 23, poz. 725) rezerwat przyrody „Przysiecz” obejmuje 

obszar lasu o powierzchni 3,10 ha. Stanowi go część działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów obrębu Przysiecz numerem 200, położonej w gminie Prószków, w powiecie 

opolskim, w województwie opolskim. 

Grunty na terenie rezerwatu, podobnie jak całość działki nr 200, pozostają w 

zarządzie PGL LP i oznaczone są w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Prószków 

na okres od 1 Stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. jako należące do obrębu 

leśnego Prószków wydzielenia 200 d i 200 f. Wymienione numery wydzieleń 

odpowiadają wymienionym w ROZPORZĄDZENIU Nr 0515/P/5/08. 

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 

200 

Przysiecz 

Lasy i grunty 

leśne (Ls) 
28,47 3,10 

Tabela 3. Wykaz oddziałów i wydzieleń leśnych w obrębie rezerwatu 

Oddział Pododdział 

Powierzchnia (ha) 

leśna 

nieleśna 
zalesiona 

związana z 

gospodarką 

leśną 

200 

d 2,51 0 0 

f 0,59 0 0 

Łącznie 

 

3,10 0 0 

 

3.4. Wykaz wód  

Na terenie rezerwatu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują stałe 

wody powierzchniowe. Na północ od rezerwatu przebiega kilka niewielkich, 

bezimiennych cieków – najbliższy z nich znajduje się około 400 metrów od granicy 

rezerwatu. Cieki te stanowią część zlewni Potoku Prószkowskiego, uchodzącego 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 tych cieków oraz ich niewielkimi rozmiarami, 



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody ”Przysiecz” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

12 
 

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. 

3.5. Opis granic rezerwatu przyrody i stan ich czytelności 

Rezerwat przyrody „Przysiecz” ma kształt prostokąta ułożonego w osi północny 

wschód – południowy zachód. Granica południowo-wschodnia i południowo-

zachodnia przebiegają wzdłuż dróg leśnych i w związku z tym są wyraźnie czytelne 

w terenie. Granica północno-wschodnia przebiega w obrębie zwartego drzewostanu 

nie wykazującego znacznych różnic pomiędzy wnętrzem rezerwatu a jego 

bezpośrednim otoczeniem. Na tym odcinku zatem granica nie jest czytelna w 

terenie. Granica północno-zachodnia przebiega w obrębie luźnego drzewostanu z 

dominacją drzew iglastych, takiego samego w obrębie rezerwatu jak i poza nim. 

Jedyną różnicą jest większa ilość martwego drewna w obrębie rezerwatu. Jednak nie 

jest to różnica wystarczająca dla zapewnienia czytelności w terenie – brak tu 

wyraźnej granicy rezerwatu. 

 Znakowanie granicy południowo-wschodniej jest odpowiednie, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę dużą czytelność granicy w terenie. Dodatkowo w narożnikach 

ustawiono tablice informujące o poddaniu terenu pod ochronę jako rezerwat 

przyrody. Podobna sytuacja występuje na granicy południowo-zachodniej, za 

wyjątkiem lokalizacji tablicy w zachodnim narożniku rezerwatu. Wiąże się to z 

generalnie niewłaściwym znakowaniem granicy północno-zachodniej. Znakowanie 

zlokalizowane jest na krawędzi zwartego drzewostanu, a więc nie obejmuje 

wspomnianego wcześniej rzadkiego drzewostanu z przewagą drzew iglastych. Tak 

wyznakowany rezerwat jest o około 57 arów mniejszy w stosunku do jego 

rzeczywistej powierzchni. Tablice informujące o poddaniu terenu pod ochronę jako 

rezerwat przyrody na tej granicy ustawione są zgodnie z ze znakowaniem granicy, a 

więc niezgodnie z właściwym jej przebiegiem. Wspomniana już tablica w zachodnim 

narożniku rezerwatu jest ustawiona przy drodze około 15 metrów na południowy 

wschód od właściwego narożnika, w obrębie rezerwatu. Natomiast w narożniku 

północnym odległość lokalizacji tablicy od rzeczywistego narożnika rezerwatu 

wynosi 56 metrów. Granica północno-wschodnia, za wyjątkiem rozbieżności 

wynikającej z nieprawidłowego wyznaczenia przylegającej granicy, jest generalnie 
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dobrze zaznaczona. Pozwala to na zlokalizowanie jej pomimo braku wyraźnej 

granicy w terenie. Wskazane byłoby jednak nieco gęściejsze znakowanie na 

drzewach. 

3.6. Położenie geograficzne 

Rezerwat przyrody „Przysiecz” położony jest we wschodniej części Równiny 

Niemodlińskiej, która stanowi południową część Niziny Śląskiej. 

3.7. Położenie administracyjne 

Administracyjnie obszar rezerwatu przyrody „Przysiecz” położony jest w 

województwie opolskim, powiecie opolskim, gminie Prószków, wsi Przysiecz.  

 Najbliższe w stosunku do rezerwatu zabudowania należą do Leśników, które 

są przysiółkiem Przysieczy, i znajdują się niecałe 1,5 km w linii prostej na północ od 

jego granic. Zabudowania Kolonii Przysieckiej, również będącej częścią wsi 

Przysiecz, położone są w linii prostej około 1,8 km na północny zachód od 

rezerwatu. Zabudowania należącego do położonej w gminie Krapkowice wsi 

Dąbrówka Górna przysiółka Posiłek, podobnie jak rezerwat zlokalizowanego na 

południe od autostrady A4, znajdują się niecałe 2,8 km na południowy wschód od 

granic rezerwatu.  

3.8. Położenie według regionalizacji przyrodniczych  

Według regionalizacji fizycznogeograficznej KONDRACKIEGO (2001) obszar rezerwatu 

przyrody „Przysiecz” 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. 
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4. Historia rezerwatu 

4.1. Historia użytkowania terenu przed powstaniem rezerwatu  

Rezerwat przyrody „Przysiecz” leży na skraju 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 

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). 

Przekształcenia lasów związane z gospodarką człowieka mają duże znaczenie 

dla obszaru rezerwatu przyrody „Przysiecz”. Położony jest on na skraju Borów 

Niemodlińskich, w pobliżu Opola, w związku z czym była to prawdopodobnie jedna z 

intensywniej użytkowanych i przekształcanych części kompleksu leśnego. Pomimo 

zamieszczenia w opisie przedmiotu ochrony rezerwatu informacji o naturalnym 

pochodzeniu drzewostanu modrzewiowego w jego obrębie, jest ono jednak bardzo 

mało prawdopodobne. Modrzew europejski jest gatunkiem związanym z klimatem 

chłodnym, typowym dla lasów borealnych. Na terenie Polski występuje naturalnie w 

górach, z optimum w Tatrach. Na niżu w zachodniej Polsce nie występuje naturalnie. 

Gatunek ten nie pojawia się wśród drzew wymienianych w optymalnych składach 

drzewostanów (MATUSZKIEWICZ 2007) dla Równiny Niemodlińsko-Grodkowskiej i 

Równiny Opolskiej (jednostka regionalna 11), czyli obszaru, na którym leży 

rezerwat. Występujący na terenie rezerwatu przyrody „Przysiecz” modrzew należy 
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do odmiany sudeckiej i z tego regionu został prawdopodobnie wprowadzony na 

początku XIX w. na teren Borów Niemodlińskich – dla rezerwatu przyrody 

„Przysiecz” podawany jest rok 1804 (DUBEL I IN. 1997, RĄKOWSKI I IN. 2007). Data ta 

oparta jest na ustaleniach autorów pierwszego planu urządzania gospodarstwa 

rezerwatowego1. Powołują się oni na niemieckie opracowanie, zgodnie z którym 

modrzew został na teren rezerwatu wprowadzony w ramach szeroko wówczas 

prowadzonej akcji rozpowszechniania tego gatunku. Wprowadzono go na 

odpowiednie dla tego gatunku siedlisko oraz zapewniono właściwy dobór gatunków 

towarzyszących. Wykonane na potrzeby wspomnianego planu zdjęcie 

fitosocjologiczne wskazywało, że występujące w rezerwacie zbiorowisko nie jest 

typowe dla tego terenu (DUBEL I IN. 1997).  

Za sztucznym pochodzeniem drzewostanu modrzewiowego w rezerwacie 

„Przysiecz” przemawia również pismo Zarządu Lasów Państwowych w Opolu z 1957 

r. w sprawie projektowanych nowych rezerwatów2. Wskazano w nim konieczność 

uzupełnienia opisu rezerwatu „Przysiecz” poprzez zaznaczenie, że „występujący tam 

md [modrzew] jest sztucznie wprowadzony, jednak z nasion lokalnego pochodzenia 

/ modrzew polski rasy sudeckiej/” (skreślenie ręczne na tekście maszynowym). 

Modrzew w obrębie rezerwatu „Przysiecz” został zatem wprowadzony sztucznie w 

ramach gospodarki leśnej i nie ma w jego obrębie naturalnego stanowiska – gdyby 

nasiona pochodziły z terenu rezerwatu nie wskazywano by sztucznego pochodzenia 

drzewostanu. Trudno określić co dokładnie należy rozumieć przez „lokalne 

pochodzenie” – mogły to być nasiona z położonych w regionie drzewostanów 

nasiennych (również niekoniecznie naturalnych) lub też nasiona pochodzące z 

Sudetów – należące do nich Góry Opawskie położone są około 40 km od rezerwatu. 

Wyjaśnienie tej kwestii wymagałoby szczegółowych badań, których wynik nie 

zmieniłby jednak oceny naturalności (lub raczej jej braku) drzewostanu 

modrzewiowego na terenie rezerwatu. Tym bardziej, że zarówno współczesna 

literatura naukowa, jak i wyniki badań fitosocjologicznych przeprowadzonych w 

rezerwacie nie wskazują na taką możliwość. 

                                                        
1 Greszta J., Kwiatkowska A. „Rezerwat częściowy „Przysiecz” – plan urządzenia gospodarstwa 
rezerwatowego na okres od 1960/61 d0 1969/70 r.” 
2 Pismo Zarządu Lasów Państwowych w Opolu do Prezydium Wojewódzkiej Narodowej, Samodzielny 
Oddział Leśnictwa, dnia 14 czerwca 1957 r.; Nr. ZH-2-244/8, Sprawa: rezerwaty leśne, Dot.Nr.L-
III.2/10-12/57 
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Biorąc pod uwagę dużą światłożądność modrzewia, jego siew lub sadzenie 

prawdopodobnie zostały przeprowadzone na terenie zrębu lub przynajmniej dużej 

luki w drzewostanie. Pomimo sztucznego wprowadzenia, gatunek ten dobrze 

zaaklimatyzował się w rezerwacie i utrzymuje się do chwili obecnej, a większość 

drzew osiągnęła bardzo duże rozmiary.  

Na terenie rezerwatu brak urządzeń lub ich pozostałości związanych z 

użytkowaniem terenu rezerwatu przed jego powstaniem. 

4.2. Wykaz prowadzonych działań ochronnych w rezerwacie 

Po utworzeniu rezerwatu głównymi prowadzonymi w nim działaniami ochronnymi 

były cięcia sanitarne. W 2011 r., na mocy ZARZĄDZENIA Nr 12/11 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 

ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Przysiecz”, odstąpiono od 

zabiegów ochronnych w postaci wycinki i usuwania posuszu czynnego ze względu 

na brak zagrożenia dla przedmiotu ochrony rezerwatu. Dodatkowo w 2011 i 2012 r. 

monitorowano ekspansję grabu, który zgodnie z ww. zarządzeniem silne ocienia dno 

lasu uniemożliwiając powstawanie i utrwalanie odnowień modrzewia sudeckiego. 

Monitoringiem objęto także stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin – 

buławnika wielkokwiatowego, pomocnika baldaszkowego i naparstnicy zwyczajnej. 

W związku z przebiegiem leśnej ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Prószków w 

bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu uzupełniono oznakowanie granic rezerwatu. 

Działanie to miało na celu zapobieżenie niekontrolowanej i nieumyślnej penetracji 

wnętrza rezerwatu.  

 Po wejściu w życie ZARZĄDZENIA Nr 37/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zadań 

ochronnych dla rezerwatu przyrody „Przysiecz”, kontynuowano monitorowanie 

stanowisk gatunków chronionych. Podjęto się ponadto działań mających na celu 

zapewnienie odnawiania się modrzewia oraz sprawdzenie, czy starzejące się górne 

piętro rezerwatu (z modrzewiem) posiada jeszcze zdolność naturalnego odnowienia 

oraz czy ekspansja grabu w rezerwacie jest główną przyczyną braku tego 

odnowienia. Przygotowano 2 powierzchnie doświadczalne – luki, w których 

usunięto podszyt oraz podrost grabu i innych gatunków, a także ręcznie spulchniono 
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glebę. Następnie raz w roku przez kolejne cztery lata monitorowano zainicjowane 

odnowienia naturalne modrzewia. Ponadto jednokrotnie, w roku urodzaju nasion, 

umożliwiono pozyskanie materiału nasiennego w celu wyhodowania sadzonek 

modrzewia poza terenem rezerwatu.  

 Realizowane do 2016 r. działania związane z brakiem naturalnego 

odnowienia drzewostanu modrzewiowego kontynuowane były w 2017 r. na mocy 

ZARZĄDZENIA Nr 5/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 

dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu 

przyrody „Przysiecz”. Zgodnie z nim na terenie całego rezerwatu przeprowadzono 

jednokrotny monitoring naturalnych odnowień modrzewia. 

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 piaski i 

żwiry sandrowe zlodowacenia środkowopolskiego. Natomiast pod utworami 

mioceńskimi i plioceńskimi, według mapy geologicznej bez utworów kenozoiku 

1:1000000 (zamieszczonej w tym samym serwisie), zalegają utwory powstałe w 

górnej kredzie – w cenomanie i turonie. Są to przede wszystkim zlepieńce, 

piaskowce i margle. 

5.1.2. Formy rzeźby terenu 

Obszar rezerwatu przyrody „Przysiecz” jest względnie wyrównany, bez 

zaznaczających się wyraźnych elementów rzeźby. Zgodnie z mapami 
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topograficznymi 1:10000 deniwelacja terenu wynosi zaledwie niecałe 2 metry. 

Najwyższy punkt zlokalizowany jest w zachodnim narożniku rezerwatu i jest to 

około 186 m n.p.m. Teren opada nieco w kierunku północnym i wschodnim. 

Najniższą częścią jest wschodni narożnik rezerwatu – jest to nieco ponad 184 m 

n.p.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 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 badane na potrzeby dokumentacji sporządzonej w 1997 r. 

(DUBEL I IN. 1997), a ich wyniki zostały potwierdzone i uzupełnione obserwacjami 

przeprowadzonymi na potrzeby niniejszego opracowania.  

Na całym terenie rezerwatu występują gleby jednego typu. Wierzchnią 

warstwę stanowi ściółka iglasto-liściasta o grubości 1-2 cm – nieco grubsza w 

miejscach występowania dębów w związku z trudniejszą dekompozycją liści tego 

drzewa. Głębiej występuje warstwa próchniczna o grubości około 10 cm. Pod nią 

zlokalizowany jest poziom brunatnienia wytworzony z pyłu ilastego i piasków 

gliniastych. Poziom ten płynnie przechodzi w poziom skały macierzystej złożony z 

piasków gliniastych, w którym na głębokości około 1 m zaznacza się udział od 20% 

do 40% części szkieletowych w postaci żwiru i otoczaków. Wyjątkiem jest północno-

zachodnia część rezerwatu, w której nie stwierdzono występowania części 

szkieletowych. 

Odczyn gleby (pH w KCl) wynosi 4,0-4,4 w wierzchnich warstwach gleby i 

rośnie w głębszych warstwach. Gleby w rezerwacie cechuje wysokie nasycenie 

kationami zasadowymi, w granicach 58,03-75,92%. Występuje w nich też duża 
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zawartość potasu (K2O 10,3-14,7 mg/100 g gleby) i magnezu (MgO 12,09-16,93 

mg/100g gleby) oraz nieco niższa fosforu (P2O5 1,2-5,1 mg/100g gleby). Ogólnie 

parametry te świadczą o znacznej żyzności gleb rezerwatu, lokując je w górnym 

zakresie dla siedliska lasu mieszanego świeżego (LMśw), na pograniczu z lasem 

świeżym (Lśw). 

Zgodnie z aktualną klasyfikacja gleb Polski (MARCINEK & KOMISAREK 2011) 

gleby rezerwatu można zaliczyć do rzędu 3 gleby brunatnoziemne (B), typu 3.2 

gleby brunatne dystroficzne (BD). Zgodnie z klasyfikacją gleb leśnych Polski (BROŻEK 

& ZWYDAK 2010) gleby rezerwatu należy zaliczyć do typu 10 gleby brunatne (BR) 

podtypu 10.4 gleby brunatne kwaśne (BRk). 

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. Na uwagę zasługuje jednak wpływ drzew 

iglastych na ściółkę, a przez to także na właściwości gleby. Opad i rozkład igliwia 

powoduje znaczne obniżenie pH oraz zwiększenie stosunku węgla do azotu, co 

wzmacnia procesy bielicowania oraz obniża parametry gleby. O ile sama obecność 

drzew iglastych na terenie rezerwatu jest prawdopodobnie zjawiskiem naturalnym, 

ich udział uległ znacznemu zwiększeniu na skutek działalności człowieka. Może to 

negatywnie wpływać na występujące w rezerwacie gleby brunatne. Jest to jednak 

prawdopodobnie łagodzone występującym obecnie znacznym opadem liści 

grabowych. Na terenie rezerwatu nie należy w związku z tym sztucznie propagować 

drzew iglastych (np. sosny, modrzewia) oraz usuwać graba. 

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 (arkusz M-33-60-B) teren rezerwatu leży w 
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dorzeczu Prószkowskiego Potoku. Ciek ten jest lewobrzeżnym dopływem Odry, do 

której uchodzi około 20 km na północ od rezerwatu. Prószkowski Potok 

zlokalizowany jest na zachód i północny zachód od rezerwatu, maksymalnie 

zbliżając się na około 2 km do jego granicy. Najbliższa w stosunku do rezerwatu 

granica zlewni Prószkowskiego Potoku przebiega około 1,1 km na wschód od 

rezerwatu. Jest to granica ze zlewnią Wińskiego Potoku, również należącą do zlewni 

Odry. Z kolei o 1,3 km w kierunku południowo-wschodnim oddalona jest 

bezpośrednia zlewnia Odry, a o 1,4 km na południe przebiega granica ze zlewnią 

Ziemnicy, również częścią zlewiska Odry. 

Zgodnie z cytowanym źródłem, w rejonie rezerwatu przyrody „Przysiecz” do 

Prószkowskiego Potoku uchodzi kilka drobnych, bezimiennych cieków. Najbliższy w 

stosunku do rezerwatu zlokalizowany jest około 400 m na północ od jego granicy, 

nieco dalszy około 950 m również w kierunku północnym. Jednak w związku ze 

znaczną odległością dzielącą ww. wody od granicy rezerwatu oraz ich niewielkimi 

rozmiarami, nie mają one bezpośredniego 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 w 

południowej części Zbiornika Krapkowice-Strzelce Opolskie. Warstwa wodonośna 

tego zbiornika w rejonie rezerwatu ma miąższość średnio 100 m. Jednak w związku 

z wyrównaną powierzchnią rezerwatu nie występują tu wypływy wód podziemnych, 

a sam zbiornik nie ma wpływu na przyrodę rezerwatu. 

5.4. Ogólna charakterystyka przyrodnicza 

5.4.1. Typy ekosystemów  

Całą powierzchnię rezerwatu przyrody „Przysiecz” zajmują ekosystemy leśne. Ze 

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

Pod względem głównego przedmiotu ochrony klasyfikowany jest obecnie jako 

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

głównego typu ekosystemów – leśny i borowy (EL), podtypu borów nizinnych (bni). 

Jednak w świetle badań fitosocjologicznych przeprowadzonych na potrzeby 
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niniejszej dokumentacji klasyfikacja podtypu ekosystemu jest błędna. Prawidłowy 

zapis powinien brzmieć: „podtypu lasów nizinnych (lni)”. 

5.4.2. Siedliska przyrodnicze  

Na terenie rezerwatu przyrody „Przysiecz” występuje jedno siedlisko przyrodnicze: 

- 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

Siedlisko 9170 obejmuje lasy dębowo-grabowe i lipowo-grabowe nizin 

środkowoeuropejskich. W Polsce obejmuje dwa główne typy lasów: występujący w 

zachodniej części kraju grąd środkowoeuropejski oraz występujący w części 

wschodniej grąd subkontynentalny. Oba typy lasów cechuje wielogatunkowy 

drzewostan złożony z drzew liściastych, wśród których praktycznie zawsze 

występuje grab, a często pojawia się dąb. Udział gatunków iglastych jest zazwyczaj 

spowodowany wpływem działalności człowieka, choć lokalnie naturalnie może 

pojawiać się np. świerk. Runo zwykle jest bogate i cechuje się wyraźną zmiennością 

w ciągu roku. Występuje jednak duża zmienność grądów związana z różnorodnymi 

warunkami pod względem typów gleby oraz wilgotności siedliska. Obok wariantów 

wilgotnych i żyznych, tzw. gradów niskich, częste są tzw. grądy wysokie, związane z 

siedliskami uboższymi i suchszymi. 

Siedlisko na terenie rezerwatu reprezentowane jest przez grąd 

środkowoeuropejski, czyli podtyp 9170-1 Galio-Carpinetum. Runo jest tu jednak 

bardzo ubogie, a przyporządkowanie do podtypu wynika jedynie z położenia 

geograficznego. Szczegółowe informacje na temat zbiorowiska reprezentującego 

siedlisko w rezerwacie zawarto w rozdziale 5.5.4. 

5.4.3. Roślinność rzeczywista i potencjalna 

Roślinność rzeczywista rezerwatu przyrody „Przysiecz” to jedno zbiorowisko w 

randze zespołu roślinnego. Jego systematykę, przyjętą za MATUSZKIEWICZEM (2001), 

podano poniżej.  

Klasa: Querqo-Fagetea BR.-BL. ET VLIEG. 1937 
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Rząd: Fagetalia sylvaticae PAWŁ. IN PAWŁ., SOKOŁ. ET WALL. 1928 

Związek: Carpinion betuli ISSL. 1931 EM. OBERD. 1953 

1. Zespół: Galio sylvatici-Carpinetum betuli OBERD. 1957  

Roślinność potencjalną rezerwatu stanowi acydofilny środkowoeuropejski 

las dębowy (kwaśna dąbrowa trzcinnikowa) Calamagrostio arundinaceae-

Quercetum (MATUSZKIEWICZ 2008b). 

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. Buławnik wielkokwiatowy 
Cephalanthera damasonium 

Ch;  
CLP – NT; 
CLO – VU 

Gatunki wymienione w liście florystycznej 
poprzedniej dokumentacji do planu 
ochrony rezerwatu przyrody „Przysiecz” 
(DUBEL I IN. 1997), bez podania dokładnej 
lokalizacji. 

Żaden z nich nie został odnaleziony w 2017 
r. 

2. Naparstnica zwyczajna 
Digitalis grandiflora 

CLO – VU 

3. Pomocnik baldaszkowy 
Chimaphila umbellata 

Cch;  
CLP – NT; 
CLO – VU 

4. Przytulia okrągłolistna 
Galium rotundifolium 

CLP – NT; 
CLO – VU 

Mszaki 

Wątrobowce Marchantiophyta 

1. Głowiak półksiężycowaty 
Cephalozia lunulifolia  

CLO – E Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997), 
nie pojawia się natomiast w WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
województwa opolskiego (2006). 

2. Skosatka zanokcicowata 
Plagiochila asplenioides 

Cch; 
CLO – V 

Gatunek wymieniony w WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
województwa opolskiego (2006). 

3. Usznica spłaszczona 
Radula complanata 

CLO – V Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997), 
nie pojawia się natomiast w WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
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województwa opolskiego (2006). 

Mchy Bryophyta 

1. Bezlist okrywowy 
Buxbaumia viridis  

Ch;  
HD2;  
CLP – V; 
CLO – E 

Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997). 
W WALORYZACJI chronionych i zagrożonych 
mszaków województwa opolskiego (2006) 
znajduje się informacja, że pomimo 
występowania na terenie rezerwatu 
odpowiednich siedlisk dla tego mchu, nie 
udało się potwierdzić jego występowania. 

2. Brodawkowiec czysty 
Pseudoscleropodium purum 

Cch Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz w WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006). 

3. Dzióbkowiec Zetterstedta 
Eurhynchium angustirete 

Cch Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz w WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006). 

4. Fałdownik nastroszony 
Rhytidiadelphus squarrosus 

Cch Gatunek wymieniony w WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
województwa opolskiego (2006). 

5. Gajnik lśniący 
Hylocomium splendens 

Cch Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz w WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006). 

6. Mokradłoszka zaostrzona 
Calliergonella cuspidata 

Cch Gatunek wymieniony w WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
województwa opolskiego (2006). 

7. Nastroszek kędzierzawy 
Ulota crispa 

Cch; 
CLP – V; 
CLO – E 

Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz w WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006). 

8. Rokietnik pospolity 
Pleurozium schreberi 

Cch Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz w WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006). 

Gatunek został potwierdzony w 2017 r. w 
północnej części rezerwatu. 

9. Tujowiec tamaryszkowaty 
Thuidium tamariscinum 

Cch Gatunek wymieniony w WALORYZACJI 
chronionych i zagrożonych mszaków 
województwa opolskiego (2006). 

Gatunek został potwierdzony w 2017 r. w 
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południowej i północno-zachodniej części 
rezerwatu. 

10. Widłoząb miotłowy 
Dicranum scoparium 

Cch Gatunek wymieniony w liście mszaków w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 1997) 
oraz w WALORYZACJI chronionych i 
zagrożonych mszaków województwa 
opolskiego (2006). 

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

częściową ochroną gatunkową (ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 października 

2014 r.), HD2 – gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 

(DYREKTYWA…1992), 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, E – 

zagrożony,  

V – narażony 

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

podawane były z rezerwatu przyrody „Przysiecz” w pracach opublikowanych w 

drugiej połowie XX w. (m.in. 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 waloryzacji mszaków województwa opolskiego z 

2006 r., ponieważ zawiera ona najbardziej aktualne i kompletne dane dotyczące 

występowania tej grupy roślin w rezerwacie. W tabeli wskazano też gatunki, które 

zostały potwierdzone podczas badań na potrzeby niniejszego opracowania, 

zamieszczając ponadto stwierdzone stanowiska na załączniku kartograficznym nr 4. 

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 „Przysiecz”. Poniższa lista zawiera ich alfabetyczne zestawienie. 

Pominięto w niej rośliny, które oznaczono jedynie do rodzaju (Agrostis sp., Carex sp., 

Crataegus sp., Galeopsis sp., Malus sp., Rubus sp. i Viola sp.). Nazwy podano zgodnie z 

opracowaniem MIRKA I IN. (2002). Gwiazdką (*) oznaczono zadomowione 

antropofity, natomiast dwoma gwiazdkami (**) takson uprawiany.  



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody ”Przysiecz” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

25 
 

1. Abies alba Mill. – jodła pospolita 

2. Acer pseudoplatanus L. – klon jawor 

3. Agrostis capillaris L. – mietlica pospolita 

4. Ajuga reptans L. – dąbrówka rozłogowa 

5. * Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – świdośliwka kłosowa 

6. Anemone nemorosa L. – zawilec gajowy 

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

8. ** Betula alleghaniensis Britton – brzoza żółta 

9. B. pendula Roth – brzoza brodawkowata 

10. Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. – kłosownica leśna 

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

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

13. Carex pallescens L. – turzyca blada 

14. C. sylvatica Huds. – turzyca leśna 

15. Carpinus betulus L. – grab pospolity 

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

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

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

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

20. D. filix-mas (Hoffm.) A. Gray – nerecznica szerokolistna 

21. Fagus sylvatica L. – buk pospolity 

22. Fragaria vesca L. – poziomka pospolita 

23. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman – cienistka trójkątna 

24. Hedera helix L. – bluszcz pospolity 

25. Hieracium lachenalii C. C. Gmel. – jastrzębiec Lachenala 

26. H. murorum L. – jastrzębiec leśny 

27. * Impatiens parviflora L. – niecierpek pospolity 

28. Juncus effusus L. – sit rozpierzchły 

29. * J. tenuis Willd. – sit chudy 

30. Larix decidua Mill. – modrzew europejski 

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

32. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – konwalijka dwulistna 
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33. Melampyrum pratense L. – pszeniec zwyczajny 

34. Melica nutans L. – perłówka zwisła 

35. Mentha arvensis L. – mięta polna 

36. Milium effusum L. – prosownica rozpierzchła 

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

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

39. Oxalis acetosella L. – szczawik zajęczy 

40. * O. dillenii Jacq. – szczawik Dillena 

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

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

43. Pinus sylvestris L. – sosna zwyczajna 

44. Polygonum minus Huds. – rdest mniejszy 

45. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – orlica pospolita 

46. Quercus petraea (Matt.) Liebl. – dąb bezszypułkowy 

47. Q. robur L. – dąb szypułkowy 

48. * Q. rubra L. – dąb czerwony 

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

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

51. Stellaria media (L.) Vill. – gwiazdnica pospolita 

52. Trientalis europaea L. – siódmaczek leśny 

53. Urtica dioica L. – pokrzywa zwyczajna 

54. Vaccinium myrtillus L. – borówka czarna 

55. Veronica officinalis L. – przetacznik leśny 

56. Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau – fiołek leśny 
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Tabela 5. Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki zwierząt 

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

Ssaki Mammalia 

1. Ryjówka malutka 
Sorex minutus 

Cch Gatunek wymieniony w 
dokumentacji z 1997 r. (DUBEL I IN. 
1997). 

Gatunek nie został potwierdzony w 
2017 r., jednak należy zaznaczyć, że 
nie można wykluczyć jego 
występowania w rezerwacie. 

Ptaki Aves 

PICIFORMES (DZIĘCIOŁOWE) 

1. Dzięcioł duży  
Dendrocopos major 

Ch Prawdopodobnie 1 para lęgowa 

PASSERIFORMES (WRÓBLOWE) 

2. Kapturka  
Sylvia atricapilla 

Ch 2 śpiewające samce 

3. Kos 
Turdus merula 

Ch 1para 

4. Śpiewak  
Turdus philomelos 

Ch Słyszany w bezpośrednim 
sąsiedztwie rezerwatu 

5. Piecuszek  
Phylloscopus trochilus 

Ch Liczny 

6. Bogatka  
Parus major 

Ch Obserwowana walka samców 

7. Kowalik  
Sitta europaea 

Ch Obserwowany jeden osobnik  

8. Szpak  
Sturnus vulgaris 

Ch Obserwowany w bezpośrednim 
sąsiedztwie rezerwatu 

9. Zięba  
Fringilla coelebs 

Ch Bardzo liczna 

10. Grubodziób 
Pyrrhula pyrrhula 

Ch Obserwowana para 

Zastosowane skróty: Ch – gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową (ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Środowiska z dnia 16 października 2016 r.) 



Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody ”Przysiecz” 

 

Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

 

28 
 

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

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

10.  

Ocenę liczebności populacji poszczególnych gatunków w obrębie rezerwatu 

przeprowadzono porównując szacowane zagęszczenie par lęgowych danego 

gatunku do średnich zagęszczeń z terenu Polski podawanych w literaturze (np. 

TOMIAŁOJĆ 2003, JERMACZEK 2009). Dla przykładu: zagęszczenie zięby wg danych 

literaturowych to ok. 2-3 pary na 1 ha. Jeśli zagęszczenie w badanych rezerwatach 

wynosiło 3 i więcej określano gatunek jako bardzo liczny. Jeśli 2-3 – liczny. Przy 

zagęszczeniach 1-2 gatunek określano jako średnio liczny, natomiast średnio przy 1 

i mniej parze na 1 ha – nieliczny. Jest to oczywiście bardzo ogólne określenie. Dla 

dokładniejszego szacowania konieczna byłaby większa liczba kontroli, zwłaszcza w 

przypadku gatunków trudniej wykrywalnych. 

Nawet takie ogólne szacowanie było trudne w przypadku rezerwatów o 

skrajnie niewielkiej powierzchni. Gniazdowanie nawet jednej pary w takim 

rezerwacie przy tym sposobie przeliczania zagęszczenia populacji dawałoby bardzo 

wysokie wartości. W związku z powyższym albo rezygnowano z tego typu określeń, 

albo brano pod uwagę wychodzący poza granice rezerwatu obszar (przykładowo: 

jeśli zięba jest bardzo liczna w całym płacie danego siedliska, trudno określić ją jako 

„nieliczną” w samym rezerwacie wyłącznie z powodu jego małego obszaru). 

Ponadto na terenie rezerwatu obserwowano również przelatującego kruka 

Corvus corax, nie znaleziono jednak śladów jego gniazdowania w samym 

rezerwacie. Gatunek ten jest objęty ochroną częściową (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 dość silny 

wiatr utrudniał nasłuch, a ptaki były mało aktywne, stąd prawdopodobne jest, że 

pewne gatunki mogły zostać przeoczone. 

Oprócz ptaków w 2017 r. nie odnotowano żadnego gatunku z pozostałych 

gromad kręgowców. W 1997 r. podano jednak z terenu rezerwatu jelenie, sarny, 

dziki i zające (DUBEL I IN. 1997). 
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Tabela 6. Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki grzybów 

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

Podstawczaki Basidiomycota 

1. Drobnoporek łzawiący 
Oligoporus guttulatus 

CLP – E; 
CLO – R 

Liczne występowanie tego gatunku na 
terenie rezerwatu (50°32`36``N 
17°53`01``E) stwierdził M. Kozak w lesie 
mieszanym (grab, sosna, modrzew, dąb), na 
pniakach drzew iglastych, głównie 
modrzewi (KOZAK & MLECZKO 2009). 
Populację na terenie rezerwatu określono 
jako najliczniejszą znaną obecnie 
populację tego gatunku na terenie 
województwa opolskiego. 

W 2017 r. obecność drobnoporka 
łzawiącego została potwierdzona w 
północno-zachodniej części rezerwatu. 

Zastosowane skróty: CLP – Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce 

(WOJEWODA & ŁAWRYNOWICZ 2006), CLO – kategoria zagrożenia wg Waloryzacji chronionych 

i zagrożonych grzybów województwa opolskiego wraz z propozycją programu czynnej i 

biernej ochrony (KOZAK & MLECZKO 2009), E – zagrożony, R – rzadki 

5.4.5. Gatunki roślin zagrażające gatunkom rodzimym  

W granicach rezerwatu przyrody „Przysiecz” stwierdzono występowanie czterech 

taksonów roślin naczyniowych obcego pochodzenia, które zagrażają gatunkom 

rodzimym. Są to: 

- czeremcha amerykańska Padus serotina – stwierdzono kilkanaście osobników; 

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

kilkuletnich okazów  

- dąb czerwony Quercus rubra – stwierdzono kilka osobników; gatunek występuje 

pojedynczo, rozproszony na terenie całego rezerwatu, w postaci siewek lub 

najwyżej kilkuletnich okazów 

- niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora – stwierdzono kilkadziesiąt 

osobników w południowej części rezerwatu, bezpośrednio przy jego granicy 

biegnącej wzdłuż leśnej drogi. Ponadto występuje także pojedynczo lub po kilka 
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osobników w zbiorowisku grądowym wykazującym dość silne nawiązanie do 

kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej, w południowo-wschodniej części rezerwatu. Nie 

tworzy zwartych płatów charakterystycznych dla wielu żyznych lasów liściastych w 

regionie. 

- świdośliwka (świdośliwa) kłosowa Amelanchier spicata – stwierdzono kilka 

osobników; gatunek występuje pojedynczo lub w grupach po kilka roślin, 

rozproszony na terenie całego rezerwatu, w postaci siewek lub kilkuletnich okazów. 

Największy (ok. 1,5 m wysokości) rośnie przy tablicy w południowym narożniku 

rezerwatu. 

 Oprócz wskazanych wyżej gatunków, w rozdziale 5.4.4. wymieniono trzy 

dodatkowe taksony obcego pochodzenia (antropofity) lub taksony uprawiane, które 

występują w rezerwacie: brzoza żółta Betula alleghaniensis, sit chudy Juncus tenuis i 

szczawik Dillena Oxalis dillenii. Żaden z nich nie stanowi jednak istotnego zagrożenia 

dla flory i roślinności rezerwatu. Nie wnikają w zbiorowiska leśne i występują 

jedynie przy drodze leśnej przebiegającej wzdłuż południowo-zachodniej granicy 

rezerwatu. Brzoza żółta nie wysiewa się w rezerwacie i nie jest traktowana w Polsce 

jako gatunek inwazyjny. 

5.5. Ekosystemy leśne 

5.5.1. Typy ekosystemów leśnych 

W rezerwacie przyrody „Przysiecz” występuje jeden typ ekosystemu leśnego – grąd 

środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum betuli. Zbiorowisko to miejscami 

wykazuje pewne nawiązania do kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio 

arundinaceae-Quercetum. 

5.5.2. Typy siedliskowe lasu 

Na terenie rezerwatu przyrody „Przysiecz” występuje jeden rzeczywisty typ 

siedliskowy lasu. Jest to las mieszany świeży (LMśw), do którego zalicza się grąd 

środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum betuli.  
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 Roślinność potencjalną rezerwatu stanowi acydofilny środkowoeuropejski 

las dębowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum (MATUSZKIEWICZ 2008b). 

Siedliskowo odpowiada on lasom mieszanym świeżym (LMśw). 

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 grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-

Carpinetum. Zbiorowisku temu odpowiadają wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne 

zamieszczone w tabeli 7., a różnice pomiędzy nimi wynikają z wewnętrznego 

zróżnicowania zbiorowiska oraz przemian drzewostanu. W typowej postaci grąd 

środkowoeuropejski jest zwartym lasem dębowo-grabowym z dużym udziałem lipy 

oraz domieszką innych drzew, np. klonów zwyczajnych i polnych, a w granicach 

zasięgu buka, jodły i świerka również tych drzew. Runo jest bogate w gatunki oraz 

cechuje się dużym zróżnicowaniem sezonowym. Typowym podłożem są gleby 

brunatne, rdzawe i płowe. Grądy środkowoeuropejskie cechują się jednak dużym 

zróżnicowaniem ze względu na siedlisko – oprócz typowych, żyznych form, częste są 

warianty wilgotne, a także ubogie. 

Grąd środkowoeuropejski na terenie rezerwatu „Przysiecz” należy zaliczyć do 

wariantów ubogich. Najwyższe piętro drzewostanu tworzy głównie modrzew 

europejski w formie sudeckiej – gatunek ten został na teren rezerwatu 

wprowadzony sztucznie w 1804 r. (DUBEL I IN. 1997, RĄKOWSKI I IN. 2007), jednak 

bardzo dobrze się zaaklimatyzował i osiąga duże rozmiary. Oprócz modrzewia w 

piętrze tym niezbyt licznie pojawiają się sosna oraz świerk. Oba gatunki naturalnie 

występują w grądach środkowoeuropejskich (obszar Borów Niemodlińskich leży w 

naturalnym zasięgu świerka). Pojedynczo trafiają się jodły – również pojawiające się 

w grądach w obrębie naturalnego zasięgu tego gatunku. Niższe piętro drzewostanu 

na większości obszaru rezerwatu zdominowane jest jednak przez graba – 
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przykładem są zdjęcia fitosocjologiczne nr 1 i 2. Grab oprócz dużego pokrycia osiąga 

też znaczne jak na ten gatunek rozmiary i obficie się obsiewa – dominuje również w 

warstwie podszytu i jest najliczniejszym gatunkiem runa. Runo generalnie jest 

ubogie – oprócz nalotu graba i innych drzew (jodły, jaworu, buka i dębu 

bezszypułkowego) liczniej występuje w nim jedynie borówka czernica Vaccinium 

myrtillus. Z niewielkim pokryciem obecna jest też konwalijka dwulistna 

Maianthemum bifolium oraz paprocie – nerecznica krótkoostna Dryopteris 

carthusiana i cienistka trójkątna Gymnocarpium dryopteris. Czasem trafia się 

trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea i jastrzębiec leśny Hieracium murorum. 

Niemal brak jest natomiast geofitów wiosennych – bardzo nielicznie i tylko w 

południowo-zachodniej części rezerwatu stwierdzono zawilca gajowego Anemone 

nemorosa.  

Ubogi skład i niewielkie ogólne pokrycie (5-10%) runa jest prawdopodobnie 

efektem współdziałania kilku czynników. Gleby rezerwatu są stosunkowo ubogie jak 

na siedlisko grądu – odpowiednie dla rozwoju grabów, jednak niewystarczające dla 

wielu gatunków runa. Zaznacza się też duży udział drzew iglastych w drzewostanie 

– opad igliwia i współtworzenie przez nie ściółki skutkuje jej znacznym 

zakwaszeniem, a w efekcie ustępowaniem gatunków neutrofilnych. Jest to też 

przyczyna dość licznego występowania borówki czernicy – gatunku acydofilnego. 

Rozwój runa ograniczany jest również przez bardzo gęsty podszyt grabowy, którego 

zwarcie sięga od 10 do nawet 55%. Ogranicza to dostęp światła do runa i rozwój 

rosnących w nim roślin. Runo ma w związku z tym ograniczoną użyteczność dla 

identyfikacji zbiorowiska leśnego. Jednak dominacja graba w niższym piętrze 

drzewostanu oraz graba z domieszką buka wśród odnowień, pomimo długotrwałych 

oddziaływań związanych z działalnością człowieka, wskazuje na grąd. Jest to cecha 

pozwalająca odróżnić grądy od podawanej wcześniej dla rezerwatu kwaśnej 

dąbrowy trzcinnikowej (MATUSZKIEWICZ I IN. 2012). Brak tu gatunków pozwalających 

na zaliczenie zbiorowiska do jednego z typów regionalnych grądów, a jego 

przyporządkowanie do grądu środkowoeuropejskiego wynika jedynie z lokalizacji 

rezerwatu w zasięgu właśnie tego typu grądów.  

Opisana powyżej forma zbiorowiska występuje na większości obszaru 

rezerwatu, zwłaszcza w części północno-wschodniej i centralnej (większość 
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wydzielenia 200d). W części południowo-zachodniej (większość wydzielenia 200f) 

występuje płat z dominacją dębu bezszypułkowego oraz niewielką domieszką sosny, 

modrzewia, graba i świerka w drzewostanie. Przedstawia go zdjęcie 

fitosocjologiczne nr 3. Niemal jednogatunkowy i równowiekowy charakter 

drzewostanu w tym płacie świadczy jednak o jego antropogenicznym pochodzeniu. 

Podszyt w obrębie tego płatu, podobnie jak na większości obszaru rezerwatu, 

zdominowany jest przez grab – osiąga on tu wyjątkowo wysokie zwarcie. Runo nie 

odbiega od opisanego wcześniej. W związku z powyższymi cechami należy 

stwierdzić, że również jest to grąd środkowoeuropejski, w którym w przeszłości 

dokonano nasadzenia dębów – obecnie w wieku 92 lat. 

W południowym narożniku rezerwatu występuje zbiorowisko wykazujące 

dość silne nawiązanie do kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej – reprezentuje je zdjęcie 

fitosocjologiczne nr 4. Drzewostan składa się tu z modrzewia i dębu 

bezszypułkowego – ten ostatni występuje zarówno w grądach, jak i kwaśnych 

dąbrowach. W runie zaznacza się podwyższony udział trzcinnika leśnego, konwalijki 

dwulistnej oraz obecność orlicy zwyczajnej – gatunków charakterystycznych dla 

kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej. Dość licznie występuje też borówka czernica, 

będąca stałym elementem kwaśnych dąbrów. Jednak pomimo wymienionych 

nawiązań runa do kwaśnych dąbrów, zbiorowisko należy jednak zaliczyć do gradu – 

przemawia za tym znaczny rozwój podszytu złożonego z graba i buka. 

Oprócz zwartych drzewostanów, na terenie rezerwatu „Przysiecz” występują 

dość liczne luki. W południowo-zachodniej części, w sąsiedztwie drzewostanu 

dębowego, występuje duża luka będące prawdopodobnie wynikiem wiatrołomów 

lub obumarcia drzew. Jest ona obecnie w całości wypełniona bujnym odnowieniem 

grabowym z domieszką buka. Z kolei w północnej części rezerwatu zlokalizowane są 

gniazda będące efektem działań ochronnych – usunięto w nich podszyt grabowy dla 

umożliwienia rozwoju odnowienia modrzewiowego. Jedno z takich gniazd 

przedstawiono na zdjęciu fitosocjologicznym nr 5. Zaznacza się tu znacznie lepszy 

rozwój runa niż w innych częściach rezerwatu, ze znacznym udziałem odnowień 

drzew, w tym dobrze rozwijającymi się młodymi modrzewiami i jodłami. Jednak 

pomimo prowadzonych zabiegów, największe pokrycie w runie ma odnowienie 

graba – gatunek ten prawdopodobnie szybko ponownie opanuje utworzone gniazda. 
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W północno-zachodniej części rezerwatu drzewostan uległ znacznemu 

przerzedzeniu na skutek obumierania drzew iglastych, prawdopodobnie głównie 

świerków – powierzchnia ta reprezentowana jest przez zdjęcie fitosocjologiczne nr 

6. Wśród drzew dominują luźno rozmieszczone modrzewie o wysokości do 20 m. W 

runie oprócz gatunków leśnych duży udział mają gatunki porębowe, takie jak jeżyny 

Rubus ssp., wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium i trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos. Jednak silny rozwój podrostu grabowego i bukowego 

wskazuje, że w przyszłości obszar ten upodobni się do pozostałej części rezerwatu. 

Tabela 7. Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w rezerwacie przyrody „Przysiecz”  

Nr zdjęcia fitosocjologicznego 1 2 3 4 5 6 

Data 2017-08-17 

Powierzchnia zdjęcia (m2) 100 

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

50° 32' 
34.6"  

50° 32' 
34.2"  

50° 32' 
33.1" 

50° 32' 
30.8"  

50° 32' 
35.5"  

50° 32' 
36.4"  

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

17° 52' 
56.3" 

17° 52' 
52.6" 

17° 52' 
49.0” 

17° 52' 
52.7" 

17° 52' 
54.8" 

17° 52' 
50.8" 

Wysokość n.p.m. 1) 194 198 200 205 193 203 

Ekspozycja - - - - - - 

Nachylenie (o) - - - - - - 

Pokrycie warstwy A (A1 + A2) (%) 85 95 65 75 20 20 

Pokrycie warstwy B (%) 10 15 55 25 0 15 

Pokrycie warstwy C (%) 8 5 10 40 30 70 

Pokrycie warstwy D (%) 0 1 1 1 20 45 

Wysokość warstwy A1 (m) 35 35 30 30 35 20 

Wysokość warstwy A2 (m) 20 20 0 0 20 0 

Wysokość warstwy B (m) 5.0 4.0 6.0 4.0 0.0 7.0 

Średnia wysokość warstwy C (cm) 50 25 65 40 40 60 

Maksymalna wysokość warstwy C 
(cm) 

100 100 100 120 130 150 

Liczba gatunków 10 11 4 17 26 18 

Warstwa A1 

Larix decidua 3 2 . 2 1 2 

Pinus sylvestris . 1 . . . . 

Quercus petraea . . 4 3 . . 

Warstwa A2 

Carpinus betulus 5 5 . . 2 . 

Warstwa B 

Betula pendula . . . . . + 

Carpinus betulus 2 2 4 2 . 2 

Fagus sylvatica . . . 2 . 2 

Warstwa C 
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Abies alba + . . . 1 . 

Acer pseudoplatanus + . . . . . 

Agrostis capillaris . . . . + 1 

Agrostis sp. . . . . + . 

Amelanchier sp. . . . + . . 

Athyrium filix-femina . . . . r 1 

Betula pendula . . . . r . 

Calamagrostis arundinacea . + . 1 . + 

Calamagrostis epigejos . . . . 1 1 

Carex pallescens . . . . r . 

Carex sp. . . . + 2 . 

Carex sylvatica . . . . + . 

Carpinus betulus 1 1 2 1 2 + 

Chamaenerion angustifolium . . . . . + 

Deschampsia caespitosa . . . . + . 

Deschampsia flexuosa . . . . + . 

Dryopteris carthusiana . + . . + 1 

Fagus sylvatica r r . + . . 

Fragaria vesca . . . . + . 

Galeopsis sp. . . . . . r 

Gymnocarpium dryopteris . + . . . . 

Hieracium murorum + . . . . . 

Impatiens parviflora . . . + . . 

Juncus effusus . . . . + . 

Juncus tenuis . . . . + . 

Larix decidua . . . . 1 . 

Luzula pilosa . . . 1 1 + 

Maianthemum bifolium + + . 1 . . 

Malus sp. . . . . . + 

Oxalis acetosella . . . + . 1 

Padus serotina . . . + . . 

Pinus sylvestris . . . . + . 

Polygonum minus . . . . . r 

Pteridium aquilinum . . . 1 . . 

Quercus petraea + r . 2 + . 

Rubus hirtus . . . . + . 

Rubus sp. . . . . . 3 

Sorbus aucuparia + . . + . . 

Stellaria media . . . . r + 

Urtica dioica . . . . . + 

Vaccinium myrtillus 1 r + 2 . . 

Veronica officinalis . . . . 1 . 

Viola sp. . . . + + . 

Warstwa D 
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Atrichum undulatum . . . . 1 . 

Polytrichastrum formosum . + + + 2 . 

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

5.5.5. Dynamika roślinności leśnej i ocena zachodzących procesów 

Na terenie rezerwatu przyrody „Przysiecz” zachodzi stopniowa samoistna 

przebudowa składu gatunkowego drzewostanu. Najwyższe piętro drzewostanu 

zdominowane jest przez modrzewie i sosny w wieku około 200 lat. Ich liczebność z 

wolna zmniejsza się przede wszystkim w związku z czynnikami pogodowymi, na 

które wysokie drzewa narażone są w największym stopniu. Straty te nie są 

uzupełniane, ponieważ w niższym piętrze drzewostanu gatunki te praktycznie nie 

występują – jest ono zdominowane przez graba i dąb bezszypułkowy. Wyjątkiem 

jest niewielka liczba młodszych modrzewi w przerzedzonym drzewostanie w 

północnym narożniku rezerwatu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat silnie rozwinął 

się podszyt – w 1997 r. praktycznie nie występował, obecny był jedynie nalot graba 

(DUBEL I IN. 1997). Obecnie zwarcie podszytu wynosi od 10% do 55%. W składzie 

gatunkowym dominuje grab, w domieszce zaznacza się też udział buka. Podobnie 

przedstawia się sytuacja w nalocie, choć pojawiają się też inne gatunki drzew (np. 

jodła, dąb bezszypułkowy). Brak jest jednak odnowień, które nawet w dalekiej 

przyszłości pozwoliłyby na odbudowę starodrzewu modrzewiowego. Podjęto próbę 

zainicjowania takiego odnowienia poprzez oczyszczenie dwóch gniazd z roślinności 

zagłuszającej odnowienia modrzewia. Odnowienia te stosunkowo dobrze się 

rozwinęły w jednym z gniazd, jednak stale utrzymujące się wysokie pokrycie graba 

(gatunek ten dobrze znosi cięcie) wskazuje, że dla zapewnienia odnowienia nawet 

na tak małym obszarze konieczne byłoby stałe powtarzanie zabiegów. 

Propagowanie odnowienia modrzewiowego na całości obszaru wymagałoby bardzo 

głębokiej ingerencji w ekosystem rezerwatu, porównywalnej z tą prowadzoną w 

lasach gospodarczych. 

Zachodzące zmiany stanowią długofalowo zagrożenie dla utrzymania 

przedmiotu ochrony rezerwatu. Nie wynika to jednak z ich bezpośredniego 

negatywnego wpływu na istniejący starodrzew, a jedynie braku jego odnawiania się. 

Natomiast w odniesieniu do występującego w rezerwacie zbiorowiska leśnego 
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zachodzące zmiany należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Świadczą o żywotności 

i dynamice ekosystemu, są też przejawem regeneracji zbiorowiska przekształconego 

w przeszłości przez działalność człowieka. 

5.5.6. Drzewostany 

5.5.6.1. Skład gatunkowy 

W górnej warstwie drzewostanu dominuje modrzew z domieszką sosny, pojawia się 

także jodła. Dolne piętro drzewostanu na większości powierzchni rezerwatu składa 

się głównie z graba z mniejszym udziałem dębu bezszypułkowego. W domieszce 

pojawia się świerk i brzoza brodawkowata. W części południowo-zachodniej 

drzewostan zdominowany jest przez dąb bezszypułkowy. W części północnej 

występuje przerzedzony drzewostan złożony głównie z modrzewia. W podszycie i 

podroście na całym terenie rezerwatu dominuje grab, a główną domieszką jest buk. 

5.5.6.2. Struktura wiekowa i przestrzenna 

Drzewostan rezerwatu cechuje zróżnicowana struktura wiekowa. Najstarsze sosny i 

modrzewie mają obecnie około 200 lat – dane historyczne wskazują na 

wprowadzenie modrzewia na ten teren w 1804 r., natomiast zgodnie z danymi z 

opisu taksacyjnego (stan na 2015-01-01) są to średnio 182 lata. Poza tym pojawiają 

się jodły (132 l). W niższym piętrze drzewostanu dominują stare graby (132 l) oraz 

dęby (85-92 l). Poza tym występują znacznie młodsze graby (45 i 30 l). Obecne są 

też świerki (85 l) oraz brzozy brodawkowate (30 l). Podszyt jest obfity, z dominacją 

graba. 

 Struktura przestrzenna również jest zróżnicowana. Jedyny praktycznie 

jednogatunkowy i jednowiekowy drzewostan występuje w południowo-zachodniej 

części rezerwatu. Jednak nawet w tej części występuje obfity podszyt, który będzie 

zaczątkiem niższego piętra drzewostanu. Natomiast zdecydowana większość 

obszaru rezerwatu cechuje się zmieszaniem drzew różnych gatunków i różnego 

wieku. W drzewostanie występują luki, w których obficie rozwija się podszyt. Jego 

rozwój jest silny również w północnej części rezerwatu, gdzie drzewostan jest 

niezbyt wysoki oraz ma niewielkie zwarcie. 
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5.5.6.3. Zasobność (w m3/ha), bonitacja, stopień zwarcia i zadrzewienia 

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

Oddz. Pow.  

w ha 

Wars 

twa 

Udział 

gat. 

Wi

ek 

Zadr

zewie

nie 

Zwar

cie 

Zagę

szcze

nie 

Pierś

nica 

Wys

okoś

ć 

Bonit

acja 

Jako

ść 

Grubizna 

Poddz

. 

zal.           

          1 ha Całej 

pow. 

200 d 2,51 2 PIĘTR 

I P 

 

II P 

 

 

 

 

 

MD 

 

6GB 

4DB 

 

182 

 

135 

85 

 

 

0,4 

 

0,5 

 

 

 

 

luź 

 

prz 

prz 

luź 

 

65 

 

42 

30 

 

38 

 

23 

24 

 

 

 

 

I 

 

IV 

II 

 

1 

 

3 

3 

 

 

212 

 

117 

85 

------ 

202 

 

530 

 

295 

215 

------ 

510 

200 f 0,59 DRZE

W 

9DB 

1SO 

92 

92 

1 um 

um 

prz 

35 

37 

27 

27 

II 

1 

2 

3 

381 

44 

------ 

425 

225 

25 

------ 

250 

 

Dane w tabeli na podstawie opisu taksacyjnego Nadleśnictwa Prószków, Obręb 

Prószków, stan na 2015-01-01. Dodatkowo dla wydzielenia 200d stwierdzono w I 

piętrze drzewostanu miejscowe występowanie sosny (182 l) i jodły (132 l), w II 

piętrze zmieszanie jednolite, miejscowo świerk (85 l), grab (45 l), brzoza i grab (30 

l), a w podszycie grab i buk z łącznym pokryciem na poziomie 60%. Dla wydzielenia 

200f w drzewostanie stwierdzono natomiast zmieszanie grupowe, miejscowo 

świerk, modrzew, grab (92 l), grab (45 l), w podszycie 70% grab. 

Wyniki prac terenowych wskazują na większy niż wskazany w opisie 

taksacyjnym udział graba w dolnym piętrze drzewostanu w wydzieleniu 200d .  

5.5.6.4. Zgodność składu gatunkowego drzewostanów ze składem zbiorowiska 

naturalnego 

Największą niezgodnością w stosunku do składu zbiorowiska naturalnego jest 

obecność starodrzewu modrzewiowego. Gatunek ten nie występuje naturalnie w 
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grądach, które zajmują całość obszaru rezerwatu. Generalnie na terenie Borów 

Niemodlińskich jego obecność ma najprawdopodobniej charakter antropogeniczny. 

Powyższa rozbieżność w składzie naturalnym i faktycznym zbiorowiska nie zmienia 

jednak faktu, że starodrzew modrzewia jest na terenie rezerwatu obiektem 

zdecydowanie cennym i wartym zachowania aż do naturalnego obumarcia. Nawet w 

przypadku zmiany klasyfikacji rezerwatu nie należy prowadzić działań mogących 

zmniejszyć udział modrzewia w drzewostanie, pomimo niezgodności ze składem 

zbiorowiska naturalnego. Modrzewie to m.in. większość najstarszego pokolenia 

drzew, więc mają duże znaczenie w utrzymaniu zróżnicowanej struktury wiekowej. 

Nie mają też obecnie negatywnego wpływu na gleby i runo. Natomiast wyniki 

działań ochronnych mających na celu promowanie odnowienia modrzewia 

wskazują, że, jakkolwiek możliwe, to wymagałoby to bardzo dużej i długotrwałej 

ingerencji w ekosystem rezerwatu. Nie należy zatem kontynuować tych działań. 

Pozostałe składniki drzewostanu są zasadniczo zgodne ze składem 

zbiorowiska naturalnego. Najbardziej typowa jest obecność graba oraz dębu 

bezszypułkowego – są to jedne z najważniejszych gatunków budujących drzewostan 

grądów, a równocześnie gatunki zdecydowanie dominujące w drzewostanie 

rezerwatu. Domieszka sosny, świerka i jodły również jest zgodna z naturalnym 

składem zbiorowiska. Rezerwat znajduje się w naturalnym zasięgu wymienionych 

gatunków, a w takiej sytuacji mogą one występować w domieszce w grądach. Jest to 

częste zwłaszcza w uboższych wariantach, a taki występuje na terenie rezerwatu. 

5.5.6.5. Wpływ drzewostanów na gleby i roślinność 

Obecny skład drzewostanu ma generalnie korzystny wpływ na gleby brunatne 

kwaśne występujące w rezerwacie. W przeszłości, w związku ze znacznym udziałem 

drzew iglastych w drzewostanie, ściółka składała się w dużej części z igliwia, co 

powodowało jej zakwaszenie oraz stopniową degenerację gleb. W związku ze 

spadkiem udziału drzew iglastych oraz wzrostem udziału grabów i dębów wpływ 

igliwia jest niwelowany przez korzystny dla gleby wpływ opadających liści tych 

gatunków. Może to również korygować niekorzystne zmiany, które ewentualnie 

zaszły w przeszłości. 
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5.5.6.6. Stan odnowień naturalnych 

W rezerwacie przyrody „Przysiecz” występują obfite naturalne odnowienia – 

dotyczy to zarówno nalotu, jak i podszytu. Odnowienia te silnie reagują na wszelkie 

luki w drzewostanie, co jest zjawiskiem prawidłowym. Pod okapem starszych drzew 

odnowienia są umiarkowane, natomiast w miejscach z większą dostępnością światła 

rozwijają się bardzo silnie i osiągają duże zwarcie. Ich skład jest zgodny ze składem 

zbiorowiska naturalnego – dominuje w nim grab, znaczny udział ma też buk. 

Pojawiają się, zwłaszcza w nalocie, również inna gatunki, np. dąb bezszypułkowy i 

jodła. 

W odróżnieniu od ogólnego stanu odnowień w rezerwacie, odnowienia 

modrzewia sudeckiego są nieliczne. Ich większe pokrycie i lepszy rozwój 

odnotowano jedynie w gniazdach, w których prowadzono usuwanie innych 

gatunków. Nawet w przerzedzonym drzewostanie w północnym narożniku 

rezerwatu, gdzie wśród drzew dominują niewysokie modrzewie, odnowienia są 

nieliczne w związku z dość silnym rozwojem roślin runa, w tym typowych gatunków 

porębowych. W związku z powyższym propagowanie odnowienia modrzewia na 

całym terenie rezerwatu wymagałoby głębokiej ingerencji w jego ekosystem, 

porównywalnej ze stosowaną w drzewostanach gospodarczych. 

5.5.6.7. Zasoby martwego drewna ważne dla zachowania różnorodności 

biologicznej 

W granicach rezerwatu stwierdzono niewielką ilość martwego drewna. Dotyczy to 

zarówno ogólnej ilości, jak i drewna wielkowymiarowego – średnia ilość tego 

ostatniego to zaledwie około 2,5 szt./ha. Wynika to zapewne z prowadzonych w 

przeszłości w rezerwacie cięć pielęgnacyjnych, w tym usuwania posuszu. Zabiegów 

tych zaprzestano w 2011 r. i od tego czasu następuje akumulacja martwego drewna. 

Jednak w związku z generalnie dobrym stanem zdrowotnym drzewostanu w 

rezerwacie obumieranie drzew jest niezbyt intensywne i akumulacja ta następuje 

powoli.  

Obecne zasoby martwego drewna należy ocenić jako niewystarczające dla 

zachowania różnorodności biologicznej. Stan ten ulegnie jednak samoistnej 
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poprawie pod warunkiem dalszego pozostawiania obumarłych drzew na terenie 

rezerwatu.  

5.5.6.8. Ocena zdrowotności drzewostanów 

Pomimo zaawansowanego wieku części występujących na terenie rezerwatu drzew, 

znajdują się one w dobrym stanie. Stanowiące najwyższe piętro drzewostanu 

modrzewie cechuje dobra kondycja, bez objawów zamierania. Głównym 

zagrożeniem dla tych drzew, osiągających blisko 40 m wysokości, są uszkodzenia 

związane z warunkami pogodowymi. Silny wiatr prowadzi do łamania konarów, a 

potencjalnie wywracania całych drzew. Opis taksacyjny rezerwatu podaje 

uszkodzenia związane z klimatem na poziomie 30%. Na terenie rezerwatu jednak 

niemal brak wywrotów i wiatrołomów, a uszkodzenia dotyczą drzew żywych. 

Oprócz modrzewi, najwyższe piętro buduje domieszka sosny w tym samym 

wieku oraz pojedyncze, nieco młodsze jodły. Te gatunki również cechują się dobrym 

stanem zdrowotnym. Występujące w niższym piętrze graby również nie wykazują 

objawów osłabionej żywotności i zamierania. 

5.6. Walory krajobrazowe i kulturowe  

Rezerwat przyrody „Przysiecz” stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego 

Borów Niemodlińskich, rozciągającego się między Prószkowem, Krapkowicami, 

Korfantowem i Niemodlinem. Podstawowym jego walorem jest starodrzew 

modrzewiowo-grabowy.  

 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 „Przysiecz” położony jest w znacznej odległości od terenów 

uprzemysłowionych. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są zatem 

zanieczyszczenia komunikacyjne wynikające z bliskiego sąsiedztwa autostrady A4 

(ok. 1 km od granic rezerwatu) oraz niska emisja. Zgodnie jednak ze Strategią 
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Rozwoju Gminy Prószków (UCHWAŁA Nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 września 2016 r.) na terenie gminy utrzymuje się ustabilizowany, niski 

poziom zanieczyszczeń środowiska oraz zakłada się 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 roślin obcego pochodzenia. W trakcie prac terenowych do 

niniejszej dokumentacji stwierdzono obecność siedmiu gatunków takich roślin, przy 

czym trzy z nich nie stanowią zasadniczego zagrożenia dla przyrody rezerwatu. 

Pełny wykaz gatunków obcych podano w rozdziale 5.4.5. niniejszej dokumentacji. 

Warto zaznaczyć, że oprócz dębu czerwonego żaden z nich nie był podawany we 

florze rezerwatu w 1997 r. (DUBEL I IN. 1997). 

Niecierpka drobnokwiatowego stwierdzono tylko w południowej i 

południowo-wschodniej części rezerwatu. Występuje tam w rozproszeniu, 

pojedynczo lub po kilka osobników w zbiorowisku grądowym wykazującym dość 

silne nawiązanie do kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej. Jedynie w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi wyznaczającej południowo-wschodnią granicę tworzył skupienie 

około kilkudziesięciu osobników. Nie tworzy jednak zwartych płatów 

charakterystycznych dla wielu żyznych lasów liściastych w regionie. Gatunek ten w 

przyszłości może zagrażać strukturze gatunkowej (zarówno ilościowej, jak i 

jakościowej) zbiorowiska grądowego w rezerwacie. Jednak pomimo tego działania 

ochronne prowadzące do jego eliminacji nie są wskazane. Gatunek ten, będący 

aktualnie holoagriofitem, występuje w zbiorowiskach leśnych na terenie całej Polski. 

Potencjalne ograniczenie populacji wymagałoby dużych nakładów i wiązało się ze 

znaczną ingerencją w ekosystemy leśne. Jest to przy tym gatunek jednoroczny, łatwo 

opanowujący glebę pozbawioną roślinności i ściółki. Jej naruszenie podczas 

zabiegów ochronnych może zatem skutkować jeszcze silniejszym 

rozprzestrzenianiem się niecierpka drobnokwiatowego w lesie. Ponadto skutki 

zabiegu prowadzonego tylko na terenie rezerwatu, którego powierzchnia jest 

bardzo mała i który jest otoczony lasami gospodarczymi, byłyby krótkotrwałe. 

Dąb czerwony występuje w rezerwacie pojedynczo, w rozproszeniu. 

Stwierdzono tylko kilka osobników. Gatunek ten był podawany z rezerwatu już 
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1997 r. (DUBEL I IN. 1997). Jednak ze względu na to, że w trakcie prac terenowych w 

2017 r. nie odnotowano żadnego okazu mającego więcej niż kilka (2-3) lat, należy 

przypuszczać, że poszczególne okazy dębów czerwonych utrzymują się w 

rezerwacie najwyżej kilka lat od wykiełkowania. W związku z aktualnie bardzo 

niewielką skalą zagrożenia ze strony dębu czerwonego działania mające na celu jego 

eliminację z terenu rezerwatu nie są konieczne. Gatunek ten jednak w przyszłości 

może bardziej się rozprzestrzeniać i stanowić większe zagrożenie dla przyrody 

rezerwatu.  

Czeremcha amerykańska i świdośliwka kłosowa występują w rozproszeniu w 

całym rezerwacie, w postaci siewek lub kilkuletnich okazów. Stwierdzono 

kilkanaście osobników czeremchy i kilka osobników świdośliwki. Rośliny te są 

gatunkami inwazyjnymi (TOKARSKA-GUZIK I IN. 2012, 2015), zoochorycznymi, 

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

będzie stale zasilana nasionami pochodzącymi z owocujących okazów rosnących w 

okolicy. Źródłem nasion świdośliwy są z całą pewnością krzewy tego gatunku 

masowo występujące na brzegu lasu wzdłuż autostrady A4 (oddalonej o ok. 1 km od 

rezerwatu), na dość długim odcinku w okolicy Borów Niemodlińskich. Ze względu 

na możliwość dalszej ekspansji i ograniczania odnowień rodzimych drzew na 

terenie rezerwatu przez ww. gatunki, korzystny byłby ich monitoring. W przypadku, 

jeśli by w przyszłości poszerzony został cel ochrony rezerwatu o zachowanie 

fragmentu lasu mieszanego, konieczne byłoby powtarzane co kilka lat usuwanie 

podrostu czeremchy i świdośliwki na terenie rezerwatu, najnowocześniejszymi 

dostępnymi metodami.  

 Istotnym uwarunkowaniem ochrony rezerwatu przyrody „Przysiecz” jest jego 

niewielka powierzchnia, wynosząca zaledwie 3,10 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. Za przykład wynikającego z tego zagrożenia posłużyć 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 
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rezerwatu, a także dla chronionego tu starodrzewu modrzewiowego. Należy zatem 

dokładnie planować działania prowadzone w pobliżu rezerwatu, zachowując jak 

najszerszą strefę buforową. 

W związku z niewielką powierzchnią rezerwatu pewne zagrożenie stanowi 

także użytkowanie sąsiadujących z nim dróg leśnych. Mogą stanowić one miejsce 

wnikania gatunków obcego pochodzenia. Ze względu jednak, że droga biegnąca 

wzdłuż południowo-wschodniej granicy rezerwatu stanowi jeden z głównych 

szlaków komunikacyjnych w dużym kompleksie lasów gospodarczych otaczających 

rezerwat, zagrożenia tego nie da się wyeliminować. Ponadto należy zaznaczyć, że 

gatunki roślin najbardziej zagrażające przyrodzie rezerwatu – czeremcha 

amerykańska i świdośliwa kłosowa, rozprzestrzeniają się w głównej mierze 

niezależnie od dróg leśnych. 

W związku z obecnością dróg leśnych oraz źle wyznaczoną w terenie 

północno i północno-zachodnią granicą rezerwatu, pewne zagrożenie może 

stanowić także niekontrolowana i nieumyślna penetracja jego wnętrza. Aby temu 

zapobiec należy właściwie oznakować granice rezerwatu. 

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 „Przysiecz” nie prowadzi się żadnej z ww. 

form działalności.  

7.1.2. Grupy społeczne mające wpływ na rezerwat 

Grupy mające wpływ na rezerwat „Przysiecz” to pracownicy Lasów Państwowych 

oraz samorząd lokalny, który odpowiada za opracowywanie i realizowanie strategii 

rozwoju otoczenia rezerwatu. 
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7.1.3. Oczekiwania i dążenia społeczne 

Rezerwat przyrody „Przysiecz” 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.  

 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 niedalekim sąsiedztwie rezerwatu. 

W trakcie prac terenowych w 2017 r. nie stwierdzono turystycznego 

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

brakiem infrastruktury turystycznej w samym rezerwacie. Aktualnie brak tam także 

szlaków pieszych i rowerowych. Należy jednak zaznaczyć, że w bezpośrednim 

sąsiedztwie rezerwatu – drogą stanowiącą jego południowo-wschodnią granicę, biegnie 

ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Prószków 

7.1.4. Interesy gospodarcze mające wpływ na ochronę rezerwatu  

Obszar rezerwatu przyrody „Przysiecz” objęty jest STRATEGIĄ ROZWOJU Województwa 

Opolskiego do 2020 r. oraz Strategią Rozwoju Gminy Prószków (UCHWAŁA Nr 

XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r.). Zapisy tych 

dokumentów nie mają negatywnego wpływu na ochronę rezerwatu. 

Gminna strategia rozwoju za jeden z celów w sferze przyrodniczo-kulturowej 

przyjmuje minimalizowanie zagrożeń dla stanu środowiska, powiązane ze wzrostem 

poziomu świadomości ekologicznej. Działaniami, które mają do tego prowadzić są 

promowanie form i sposobów ograniczenia lokalnych emisji zanieczyszczeń 

powietrza i wspieranie odpowiedniej wymiany urządzeń grzewczych oraz 

rozbudowa bazy dla prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców gminy. 

Realizacja tych działań będzie miała pozytywny wpływ na przyrodę gminy, w tym 

przedmiot ochrony rezerwatu przyrody „Przysiecz”. 
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7.2. Przyrodnicze uwarunkowania ochrony rezerwatu 

Rezerwat przyrody „Przysiecz” chroni pozostałości starodrzewu modrzewia 

sudeckiego Larix decidua var. sudetica naturalnego pochodzenia.  

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 występuje infrastruktura techniczna – jedynie dwie z jego 

granic przebiegają skrajem dróg leśnych. Droga przebiegająca wzdłuż granicy 

południowo-wschodniej to główna droga na tym obszarze, prowadząca od przejazdu 

nad autostradą i zabudowań. W związku z tym jest ona dobrze utrzymana i 

występuje na niej znaczny ruch pojazdów. Przebiega nią również ścieżka 

dydaktyczna Nadleśnictwa Prószków. Droga biegnąca wzdłuż południowo-

zachodniej granicy rezerwatu jest znacznie mniej uczęszczana. 

8.1.2. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna w rezerwacie i ocena jej 

wpływu na rezerwat 

Na terenie rezerwatu przyrody „Przysiecz” nie występuje infrastruktura turystyczna 

i edukacyjna. W narożnikach rezerwatu ustawiono tablice informujące o poddaniu 

terenu pod ochronę jako rezerwat przyrody (wyjątkiem jest tablica w części 

północnej, położona z dala od narożnika).  

Dodatkowo, w południowym narożniku rezerwatu, przy skrzyżowaniu dróg 

leśnych, znajduje się tablica informacyjna ustawiona przez Nadleśnictwo Prószków. 

Zawiera ona informacje o przyrodzie rezerwatu oraz podstawie prawnej jego 

funkcjonowania. Należy jednak podkreślić, że wg niej rezerwat zlokalizowany jest w 

oddz. 200d, natomiast w rzeczywistości leży w oddziałach 200d oraz 200f. Tablica 

zawiera także informacje o występowaniu na obszarze rezerwatu bóru mieszanego, 

podczas gdy zbiorowisko ma charakter lasu mieszanego, w przeszłości 

identyfikowanego jako kwaśna dąbrowa trzcinnikowa. Podanie tu boru mieszanego 
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może wynikać z identyfikacji typu rezerwatu jako chroniącego bory niżowe (bni) 

(np. w ROZPORZĄDZENIU Wojewody Opolskiego 0151/P/5/08 z dnia 4 marca 2008 

r.). W toku badań na potrzeby niniejszej dokumentacji stwierdzono, że zbiorowisko 

to należy zaliczyć do grądu środkowoeuropejskiego (o czym świadczy bogate 

odnowienie grabowe, widoczne z drogi oraz sąsiedztwa tablicy). W przypadku 

konserwacji lub wymiany tablic w przyszłości należałoby skorygować informacje na 

temat boru mieszanego oraz oddziałów leśnych.  

Przy drodze na południowo-wschodniej granicy rezerwatu ustawiona jest 

dodatkowa tablica. Jest ona częścią ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Prószków – 

przypisany jest jej numer 6, a nazwą przystanku jest „Rezerwat częściowy 

Przysiecz”. Nie zawiera ona jednak informacji o samym rezerwacie, a jedynie 

charakterystykę różnych form ochrony przyrody: parku narodowego, parku 

krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody i użytku 

ekologicznego. W sąsiedztwie rezerwatu zlokalizowane są jeszcze trzy tablice tej 

samej ścieżki – około 250 m w kierunku północnym ustawiono tablice 5a, dotyczącą 

odnowienia naturalnego graba, 5b omawiającą świerka zwyczajnego oraz 5 

omawiającą sosnę.  

Obecność tablic informacyjnych w sąsiedztwie rezerwatu należy ocenić 

zdecydowanie pozytywnie – informują one odwiedzających kompleks leśny o 

istnieniu rezerwatu oraz o jego charakterze i celu istnienia. Tablice ścieżki 

dydaktycznej poszerzają natomiast wiedzę o ekosystemach leśnych i formach 

ochrony przyrody. 

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. Najprawdopodobniej w 

ww. celach wykorzystywane są jedynie drogi leśne biegnące wzdłuż południowo-

wschodniej i południowo-zachodniej granicy rezerwatu. Sprzyja temu wytyczona 

przez Nadleśnictwo Prószków ścieżka edukacyjna, której część przebiega wzdłuż 

południowo-zachodniej granicy rezerwatu. Wzdłuż ścieżki ustawione są tablice 

poszerzające wiedzę o ekosystemach leśnych i formach ochrony przyrody. 
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Najbliższa zlokalizowana jest przy drodze na południowo-wschodniej granicy 

rezerwatu. Korzystanie ze ścieżki, pod warunkiem respektowania przepisów prawa 

związanych z obecnością w jej bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody, nie 

ma negatywnego wpływu na rezerwat. 

8.1.4. Naukowe wykorzystanie rezerwatu i ocena jego wpływu na rezerwat 

Rezerwat przyrody „Przysiecz” nie był w ostatnich latach wykorzystywany 

naukowo. 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 przyrody „Przysiecz” występuje starodrzew, którego głównym 

składnikiem jest modrzew europejski w odmianie sudeckiej. Dwa spośród modrzewi o 

najlepszych cechach fenotypowych zostały oznakowane żółtą opaską oraz numerem 

ewidencyjnym jako drzewa nasienne. Drzewa te wpisane są do Krajowego Rejestru 

Drzew Doborowych. Ewentualne pozyskiwanie nasion pozostaje bez negatywnego 

wpływu na rezerwat i przedmiot jego ochrony.  

Poza wymienionym wyżej ewentualnym użytkowaniem leśnym 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 „Przysiecz” 

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

gospodarcze. Jednym z aspektów gospodarki leśnej jest pozyskanie drewna w 

sąsiedztwie rezerwatu – w wydzieleniach 215c i 216c 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, głównie graba, co negatywnie wpłynie na stan runa. Rozprzestrzeniać się 
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mogą również gatunki ekspansywne i inwazyjne, np. świdośliwka, która została już 

stwierdzona na terenie rezerwatu. 

Z gospodarką leśną wiąże się także obecność dwóch dróg leśnych 

zlokalizowanych wzdłuż południowo-wschodniej i południowo-zachodniej granicy 

rezerwatu. Obie są regularnie używane, przy czym ta pierwsza zdecydowanie 

częściej. Obecność dróg może negatywnie wpływać na rezerwat w związku z 

możliwością rozprzestrzeniania się wzdłuż niej obcych gatunków roślin, które 

licznie występują na terenie Borów Niemodlińskich.  

Drogą stanowiącą południowo-wschodnią granicę rezerwatu biegnie 

wytyczona przez Nadleśnictwo Prószków ścieżka edukacyjna. Wzdłuż ścieżki 

ustawione są tablice poszerzające wiedzę o ekosystemach leśnych i formach 

ochrony przyrody. Najbliższa zlokalizowana jest przy drodze na południowo-

wschodniej granicy rezerwatu. W sąsiedztwie rezerwatu zlokalizowane są jeszcze 

trzy tablice tej samej ścieżki – około 250 m w kierunku północnym ustawiono 

tablice 5a, dotyczącą odnowienia naturalnego graba, 5b omawiającą świerka 

zwyczajnego oraz 5 omawiającą sosnę. Korzystanie ze ścieżki, pod warunkiem 

respektowania przepisów prawa związanych z obecnością w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie rezerwatu przyrody, nie ma negatywnego wpływu na rezerwat. 

W sąsiedztwie rezerwatu prowadzona jest także działalność łowiecka. Nie 

stwierdzono jednak negatywnego jej wpływu na przyrodę rezerwatu.  

W odległości około 1 km od północno-wschodniej granicy rezerwatu biegnie 

autostrada A4. Jej obecność przyczynia się w pewnym stopniu do zwiększenia 

zanieczyszczenia powietrza w rezerwacie i jego okolicy. Jest również przyczyną 

zanieczyszczenia akustycznego, które może mieć wpływ na awifaunę rezerwatu. 

Ponadto wzdłuż autostrady masowo występuje świdośliwa kłosowa – pochodzący z 

Ameryki Północnej gatunek inwazyjny. Ze względu na niewielką odległość 

autostrady od rezerwatu, ptaki przenoszą do jego wnętrza nasiona tego krzewu.  
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9. Dyskusja założeń ochrony rezerwatu 

9.1. Rola rezerwatu w międzynarodowym i krajowym systemie ochrony 

przyrody  

W rezerwacie przyrody „Przysiecz” stwierdzono występowanie cennego dla 

Wspólnoty Europejskiej siedliska przyrodniczego: 9170 grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). Przed 2006 r. podawano z 

niego także gatunek mchu z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (DYREKTYWA… 

1992) – bezlist okrywowy Buxbaumia viridis. Oprócz niego w rezerwacie występują 

również inne regionalnie rzadkie i objęte ochroną częściową gatunki mszaków. W 

jego granicach stwierdzono ponadto gniazdowanie 10 gatunków ptaków objętych 

ochroną ścisłą.  

 Dodatkowo rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Bory Niemodlińskie. 

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 12/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 

17 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu 

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

usuwanie posuszu (przykładowo w latach 1992-1993 usunięto w ten sposób z 

drzewostanu 88 m3 drewna) zmniejsza w rezerwacie zasoby martwego drewna 

istotnego dla zachowania bioróżnorodności.  

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

wtedy także oznakowanie granic rezerwatu. Dzięki temu granica rezerwatu jest 

widoczna, zwłaszcza od strony drogi, którą biegnie ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa 

Prószków. Należy jednak zaznaczyć, że północna i północno-zachodnia granica 

została źle wyznaczona, na niekorzyść powierzchni rezerwatu.  
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W latach 2011-2016 prowadzony był monitoring stanowisk rzadkich i 

chronionych gatunków roślin. Działanie to należy ocenić pozytywnie, ponieważ w 

efekcie zwiększyło aktualną wiedzę o przyrodzie rezerwatu, tzn. o ustępowaniu 

pewnych gatunków z terenu rezerwatu.  

Od 2011 do 2017 roku prowadzono także szereg działań mających na celu 

propagowanie odnowienia modrzewiowego. Podjęto próbę propagacji tych 

odnowień w dwóch lukach, w których wykaszano podrost, zwłaszcza grabowy. 

Odnowienia modrzewia pojawiły się na tych powierzchniach, jednak grab ma tam 

nadal wysokie pokrycie, które bez stale powtarzanych zabiegów będzie się 

utrzymywać. Warto podkreślić, że ze względu na dominujący typ ekosystemów 

rezerwat został zakwalifikowany do rezerwatów leśnych (L), a występujące w nim 

zbiorowisko roślinne jest zbiorowiskiem klimaksowym, nie wymagającym 

ingerencji człowieka. Natomiast propagowanie odnowienia modrzewiowego, 

wymagające głębokiej ingerencji w ekosystem rezerwatu, byłoby porównywalne z 

działalnością prowadzoną w lasach gospodarczych. 

 Warto też pamiętać o tym, że modrzew został sztucznie wprowadzony do 

Borów Niemodlińskich, w tym na teren obecnego rezerwatu przyrody „Przysiecz”, 

na początku XIX w. Jego pochodzenie nie jest zatem naturalne – argumenty za tym 

przemawiające podano w rozdziale 4.1. Ponadto udział modrzewia w drzewostanie 

powoduje, że jego skład jest niezgodny ze składem drzewostanów zbiorowisk 

roślinnych rezerwatu – zarówno potencjalnego, jak i rzeczywistego.  

9.3. Szanse i zagrożenia ochrony rezerwatu 

Szansą ochrony rezerwatu przyrody „Przysiecz” jest 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 przez 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. 

 Pewne zagrożenia dla ochrony rezerwatu wynikają z jego bardzo małej 

powierzchni. W związku z nią wszelkie negatywne zmiany zachodzące w jego 
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sąsiedztwie mają wpływ na cały rezerwat, ponieważ brak strefy buforowej, która 

chroniłaby głębiej położone części obszaru chronionego. Dla ekosystemu rezerwatu 

zagrożenie stanowi ekspansja dwóch gatunków obcych – czeremchy amerykańskiej i 

świdośliwki kłosowej. Nie ma ona jednak bezpośredniego wpływu na drzewostan 

modrzewiowy, będący przedmiotem ochrony 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 jest „zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych pozostałości starodrzewu modrzewia 

sudeckiego Larix decidua var. sudetica naturalnego pochodzenia”. Biorąc jednak pod 

uwagę wiek modrzewi w rezerwacie oraz to, że praktycznie brak jego odnowień, 

które nawet w dalekiej przyszłości pozwoliłyby na odbudowę starodrzewu, 

proponuje się poszerzyć cel ochrony rezerwatu o „zachowanie fragmentu lasu 

mieszanego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy 

Niemodlińskiej”. Podczas blisko 60 lat istnienia rezerwatu zbiorowisko leśne na jego 

terenie zbliżyło się w znacznym stopniu do zbiorowiska naturalnego i stanowi 

obecnie cenną enklawę w drzewostanach gospodarczych. Zwiększenie zakresu 

ochrony rezerwatu przyrody „Przysiecz” postulowano już w 1997 r. (DUBEL I IN. 

1997) – tym bardziej ma to uzasadnienie obecnie. Warto także rozważyć usunięcie z 

celu ochrony rezerwatu zapisu o naturalnym pochodzeniu modrzewia, ponieważ 

modrzew sudecki został celowo wprowadzony na teren dzisiejszego rezerwatu na 

początku XIX w. 

10.2. Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej  

Dotychczas całą powierzchnię rezerwatu wskazano jako obszar ochrony czynnej. 

Aktualnie, biorąc pod uwagę, że przedmiotem jego ochrony jest starodrzew 
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modrzewiowy oraz fakt, że względem niego nie wykazano żadnych zagrożeń, 

zasadne jest wprowadzenie ochrony ścisłej na całym obszarze rezerwatu.  

 W przypadku ewentualnego poszerzenia w przyszłości celu ochrony 

rezerwatu o zachowanie fragmentu lasu mieszanego, niezbędne będzie prowadzenie 

działań ochronnych ograniczających zagrożenie ze strony gatunków obcych. W 

takim przypadku cały rezerwat należało będzie objąć ochroną czynną. 

10.3. Określenie miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony 

Cały obszar rezerwatu powinien podlegać ochronie ścisłej.  

10.4. Określenie priorytetów w zakresie wykonania zadań ochronnych 

Ze względu na objęcie rezerwatu ochroną ścisłą nie planuje się wykonywania 

żadnych zadań ochronnych. 

10.5. Określenie sposobów szczegółowego planowania i wykonywania działań 

ochronnych 

Ze względu na objęcie rezerwatu ochroną ścisłą nie planuje się wykonywania 

żadnych działań ochronnych. 

10.6. Udostępnienie rezerwatu 

Na terenie rezerwatu proponuje się nie wyznaczać obszarów: 

• 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 „Przysiecz” 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. 
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• do celów rekreacyjnych i sportowych 

• do polowań oraz połowu ryb i innych organizmów wodnych 

• wprowadzania psów 

• do prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej 

10.7. Zasady monitorowania skuteczności ochrony 

Ze względu na objęcie rezerwatu ochroną ścisłą nie planuje się wykonywania 

żadnych zadań ochronnych, brak zatem konieczności monitorowania skuteczności 

ochrony – za wyjątkiem standardowego nadzoru nad stanem rezerwatu przyrody. 

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

ich rodzaju, zakresu i lokalizacji 

Ze względu na objęcie rezerwatu ochroną ścisłą nie planuje się wykonywania 

żadnych zadań ochronnych. 

12. Ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  

i planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Rezerwat przyrody „Przysiecz” znajduje się w zasięgu oddziaływania zapisów 

następujących aktów zagospodarowania przestrzennego: 

 UCHWAŁA Nr XX/199/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 

2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Przysiecz. Dz. Urz. Woj. Opolskiego dnia 28 listopada 2000 r. Nr 71, poz. 372. 

 UCHWAŁA Nr XXXIV/299/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 

września 2009 r. w sprawie aktualności miejscowego plany 

zagospodarowania przestrzennego wsi Przysiecz.  
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 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gminy 

Prószków. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 18.12.2014 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 

Ze względu na objęcie rezerwatu ochroną ścisłą nie przewiduje się zagrożeń 

realizacji planu. 

13.2. Ocena wpływu realizacji planu na środowisko przyrodnicze rezerwatu 

Realizacja planu, przy założeniu ochrony ścisłej, nie będzie miała negatywnego 

wpływu na przedmiot ochrony, czyli starodrzew modrzewiowy. Może jednak 

negatywnie wpłynąć na ekosystem leśny rezerwatu, ponieważ przy braku działań 

ochronnych ograniczających rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, 

przyczyni się do ich dalszej ekspansji.  

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 

Ze względu na objęcie rezerwatu ochroną ścisłą nie przewiduje się ponoszenia 

kosztów  

na realizację planu. 
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Projekt zarządzenia dla rezerwatu przyrody „Przysiecz” 

 

 

PROJEKT ZARZĄDZENIA 

dla rezerwatu przyrody „Przysiecz” 

 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia …………………………......... r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przysiecz” 

 

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 „Przysiecz”, 

położonego na terenie gminy Prószków, zwanego dalej „rezerwatem”. 

 

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

dydaktycznych pozostałości starodrzewu modrzewia sudeckiego Larix decidua var. sudetica 

naturalnego pochodzenia. 

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

ochrony,  

o którym mowa w ust. 1.: 

1) dobra kondycja zdrowotna starodrzewu modrzewiowego. 

  

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą 

 

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

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 „Przysiecz” został ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 

Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. (M.P., 1958, Nr 14, Poz. 91) w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i 

dydaktycznych pozostałości starodrzewu modrzewia sudeckiego Larix decidua var. sudetica 

naturalnego pochodzenia. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Opolu. Powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 3,10 ha.  

Całą powierzchnię rezerwatu „Przysiecz” zajmują ekosystemy leśne. Na terenie rezerwatu 

„Przysiecz” występuje jedno siedlisko cenne dla Wspólnoty Europejskiej: Grąd 

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum (kod siedliska 9170). Stwierdzono tu 

ponadto występowanie bezlista okrywowego Buxbaumia viridis, gatunku mchu wymienionego w 

II załączniku dyrektywy siedliskowej.  

Wskazując przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony zwrócono 

uwagę na dobrą kondycję zdrowotną starodrzewu modrzewiowego. 

W trakcie prac nad planem ochrony nie zidentyfikowano w rezerwacie zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych dla przedmiotu ochrony rezerwatu. Tym samym nie określa się 

sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków ani działań ochronnych. 

Ustanowiony niniejszym zarządzeniem plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Przysiecz" 

nie wskazuje obszarów objętych ochroną czynną i krajobrazową.  

 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 

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 
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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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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, 2010 r.) 

Załącznik kartograficzny 3. Roślinność potencjalna i roślinność rzeczywista; 

siedliska przyrodnicze; drzewostany według głównych gatunków drzew; typy 

siedliskowe lasu (podkład topograficzny: ortofotomapa, 2010 r.) 

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

objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem i rzadko występujących 

(podkład topograficzny: ortofotomapa, 2010 r.) 

Załącznik kartograficzny 5. Stanowiska lub zasięg występowania gatunków roślin 

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

ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową; (podkład topograficzny: ortofotomapa, 2010 

r.) 

W rejonie rezerwatu „Przysiecz” 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, nie wyznacza się też obszarów 

zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz zaplanowanych sposobów ich 

eliminacji lub ograniczania, a także obszarów projektowanych sposobów ochrony, w 

tym zabiegów ochronnych. W związku z tym pominięto te zakresy przy 

sporządzaniu załączników kartograficznych. 
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Tabela 2. Tabela własności i klasyfikacji (rodzaj) gruntów 
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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 „Przysiecz”  
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