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2. Ocena rozpoznania środowiska przyrodniczego rezerwatu i metodyka prac 

przeprowadzonych na potrzeby niniejszego planu ochrony  

2.1. Ocena rozpoznania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego 

Tabela 1 Ocena rozpoznania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego 

Lp. Element 

środowiska 

przyrodniczego 

Stan rozpoznania do 

momentu podjęcia 

prac nad niniejszym 

planem ochrony 

Prace wykonane do celów niniejszego 

planu ochrony   

1. Flora Bardzo dobry Inwentaryzacja gatunków roślin 

naczyniowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem występowania  i 

rozmieszczenia gatunków rzadkich oraz 

wykonanie 13 zdjęć fitosocjologicznych i 

kartowanie zbiorowisk roślinnych 

2. Fauna ssaków Dobry Obserwacje samych zwierząt oraz ich 

śladów – tropów i odchodów 

3. Awifauna Bardzo dobry Inwentaryzacja awifauny rezerwatu 

4. Siedliska 

przyrodnicze 

Średni Szczegółowa inwentaryzacja 

rozmieszczenia i stanu siedlisk 

przyrodniczych 

5. Budowa geologiczna 

i rzeźba 

Dobry Obserwacje gleb, zwłaszcza w miejscach 

wykonywania zdjęć fitosocjologicznych, 

kartowanie form terenu 

 

2.2. Metodyka prac przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia niniejszego planu 

ochrony 

Badania florystyczne przeprowadzono metodą spisów florystycznych, wykonywanych  

od końca kwietnia do drugiej połowy sierpnia. Występowanie gatunków było notowane 

osobno dla poszczególnych niewielkich fragmentów rezerwatu. Badania te uzupełniono  
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o zaznaczenie lokalizacji cennych gatunków za pomocą odbiorników GPS Garmin 60CSx 

oraz Garmin 62stc. 

Badania fitosocjologiczne wykonano pod koniec kwietnia, na początku czerwca i w sierpniu. 

Do tego celu użyto metody 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 62stc. To samo urządzenie stosowano przy kartowaniu 

granic zbiorowisk roślinnych, wykorzystując równocześnie podkład ortofotomapy (arkusze 

M-33-47-D-d-4-2 oraz M-33-48-C-c-3-1 z 2009 r.). 

Oprócz typowych badań florystycznych i fitosocjologicznych w rezerwacie wykonano 

monitoring dwóch siedlisk przyrodniczych zgodny z metodyką GIOŚ. W każdym z tych 

siedlisk wyznaczono transekt, na którym wykonano 3 zdjęcia fitosocjologiczne oraz oceniono 

odpowiednie parametry i wskaźniki. Dokonano również oceny parametrów i wskaźników dla 

trzeciego siedliska przyrodniczego. W tym przypadku nie wyznaczono transektu w związku  

z niewielkim obszarem zajmowanym przez siedlisko w rezerwacie. 

Badania nad abiotycznymi elementami środowiska prowadzono metodami kameralnymi oraz 

terenowymi. Dokonano kartowania najważniejszych elementów środowiska abiotycznego, 

wykorzystując wspomniane wyżej odbiorniki GPS oraz mapy topograficzne 

Prace inwentaryzacyjne dotyczące awifauny były prowadzone od początku kwietnia do końca 

maja 2013 roku. Niewielka powierzchnia rezerwatu (44,28 ha) umożliwiła objęcie obserwacją 

całego terenu. Obserwacje i nasłuchy prowadzono w godzinach największej aktywności 

większości gatunków ptaków, a więc rano (między 6, a 11) oraz wieczorem (od 18 do 

zapadnięcia ciemności), w celu wykrycia gatunków aktywnych o zmroku i w nocy. W trakcie 

pierwszej kontroli wyznaczono 2 równoległe transekty liniowe: jeden wzdłuż Nysy Kłodzkiej, 

która stanowi wschodnią granicę omawianego terenu, drugi biegnący śródleśną drogą 

częściowo wzdłuż zachodniej granicy rezerwatu, częściowo przez jego środek. Pozwoliło to 

objąć nasłuchem praktycznie całą powierzchnię. Równocześnie notowano obecność ssaków 

na podstawie bezpośrednich obserwacji zwierząt i ich śladów – ich tropów i odchodów.   
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3. Ogólne dane o rezerwacie 

3.1. Podstawa prawna funkcjonowania rezerwatu oraz tekst obowiązującego aktu 

prawnego 

Rezerwat „Kokorycz” został ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego  Nr 

P/4/2000 z dnia 10 stycznia 2000 r. (DZ. Urz. Woj. Op. Nr 6/00, poz. 26 z dnia 21 stycznia 

2000 r.) 

ROZPORZĄDZENIE  

WOJEWODY OPOLSKIEGO Nr P/4/2000 

z dnia 10 stycznia 2000 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 114, poz. 492; 1992 r. Nr 64, poz. 254; 1994r. Nr 89, poz. 415; 1995 r Nr 147, poz. 

713; 1996r. Nr 91 poz. 409; 1997r. Nr 14, poz.72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 88, 

poz. 554, Nr 133, poz. 885; 1998 r. Nr 106, poz. 668) - zarządza się, co następuje: 

§1 

Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "KOKORYCZ", obszar lasu o 

powierzchni 41,30ha, położony w gminie Grodków w województwie opolskim. 

§2 

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej, zbiorowisk 

grądowych o cechach naturalnych 

§3 

W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzeniowym 

gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Tułowice, według stanu na dzień 1 styczeń 1995 r., jako 

oddziały lasu nr 16a, b, f, g, h, i, 17a, b Obrębu Niemodlin. 
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§4 

1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się: 

1/ pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem 

przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie 

ochrony, 

2/ zbiorów dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów,  

z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu, 

3/ polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor 

i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

4/ wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów- lub innych nieczystości, innego 

zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza, 

5/ wydobywania skał i minerałów, 

6/ niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez 

pozyskiwanie ściółki leśnej, 

7/ zakłócania ciszy, 

8/ palenia ognisk, 

9/ stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej, za wyjątkiem przypadków 

uzasadnionych potrzebami ekosystemu rezerwatowego, ujętych w planie ochrony, 

10/ zmiany stosunków wodnych, 

11/ umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie 

związanych z ochroną z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z 

ochroną porządku i bezpieczeństwa, 

12/ wstępu na teren rezerwatu, poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę, z 

wyjątkiem służb leśnych oraz służb ochrony przyrody, 
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13/ budowy obiektów i urządzeń technicznych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1/ prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody Opolskiego, 

2/ prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem i 

ochroną przeciwpożarową 

3/ wykonywania zadań z zakresu obronności państwa, 4/ wykonywania zabiegów 

ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Wojewody Opolskiego, udzieloną w 

przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony, 

5/ działań ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych, przewidzianych w planie 

ochrony rezerwatu, za każdorazową zgodą Wojewody Opolskiego. 

§5  

Osoby winne nieprzestrzegania zakazów wymienionych w § 4, podlegają karze aresztu 

lub grzywny orzekanej w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

§6 

Na obrzeżu rezerwatu zostaną umieszczone tablice informujące o poddaniu pod 

ochronę oraz zakazach obowiązujących na chronionym terenie 

§7 

Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Opolski. 

§8  

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego  

Wojewoda Opolski Adam Pęzioł 
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Aktualnie podstawę prawna funkcjonowania rezerwatu stanowi Rozporządzenie Wojewody 

Opolskiego  0151/P/5/07 z dnia 8 stycznia 2007 r. (DZ. Urz. Woj. Op. Nr 2/07, poz. 19 z dnia 

17 stycznia 2007 r.) 

Rozporządzenie Nr 0151/P/5/07 

Wojewody Opolskiego 

z dnia 8 stycznia 2007 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Kokorycz” 

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 

92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą “Kokorycz”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje 

obszar lasu o powierzchni 44,28 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Osiek 

Grodkowski jako działki nr 16/1 i nr 17/1, położony w gminie Grodków, w powiecie 

brzeskim, w województwie opolskim. 

§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu 

Nadleśnictwa Tułowice na lata 2004 - 2013, jako oddziały: nr 16a o powierzchni 13,79 ha, 

16d (droga leśna) o powierzchni 0,21 ha, 16f o powierzchni 1,47 ha, w tym droga leśna o 

powierzchni 0,11 ha, 16g o powierzchni 0,80 ha, 16h o powierzchni 0,86 ha, 17a o 

powierzchni 18,05 ha, w tym droga leśna o powierzchni 0,19 ha, 17b o powierzchni 8,71 ha, 

w tym droga leśna o powierzchni 0,08 ha, 17c (droga leśna) o powierzchni 0,26 ha, f (rów) o 

powierzchni 0,13 ha obrębu leśnego Niemodlin. 

§ 3.Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej, zbiorowisk 

grądowych o cechach naturalnych.  

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot 

ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych 



   

13 
AERDO GROUP 
wrzesieo  2013 
 

(zl). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy (EL) 

i podtypu: lasów nizinnych (lni). 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
1)

. 

Wojewoda Opolski 

Bogdan Tomaszek 

1)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr P/4/2000 Wojewody 

Opolskiego z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 6, poz. 26), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), z tym że na 

podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie tej 

ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy  

3.2. Wyszczególnienie gruntów w granicach rezerwatu  

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego  0151/P/5/07 z dnia 8 stycznia 2007 r. 

(DZ. Urz. Woj. Op. Nr 2/07, poz. 19 z dnia 17 stycznia 2007 r.) rezerwat „Kokorycz” 

obejmuje obszar lasu o powierzchni 44,28 ha. Stanowią go części działek oznaczonych w 

ewidencji gruntów obrębu Osiek Grodkowski numerami 16/1 i  17/1. Zgodnie z zasobami 

PODGiK działka nr 16/1 oznaczona jest aktualnie jako nr 308. Są to grunty pozostające w 

zarządzie PGL LP, oznaczone w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Tułowice na lata 

2004-2013 jako wydzielenia 16a, f-h, 17a, b obrębu leśnego Niemodlin. W obręb rezerwatu 

wchodzą również drogi leśne oznaczone numerami 16d i 17c oraz rów oznaczony numerem 

17f.  
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3.3. Tabela własności i klasyfikacji użytków gruntowych ujawnionych w katastrze 

nieruchomości lub ewidencji gruntów i budynków oraz dla gruntów rolnych dane 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów podane w operacie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów, wchodzącym w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Tabela 2 Tabela własności i klasyfikacji użytków gruntowych 

Oddział Pododdział 

Powierzchnia (ha) 

leśna 

nieleśna zalesiona i 

niezalesiona 

zwolniona z 

gospodarki 

leśnej 

16 

a 13,79 

  f 1,36 

  g 0,80   

h 0,86   

17 
a 17,86 

  b 8,63 

  drogi leśne 

16 
d 

 

0,21 

 droga leśna w 

pododdziale f 

 

0,11 

 

17 

droga leśna w 

pododdziale a  0,19 

 droga leśna w 

pododdziale b  0,08 

 17 c  0,26  

rowy 

17 f  0,13  

Łącznie  43,30 0,98 0 

 

3.4. Wykaz wód  

Na terenie rezerwatu nie występują stałe wody powierzchniowe. Okresowo, w czasie wezbrań 

Nysy Kłodzkiej, znajdujące się w granicach rezerwatu stare koryta Nysy Kłodzkiej i Starej 

Strugi mogą być wypełnione wodą.  

Rezerwat położony jest w widłach dwóch stałych cieków. Od wschodu przebiega koryto Nysy 

Kłodzkiej. W kilku miejscach sąsiaduje ono bezpośrednio z rezerwatem. Na przeważającej 

długości przebiega jednak w odległości od kilku do ok. 30 m od granicy rezerwatu i jest od 
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niej oddzielone wąskim pasem łęgu wierzbowego i wiklin nadrzecznych. Północną granicę  

rezerwatu wyznacza Grodkowska Struga, która uchodzi do Nysy Kłodzkiej przy najbardziej 

na północ wysuniętym krańcu rezerwatu.  

Oba cieki należą do dorzecza Odry oraz zlewni Nysy Kłodzkiej. Ich zarządcą są Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w 

Otmuchowie. Są one objęte Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

(M.P.2011, Nr 40, poz. 451), jednak plan ten nie zawiera szczegółowych ustaleń mogących 

mieć bezpośredni wpływ na rezerwat. Zgodnie z danymi z punktu pomiarowego w 

Skorogoszczy, odpowiedniego dla odcinka rzeki poniżej zbiornika Nyskiego, została ona 

zaliczona do kategorii wód naturalnych  

(http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2013/Wyniki_na_www_2012.pdf). 

3.5. Opis granic rezerwatu przyrody i stan ich czytelności 

Rezerwat „Kokorycz” cechuje się stosunkowo zwartym obszarem oraz dość dobrą 

czytelnością większości granic w terenie. Cała granica wschodnia przebiega w bezpośrednim 

sąsiedztwie koryta Nysy Kłodzkiej. Przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem górnej 

krawędzi skarpy oddzielającej właściwą terasę zalewową Nysy Kłodzkiej oraz wyższej terasy, 

na której położony jest rezerwat. W związku z różną szerokością terasy zalewowej, granica 

rezerwatu przebiega w różnej odległości od koryta rzeki – oddziela je od kilku do blisko 30 

m. Czytelność tej granicy również nie jest stała i zależy od formy skarpy – w przypadku 

wysokich ostrych stoków jej czytelność jest dobra, jednak w przypadku występujących na 

dość znacznym odcinku bardziej łagodnych skarp, czytelność ta jest nieco mniejsza – choć 

wciąż wystarczająca do przybliżonego określenia przebiegu granicy. Południowa granica 

również przebiega górnym skrajem skarpy, jednak w tym przypadku jest ona granicą koryta 

nie wykorzystywanego obecnie przez Nysę Kłodzką. Obniżenie koryta znajduje się  

w rezerwacie, a sama granica przebiega szczytem jego południowej skarpy. Jest to 

równocześnie granica pomiędzy zbiorowiskami leśnymi oraz polami uprawnymi, w związku  

z czym czytelność tego odcinka granicy jest bardzo wysoka. Podobnie jest z kolejnym 

fragmentem, przebiegającym w kierunku północnym skrajem asfaltowej szosy. Po około  

270 m granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie niewidoczną w terenie, kilkukrotnie 

załamaną linią oddziałową. Jest to najsłabiej czytelny w terenie fragment granicy rezerwatu. 
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Następnie granica ponownie skręca w kierunku północnym i na długim odcinku biegnie 

skrajem dawnego koryta Nysy Kłodzkiej, szczytem jego wschodniej skarpy (samo koryto 

znajduje się poza rezerwatem). Występuje ono na całej zachodniej granicy rezerwatu. Jest to 

czytelna granica, jednak w związku z występowaniem w tym rejonie kilku podobnych 

obniżeń istnieje możliwość pomyłki. W pełni czytelna jest natomiast granica północna. 

Przebiega ona szczytem południowej skarpy obniżenia wykorzystywanego obecnie przez 

Grodkowską Strugę (sama rzeka położona jest poza terenem rezerwatu). Przebieg granicy jest 

równoległy do Grodkowskiej Strugi aż do jej ujścia do Nysy Kłodzkiej. 

3.6. Położenie geograficzne 

Rezerwat położony jest na Nizinie Śląskiej, na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej 

3.7. Położenie administracyjne 

Administracyjnie obszar rezerwatu Kokorycz należy do województwa opolskiego, powiatu 

brzeskiego,  gminy Grodków, sołectwa Głębocko. Koryto Nysy Kłodzkiej przy wschodniej 

granicy rezerwatu stanowi jednocześnie granicę z Gminą Niemodlin i powiatem opolskim. 

Rezerwat położony jest na północny wschód od zabudowań wsi Głębocko. Najbliższe 

zabudowania przysiółka Korea zlokalizowane są ok. 150 m na południe od granicy rezerwatu.  

3.8. Położenie wg regionalizacji przyrodniczych 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej KONDRACKIEGO (2002) obszar rezerwatu leży w 

prowincji Nizina Środkowoeuropejska, podprowincji Niziny Środkowopolskie, 

makroregionie Nizina Śląska i mezoregionie Dolina Nysy Kłodzkiej. 

Według regionalizacji geomorfologicznej GILEWSKIEJ (1999) obszar rezerwatu zlokalizowany 

jest w makroregionie Nizina Śląska i mezoregionie Dolina Nysy Kłodzkiej. 

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną MATUSZKIEWICZA (2008) rezerwat położony jest w 

dziale Brandenbursko-Wielkopolskim, krainie Dolnośląskiej, okręgu Legnicko-Brzeskim, 

podokręgu Doliny Dolnej Nysy Kłodzkiej. 
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Według regionalizacji geobotanicznej SZAFERA (1977) rezerwat należy do działu Bałtyckiego, 

poddziału Pas Kotlin Podgórskich, krainy Kotlina Śląska i Okręgu Nadodrzańskiego. 

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną TRAMPLERA (1990) obszar rezerwatu należy do 

krainy Śląskiej, dzielnicy Równiny Niemodlińsko-Grodkowskiej i pogranicza mezoregionów 

Równiny Grodkowskiej i Równiny Niemodlińskiej. 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną WOSIA (1996) rezerwat leży w regionie Dolnośląskim 

Środkowym. 

Według regionalizacji zoogeograficznej KOSTROWICKIEGO (1999) obszar rezerwatu położony 

jest w regionie Środkowoeuropejskim, podregionie Środkowym, okręgu Środkowopolskim  

i podokręgu Śląsko-Małopolskim. 

4. Historia rezerwatu 

Jako pierwszy na wartość i potrzebę ochrony terenu rezerwatu wskazał w 1979 r. MAZUR w 

publikacji ”Godne ochrony fragmenty Puszczy Niemodlińskiej i lasów w jej sąsiedztwie”.  

W 1983 r. CABAŁA i KIMSA (1983) z Uniwersytetu Śląskiego przygotowali opracowanie 

„Charakterystyka fitosocjologiczna projektowanych rezerwatów w województwie opolskim”. 

Oficjalny projekt utworzenia rezerwatu „Kokorycz” został przygotowany przez Biuro 

Studiów i Projektów Lasów Państwowych w Łodzi w 1988 r. Projekt ten był weryfikowany 

przez wojewódzkie służby ochrony przyrody w 1996 r., a następnie opiniowany przez 

Wojewódzką Komisję Ochrony Przyrody i konsultowany z administracją Lasów 

Państwowych. 

4.1. Historia użytkowania terenu przed powstaniem rezerwatu 

Obszar rezerwatu jest pozostałością Puszczy Niemodlińskiej. W związku z tym od stuleci ma 

charakter obszaru leśnego, który był ekstensywnie wykorzystywany jako źródło drewna. 

Potwierdza to zaznaczanie obszaru rezerwatu na mapach z XX i XIX wieku jako obszaru 

leśnego. Charakter zbiorowisk roślinnych nie wskazuje na sztuczne odtwarzanie drzewostanu 

na większą skalę w przeszłości. Takiemu typowi gospodarki sprzyjał utrudniony dostęp 

związany z dużą wilgotnością obszaru i licznymi dawnymi korytami Nysy Kłodzkiej. 
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4.2. Wykaz prowadzonych działań ochronnych w rezerwacie. 

W latach 2001-2005 prowadzone były przez Nadleśnictwo Tułowice usuwanie posuszu  

i wywrotów drzew oraz cięcia pielęgnacyjne. W związku z brakiem zagrożenia ze strony 

szkodników wtórnych dla rezerwatu i przyległych drzewostanów w zarządzeniu 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 57/09 z 31 grudnia 2009 r. w sprawie 

ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kokorycz” nie uwzględniono 

usuwania posuszu czynnego. Celem tych działań jest zwiększenie ilości martwego drewna  

w rezerwacie, co ma duże znaczenie dla różnorodności biologicznej. 

Zgodnie z ww. zarządzeniem, na terenie rezerwatu w latach 2010-2011 usuwano rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria japonica. Trzy razy w roku, w miesiącach kwiecień-wrzesień, 

na powierzchni ok. 3 arów w północno-wschodniej części oddz. 16f, wykaszano pędy  

i wykopywano kłącza rdestowca. Biomasę spalano poza rezerwatem. Ponadto, raz w roku od 

2009 do 2013 r., w części rezerwatu przylegającej do Nysy Kłodzkiej, prowadzony był 

monitoring ewentualnej dalszej ekspansji rdestowca. W całym rezerwacie, ze szczególnym 

uwzględnieniem oddz. 16f, monitorowano także ekspansję nawłoci. 

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 

Budowa geologiczna rezerwatu „Kokorycz” jest typowa dla sąsiedztwa dużych rzek 

(BADORA in. 2005). W powierzchniowej warstwie osadów dominuje materiał naniesiony 

przez Nysę Kłodzką i jej dopływy. Są to przede wszystkim mady, piaski i żwiry rzeczne.  

W stropowej warstwie osadów dominują ciężkie mady o miąższości 0,6-2 m. W starorzeczach 

i innych obniżeniach terenu zaznacza się obecność grubej (nawet do 2 m) warstwy namułów, 

często pokrytej kilkudziesięciocentymetrową warstwą mad. Spąg holoceńskiej warstwy 
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powierzchniowej cechuje się większym udziałem materiału bardziej gruboziarnistego – 

piasków, a nawet żwirów. 

Poniżej występują plejstoceńskie osady terasy bałtyckiej. Są to głównie piaski i żwiry (w tym 

grube) oraz głazy. Poniżej możliwe jest występowanie piasków i żwirów związanych  

z plioceńską siecią rzeczną, tzw. serii Gozdnicy. Łącznie miąższość opisanych wyżej osadów 

aluwialnych może osiągać 10 m. Pod nimi występują pokłady piasków, mułków i iłów  

z soczewkami węgla brunatnego, należące do mioceńskiej serii poznańskiej. Łącznie 

miąższość tych i starszych osadów kenozoicznych może sięgać kilkudziesięciu metrów 

(SPAŁEK red. 2005).  

5.1.2. Rzeźba terenu, w tym jej formy   

Rezerwat „Kokorycz” cechuje rzeźba typowa dla dolin dużych rzek niżowych. W rezerwacie  

i jego sąsiedztwie występują dwa główne typy form terenu: 

- terasa zalewowa erozyjna, obejmująca bezpośrednie sąsiedztwo obecnego i dawnych koryt 

Nysy Kłodzkiej. Jest ona wyniesiona 0,5-1 m nad poziom rzeki. Terasa ta jest stosunkowo 

często zalewana przy wezbraniach płynących w jej sąsiedztwie cieków. 

- terasa zalewowa akumulacyjna, mająca formę względnie wyrównanej powierzchni 

wyniesionej na 1-5 m nad poziom rzeki. Strefa ta zalewana jest epizodycznie, w obecnych 

warunkach prawdopodobnie jedynie wyjątkowo, przy bardzo wysokich stanach wód. 

Centralna część rezerwatu położona jest w całości na terasie zalewowej akumulacyjnej. Jest w 

związku z tym względnie wyrównana, o niewielkich różnicach wysokości. Występuje tu kilka 

obniżeń, jednak o stosunkowo łagodnych brzegach. Natomiast zachodnia i północna część 

rezerwatu porozcinane są licznymi dawnymi Korytami Nysy Kłodzkiej i Grodkowskiej 

Strugi. Oprócz wyższej terasy zalewowej akumulacyjnej występują tu w związku z tym liczne 

obniżenia o dość stromych brzegach. Brzegi te są miejscami w pewnym stopniu rozcięte w 

związku z działaniem erozyjnym wód spływających z wyższej terasy Podobne obniżenie 

występuje w skrajnie południowej części rezerwatu. O granice wspomnianych obniżeń oparte 

są większość południowej oraz cała zachodnia granica rezerwatu.  
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Osobną kategorię stanowią formy terenu związane z działalnością człowieka. Należy do nich 

przebiegająca przez południową i środkową część rezerwatu nieco wyniesiona droga.  

5.1.3. Aktualne procesy geologiczne i rzeźbotwórcze 

Procesy te związane są głównie z działalnością przebiegających przy granicach rezerwatu 

rzek. Dochodzi do akumulacji niesionego przez nie materiału. Występuje ona przede 

wszystkim na terenie niższej terasy zalewowej erozyjnej. Oprócz akumulacji dochodzi 

również do erozji istniejących tu form rzeźby, w tym także do erozji wgłębnej koryta Nysy 

Kłodzkiej spowodowanej jej regulacją. Połączenie tych procesów prowadzi do przebudowy 

koryta rzeki. Zachodzi to jednak poza właściwym terenem rezerwatu. Występująca w jego 

obrębie terasa zalewowa akumulacyjna zalewana jest tylko wyjątkowo (po części w wyniku 

erozji wgłębnej koryta Nysy Kłodzkiej) i w związku z tym procesy akumulacji nie są obecnie 

zbyt intensywne. Erozja również jest mało intensywna i wiąże się z działaniem wód 

spływających z tej terasy do systemu dawnych koryt Nysy Kłodzkiej i Grodkowskiej Strugi.  

Innym zachodzącym aktualnie procesem jest powstawanie wykrotów w miejscach, gdzie 

korzenie drzewa zostały naderwane lub drzewo przewróciło się razem z korzeniami.  

W związku z rozmiarami drzew w rezerwacie „Kokorycz” zagłębienia te są duże, należą 

jednak do zjawisk rzadkich. 

5.2. Gleby 

5.2.1. Charakterystyka i klasyfikacja 

Na obszarze rezerwatu dominują gleby powstałe w wyniku akumulacji materiału 

naniesionego przez rzeki. Największą powierzchnię zajmują mady brunatne, należące do 

rzędu gleb brunatnoziemnych. Są to głębokie gleby z rozubudowanym poziomem 

próchnicznym, wykształcone na osadach ilastych z domieszką piasków i żwirów. Należą one 

do gleb ciężkich. W obniżeniach, zwłaszcza na dnie dawnego koryta Nysy Kłodzkiej, 

występują gleby glejowe, należące do rzędu gleb glejoziemnych. Również one wykształcają 

się na naniesionych przez cieki iłach. Na terenie rezerwatu ich udział jest znacznie mniejszy 

niż mad brunatnych – występują lokalnie na niewielkich powierzchniach w obniżeniach, 

zwłaszcza w zachodniej i północnej części rezerwatu. Na niewielkiej powierzchni występują 
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ponadto gleby industroziemne z rzędu gleb antropogenicznych. Są one związane przede 

wszystkim z drogami leśnymi (SPAŁEK red. 2005). 

5.2.2. Zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji 

Na obszarze rezerwatu nie obserwuje się szczególnych przejawów degeneracji lub zagrożeń 

dla gleb. Nie powstaje nowa infrastruktura, powodująca powstawanie gleb 

antropogenicznych. Jednak w związku z ograniczeniem intensywności i częstotliwości 

wylewów na skutek regulacji Nysy Kłodzkiej, zmniejszyła się rola akumulacji materiału 

nanoszonego przez rzekę na obszar rezerwatu. Należy się w związku z tym spodziewać 

postępującego procesu brunatnienia gleb i ich stopniowej przemiany z mad brunatnych  

w bardziej typowe gleby brunatne. 

5.3. Wody powierzchniowe 

5.3.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Na terenie rezerwatu nie występują wody powierzchniowe. Jednak w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie płyną dwie rzeki, Nysa Kłodzka i Grodkowska Struga, które mają decydujący 

wpływ na warunki wodne w rezerwacie. Na skutek dużego wyrównaniem powierzchni 

rezerwatu ustalenie granicy zlewni w terenie jest znacznie utrudnione W związku z tym jej 

przebieg oparto na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski wykonanej przez Zakład 

Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 

zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (arkusze M-33-47-D). 

Koryto Nysy Kłodzkiej nosi cechy częściowej regulacji powiązanej z wyprostowaniem 

koryta. Płynie obecnie bardzo łagodnymi łukami, zbliżając się do granicy rezerwatu na 

odległość od kilku do ok. 30 m. Jedynie na bardzo krótkim odcinku bezpośrednio graniczy  

z obszarem chronionym. ok. 25 m. W punkcie pomiarowym w Skorogoszczy (poniżej 

rezerwatu „Kokorycz”) średni stan średni roczny wód Nysy Kłodzkiej wynosił w latach 1961-

90 119 cm, średni stan niski roczny 73 cm, średni wysoki stan roczny 175 cm. Wyniki 

wieloletnich obserwacji wskazują, że najwyższy poziom i maksymalne przepływy Nysa 

Kłodzka osiąga późną wiosną i wczesnym latem. Najwyższy stan wody zanotowano 
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12.06.1829 r. – wyniósł 534 cm (ABSALON i in. 1998). Należy zwrócić uwagę, że w związku 

z wysokimi brzegami wyższej terasy, na której położona jest większość powierzchni 

rezerwatu, możliwość zalania go przez wody Nysy Kłodzkiej i wystąpienia akumulacji 

niesionego przez rzekę materiału występuje jedynie podczas bardzo wysokich stanów wody. 

Grodkowska Struga stanowi północną granicę rezerwatu. Jej koryto jest bardziej kręte niż w 

przypadku Nysy Kłodzkiej, ale również podlegało pewnej regulacji. Jej elementem są m.in. 

ślady faszynowania koryta. Grodkowska Struga uchodzi do Nysy Kłodzkiej w bezpośrednim 

sąsiedztwie skrajnie północno-wschodniego fragmentu rezerwatu. 

5.3.2. Charakterystyka przyrodnicza 

Obecność rzek, zwłaszcza Nysy Kłodzkiej, była czynnikiem decydującym o wykształceniu 

się ekosystemów będących przedmiotem ochrony rezerwatu „Kokorycz”. Również obecnie, 

pomimo ograniczenia wpływu wylewów na rezerwat, wciąż jest on uzależniony od 

sąsiedztwa rzek. Wiąże się to między innymi z utrzymującą się wysoką wilgotnością podłoża 

rezerwatu. Ponadto, powstałe na skutek działalności rzek skarpy stanowią ważne siedlisko 

roślin i zwierząt. Na jednej z nich stwierdzono obecność gniazda zimorodka. 

Same wody powierzchniowe także stanowią ważne środowiska życia wielu gatunków, 

odmienne od występującego w rezerwacie. Dzięki stosunkowo dużej czystości, możliwe jest 

występowanie w nich wielu gatunków zwierząt. Ogromne znaczenie zbiorniki wodne mają 

również dla zwierząt stale występujących w rezerwacie – stanowią dla nich wodopój,  

a w przypadku np. wielu owadów, również miejsce rozmnażania i rozwoju form larwalnych.  

5.3.3. Stan ekologiczny wód 

Wody Nysy Kłodzkiej są stosunkowo czyste.  Zgodnie z badaniami prowadzonymi w punkcie 

pomiarowym w Skorogoszczy w 2012 r., wartości podstawowych wskaźników 

fizykochemicznej czystości wody kształtują się następująco (w nawiasie podano wartości 

graniczne dla odpowiedniej klasy czystości w skali pięciostopniowej) 

(http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2013/Wyniki_na_www_2012.pdf): 

 BZT5: 2,7 mg O2/l (II klasa 2-3 mg O2/l) 
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 Azot ogólny 3,6 mg N/l (II klasa 2,5-5 mg N/l) 

 Fosforany 0,18 mg PO4/l (I klasa: do 0,2 mg PO4/l) 

 Liczba bakterii grupy coli typu kałowego 2211 n/100ml (IV klasa: 2000-20000 

n/100ml) 

Zanieczyszczenia fizykochemiczne w największym stopniu wpływają na ekosystemy. 

Powyższe wartości świadczą, że pod tym względem wody Nysy Kłodzkiej odpowiadają 

drugiej klasie czystości wody. Znacznie gorsze są wyniki dla zanieczyszczeń biologicznych – 

lokują one Nysę Kłodzką dopiero w klasie IV. Grodkowska Struga niesie natomiast wody 

stosunkowo czyste, o parametrach fizycznych (m.in. barwa i przejrzystość) typowych dla 

stosunkowo mało zanieczyszczonych rzek przepływających przez obszary leśne. Jej nurt jest 

dość wartki, a dno w przewadze piaszczyste lub żwirowe. Jedynie w pobliżu ujścia do Nysy 

Kłodzkiej cechy wody w Grodkowskiej Strudze stają się bardziej zbliżone do wody w Nysie – 

jest to zapewne efekt zjawiska wkraczania wód Nysy Kłodzkiej w koryto Grodkowskiej 

Strugi. 

5.3.4. Zidentyfikowane zagrożenia i przejawy degeneracji 

Pomimo pewnego zanieczyszczenia wód w rzekach (zwłaszcza w Nysie Kłodzkiej) i ich 

częściowej regulacji, stopień ich degradacji nie jest duży. Przedstawiające się najgorzej 

zanieczyszczenia biologiczne mają dla ekosystemów (i to zarówno wodnych, jak  

i sąsiadujących lądowych) mniejsze znaczenie niż lepiej ocenione parametry fizyko-

chemiczne. 

5.4. Ogólna charakterystyka przyrodnicza 

5.4.1. Typy ekosystemów 

W rezerwacie „Kokorycz” występują wyłącznie ekosystemy leśne. 

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

Pod względem głównego przedmiotu ochrony klasyfikowany jest jako rezerwat 

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

ekosystemów – leśny i borowy (EL), podtypu lasów nizinnych (lni). 
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5.4.2. Siedliska przyrodnicze  

Na terenie rezerwatu „Kokorycz” występują następujące siedliska przyrodnicze: 

- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) 

w podtypie 9170-1 grąd środkowoeuropejski 

- 91E0 * Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) w podtypie *91E0-1 łęg wierzbowy Salicetum 

albae wraz z wiklinami nadrzecznymi Salicetum triandro-viminalis – siedlisko priorytetowe 

- 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) w podtypie 91F0-1 łęg 

wiązowo-jesionowy typowy 

5.4.3. Roślinność: rzeczywista i potencjalna 

Roślinność rzeczywista rezerwatu „Kokorycz” to 3 zespoły roślinne, których wykaz 

systematyczny podano poniżej. 

Klasa: Querco-Fagetea Br.-Bl. Et Vlieg. 1937 

Rząd: Fagetalia sylvaticae Pawł. In Pawł., Sokoł. et Wall. 1928 

Związek: Alno-Ulmion Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

1. Łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J. Mat. 1976 

Związek: Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 

2. Grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum (betuli) (R. Tx. 1937) Oberd. 1957 

Klasa: Salicetea purpureae Moor 1958 

Rząd: Salicetalia purpureae Moor 1958 

Związek: Salicion albae R. Tx. 1955 

3. Salicetum albo-fragilis R. Tx.(1948) 1955 



   

25 
AERDO GROUP 
wrzesieo  2013 
 

W zachodniej części rezerwatu występuje ponadto młodnik, którego nie da się jednoznacznie 

zaklasyfikować do żadnego zbiorowiska roślinnego. 

Roślinność potencjalną przeważającej części rezerwatu stanowi niżowy nadrzeczny łęg 

wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum minoris (Ficario-Ulmetum) (MATUSZKIEWICZ 1991). 

W wąskim pasie nad Nysą Kłodzką potencjalną roślinnością jest nadrzeczny łęg wierzbowy 

Salicetum albo-fragilis. 

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

gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących (wykaz według 

tabeli) 

Podstawą  do wyróżnienia gatunków chronionych były: Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 

1419) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 0, poz. 81). 

Tabela 3 Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki roślin 

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

Rośliny naczyniowe Tracheophyta 

1. Barwinek pospolity  

Vinca minor* 
O.Cz.;  

LW – LC 

Nielicznie, na jednym stanowisku 

w środkowej części rezerwatu, w 

grądzie 

2. Bluszcz pospolity  

Hedera helix O.Cz. 

Stwierdzony jedynie w 

południowej i środkowej części 

rezerwatu, nieliczny 

3. Czosnek niedźwiedzi  

Allium ursinum 
O.Cz.; LR – R 

Pospolicie, poza północno-

wschodnią częścią rezerwatu 

4. Dziurawiec kosmaty  

Hypericum hirsutum* 

LW – VU;  

LR – V 

Rzadko, w północnej i środkowej 

części rezerwatu 

5. Kalina koralowa 

Viburnum opulus 

O.Cz. Stwierdzona w jednym miejscu, na 

wschodnich obrzeżach rezerwatu 

nad Nysą Kłodzką 

6. Kokorycz pusta Corydalis cava 
LR – R 

Licznie w południowej i centralnej 

części rezerwatu 

7. Kokorycz wątła  

Corydalis intermedia* 
LW – VU;  

LR – R 

Nieliczna, rośnie w płatach 

zdominowanych przez kokorycz 

pustą 

8. Konwalia majowa  O.Cz. Na suchszych wyniesieniach w 
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Convallaria majalis* grądzie 

9. Kruszyna pospolita  

Frangula alnus 
O.Cz. 

Rzadko, w rozproszeniu w całym 

rezerwacie 

10. Łuskiewnik różowy  

Lathraea squamaria LR – R 

Stwierdzony jedynie we 

wschodniej części rezerwatu, w 

sąsiedztwie Nysy Kłodzkiej 

11. Pierwiosnek wyniosły  

Primula elatior 

O.Cz.;  

LW – LC;  

LR – R 

W rozproszeniu w południowo-

zachodniej części rezerwatu 

12. Śnieżyczka przebiśnieg  

Galanthus nivalis 

O.Ś.; DS-V;  

LR – R 

Licznie w całym rezerwacie 

13. Tojeść gajowa  

Lysimachia nemorum* 
LW – EN;  

LR – R 

Nie potwierdzono jej 

występowania w opracowaniu z 

2005 r. (SPAŁEK red. 2005) 

14. Turzyca najeżona Carex 

pairae* 

LW – VU;  

LR – R 
- 

15. Turzyca wczesna Carex 

praecox* 

LW – VU;  

LR – E 
- 

16. Zawilec żółty  

Anemone ranunculoides 
LW – LC 

W rozproszeniu na całym obszarze 

rezerwatu 

17. Złoć mała Gagea minima* 

LW – DD 

Nie potwierdzono jej 

występowania w opracowaniu z 

2005 r. (SPAŁEK red. 2005) 

Mszaki 

Mchy Bryophyta 

1. Dzióbkowiec Zetterstedta 

Eurhynchium angustirete** 
O.Cz. - 

2. Gładysz paprociowaty  

Homalia trichomanoides** 
O.Ś.; LMW – I - 

3. Zwiślik maczugowaty  

Anomodon attenuatus** 
O.Ś.; LMW – V - 

Objaśnienia: * gatunki wymieniony w poprzedniej dokumentacji do planu ochrony (SPAŁEK red. 

2005), niepotwierdzony w czasie badań terenowych, w „uwagach” zawarto zapisy ze wspomnianego 

opracowania; należy zaznaczyć, że niepotwierdzenie w 2013 r. nie wyklucza występowania tego 

gatunku w rezerwacie ** gatunek wymieniony w WALORYZACJI chronionych i zagrożonych 

mszaków…(2006) 

Zastosowane skróty: O.Ś. – ochrona ścisła, O.Cz. – ochrona częściowa,  DS-V – gatunek wymieniony 

w V Załączniku Dyrektywy Siedliskowej (DYREKTYWA…1992), LW – Czerwona lista roślin 

naczyniowych województwa opolskiego (NOWAK i in. 2003), LR – Czerwona lista roślin 

naczyniowych Górnego Śląska (PARUSEL 1996), LMW – Czerwona lista mszaków województwa 

opolskiego (STEBEL 2006), E – wymierające, V – narażone, I – o nieokreślonym zagrożeniu, R – 

rzadkie, EN – wymierający, VU – narażony, NT – gatunki bliskie zagrożenia, LC – gatunki niższego 

ryzyka, DD – gatunki o niedostatecznych danych 
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Tabela 4 Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki płazów i gadów 

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

Płazy Amphibia 

1. Ropucha szara Bufo bufo* O.Ś. Cały teren rezerwatu 

2. Żaba wodna  

Rana esculenta* 

O.Ś. Miejsca rozrodu stanowią zagłębienie 

terenu oraz potok stanowiący zachodnią 

granicę rezerwatu 

3. Żaba jeziorkowa  

Pelophylax lessonae* 

O.Ś. Miejsca rozrodu stanowią zagłębienie 

terenu oraz potok stanowiący zachodnią 

granicę rezerwatu 

4. Żaba trawna  

Rana temporaria 

O.Ś. Cały teren rezerwatu 

5. Żaba moczarowa  

Rana arvalis* 

O.Ś. Pojedynczo stwierdzana w rezerwacie 

Gady Reptilia 

1. Jaszczurka zwinka  

Lacerta agilis* 

O.Ś. Pojedynczo, w miejscach 

nasłonecznionych, szczególnie na 

wschodnim krańcu rezerwatu na stokach 

Nysy Kłodzkiej 

2. Jaszczurka żyworodna 

Lacerta vivipara* 

O.Ś. Cały obszar rezerwatu 

3. Padalec  

Anguis fragilis* 

O.Ś.; O-CR Obserwowany bardzo rzadko i 

pojedynczo 

4. Żmija zygzakowata  

Vipera berus* 

O.Ś. Obserwowana pojedynczo 

Objaśnienia: * gatunki wymieniony w poprzedniej dokumentacji do planu ochrony (SPAŁEK red. 

2005), niepotwierdzony w czasie badań terenowych, w „uwagach” zawarto zapisy ze wspomnianego 

opracowania; należy zaznaczyć, że niepotwierdzenie w 2013 r. nie wyklucza występowania tego 

gatunku w rezerwacie 

Zastosowane skróty: O.Ś. – ochrona ścisła, O – Czerwona lista kręgowców województwa opolskiego 

(HEBDA i in. 2004), CR – gatunek skrajnie zagrożony 

Tabela 5 Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki ptaków 

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

1. Myszołów Buteo buteo O.Ś. 1 para obserwowana na południowej 

granicy rezerwatu 

2. Sieweczka rzeczna  O.Ś. 1 para na piaszczystych łachach na 
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Charadrius dubius* Nysie Kłodzkiej 

3. Siniak Columba oenas O.Ś. Słyszany w północnej części rezerwatu 

4. Turkawka  

Streptopelia turtur 

O.Ś. Słyszana w południowo-wschodniej 

części rezerwatu 

5. Kukułka  

Cuculus canorus 

O.Ś. Stwierdzona w południowej i 

wschodniej części rezerwatu 

6. Puszczyk  

Strix aluco* 

O.Ś. Na terenie rezerwatu stwierdzono do 2 

zajętych terytoriów 

7. Zimorodek  

Alcedo atthis 

O.Ś.; DP-I Obserwowany nad rzeką przy 

południowej części rezerwatu, 

stwierdzono tu też gniazdowanie w 

skapie nadrzecznej 

8. Dzięcioł zielonosiwy  

Picus canus 

O.Ś.; DP-I 1 terytorium na terenie rezerwatu, 

kolejne w pobliżu jego północnej 

granicy 

9. Dzięcioł czarny  

Dryocopus martius 

O.Ś.; DP-I W rezerwacie stwierdzone 1 terytorium 

10. Dzięcioł duży  

Dendrocopos major 

O.Ś. Występuje licznie w całym rezerwacie 

11. Dzięcioł średni  

Dendrocopos medius* 

O.Ś.; DP-I Nieliczny 

12. Dzięciołek  

Dendrocopos minor 

O.Ś. Pojedyncze stwierdzenie przy granicy 

rezerwatu nad Nysą Kłodzką 

13. Świergotek drzewny  

Anthus trivialis 

O.Ś. Pojedyncze stwierdzenia w rezerwacie i 

przy jego granicach 

14. Pliszka siwa  

Motacilla alba 

O.Ś. Obserwowana na zwalonych pniach 

przy rzece 

15. Strzyżyk  

Troglodytes troglodytes 

O.Ś. Liczny na terenie całego rezerwatu 

16. Pokrzywnica  

Prunella modularis 

O.Ś. Pojedyncza obserwacja przy północnej 

granicy rezerwatu 

17. Rudzik Erithacus rubecula O.Ś. Bardzo liczny w całym rezerwacie 

18. Słowik rdzawy  

Luscinia megarhynchos* 

O.Ś. Bardzo nieliczny 

19. Kos Turdus merula O.Ś. Liczny w całym rezerwacie 

20. Śpiewak Turdus philomelos O.Ś. Liczny w całym rezerwacie 

21. Strumieniówka  

Locustella fluviatilis* 

O.Ś. Jedno terytorium w południowej części 

rezerwatu  

22. Zaganiacz  

Hippolais icterina 

O.Ś. Kilka osobników słyszanych w 

zaroślach nad Nysą Kłodzką 

23. Piegża  

Sylvia curruca 

O.Ś. 2 osobniki słyszano w południowo-

wschodniej części rezerwatu 

24. Gajówka Sylvia borin O.Ś. nieliczna 
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25. Kapturka Sylvia atricapilla O.Ś. Bardzo liczna w całym rezerwacie 

26. Świstunka leśna  

Phylloscopus sibilatrix 

O.Ś. Stwierdzona przy północno-zachodniej 

granicy rezerwatu 

27. Piecuszek  

Phylloscopus trochilus 

O.Ś. Średnio liczny na terenie całego 

rezerwatu 

28. Pierwiosnek  

Phylloscopus collybita 

O.Ś. Liczny na terenie całego rezerwatu 

29. Mysikrólik Regulus regulus O.Ś. Pojedyncza obserwacja 

30. Muchołówka szara  

Muscicapa striata 

O.Ś. Nieliczna 

31. Muchołówka białoszyja 

Ficedula albicollis 

O.Ś.; DP-I Słyszany i obserwowany 1 samiec 

32. Muchołówka żałobna 

Ficedula hypoleuca* 

O.Ś. Średnio liczna 

33. Raniuszek  

Aegithalos caudatus 

O.Ś. Nieliczny  

34. Sikora uboga  

Poecile palustris 

O.Ś. Nielicznie występuje na terenie całego 

rezerwatu 

35. Czarnogłówka  

Poecile montanus 

O.Ś. Nielicznie występuje na terenie całego 

rezerwatu 

36. Modraszka  

Cyanistes caeruleus 

O.Ś. Licznie w całym rezerwacie 

37. Bogatka Parus major O.Ś. Bardzo liczna na terenie całego 

rezerwatu 

38. Kowalik Sitta europaea O.Ś. Bardzo liczny na terenie całego 

rezerwatu 

39. Pełzacz ogrodowy  

Certhia brachydactyla 

O.Ś. Nielicznie na terenie całego rezerwatu 

40. Gąsiorek Lanius collurio O.Ś. Obserwowany przy południowej 

granicy 

41. Szpak Sturnus vulgaris O.Ś. Bardzo liczny na terenie całego 

rezerwatu 

42. Wilga Oriolus oriolus O.Ś. Nieliczna 

43. Sójka Garrulus glandarius O.Ś. Para obserwowana nad Nysą Kłodzką 

44. Sroka  

Pica pica 

O.Cz. Para obserwowana przy południowej 

granice rezerwatu 

45. Zięba Fringilla coelebs O.Ś. Bardzo liczna na terenie całego 

rezerwatu 

46. Makolągwa  

Carduelis cannabina* 

O.Ś. Bardzo nieliczna 

47. Dzwoniec  

Carduelis chloris 

O.Ś. Kilka osobników śpiewających przy 

południowej i wschodniej granicy 

rezerwatu 

48. Grubodziób  O.Ś. 2 pary obserwowane w rezerwacie i 
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Coccothraustes 

coccothraustes 

przy jego północno-wschodniej granicy 

49. Trznadel  

Emberiza citrinella 

O.Ś. Pojedyncze osobniki słyszane przy 

południowej i wschodniej granicy 

rezerwatu 

Objaśnienia: *gatunki wymienione w poprzednim opracowaniu planu ochrony (SPAŁEK red. 2005), 

których obecności nie potwierdzono w niniejszych badaniach; w „uwagach” zawarto zapisy ze 

wspomnianego opracowania. Należy zaznaczyć, że to, iż nie potwierdzono ich gniazdowania w tych 

badaniach nie wyklucza występowania tych gatunków w rezerwacie – dotyczy to gatunków 

nielicznych lub trudnych do zaobserwowania.  

Zastosowane skróty: O.Ś – gatunek chroniony, O.Cz. – gatunek podlegający ochronie częściowej, DP-

I – gatunek wymieniony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (DYREKTYWA…2009) 

Tabela 6 Rzadkie, chronione oraz zagrożone gatunki ssaków 

Lp. 
Gatunek 

(nazwa polska i łacińska) 
Waloryzacja Uwagi 

1. Wiewiórka Sciurus vulgaris O.Ś. Cały obszar rezerwatu 

2. Jeż Erinaceus europaeus O.Ś. Pojedyncze stwierdzenia  

3. Kret Talpa europaea O.Ś.** Pojedyncze stwierdzenia 

4. Ryjówka aksamitna  

Sorex araneus 

O.Ś. Stwierdzona 

5. Nocek rudy  

Myotis daubentonii* 

O.Ś.; O-LC;  

DS-IV 

Licznie żerował nad rzeką przy 

rezerwacie 

6. Borowiec wielki  

Nyctalus noctua* 

O.Ś.; O-LC;  

DS-IV 

Pojedyncze stwierdzenia na 

detektorze 

7. Karlik większy  

Pipistrellus nathusii* 

O.Ś.; O-LC;  

DS-IV 

Pojedyncze stwierdzenia na 

detektorze 

8. Gacek brunatny  

Plecotus auritus* 

O.Ś.; O-LC;  

DS-IV 

Pojedyncze stwierdzenia na 

detektorze 

9. Zając  

Lepus europaeus 

O-NT Pojedyncza obserwacja na 

południowej granicy rezerwatu 

10. Wydra  

Lutra lutra 

O.Cz.; DS-II Na brzegu Nysy Kłodzkiej w dwóch 

miejscach na wysokości rezerwatu 

znaleziono odchody; gatunek 

stwierdzony w strefie kontaktowej 

rezerwatu z rzeką, jednak główny 

obszar jego występowania skupia się 

poza rezerwatem  

11. Gronostaj Mustela erminea* O.Ś. Stwierdzony 

12. Łasica  

Mustela nivalis* 

O.Ś. Występuje na obszarze całego 

rezerwatu 
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Objaśnienia: *gatunki wymienione w poprzednim opracowaniu planu ochrony (SPAŁEK red. 2005), 

których obecności nie potwierdzono w niniejszych badaniach; dotyczy to przede wszystkim 

nietoperzy, których nie objęto badaniami oraz łasicy i gronostaja, których nie udało się zaobserwować, 

ale które najprawdopodobniej są obecne na tym terenie. W przypadku tych gatunków w „uwagach” 

zastosowano opis z planu ochrony z 2005 r.; ** z wyjątkiem występującego na lotniskach, w 

zamkniętych ogrodach, szkółkach, na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w 

rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym oraz na wałach przeciwpowodziowych, zaporach 

ziemnych zbiorników wodnych, nasypach, doprowadzalnikach i groblach 

Zastosowane skróty: O.Ś. – gatunek chroniony, O.Cz. – gatunek podlegający ochronie częściowej, 

DS-II – gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, DS-IV - gatunek wymieniony 

w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej, O – Czerwona lista kręgowców województwa opolskiego 

(HEBDA i in. 2004), LC – gatunek o niewielkim ryzyku wyginięcia, NT – gatunek niskiego ryzyka, ale 

bliski zagrożenia 

W trakcie badań nie stwierdzono na terenie rezerwatu występowania chronionych  

i zagrożonych grzybów. 

5.5. Ekosystemy leśne 

5.5.1. Typy ekosystemów leśnych 

W rezerwacie „Kokorycz” występują dwa typy ekosystemów leśnych – naturalny las liściasty 

należący do zbiorowisk grądowych oraz naturalny las liściasty należący do zbiorowisk 

łęgowych. Zajmują one cały obszar rezerwatu. 

5.5.2. Typy siedliskowe lasu (potencjalne i rzeczywiste) 

Na terenie rezerwatu „Kokorycz” występują dwa rzeczywiste typy siedliskowe lasu. 

Dominuje las wilgotny (Lw), do którego zalicza się podzespół kokoryczowy grądu 

środkowoeuropejskiego Galio sylvatici-Carpinetum corydaletosum. Pozostałą powierzchnię 

zajmuje las łęgowy (Lł), reprezentowany przez łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum 

minoris oraz łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis. 

Według opisu taksacyjnego dla Nadleśnictwa Tułowice na całym obszarze rezerwatu 

występuje las łęgowy (Lł), co odpowiada potencjalnemu typowi siedliskowemu lasu. 
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5.5.3. Zbiorowiska leśne potencjalne 

Potencjalnym zbiorowiskiem leśnym na prawie całym terenie rezerwatu jest niżowy 

nadrzeczny łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum minoris (MATUSZKIEWICZ 2008). 

Jedynie w wąskim pasie nad Nysą Kłodzką potencjalnym zbiorowiskiem jest nadrzeczny łęg 

wierzbowy Salicetum albo-fragilis. 

5.5.4. Zbiorowiska leśne rzeczywiste  

Większość powierzchni rezerwatu zajmuje podzespół kokoryczowy grądu 

środkowoeuropejskiego Galio sylvatici-Carpinetum corydaletosum. Pod pewnymi 

względami (np. skład gatunkowy warstwy krzewów) nawiązuje on jednak do zbiorowiska 

potencjalnego, czyli łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum. Drzewostan grądu jest 

zwarty, dominują w nim dąb szypułkowy Quercus robur i lipa drobnolistna Tilia cordata oraz 

jesion wyniosły Fraxinus excelsior. W domieszce występują także grab zwyczajny Carpinus 

betulus oraz klon jawor Acer pseudoplatanus. Warstwa krzewów jest stosunkowo słabo 

rozwinięta, dominuje w niej podrost lipy i jawora, którym miejscami towarzyszą czeremcha 

zwyczajna Padus avium oraz dziki bez czarny Sambucus nigra. W aspekcie wiosennym w 

runie przeważa czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. Liczne są także inne geofity: zawilec 

gajowy Anemone nemorosa i żółty A. ranunculoides, kokorycz pusta Corydalis cava i 

śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis. W aspekcie letnim zdecydowanym dominantem 

jest gajowiec żółty Galeobdolon luteum. Z gatunków diagnostycznych dla grądu 

środkowoeuropejskiego (MATUSZKIEWICZ i in. 2012) stwierdzono świerząbka gajowego 

Chaerophyllum temulum. 

Poniżej zamieszczono tabelę ze zdjęciami fitosocjologicznymi wykonanymi w kwietniu  

i sierpniu 2013 r. (Tab. 7.) w siedmiu różnych miejscach na terenie rezerwatu „Kokorycz”. 

Ponadto, w trakcie badań przeprowadzono monitoring grądu zgodny z metodyką GIOŚ.  

W niżej zamieszczonej tabeli 8 zawarto zdjęcia fitosocjologiczne wykonane na jego potrzeby 

na początku, w środku i na końcu założonego transektu. Więcej informacji na temat transektu 

znajduje się w Tab. 18. w podrozdziale 13.4. 
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Tabela 7 Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w rezerwacie „Kokorycz” w grądzie 
środkowoeuropejskim Galio sylvatici-Carpinetum 

Nr powierzchni G1 G2 G3 G4 G5 

Data 2013-04-28 2013-08-20 

Powierzchnia zdjęcia (m
2
) 100 

Szer. geograficzna 

(HDDD MM SS,S) N 
50 41 34.3 50 41 54.5 50 42 09.2 50 41 53.3 50 42 11.4 

Dł. geograficzna 

(HDDD MM SS,S) E 
17 29 59.3 17 30 07.5 17 30 03.8 17 29 56.9 17 30 05.3 

Wysokość n.p.m.* 141 139 138 140 156 

Ekspozycja  0 0 0 0 0 

Nachylenie (
o
) 0 0 0 0 0 

Pokrycie warstwy A (%) 85 80 95 85 75 

Pokrycie warstwy B (%) 0 3 2 35 20 

Pokrycie warstwy C (%) 80 95 90 95 80 

Pokrycie warstwy D (%) 0 0 0 0 0 

Wysokość warstwy A (m) 25 30 30 30 25 

Wysokość warstwy B (m) 1,5 2 2 9 6 

Średnia wysokość warstwy C 

(cm) 
0 0 0 0 35 

Maksymalna wysokość 

warstwy C (cm) 
20 30 20 25 60 

Liczba gatunków 24 11 16 20 20 

Warstwa A 

Acer pseudoplatanus . . . 1 . 

Carpinus betulus 3 . . . . 

Fraxinus excelsior 4 4 . . . 

Quercus robur . . 3 2 2 

Tilia cordata . 2 5 4 4 

Warstwa B 

Acer pseudoplatanus . . . 3 . 

Padus avium 1 . . . 2 

Sambucus nigra . . . . + 

Tilia cordata 1 1 1 2 2 

Warstwa C 

Acer campestre r . . . r 

Acer pseudoplatanus 1 . . + . 

Aegopodium podagraria 2 1 3 1 2 

Alliaria petiolata 1 . . . + 

Allium ursinum 1 5 . 4 . 

Anemone nemorosa 3 . . . . 

Anemone ranunculoides . . 1 1 . 

Anthriscus sylvestris + . . . . 
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Brachypodium sylvaticum . . + 1 . 

Carex brizoides . . . . 3 

Carex sp. . . 1 . . 

Carex sylvatica . . . 1 . 

Carpinus betulus 1 . . . . 

Chaerophyllum aromaticum . . + . . 

Euonymus europaea + . . . + 

Ficaria verna 2 1 3 2 . 

Fraxinus excelsior . r . . + 

Gagea lutea 1 1 1 + . 

Gagea sp. . . 2 1 . 

Galanthus nivalis 2 2 1 2 . 

Galeobdolon luteum . 2 2 2 2 

Galium aparine 2 1 2 2 . 

Glechoma hederacea . . 1 . 1 

Humulus lupulus 1 . . . . 

Impatiens parviflora . . . . 1 

Lamium maculatum . . . 1 . 

Milium effusum . . . . 1 

Padus avium 1 . 1 . . 

Paris quadrifolia . . . 1 . 

Polygonatum multiflorum 1 . . + . 

Primula elatior . . . 1 . 

Pulmonaria obscura 1 + 1 1 1 

Quercus robur . . . . r 

Rubus idaeus 1 . . . . 

Sambucus nigra + . . . . 

Solidago virgaurea . . . . + 

Stachys sylvatica . . . 1 1 

Stellaria holostea . . . . 2 

Stellaria media . . . . 1 

Symphytum tuberosum 1 . . . . 

Urtica dioica . 1 . . 1 

Veronica hederifolia 1 . . . . 

Viola reichenbachiana 1 . . . . 

* odczyty z odbiornika GPS, dokładność +/- 10 m 
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Tabela 8 Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w grądzie środkowoeuropejskim Galio sylvatici-
Carpinetum betuli, na początku, w środku i na koocu transektu w południowej części rezerwatu 

„Kokorycz” 

Nr powierzchni monitoringowej GT1 GT2 GT3 

Data 2013-04-28 2013-08-20 2013-04-28 

Powierzchnia zdjęcia (m
2
) 100 

Szer. geograficzna 

(HDDD MM SS,S) N 
50 41 46.5 50 41 43.1 50 41 40.0 

Dł. geograficzna 

(HDDD MM SS,S) E 
17 30 00.9 17 30 00.3 17 29 59.6 

Wysokość n.p.m.* 146 146 147 

Ekspozycja  - 

Nachylenie (
o
) 0 

Pokrycie warstwy A (%) 80 70 75 80 

Pokrycie warstwy B (%) 25 10 10 15 

Pokrycie warstwy C (%) 80 85 85 90 

Pokrycie warstwy D (%) 0 10 10 0 

Wysokość warstwy A (m) 28 25 25 28 

Wysokość warstwy B (m) 5 4 4 6 

Średnia wysokość warstwy C (cm) - - 40 - 

Maksymalna wysokość warstwy C (cm) 25 25 120 25 

Liczba gatunków 20 13 13 17 

Warstwa A 

Acer pseudoplatanus 3 1 2 . 

Fagus sylvatica . . . 3 

Quercus robur 1 3 3 4 

Tilia cordata 3 3 3 2 

Warstwa B 

Acer pseudoplatanus 2 - . 1 

Sambucus nigra . 2 2 . 

Tilia cordata 2 . . 2 

Warstwa C 

Aegopodium podagraria 1 2 2 1 

Allium ursinum 4 4 . 5 

Anemone nemorosa + . . + 

Brachypodium sylvaticum . 1 . . 

Circaea lutetiana . . 1 . 

Corydalis cava 2 . . 2 

Euonymus europaea + . . . 

Fagus sylvatica . . . 1 

Ficaria verna 1 . . 2 

Fraxinus excelsior + . r . 
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Gagea lutea + 1 . . 

Gagea sp. 1 . . 1 

Galanthus nivalis 2 1 . 1 

Galeobdolon luteum . 2 5 2 

Galium aparine 1 1 . 1 

Glechoma hederacea 1 . . 1 

Impatiens noli-tangere . . 2 . 

Impatiens parviflora . . 1 . 

Lamium maculatum . . . + 

Milium effusum . . + . 

Polygonatum multiflorum + . . . 

Pulmonaria obscura 1 . . + 

Quercus robur . + . + 

Sambucus nigra + + 1 + 

Stachys sylvatica . 1 1 . 

Symphytum tuberosum 1 . . . 

Urtica dioica + 1 1 . 

* odczyty z odbiornika GPS, dokładność +/- 10 m 

W płytkim obniżeniu środkowej części oraz w obniżeniu w południowej rezerwatu 

„Kokorycz” występuje wąski płat łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris. Jego 

drzewostan jest mniej więcej jednowiekowy, dominuje w nim jesion, domieszkę stanowi 

natomiast jawor. Zwarcie koron drzew jest znacznie mniejsze niż w wyżej opisanym grądzie. 

Warstwa krzewów jest z kolei dobrze rozwinięta, buduje ją głównie czeremcha zwyczajna. 

Oprócz niej występują także dziki bez czarny Sambucus nigra i wiąz pospolity Ulmus minor. 

Podobnie jak w runie grądów, wiosną dominuje czosnek niedźwiedzi, któremu towarzyszą 

inne geofity, m. in. ziarnopłon wiosenny Ficaria verna. Latem największy udział wśród 

gatunków runa mają bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, gajowiec żółty i pokrzywa 

Urtica dioica. 

W trakcie badań przeprowadzono monitoring łęgu zgodny z metodyką GIOŚ. W niżej 

zamieszczonej tabeli (Tab. 9) zawarto zdjęcia fitosocjologiczne wykonane na jego potrzeby 

na początku, w środku i na końcu jednego zbadanego transektu. W związku z tym, że 

zbiorowisko łęgu wiązowo-jesionowego nie należy do przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej", ocenę parametrów i wskaźników, które dostarczają 

dodatkowych informacji na temat zbiorowiska, nie umieszczono w podrozdziale 13.4.,  

a w tabeli 10 w niniejszej części opracowania. 
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Tabela 9 Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum 
minoris, na początku, w środku i na koocu transektu w środkowej części rezerwatu „Kokorycz” 

Nr powierzchni monitoringowej LT1 LT2 LT3 

Data 2013-08-20 

Powierzchnia zdjęcia (m
2
) 100 

Szer. geograficzna 

(HDDD MM SS,S) N 
50 41 49.8 50 41 51.6 50 41 50.7 

Dł. geograficzna 

(HDDD MM SS,S) E 
17 30 02.4 17 29 58.3 17 29 53.7 

Wysokość n.p.m.* 153 152 152 

Ekspozycja  - 

Nachylenie (
o
) 0 

Pokrycie warstwy A (%) 65 65 65 

Pokrycie warstwy B (%) 30 50 60 

Pokrycie warstwy C (%) 75 90 50 

Pokrycie warstwy D (%) 60 30 30 

Wysokość warstwy A (m) 25 25 25 

Wysokość warstwy B (m) 6 4 4 

Średnia wysokość warstwy C (cm) 40 40 40 

Maksymalna wysokość warstwy C (cm) 150 150 150 

Liczba gatunków 18 13 14 

Warstwa A 

Acer pseudoplatanus 2 2 . 

Fraxinus excelsior 4 4 4 

Warstwa B 

Padus avium 3 2 4 

Sambucus nigra . 2 . 

Ulmus minor . 2 . 

Warstwa C 

Acer pseudoplatanus r . + 

Aegopodium podagraria 2 . 2 

Alliaria petiolata + + . 

Carex sylvatica 1 . 1 

Circaea lutetiana 1 + . 

Dryopteris filix-mas . + . 

Galeobdolon luteum 2 5 2 

Galium aparine + . . 

Geum urbanum . + + 

Glechoma hederacea 3 . 2 

Impatiens noli-tangere 1 . 1 

Impatiens parviflora 1 . 1 

Lamium maculatum + . . 
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Melandrium rubrum . . 1 

Pulmonaria obscura 1 1 + 

Quercus robur r . . 

Sambucus nigra + . . 

Stachys sylvatica . 1 1 

Urtica dioica 2 2 3 

Viola reichenbachiana + . . 

* odczyty z odbiornika GPS, dokładność +/- 10 m 

Tabela 10 Karta obserwacji łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris na stanowisku w 
rezerwacie „Kokorycz” 

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku 

Stanowisko – informacje podstawowe 

Kod i nazwa siedliska przyrodniczego 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

podtyp 91F0-1 Łęg wiązowo-jesionowy typowy 

Nazwa stanowiska Rezerwat „Kokorycz” 

 

Zbiorowiska roślinne Łęg jesionowo-wiązowy Ficario-Ulmetum minoris 

Opis stanowiska Transekt zlokalizowano w środkowej części rezerwatu „Kokorycz”. 

Powierzchnia płatów siedliska 1,42. ha 

Zarządzający terenem Nadleśnictwo Tułowice  

Współrzędne geograficzne 1) 50°41’49.8’’N   17°30’02.4’’E 

2) 50°41’51.6’’N   17°29’58.3’’E 

3) 50°41’50.7’’N   17°29’53.7’’E 

Wymiary transektu 200x10 m  

Wysokość n.p.m maksymalna: 152 m n.p.m., minimalna: 153 m n.p.m. 

Nazwa obszaru N2000 PLH160014 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej 

Raport roczny – informacje podstawowe 

Data obserwacji 20.08.2013 

Obserwator Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

Inne wartości przyrodnicze Z siedliskiem sąsiaduje grąd środkowoeuropejski (9170).  
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Wykonywane działania ochronne Brak. 

Propozycje wprowadzenia działań 

ochronnych 

Brak. 

Uwagi dodatkowe Brak. 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

TRANSEKT 

Wskaźniki Wartość wskaźnika 
Ocena 

wskaźnika 

Powierzchnia siedliska  U1 

Specyficzna 

struktura i 

funkcja  

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

runa* 

Typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego (z 

uwzględnieniem specyfiki regionalnej) 

FV 

U2 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy* 

We wszystkich warstwach dominują gatunki 

typowe dla siedliska, przy czym są zaburzone relacje 

ilościowe. 

Warstwa A: jesion wyniosły Fraxinus excelsior; 

warstwa B: czeremcha zwyczajna Padus avium; 

warstwa C: bluszczyk kurdybanek Glechoma 

hederacea, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, 

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica 

U1 

Liczba gatunków z grupy 

wiązy, dąb, jesion 

występujących w 

drzewostanie 

2 gatunki – jesion wyniosły Fraxinus excelsior w 

całym transekcie oraz dąb szypułkowy Quercus 

robur – jedynie przy drodze biegnącej przez 

rezerwat. 

U1 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

3 gatunki. U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

Brak. FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie* 

Brak. FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

około 15  m
3
/ha U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

2 kłody o grubości >30 cm w transekcie (5/ha). Brak 

kłód  >50 cm grubości. 

U2 
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grubości*  

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

Poniżej 10 % drzew starszych niż 100 lat. U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Pojedyncze. U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu  

Drzewostan mało zróżnicowany wiekowo, o 

wyrównanej strukturze. Brak starodrzewu.  

U1 

Przejawy procesu 

grądowienia 

Wyraźne – w runie duży udział gajowca żółtego 

Galeobdolon luteum. 

U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i runie 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora – 

miejscami liczny. 

U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

Brak. FV 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe* 

Brak regularnych zalewów. Możliwe podsiąkanie 

wody. 

U1 

 
Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

Brak. FV 

Perspektywy ochrony Zachodzą procesy grądowienia U1 

Ocena ogólna Powierzchnia siedliska o różnym 

stanie zachowania na stanowisku 

FV 0% 

U1 U1 100% 

U2 0% 

* wskaźniki kardynalne 

Nad Nysą Kłodzką zachował się wąski pas nadrzecznego łęgu wierzbowego Salicetum albo-

fragilis. W jego drzewostanie występują charakterystyczne dla zbiorowiska wierzby: krucha 

Salix fragilis  i biała S. alba. W pewnym oddaleniu od rzeki rosną także jesiony i olsza szara 

Alnus incana. Stwierdzono także obecność typowego towarzyszącego łęgom nadrzecznym 

zbiorowiska welonowego z chmielem zwyczajnym Humulus lupulus. W warstwie krzewów 

dominuje czeremcha zwyczajna. Skład runa tego zbiorowiska zależy od odległości od rzeki. 

Najbliżej niej występuje m. in. mozga trzcinowa Phalaris arundinacea, psianka słodkogórz 

Solanum dulcamara, żywokost lekarski Symphytum officinale i kosaciec żółty Iris 
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pseudacorus. Nieco dalej, znaczne pokrycie osiąga bluszczyk kurdybanek oraz pokrzywa 

zwyczajna. 

Tabela 11 Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w rezerwacie „Kokorycz” w łęgu wierzbowym 
Salicetum albo-fragilis 

Nr powierzchni L1 

Data 2013-08-20 

Powierzchnia zdjęcia (m
2
) 100 

Szer. geograficzna 

(HDDD MM SS,S) N 
50 42 04.7 

Dł. geograficzna 

(HDDD MM SS,S) E 
17 30 10.2 

Wysokość n.p.m. 154 

Ekspozycja  0 

Nachylenie (
o
) 0 

Pokrycie warstwy A (%) 40 

Pokrycie warstwy B (%) 50 

Pokrycie warstwy C (%) 70 

Pokrycie warstwy D (%) 0 

Wysokość warstwy A (m) 25 

Wysokość warstwy B (m) 4 

Średnia wysokość warstwy C (cm) 150 

Maksymalna wysokość warstwy C (cm) 200 

Liczba gatunków 15 

Warstwa A 

Alnus incana 2 

Fraxinus excelsior 2 

Padus avium 2 

Salix fragilis 2 

Warstwa B 

Padus avium 3 

Salix fragilis 1 

Warstwa C 

Aegopodium podagraria 1 

Carex brizoides 1 

Dryopteris carthusiana + 

Dryopteris filix-mas + 

Festuca gigantea + 

Fraxinus excelsior + 

Geum urbanum + 

Glechoma hederacea 2 
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Impatiens noli-tangere 1 

Impatiens parviflora 2 

Pulmonaria obscura + 

Urtica dioica 3 

 

5.5.5. Dynamika roślinności leśnej i ocena zachodzących procesów (w tym 

zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji) 

Na zdecydowanej większość powierzchni rezerwatu występuje grąd Galio sylvatici-

Carpinetum betuli w optymalnej fazie rozwoju. Odnawiają się w nim właściwe dla 

zbiorowiska gatunki drzew.  

Występujący w środkowej części rezerwatu łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum 

minoris przekształca się w grąd Galio sylvatici-Carpinetum betuli. Jest to konsekwencją 

braku zalewów (MATUSZKIEWICZ 2001, MATUSZKIEWICZ i in. 2012). 

Aktualnie nie prowadzi się w rezerwacie gospodarowania, którego efektem mogłaby być 

degradacja drzewostanu w postaci jego neofityzacji lub monotypizacji. Nie dokonuje się 

również prześwietleń, które skutkowałyby nadmiernym rozrostem warstwy krzewów lub 

procesem cespityzacji.  

5.5.6. Drzewostany zbiorowisk leśnych 

5.5.6.1. Skład gatunkowy  

W drzewostanie rezerwatu „Kokorycz” panującymi gatunkami są dąb szypułkowy Quercus 

robur, lipa drobnolistna Tilia cordata, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, a miejscami także 

jawor Acer pseudoplatanus. Stwierdzono ponadto obecność klona zwyczajnego  

A. platanoides, graba zwyczajnego Carpinus betulus, wiązu szypułkowego Ulmus laevis, 

buka zwyczajnego Fagus sylvatica olszy czarnej Alnus glutinosa i szarej A. incana oraz 

świerka pospolitego Picea abies. 
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5.5.6.2. Struktura wiekowa i przestrzenna 

Tabela 12 Struktura wiekowa i przestrzenna drzewostanów rezerwatu „Kokorycz” 

Gatunek 
Klasy wieku 

Razem 
I II III IV V VI VII VIII IX 

Lipa 
  

0,17 9,38 3,57 6,10 
   

19,22 

Dąb 
       

12,12 
 

12,12 

Jesion 
   

1,67 
 

4,41 2,76 
  

  8,84 

 

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

Tabela 13 Zasobnośd, bonitacja, stopieo zwarcia i zadrzewienia 

Oddz.  Pow. (ha) Warstwa Gatunek Wiek Przeciętne 

  

Zasobność 

brutto 

Pododz. zal. zw. z 

z 

gosp. 

zd zw p wys. b j na 

1 

ha 

na 

pow. 

w m
3
 

grubizny 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

16 a 13,79   Drzew 3 Lp 80 0,7 prz 36 28 I 2 104 1430 

     3 Db 160   71 31 II.5 3 104 1430 

     2 Js 130   63 34 I 2 71 980 

     2 Lp 110   46 30 I.5 2 71 980 

             350 4820 

      Podr. Js 16 0.2     5   22     

16 f 1,36   Drzew Db 6 0,7 um.     I 32     

                

    Przes Ol 45   20 16  4  10 

     Js 40   20 16  4  5 

     Db 40   14 13  4  5 

                          20 

16 g 0,8   Drzew Db 110 0,6 prz 55 29 II 23 314 250 

                        314 250 

16 h 0,86   Drzew 8 Db 75 0,7 prz 33 27 I 22 218 190 

     2 Lp 50   18 21 I  57 50 

                        275 240 

17 a 17,86   Drzew 4 Db 155 0,8 um. 75 34 I.5 2 161 2880 

     2 Js 120   59 35 I 2 90 1610 

     2 Lp 100   50 34 I 2 90 1610 

     2 Lp 70   33 26 I 2 72 1290 
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                        413 7390 

17 b 8,36   Drzew 4 Lp 110 0,7 prz 50 29 II 2 116 1000 

     1 Js 110   55 33 I 2 31 270 

     2 Lp 70   32 27 I 2 58 500 

     2 Js  70   31 29 I 2 58 500 

     1 Db 150   75 32 II 2 31 270 

                        294 2540 

* Źródło: PUL dla Nadleśnictwa Tułowice na okres gospod. 2004-2013
 

5.5.6.4. Zgodność składu gatunkowego drzewostanów ze składem zbiorowiska 

naturalnego  

Skład drzewostanu rezerwatu „Kokorycz” jest zgodny ze składem zbiorowiska naturalnego. 

5.5.6.5. Wpływ drzewostanów na gleby i roślinność 

Nie odnotowano negatywnego wpływu drzewostanów na glebę i roślinność. Roślinność 

rezerwatu ma charakter naturalny. 

5.5.6.6. Stan odnowień naturalnych 

W rezerwacie stwierdzono obecność nalotu gatunków właściwych dla panujących tu 

zbiorowisk naturalnych – lipy, dębu, jesionu, graba oraz jawora. Występuje ponadto podrost 

lipowy i jaworowy.  

5.5.6.7. Zasoby martwego drewna ważne dla zachowania różnorodności biologicznej 

W rezerwacie „Kokorycz” martwe drzewa występują stosunkowo rzadko, średnio około  

5 sztuk na hektar. Ich liczba powinna wzrosnąć, ponieważ w ostatnich latach zaprzestano 

usuwania posuszu. 

5.5.6.8. Ocena zdrowotności drzewostanów 

Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Tułowice na lata 2004-2013 stan 

zdrowotny lasów Nadleśnictwa Tułowice jest dobry, natomiast drzewostany obrębu leśnego 

Niemodlin  znajdują się w strefie słanych uszkodzeń przemysłowych (strefa I). Jest efektem 

korzystnych tendencji w zakresie ilości i jakości zanieczyszczeń. 
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W Leśnictwie Głębocko stosuje się tradycyjne i feromonowe pułapki na szkodliwe owady.  

Wiatrowały i wiatrołomy należą w rezerwacie do zjawisk rzadkich, ograniczone są do 

pojedynczych wywrotów. 

5.6. Wartości kulturowe 

5.6.1. Obszary i obiekty stanowiące zabytki w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 

96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) 

Na terenie rezerwatu „Kokorycz” nie występują obszary i obiekty stanowiące zabytki  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390). 

5.6.2 Niematerialne wartości kulturowe 

Z rezerwatem „Kokorycz” nie są związane niematerialne wartości kulturowe. 

6. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

rezerwatu oraz sposoby ich eliminacji lub ograniczania 

Na terenie rezerwatu i w jego bliskim sąsiedztwie nie występują lokalizacje przedsięwzięć, 

które w istotny sposób oddziałują na środowisko. Największym potencjalnym zagrożeniem 

jest ewentualna znacząca regulacja Nysy Kłodzkiej w sąsiedztwie rezerwatu. Jej skutkiem 

może być zmiana stosunków wodnych poprzez m. in. obniżenie poziomu lustra wody  

w rzece, a co za tym idzie poziomu wód gruntowych. Miałoby to katastrofalne skutki dla 

roślinności rezerwatu, w tym dla drzewostanów. Dodatkowo, w przypadku lokalizacji prac  

w rejonie rezerwatu możliwe są zniszczenia związane z samymi pracami przy regulacji 

koryta. Aby zminimalizować powyższe zagrożenia, należy w przypadku konieczności 

realizacji inwestycji przeciwpowodziowych dążyć do ich lokalizacji z dala od rezerwatu, 

biorąc również pod uwagę dalekodystansowy wpływ tych inwestycji na warunki wodne  

w obrębie i sąsiedztwie rezerwatu. W takim wypadku korzystne byłoby zaplanowanie ich 

pomiędzy rezerwatem a chronionymi przed powodzią terenami (a nie między rezerwatem  
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i rzeką), tak aby nie dopuścić do powstania przeszkody w swobodnym wnikaniu wód 

wezbraniowych na teren rezerwatu. 

Z regulacją stosunków wodnych w rejonie rezerwatu wiąże się również problem braku 

regularnych wylewów, które są czynnikiem warunkującym powstanie występujących  

w rezerwacie gleb zaliczanych do mad. Przy braku wylewów postępuje ich przemiana w 

typowe gleby brunatne, wiąże się to również z przemianami zbiorowisk roślinnych.  Jednak  

w związku z koniecznością pogodzenia ochrony przyrody z ochroną przeciwpowodziową, 

przywrócenie regularnych wylewów nie wydaje się być prawdopodobne. Przemiany gleb 

związane z ograniczeniem wylewów trudno też traktować jako degradację, ponieważ nie 

prowadzą do zniszczenia gleb, a jedynie zmiany ich typu w obrębie tego samego rzędu. 

Również powstałe zbiorowiska roślinne należy zaliczyć do cennych, umożliwiających 

przetrwanie wszystkich lub przynajmniej większości wartościowych gatunków występujących 

obecnie na terenie rezerwatu. 

W przeciwieństwie do zmiany stosunków wodnych, wpływ zanieczyszczeń wydaje się mieć 

minimalne znaczenie. Zanieczyszczenia fizyko-chemiczne wody są niewielkie. Drzewostan 

rezerwatu jest w dobrym stanie, nie obserwowano uszkodzeń spowodowanych przez 

zanieczyszczenia powietrza. Nie obserwowano również negatywnego wpływu zanieczyszczeń 

na gleby. 

Pewne zagrożenie stanowi droga biegnąca w południowej i środkowej części rezerwatu.  

Jej obecność potencjalnie może wiązać się z niebezpieczeństwem zawleczenia nowych 

gatunków obcych. Najlepiej przystosowany do panujących w lesie warunków niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora występuje już jednak obficie w pobliżu drogi na terenie 

rezerwatu, a miejscami również w głębi lasu. Dodatkowy transport diaspor spoza rezerwatu 

nie będzie zatem miał znaczenia. Podobnie, nawłoć późna Solidago gigantea rośnie już w 

rezerwacie. Koncentruje się w lukach w drzewostanie, zwłaszcza we wschodniej części 

rezerwatu – jest w stanie samodzielnie je zasiedlić dzięki przenoszonym wiatrem nasionom. 

Jest to przy tym gatunek światłożądny, który nie wnika w głąb lasu.  

Istotnym zagrożeniem jest występujący nad Nysą Kłodzką, we wschodniej części 

pododdziałów 16a i h, rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica. Jest to jednak gatunek 
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preferujący stanowiska nadrzeczne i z nieco większą ilością światła. Pomimo działań 

prowadzonych w latach 2010-2012 w oddziale 16f, mających na celu jego usunięcie, gatunek 

ten utrzymuje się na terenie rezerwatu. Należałoby zatem powtórzyć takie działania w miejscu 

stwierdzenia rdestowca. Zasadne byłoby także usuwanie tego gatunku w najbliższym 

sąsiedztwie rezerwatu. Natomiast w przypadku pozostałych dwóch gatunków działania 

ochronne nie są wskazane. Potencjalne ograniczenie populacji niecierpka drobnokwiatowego 

wymagałoby prawdopodobnie dużych nakładów i wiązało się ze znaczną ingerencją w 

ekosystem leśny. 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 w lesie. Z kolei nawłoć 

późna jest gatunkiem stanowiącym duże zagrożenie dla ekosystemów otwartych, jednak w 

niewielkim stopniu wpływającym na stan zbiorowisk leśnych w związku z brakiem jej 

ekspansji pod zwarty okap koron drzew. W związku z powyższymi faktami również 

monitoring, zdecydowanie wymagany w przypadku rdestowca, w przypadku niecierpka  

i nawłoci nie jest konieczny. 

Potencjalnym zagrożeniem dla drzewostanów rezerwatu jest rębnia zupełna w bezpośrednim 

sąsiedztwie z jego granicami. Odsłanianie ściany lasu, może skutkować większą liczbą 

wywrotów na terenie rezerwatu. 

Na obszarze i w sąsiedztwie rezerwatu nie zaobserwowano składowania odpadów. Pewien 

wpływ wywiera niekontrolowana penetracja rezerwatu, związana m. in. ze zbieraniem 

grzybów i roślin przez okolicznych mieszkańców, jednak jest on bardzo znikomy. Natomiast 

pozyskanie drewna, w tym martwego, w rezerwacie nie występuje. Większe skutki ma 

natomiast penetracja wschodniej części rezerwatu przez wędkarzy, którzy wydeptali tam 

ścieżki do dzikich miejsc wędkarskich.  
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7.  Charakterystyka i ocena społecznych i gospodarczych uwarunkowań ochrony 

rezerwatu 

7.1. Dotychczasowe formy działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej wraz z oceną 

wpływu ww. działalności na stan zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości 

kulturowych 

Na terenie rezerwatu nie prowadzi się żadnej z działalności określonych w tytule rozdziału.  

W sąsiedztwie rezerwatu prowadzi się natomiast gospodarkę leśną, która nie ma negatywnego 

wpływu na stan zasobów rezerwatu przyrody „Kokorycz” – przejawia się m. in. usuwaniem 

gatunków obcych. 

7.2. Grupy społeczne mające wpływ na rezerwat  

Na rezerwat wpływ mają samorząd lokalny oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości, 

którzy wykorzystują rezerwat w celach rekreacyjnych. Wpływ takiego wykorzystania 

chronionego obszaru jest niewielki, podobnie jak wpływ sporadycznych turystów. 

Negatywnie można ocenić natomiast zbiór grzybów i roślin, prawdopodobnie występujący na 

terenie rezerwatu. 

Pewien negatywny wpływ na rezerwat „Kokorycz” mają natomiast wędkarze, którzy 

przyczyniają się do wydeptywania ścieżek we wschodniej części chronionego obszaru. 

Ścieżki te prowadzą do dzikich stanowisk wędkarskich na brzegu Nysy Kłodzkiej.  

Z kolei działalność naukowców i przyrodników (w tym związani z Uniwersytetem 

Wrocławskim, Opolskim i Śląskim) należy ocenić  pozytywnie. Przyczyniają się oni do 

lepszego poznania przyrodniczych zasobów rezerwatu. 

7.3. Oczekiwania i dążenia społeczne 

Istnienie rezerwatu, pomimo jego stosunkowo krótkiej historii, jest obecnie dobrze utrwalone 

w świadomości społeczności lokalnej. Zarówno samo istnienie, jak i granice rezerwatu 

wydają się być akceptowane przez społeczność lokalną. Wiąże się z tym uszanowanie zakazu 

pozyskania drewna, w tym martwego, z terenu rezerwatu. Prawdopodobnie jednym z niewielu 

oczekiwań miejscowej ludności w stosunku rezerwatu jest możliwość dalszego zbioru 
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grzybów na jego terenie. Wykorzystanie turystyczne rezerwatu jest niewielkie. Wiąże się to 

głównie z niewielkim rozpropagowaniem turystycznym regionu oraz z brakiem infrastruktury 

turystycznej w samym rezerwacie i jego sąsiedztwie 

7.4. Interesy gospodarcze mające wpływ na ochronę rezerwatu (strategie rozwoju 

lokalnego otoczenia rezerwatu, strategie lokalnego rozwoju zrównoważonej turystyki, 

inne) 

Obszar rezerwatu objęty jest uchwałą nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia  

3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

niektórych miejscowości Gminy Grodków oraz Strategią Rozwoju Gminy Grodków na Lata 

2007-2020 (Załącznik do uchwały nr XVII/184/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia  

23 kwietnia 2008r.). Uwzględniają one zarówno istnienie rezerwatu „Kokorycz”,  

jak i związane z nim ograniczenia dla gospodarki w sąsiedztwie rezerwatów. Brak jest innych 

strategii rozwoju wpływających na rezerwat. 

7.5. Przyrodnicze uwarunkowania ochrony rezerwatu 

Rezerwat chroni zbiorowiska leśne, naturalne dla występujących w nim warunków 

środowiska. Są to zbiorowiska klimaksowe, w związku z czym rozwijają się i utrzymują bez 

ingerencji człowieka. 

8. Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego  

8.1. Zagospodarowanie przestrzenne i sposoby użytkowania rezerwatu 

Rezerwat „Kokorycz” jest elementem zwartego kompleksu leśnego. Otaczają go drzewostany 

gospodarcze, natomiast sam rezerwat nie jest użytkowany za wyjątkiem korzystania  

z opisanej poniżej infrastruktury. 

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

Jedyną infrastrukturą na terenie rezerwatu są drogi. Najważniejszą jest droga asfaltowa, 

przebiegająca na granicy pododdziału 17b oraz pododdziałów 17a i 16a. Jest ona zamknięta 

dla ruchu, nie są jednak ustawione blokady umożliwiające wjazd pojazdom. Pomimo tego jej 
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wpływ na rezerwat jako całość wydaje się niewielki. Może ona jednak potencjalnie służyć 

jako szlak rozprzestrzeniania się obcych gatunków roślin (problem ten szczegółowo 

omówiono w rozdziale 6.). Pozostałe drogi nie są utwardzone i prawdopodobnie nie są 

praktycznie wykorzystywane. W związku z tym nie wywierają znaczącego wpływu na 

rezerwat. 

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

rezerwat 

W rezerwacie brak typowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Obecnych jest jedynie 

kilka tablic informacyjnych. Wyznaczają one granice rezerwatu, jedna z nich, przy wejściu do 

rezerwatu od strony południowej, zawiera informacje o zakazach obowiązujących na jego 

terenie. Brak natomiast tablic informujących o wartościach przyrodniczych rezerwatu. Przez 

obszar rezerwatu nie przebiegają też szlaki turystyczne. 

8.1.3. Turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie rezerwatu i ocena jego 

wpływu na  rezerwat 

Wykorzystanie turystyczne i rekreacyjne rezerwatu „Kokorycz” jest niewielkie, w związku z 

czym minimalnie wpływa na przedmioty jego ochrony. Najbardziej uczęszczana, zarówno 

przez turystów pieszych, jak i rowerowych, jest asfaltowa droga z Głębocka oraz pas 

położony bezpośrednio przy niej. Cały obszar chroniony, poza miejscami z gęstym podszytem 

czeremchowym, jest też w pewnym stopniu użytkowany przez grzybiarzy. Ich wpływ 

pozostaje nierozpoznany, jednak prawdopodobnie jest niezbyt wielki. Zakres wykorzystania 

edukacyjnego rezerwatu nie jest natomiast rozpoznany.  

Na terenie rezerwatu występuje ograniczony ruch turystyczny. W celu podniesienia wśród 

odwiedzających świadomości uwarunkowań ochrony rezerwatu można rozważyć ustawienie 

tablic zawierających podstawowe informacje na jego temat. Powinny one  charakteryzować 

przedmiot ochrony rezerwatu oraz przynajmniej kilka rosnących w nim cennych gatunków. 

W przyszłości można liczyć się ze wzrostem ruchu turystycznego, spowodowanym między 

innymi uwzględnianiem rezerwatu jako waloru turystycznego w strategiach rozwoju 

najbliższej okolicy. W takim przypadku można ewentualnie rozważyć przedłużenie na teren 

rezerwatu „Kokorycz” ścieżki dydaktycznej, rozważanej dla pobliskiego rezerwatu „Dębina”. 
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Wyznaczanie osobnej ścieżki wydaje się mało zasadne w związku z jej niewielką potencjalną 

długością oraz przebiegiem wyłącznie wzdłuż drogi asfaltowej. 

8.1.4. Naukowe wykorzystanie rezerwatu i ocena jego wpływu na rezerwat 

Pomimo stosunkowo długiej historii badań naukowych na terenie rezerwatu, na jego terenie 

nie są prowadzone systematyczne programy badawcze. W związku z tym nie zostały 

wyznaczone stałe powierzchnie badawcze. Obecnie badania naukowe koncentrują się na 

zagadnieniach związanych z ochroną rezerwatu. Wyniki uzyskane na jego terenie są też 

elementem ogólnokrajowego monitoringu gatunków i siedlisk cennych dla Wspólnoty 

Europejskiej – w 2011 r. prowadzony był tu monitoring śnieżyczki przebiśnieg Galanthus 

nivalis. 

Dotychczasowe badania prowadzone były metodami nieinwazyjnymi, w związku z czym nie 

miały negatywnego wpływu na rezerwat. Nie należy jednak dopuszczać do prowadzenia 

badań, które mogłyby doprowadzić do zmian w ekosystemie, np. skutkujących znacznym 

uszkodzeniem runa. 

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

Teren rezerwatu nie podlega innym sposobom użytkowania niż wymienione powyżej. 

8.2. Zagospodarowanie przestrzenne i sposoby użytkowania w otoczeniu rezerwatu wraz 

z oceną wpływu na rezerwat 

Podstawowym sposobem użytkowania w otoczeniu rezerwatu jest gospodarka leśna. 

Koncentruje się ona na obszarach na północ i częściowo zachód od rezerwatu, jednak główna 

prowadząca na te obszary drogą prowadzi przez rezerwat. Efektem może być konieczność 

transportu drewna przez rezerwat. Potencjalnie stwarza to szereg zagrożeń (w tym 

wspomnianą wyżej ekspansję gatunków obcych), jednak w praktyce nie zaobserwowano 

negatywnych zmian związanych z istnieniem drogi.  

Drugim aspektem gospodarki leśnej jest pozyskanie drewna w sąsiedztwie rezerwatu.  

W przypadku stosowania rębni zupełnej może mieć to bardzo negatywny wpływ na rezerwat, 

związany ze zmianą warunków mikroklimatycznych w lesie sąsiadującym z terenem 
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pozbawionym drzew. Odsłonięta w wyniku rębni ściana lasu jest też bardziej podatna na 

uszkodzenia związane z działaniem silnych wiatrów. Jednak w bezpośrednim sąsiedztwie 

rezerwatu zręby są ograniczone powierzchniowo oraz nie przylegają bezpośrednio do granicy 

rezerwatu. Znacznie łagodzi to wpływ pozyskania drewna na jego drzewostan. 

Podsumowując, aktualna forma gospodarki leśnej nie wywiera znacznego negatywnego 

wpływu na rezerwat. 

Południowa granica rezerwatu sąsiaduje z polami uprawnymi, w nieco większej odległości 

położone są zabudowania. Na tym odcinku granica rezerwatu przebiega na ścianą lasu 

wykształconą w strefie kontaktowej z terenami otwartymi. Dzięki innemu typowi wzrostu, 

drzewa są tu znacznie bardziej odporne na działanie wiatru. Sama odsłonięta ściana lasu nie 

ma zatem negatywnego wpływu – odmiennie, niż miałoby to miejsce w przypadku nagłego 

odsłonięcia granicy rezerwatu na skutek gospodarki leśnej. Gospodarka rolna ma natomiast 

postać niewielkich powierzchniowo upraw, prawdopodobnie niezbyt intensywnych.  

Nie zaobserwowano negatywnych przemian związanych z sąsiadowaniem rezerwatu z 

obszarami użytkowanymi rolniczo. Podobnie jest w przypadku zabudowy – prawdopodobnie 

pewne oddalenie skutecznie niweluje jej potencjalnie bardzo silny wpływ na rezerwat.  

W związku z tym bardzo niekorzystne byłoby dopuszczenie do zabudowy na działkach 

nieleśnych bezpośrednio przylegających do południowej granicy rezerwatu od strony 

przysiółka Korea. 

9. Dyskusja założeń ochrony rezerwatu  

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

Na terenie rezerwatu występują trzy siedliska cenne dla Wspólnoty Europejskiej: grąd 

środkowoeuropejski Galio-Carpinetum oznaczany kodem 9170-1, łęg wiązowo-jesionowy 

Ficario-Ulmetum oznaczany kodem 91F0-1 oraz priorytetowe łęgi wierzbowe Salicetum 

albo-fragilis oznaczane kodem 91E0 Należą one do stosunkowo rzadkich w skali Europy 

dużych kompleksów leśnych związanych z doliną dużej rzeki. Występuje tu również masowo 

śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, gatunek z V załącznika dyrektywy siedliskowej. 

Rezerwat jest też jednym z najcenniejszych elementów ostoi siedliskowej PLH160014 
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Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej. W związku z powyższym, rezerwat pełni dużą rolę w 

międzynarodowym systemie ochrony przyrody. Cechy te przemawiają również za bardzo 

dużą rolą rezerwatu w krajowym systemie ochrony przyrody. Oprócz wyżej wymienionych 

walorów wskazują na to również występujące w rezerwacie liczne objęte ochroną ścisłą  

i częściową gatunki zwierząt oraz objęte ochroną częściową gatunki roślin. Stwierdzono tu też 

stosunkowo dużo gatunków rzadkich, umieszczonych na regionalnych czerwonych listach. 

Liczne gatunki cenne, dobrze zachowane siedliska z właściwie wykształconymi 

drzewostanami, występowanie ich w sąsiedztwie dużej rzeki niżowej oraz niski stopień 

synantropizacji pozwalają na stwierdzenie, że jest to jeden z najcenniejszych rezerwatów 

Opolszczyzny. 

9.2.Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony  

Na obszarze rezerwatu dominuje obecnie ochrona bierna. Jest to właściwe w przypadku 

dobrze zachowanych, naturalnych zbiorowisk leśnych – a z takimi mamy do czynienia  

w rezerwacie „Kokorycz”. W początkowym okresie prowadzone było dodatkowo cięcie 

posuszu oraz cięcia pielęgnacyjne. Miało to pozytywne skutki w przypadku usuwania drzew 

obcych ekologicznie – przede wszystkim świerka. Doprowadziło do szybszego usunięcia ich 

z ekosystemu i otworzyło zajmowane przez nie miejsca do naturalnego odtwarzania się 

drzewostanu typowego dla siedliska. Negatywnie należy jednak ocenić prowadzone usuwanie 

posuszu i wywrotów drzew typowych dla siedliska: dębu, jesionu i graba. Spowodowało to 

zmniejszenie ilości martwego drewna, które jest ważnym elementem ekosystemu leśnego – 

stanowi środowisko wielu gatunków grzybów i zwierząt. Jest zatem ważnym elementem 

oceny stanu siedliska, uwzględnionym również w metodyce monitoringów przyrodniczych 

(MRÓZ red. 2010, 2012). Zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska nr 57/09 z 31 grudnia 2009 r. zrezygnowano z usuwania posuszu w związku  

z brakiem zagrożenia ze strony szkodników wtórnych oraz dla umożliwienia działania 

naturalnych procesów dynamicznych. Realizowanie tego zarządzenia pozytywnie odbiło się 

na ilości martwego drewna na terenie rezerwatu. Ogólnie powyższe działania, zwłaszcza przy 

uwzględnieniu zarządzenia z 2009 r., należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. 
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Przez dwa pierwsze lata obowiązywania zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska nr 57/09 z 31 grudnia 2009 r. usuwano rdestowca ostrokończystego Reynoutria 

japonica. Wykaszano jego pędy i wykopywano kłącza, a uzyskana biomasa była palona poza 

rezerwatem. Dopuszczono także użycie środków chemicznych do zwalczania pojawiających 

się odrostów. Zabiegi te należałoby kontynuować także we wschodniej części pododdziałów 

16a i h, gdzie w czasie badań w 2013 r. stwierdzono stanowiska rdestowca. Zasadne byłoby 

także usuwanie tego gatunku w najbliższym sąsiedztwie rezerwatu. 

Realizowanym przez ostatnie 4 lata działaniem ochronnym był monitoring ekspansji nawłoci 

kanadyjskiej Solidago canadensis oraz dalszej ekspansji rdestowca ostrokończystego 

Reynoutria japonica. Podczas badań na potrzeby niniejszego opracowania stwierdzono 

zdecydowaną dominację na terenie rezerwatu innego gatunku – nawłoci późnej Solidago 

gigantea. Jest on przy tym ograniczony do luk w drzewostanie. Opanowuje je 

prawdopodobnie przejściowo, do czasu odtworzenia w tych miejscach warstwy drzew.  

Nie rozprzestrzenia się natomiast pod zwarty okap koron. Trudno też zaproponować zabiegi 

ochronne, które mogłyby przeciwdziałać jego ewentualnemu rozprzestrzenianiu się w lesie. 

W związku z tym monitoring tego gatunku nie wydaje się konieczny. Natomiast monitoring 

dalszej ekspansji rdestowca na teren rezerwatu wydaje się koniecznością – jest to gatunek 

silnie ekspansywny, który należy natychmiast usuwać, najlepiej zanim osiągnie znaczne 

rozmiary. W związku z tym w przyszłości monitoring powinien koncentrować się na tym 

właśnie gatunku. 

9.3. Szanse i zagrożenia ochrony rezerwatu. 

Szansą ochrony rezerwatu jest jego stosunkowo duża powierzchnia i dobry stan zachowania 

dominującego siedliska przyrodniczego. Duże znaczenie ma również profesjonalne 

zarządzanie terenem ze strony nadleśnictwa Tułowice oraz jasna sytuacja własnościowa. 

Uwarunkowania związane z rezerwatem nie budzą sprzeciwów społeczności lokalnej  

i są uwzględniane w planach rozwoju rejonu, w tym w planie zagospodarowania gminy 

Grodków. 

Nysa Kłodzka warunkuje obecność i wpływa na stan cennych siedlisk i gatunków na terenie 

rezerwatu. W związku z dużym naciskiem na poprawę ochrony przeciwpowodziowej, 
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wszelkie antropogeniczne zmiany związane z jej korytem stanowią więc największe 

potencjalne zagrożenie dla rezerwatu – nie tylko dla jego stanu, ale także istnienia. Za zmiany 

takie uznaje się ewentualną ponowną regulację koryta rzeki oraz poziomu wody. 

Znacznym zagrożeniem dla rezerwatu jest także rozprzestrzeniający się wzdłuż Nysy 

Kłodzkiej obcy gatunek inwazyjny – rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica, który 

zaburza strukturę gatunkową zbiorowisk leśnych. 

Pewne zagrożenie stwarza też niekontrolowana penetracja rezerwatu, związana z tym,  

że miejscami jego granice są nieczytelne w terenie. Ponadto, we wschodniej części 

chronionego obszaru wędkarze wydeptują ścieżki prowadzące do dzikich stanowisk 

wędkarskich na brzegu Nysy Kłodzkiej.  

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 fragmentu 

Puszczy Niemodlińskiej, zbiorowisk grądowych o cechach naturalnych.” Zapis ten jest 

zasadny i oddaje podstawowy cel istnienia rezerwatu. Jest nim zachowanie dobrze 

wykształconych, klimaksowych zbiorowisk grądowych, stanowiących środowisko życia dla 

wielu cennych gatunków. Nie uwzględnia on ochrony łęgów, jednak w związku ze 

stosunkowo niewielką ich powierzchnią oraz faktyczną ochroną w rezerwacie, zmiana zapisu 

nie jest konieczna. 

10.2. Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej (określenie potrzeb i 

uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej) 

Obecnie całość rezerwatu zakwalifikowana jest jako obszar ochrony czynnej. Zasadniczo stan 

rezerwatu oraz charakter występujących w nim siedlisk nie wymaga prowadzenia zabiegów 

ochrony czynnej na większych powierzchniach. Dopuszczalna zatem byłaby zmiana jego 

klasyfikacji na obszar ochrony ścisłe. Jednak w związku ze stosunkowo niedawnym 
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utworzeniem rezerwatu i koniecznością dalszej obserwacji jego długofalowej stabilności, 

uzasadnione jest również utrzymanie obecnej formy ochrony. Przemawia za nią również 

konieczność kontrolowania i zwalczania rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica. 

10.3. Określenie miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony  

Cały obszar rezerwatu powinien podlegać ochronie czynnej. 

10.4. Określenie priorytetów w zakresie wykonania zadań ochronnych 

Podstawowym zadaniem ochronnym powinno być usuwanie ekspansywnego rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria japonica oraz monitoring jego ekspansji na terenie rezerwatu. 

Należy również dokonywać cyklicznego monitoringu stanu siedlisk przyrodniczych w celu 

określenia, czy nie zachodzą w nich niekorzystne zmiany. 

10.5. Określenie sposobów szczegółowego planowania i wykonywania działań 

ochronnych  

Najważniejszymi działaniami ochronnymi są monitoring ekspansji rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria japonica oraz jego usuwanie w miejscach, gdzie został 

stwierdzony. Monitoring należy prowadzić raz w roku lub raz na dwa lata, na powierzchni 

około 3,5 ha, wzdłuż dróg leśnych 16d, 17c, dróg leśnych w pododdziałach 16f, 17a, b obrębu 

leśnego Osiek Grodkowski oraz w sąsiedztwie Nysy Kłodzkiej oraz Grodkowskiej Strugi. 

Aktualnie usuwanie rdestowca powinno dotyczyć około 0,1 ha we wschodniej części 

pododdziałów 16a, h, gdzie stwierdzono stanowiska tego gatunku. W przyszłości należy go 

usuwać  także w miejscach wskazanych w monitoringu jego ekspansji. Konieczne jest szybkie 

przeprowadzenie zabiegu usuwania tego gatunku, przed osiągnięciem przez niego większych 

rozmiarów. Należy wykopać całość rośliny z możliwie kompletnym systemem korzeniowym 

oraz usunąć ją poza teren i bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu. Po upływie 2-3 miesięcy lub 

w czerwcu następnego sezonu wegetacyjnego należy skontrolować miejsce wykonania 

zabiegu i w razie konieczności go powtórzyć. 
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10.6. Udostępnienie rezerwatu 

Proponuje się udostępnić rezerwat przyrody „Kokorycz”: 

 dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych – obszar przebiegającej przez 

rezerwat drogi asfaltowej (zgodnie z załącznikiem kartograficznym 5), wyłącznie dla 

ruchu pieszego i rowerowego; konieczne jest umieszczenie tablic zawierających 

podstawowe informacje o przedmiotach ochrony rezerwatu; rezerwat „Kokorycz” 

umożliwia zapoznanie się ze strukturą i fenologią naturalnego zbiorowiska leśnego (na 

uwagę zasługuje zwłaszcza aspekt wiosenny, możliwy do obserwacji od końca 

kwietnia do drugiej połowy maja) oraz jego związków ze środowiskiem 

nieożywionym (wody, gleby); pozwala również na zapoznanie się z wieloma 

gatunkami roślin i zwierząt, typowych dla lasów liściastych 

Na terenie rezerwatu nie wyznacza się obszarów: 

 do badań naukowych – w związku krótką historią rezerwatu, nie ma możliwości w 

perspektywie 20 lat określić sposobu udostępniania, tj. ustalenia warunków, przy 

spełnieniu których prowadzenie prac badawczych byłoby możliwe. Niniejszym 

możliwość zwolnienia z obowiązujących w rezerwacie zakazów, uzasadnionego 

prowadzeniem badań naukowych, pozostawia się do indywidualnego rozpatrzenia 

przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach postępowania 

zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej 

 do polowań i połowu ryb 

 do prowadzenia imprez sportowych 

 do prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej 

10.7. Zasady monitorowania skuteczności ochrony. 

Monitoring powinien obejmować kontrolę stanu populacji rdestowca ostrokończystego 

Reynoutria japonica na terenie rezerwatu oraz stanu siedlisk przyrodniczych w rezerwacie. 

Monitoring populacji rdestowca ostrokończystego powinien koncentrować się na obszarze 

jego obecnego występowania. Powinien również uwzględniać potencjalne szlaki migracji – 

drogi oraz brzegi Nysy Kłodzkiej i Grodkowskiej Strugi. Należy w związku z tym 
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skontrolować jego ewentualne występowanie na całej zachodniej (zwłaszcza w rejonie 

obecnego występowania) i północnej granicy rezerwatu oraz wzdłuż drogi asfaltowej. 

Obszary te zaznaczono na załączniku kartograficznym 6. Kontrola powinna być 

przeprowadzana corocznie lub co dwa lata, w okresie pełnego rozwoju tej rośliny. Optymalny 

jest okres od czerwca do połowy września. 

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

rodzaju, zakresu i lokalizacji. 

Tabela 14 Zakres i lokalizacja zadao ochronnych 

Rodzaj zadania Zakres Lokalizacja 

Usuwanie rdestowca 

ostrokończystego 

Reynoutria japonica 

Wykopywanie całych okazów i 

usuwanie ich poza obszar rezerwatu z 

kontrolą i ewentualnym powtórzeniem 

po 2-3 miesiącach lub w czerwcu 

następnego roku 

Wschodnia część 

pododdziałów 16a i h oraz 

miejsca wskazane w 

monitoringu ekspansji 

rdestowca 

Monitoring 

ekspansji rdestowca 

ostrokończystego 

Reynoutria japonica 

Kontrola potencjalnej obecności 

rdestowca co roku lub co dwa lata w 

okresie od czerwca do połowy września 

W pobliżu Nysy 

Kłodzkiej i Grodkowskiej 

Strugi oraz wzdłuż dróg  

Niekontrolowana 

penetracja obszaru 

rezerwatu 

1) Oznakowanie granic rezerwatu w 

terenie (na pniach drzew)  

2) Wykonanie uchylnych barierek 

drogowych lub szlabanu na drodze 

przebiegającej przez rezerwat 

1) Na południowej i 

zachodniej granicy 

rezerwatu (1,4 km) 

2) Przy wjeździe do 

rezerwatu od strony 

przysiółka Korea oraz 

przy wjeździe od strony 

zachodniej 
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12. Ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, dotyczące eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, uwzględniając w szczególności: 

Rezerwat przyrody „Kokorycz” znajduje się w zasięgu oddziaływania zapisów następujących 

aktów zagospodarowania przestrzennego: 

- planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – 

Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Kobiela 

(Uchwała Nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r.)  

- Strategii Rozwoju Gminy Grodków na lata 2007-2020 (Załącznik do uchwały nr 

XVII/184/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008 r.) 

- planu 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. Informacje dotyczące obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem 
 

13.1. Granice obszaru w części pokrywającej się z rezerwatem i mapa obszaru wraz z 

granicami rezerwatu  

Rezerwat w całości położony jest w obszarze Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej,  

w jego centralnej części. Część południowej granicy rezerwatu stanowi równocześnie granicę 

obszaru Natura 2000. Fragment obszaru, w którym leży rezerwat „Kokorycz” obejmuje całość 

kompleksu leśnego do którego należy rezerwat, a także wąski pas wzdłuż Nysy Kłodzkiej, 

łączący go z nieco mniejszym kompleksem leśnym położonym dalej na południe, w którym 

zlokalizowany jest rezerwat „Dębina”. Kompleks ten również jest częścią tego samego 

fragmentu obszaru Natura 2000.  Położenie rezerwatu na tle obszaru Natura 2000 zaznaczono 

na załączniku kartograficznym 1. 
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13.2. Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 stwierdzone w granicach rezerwatu 

Tabela 15 Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 stwierdzone w granicach rezerwatu 

Lp. Kod Nazwa % 

pokrycia 

Populacja Stopień 

reprezentatywności 

Ocena 

stanu 

zachowania 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

ogólna 

Opinia 

dot. 

wpisu 

polska łacińska osiadła lęgowa migrująca 

1. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

Tilio-

Carpinetum, 

Galio-

Carpinetum 

 27       A A C A   

2.  91E0 91E0 * Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae 

3,70    A A C A   
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13.3. Istniejące i projektowane plany, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategie i programy 

dotyczące obszaru lub mogące mieć na niego wpływ  

Tabela 16 Istniejące i projektowane plany, studia uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategie i programy dotyczące 
obszaru lub mogące mied na niego wpływ 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Uchwała Nr XLIV/455/10 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego niektórych 

miejscowości Gminy 

Grodków – Więcmierzyce, 

Kopice, Żelazna, Głębocko, 

Osiek Grodkowski, 

Gałązczyce, Kobiela 

Rada Miejska w Grodkowie; 

strategiczna ocena 

oddziaływania na 

środowisko nie została 

przeprowadzona 

brak 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum , 

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 

brak 
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Strategia Rozwoju Gminy 

Grodków na lata 2007--2020 

Rada Miejska w Grodkowie; 

strategiczna ocena 

oddziaływania na 

środowisko nie została 

przeprowadzona 

brak 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum, 

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 

brak 

Plan  zagospodarowania 

przestrzennego województwa  

opolskiego 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 

brak 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum,  

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion 

brak 
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glutinoso-incanae 

Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Tułowice na 

okres od 1 stycznia 2004 r. 

do 31 grudnia 2013 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Katowicach 

brak 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum ,  

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 

brak 
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13.4.  Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 stwierdzone w granicach rezerwatu  

Tabela 17 Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 stwierdzonych w granicach rezerwatu 

  Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska przyrodnicze Kod 

Natura 

Stanowisko* Parametr stanu Wskaźnik Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

9170 A Powierzchnia 

siedliska 

   XX FV U1   

A Struktura i 

funkcje 

Powierzchnia zajęta 

przez siedlisko na 

transekcie 

 XX FV 

A Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna fitocenoz 

 XX FV 
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A Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

 XX U1 

A Ekspansywne gatunki 

rodzime w runie 

 XX FV 

A Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

 XX FV 

A Wiek drzewostanu 

(udział starodrzewu) 

 XX FV 

A Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

 XX FV 

A Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 XX FV 

A Martwe drewno leżące 

lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości 

 XX U1 
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A Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 XX FV 

A Inne zniekształcenia 

antropogeniczne 

 XX U1 

A Perspektywy 

ochrony 

   XX FV 

91E0 * Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

91E0 B Powierzchnia 

siedliska 

   XX U1 U1   

B Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 

 XX U1 

B Gatunki 

dominujące 

 XX U1 

B Gatunki obce 

geograficznie 

w drzewostanie 

 XX FV 

B Inwazyjne 

gatunki obce 

w podszycie 

i runie 

 XX U1 

B Rodzime gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

 XX U1 
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B Martwe drewno  XX U1 

B Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

 XX U1 

B Naturalność 

koryta rzecznego 

(stosować tylko, 

jeżeli występowanie 

łęgu jest związane 

z ciekiem) 

 XX U2 

B Reżim wodny 

(w tym rytm 

zalewów, jeśli 

występują) 

 XX U1 

B Wiek 

drzewostanu 

 XX U1 

B Pionowa struktura 

roślinności 

 XX FV 

B Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

 XX U1 

B Zniszczenia runa 

i gleby związane 

z pozyskaniem 

drewna 

 XX FV 
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B Inne 

zniekształcenia 

 XX FV 

B Perspektywy 

ochrony 

   XX U1 
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W rezerwacie „Kokorycz” występuje jeden zwarty płat siedliska 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny  (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) w podtypie 

9170-1 grąd środkowoeuropejski. Przeprowadzono w nim jeden transekt, który wybrano tak, 

aby był reprezentatywny dla siedliska w całym rezerwacie. Na początku, w środku i na końcu 

transektu wykonano zdjęcia fitosocjologiczne, które zostały zamieszczone w tabeli 8,  

w podrozdziale 5.5.4. Analizę wyników przeprowadzonych w terenie monitoringów wraz  

z ocenami poszczególnych parametrów i wskaźników przedstawia natomiast poniższa tabela 

18. 

Tabela 18 Karta obserwacji grądu środkowoeuropejskiego Galio sylvatici-Carpinetum na 
stanowisku w rezerwacie „Kokorycz” 

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku 

Stanowisko – informacje podstawowe 

Kod i nazwa siedliska przyrodniczego 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  (Galio-

Carpinetum i Tilio-Carpinetum) 

podtyp 9170-1 grąd środkowoeuropejski 

Nazwa stanowiska Rezerwat „Kokorycz” 

Zbiorowiska roślinne Grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum betuli 

Opis stanowiska Transekt zlokalizowano w południowej części rezerwatu „Kokorycz”. 

Powierzchnia płatów siedliska 39,84 ha 

Zarządzający terenem Nadleśnictwo Tułowice 

Współrzędne geograficzne 1) 50°41’46.5’’N   17°30’00.9’’E 

2) 50°41’43.1’’N   17°30’00.3’’E 

3) 50°41’40.0’’N   17°29’59.6’’E 

Wymiary transektu 200x20 m  

Wysokość npm maksymalna:146 m n.p.m., minimalna: 147 m n.p.m. 

Nazwa obszaru N2000 PLH160014 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej 

Raport roczny – informacje podstawowe 

Data obserwacji 28.04.2013, 20.08.2013 
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Obserwator Kamil Kulpiński, Anna Tyc 

Inne wartości przyrodnicze Z siedliskiem sąsiaduje łęg wiązowo-jesionowy (91F0). W transekcie 

stwierdzono 1 gatunek rośliny objęty ochroną częściową – 

pierwiosnek wyniosły Primula elatior. 

Wykonywane działania ochronne Brak. 

Propozycje wprowadzenia działań 

ochronnych 

Brak. 

Uwagi dodatkowe W transekcie wyraźne ślady buchtowania dzików. 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku 

TRANSEKT 

Wskaźniki Wartość wskaźnika 
Ocena 

wskaźnika 

Powierzchnia siedliska Nie ulega zmianom. FV 

Specyficzna 

struktura i 

funkcja  

Powierzchnia zajęta 

przez siedlisko na 

transekcie 

100% FV 

U1 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna 

fitocenoz* 

Warstwa A: dąb szypułkowy Quercus robur 40%, 

lipa drobnolistna Tilia cordata 35%, grab zwyczajny 

Carpinus betulus 5%, klon jawor Acer 

pseudoplatanus 15% 

Warstwa B: czeremcha zwyczajna Padus avium 5%, 

klon jawor Acer pseudoplatanus 5%, dziki bez 

czarny Sambucus nigra 5% 

Warstwa C (poza dominującymi): zawilec gajowy 

Anemone nemorosa <1% i żółty A. ranunculoides 

<1%, kłosownica leśna Brachypodium sylvaticum 

<1%, trzmielina zwyczajna Euonymus europaea 

<1%, jesion wyniosły Fraxinus excelsior <1%, 

ziarnopłon wiosenny Ficaria verna 5%, prosownica 

rozpierzchła Milium effusum <1%, kokoryczka 

wielokwiatowa Polygonatum multiflorum <1%, 

miodunka ćma Pulmonaria obscura <1% 

Gatunki dominujące w runie: 

a) kwiecień – czosnek niedźwiedzi Allium ursinum 

65%, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis 10%, 

kokorycz pusta Corydalis cava 15%, gajowiec żółty 

FV 
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Galeobdolon luteum 20%,  

b) sierpień – gajowiec żółty Galeobdolon luteum 

80%, podagrycznik pospolity Aegopodium 

podagraria 20%, miejscami pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 5% 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie* 

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora – 

miejscami liczny, nie przekracza jednak 2% pokrycia 

w transekcie 

U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime w runie* 

Brak. FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

Struktura wiekowa i przestrzenna zróżnicowana; 

drzewostan zwarty, jednak miejscami występują luki. 

FV 

Wiek drzewostanu 

(udział starodrzewu) 

Występuje powyżej 10% drzew w wieku >100 lat FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Odpowiednie. Nalot dębowy i siewki graba oraz 

podrost jaworowy i lipowy. 

FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie* 

Brak. FV 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości* 

5 szt./ha – w transekcie stwierdzono 2 leżące kłody o 

wymaganych wymiarach 

U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane 

z pozyskaniem drewna 

Brak. FV 

Inne zniekształcenia 

antropogeniczne 

Pojedyncze śmieci – butelki, słoiki. U1 
 

Perspektywy ochrony Dobre – stanowisko znajduje się w rezerwacie 

przyrody 
FV 

Ocena ogólna Powierzchnia siedliska o różnym 

stanie zachowania na stanowisku 

FV 60% 

U1 U1 40% 

U2 0% 

* wskaźniki kardynalne 
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We wschodniej części rezerwatu występuje fragmentarycznie zachowane priorytetowe 

siedlisko 91E0 * Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) w podtypie *91E0-1 łęg 

wierzbowy Salicetum albae wraz z wiklinami nadrzecznymi Salicetum triandro-viminalis. 

Jego płat na terenie rezerwatu jest bardzo wąski i zajmuje niewielką powierzchnię.  

W związku z tym nie przeprowadzono w nim monitoringu na transekcie (stąd brak karty 

obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku dla tego siedliska). Wykonano w nim 

jednak 1 zdjęcie fitosocjologiczne, zamieszczone w tabeli 10 w podrozdziale 5.5.4.,  

oraz oceniono wszystkie parametry i wskaźniki (zamieszczone w Tab. 17). 

13.5. Ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia 

właściwego stanu przedmiotów ochrony  

Tabela 19 Istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu 
przedmiotów ochrony 

L.p. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

d588 G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie – 

niekontrolowana penetracja 

obszaru rezerwatu – 

wydeptywanie ścieżek 

 

2. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

 d588 I01 – zaburzenie 

charakterystycznej 

kombinacji florystycznej w 

wyniku obecności obcych 

gatunków  inwazyjnych – 

niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora, nawłoć 

późna Solidago gigantea (gł. 

w lukach), rdestowiec 

ostrokończysty Reynoutria 

japonica (wschodnia części 

rezerwatu) 

  

3. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

d588  B02.02. – rębnia zupełna w 

bezpośrednim sąsiedztwie z 

rezerwatem, odsłanianie ściany 

lasu, może skutkować większą 

liczbą wywrotów na terenie 

rezerwatu 

7. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

d588  J02.03 – ponowna regulacja 

Nysy Kłodzkiej służąca ochronie 

przeciwpowodziowej – 

zaburzenie stosunków wodnych 
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8. 91E0 * Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

5bc3 G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie – 

niekontrolowana penetracja 

obszaru rezerwatu – 

wydeptywanie ścieżek 

 

9. 91E0 * Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

5bc3 I01 – inwazyjne gatunki 

obce; zaburzenie 

charakterystycznej 

kombinacji florystycznej 

niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora i 

nawłoć późna Solidago 

gigantea; wypierają rodzime 

gatunki, nawłoć występuje 

głównie w lukach 

 

10. 91E0 * Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

5bc3  I01 – inwazyjne gatunki obce – 

pojawienie się rdestowca 

ostrokończystego Reynoutria 

japonica – zaburzenie 

charakterystycznej kombinacji 

florystycznej 

11. 91E0 * Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

 5bc3  J02.03 – ponowna  regulacja 

Nysy Kłodzkiej służąca ochronie 

przeciwpowodziowej – 

zaburzenie stosunków wodnych 

 

13.6. Cele działań ochronnych w obszarze, umożliwiające monitoring i weryfikację ich 

osiągnięcia, z uwzględnieniem: 

Tabela 20 Cele działao ochronnych 

Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 

Cele działań 

ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

d588 U1 Utrzymanie 

obecnego 

stanu ochrony 

Realny termin 

osiągnięcia stanu FV 

jest na chwilę obecną 
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(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

niemożliwy do 

oszacowania  

 

Celem zaplanowanych zadań jest utrzymanie siedliska będącego przedmiotem ochrony w 

obszarze Natura 2000 w obecnym stanie ochrony. Stan ten jest obecnie stosunkowo dobry,  

a wiedza na temat siedliska jest wystarczająca. Brak jest działań ochronnych, które mogłyby 

spowodować poprawę oceny stanu ochrony przedmiotu ochrony, konieczne jest jednak 

monitorowanie jego stanu dla zanotowania potencjalnych nowych zagrożeń i szybkiego na nie 

reagowania, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu. Wskaźnik „martwe drewno”, będący 

wskaźnikiem kardynalnym, w dłuższej perspektywie czasowej, na skutek naturalnych 

procesów przebiegających w rezerwacie, samoistnie winien osiągnąć stan właściwy. 

W związku z marginalnym znaczeniem obszaru rezerwatu „Kokorycz” dla ochrony siedliska 

91E0 oraz brakiem możliwości zaproponowania skutecznych sposobów ochrony tego 

siedliska w skali rezerwatu, nie uwzględniono go w celach działań ochronnych.  
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13.7. Działania ochronne (wynikające z ustalonych celów działań ochronnych), ze szczególnym uwzględnieniem: 

Tabela 21 Działania ochronne 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

Termin wykonania 

 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

d588 

A1 Usuwanie rdestowca 

ostrokończystego 

Reynoutria japonica 

wykopywanie całych 

okazów i usuwanie ich 

poza obszar rezerwatu 

Wschodnia część 

pododdz. 16a, h 

(aktualnie istniejące 

stanowiska) oraz 

miejsca stwierdzone w 

zadaniu C1 

Natychmiast po stwierdzeniu 

obecności rdestowca, 

ewentualnie powtórzyć po 2-3 

miesiącach lub w czerwcu 

następnego roku; zabiegi 

należy powtarzać aż do 

momentu całkowitego 

usunięcia stanowiska 

rdestowca 

RDOŚ, LP 

91E0 * Łęgi 

wierzbowe, 

A1 Usuwanie rdestowca 

ostrokończystego 

wykopywanie całych 

okazów i usuwanie ich 

Miejsca stwierdzone w Natychmiast po stwierdzeniu 

obecności rdestowca, 

RDOŚ, LP 
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topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe)5bc3 

Reynoutria japonica poza obszar rezerwatu zadaniu C1 ewentualnie powtórzyć po 2-3 

miesiącach lub w czerwcu 

następnego roku; zabiegi 

należy powtarzać aż do 

momentu całkowitego 

usunięcia stanowiska 

rdestowca 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

d588 

Nr Monitoring stanu siedlisk oraz monitoring realizacji celów działań ochronnych  

C1 Monitoring 

ekspansji 

rdestowca 

ostrokończystego 

Reynoutria 

japonica 

Kontrola obecności 

rdestowca ostrokończystego 

na terenie rezerwatu  

Obszary w sąsiedztwie 

dróg i cieków 

Corocznie lub co drugi rok, 

jednorazowo w terminie od 

czerwca do połowy września 

RDOŚ 

C2 Monitoring stanu 

siedliska 

Kontrola stanu siedliska 

zgodna z metodyką GIOŚ  

Lokalizacje, na których 

przeprowadzono 

monitoring na potrzeby 

niniejszego 

opracowania 

Co 5-6 lat; wskazana 

dwukrotna kontrola w 

sezonie, od końca kwietnia 

do połowy maja oraz w 

lipcu-sierpniu 

RDOŚ 

91E0 * Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

C1 Monitoring 

ekspansji 

rdestowca 

ostrokończystego 

Reynoutria 

japonica 

Kontrola obecności 

rdestowca ostrokończystego 

na terenie rezerwatu  

Obszary w sąsiedztwie 

Nysy Kłodzkiej i Strugi 

Grodkowskiej na 

powierzchni ok. 0,97 ha – 

skrajnie wschodnie części 

pododdziałów16a, f, g, 

Corocznie lub co drugi rok, 

jednorazowo w terminie od 

czerwca do połowy września 

RDOŚ 
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Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe)5bc3 

17a 
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Usuwanie rdestowca ostrokończystego ma na celu ograniczenie jego ekspansji lub całkowite 

usunięcie tego gatunku obcego z terenu rezerwatu. Jest to element strategii mającej na celu 

utrzymanie przedmiotu ochrony w stanie nie gorszym niż obecnie. Aktualny stan populacji 

rdestowca ostrokończystego nie ma dużego negatywnego wpływu na ocenę stanu ochrony 

przedmiotu ochrony obszaru. Jednak w związku z jego tendencją do ekspansji, stanowi on 

potencjalnie duże zagrożenie. Zatem w celu utrzymania obecnego stanu ochrony konieczne 

jest prowadzenie działań ochronnych mających na celu ograniczenie przyszłego wpływu tego 

gatunku na przedmiot ochrony. Jego elementem jest zarówno usuwanie obecnie istniejących 

osobników, jak i monitoring pojawiania się ich na nowych stanowiskach. Bardzo ważną rolę 

w strategii zachowania przedmiotu ochrony w stanie nie gorszym niż obecnie odgrywają 

również regularne kontrole stanu siedliska 9170 na terenie rezerwatu – pozwoli to na szybkie 

zarejestrowanie niekorzystnych zmian i sprawne reagowanie na nie.  

Monitoring siedlisk przyrodniczych powinien być prowadzony zgodnie z metodyką GIOŚ. 

Metodyka dla grądu środkowoeuropejskiego (9170) jest obecnie przygotowywana i ukaże się 

drukiem w późniejszym terminie. Standardowo monitoring na stanowisku należy prowadzić 

co 3 lata, a maksymalnie co 5-6 lat. W związku ze względnie stabilnymi warunkami na 

terenie rezerwatu oraz faktem jego ochrony, częstotliwość co 5-6 lat wydaje się 

wystarczająca. Optymalnym terminem przeprowadzenia monitoringu dla grądu 

środkowoeuropejskiego (9170) na terenie rezerwatu „Kokorycz”, uwzględniającym fenologię 

występujących tu gatunków roślin, jest okres od końca kwietnia do połowy maja.  

W późniejszym terminie nie będzie możliwe zanotowanie części gatunków 

wczesnowiosennych. Potrzebne jest również powtórzenie kontroli w tym samym roku w lipcu 

lub sierpniu dla oceny letniego aspektu, w tym w pełni rozwiniętego ulistnienia drzew.  

W metodyce dla tego siedliska podaje się również opcję kontroli jednorazowej, z optimum w 

czerwcu. Jednak specyfika siedliska na terenie rezerwatu nie pozwoli wtedy na ich właściwą 

ocenę.  

Autorzy proponują powtórzenie monitoringu w miejscu, w którym został przeprowadzony na 

potrzeby niniejszego opracowania, co pozwoli na łatwiejsze uchwycenie rzeczywistych 

przemian zachodzących w siedlisku. Współrzędne geograficzne zawiera odpowiednia tabela 
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zdjęć fitosocjologicznych (Tab. 8), natomiast tabela 18 zawiera szczegółowy opis stanowiska, 

wraz z ocenami parametrów i wskaźników.  

Dla siedliska 91E0 nie określono działań dotyczących monitoringu stanu siedliska, ponieważ 

jego płat na terenie rezerwatu jest bardzo wąski i zajmuje niewielką powierzchnię.  

13.8. Wskazania do zmian zapisów w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego, których realizacja spowoduje lub stworzy ryzyko znacząco negatywnego 

oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000  

Zapisy dokumentów planistycznych, obejmujących obszar Natura 2000 „Opolska Dolina 

Nysy Kłodzkiej”, wymienionych w podrozdziale 13.3., nie stanowią źródła zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych dla tego obszaru, stąd nie zachodzi potrzeba wskazywania 

zmian do ww. dokumentów. 

13.9. Ocena potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru oraz 

określenie terminu jego sporządzenia  

Stan ochrony siedlisk, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 „Opolska Dolina 

Nysy Kłodzkiej”, został rozpoznany w stopniu wystarczającym do zaplanowania działań 

ochronnych. Dlatego też nie zachodzi potrzeba sporządzenia planu ochrony dla ww. obszaru. 

14. Ocena przewidywanych skutków planu 

14.1. Zagrożenia realizacji planu 

Zagrożeniem realizacji planu jest brak środków finansowych na przewidziane planem 

działania. 

14.2. Ocena wpływu realizacji planu na środowisko przyrodnicze rezerwatu 

Realizacja ustaleń planu przyczyni się do zachowania środowiska przyrodniczego w obecnej 

formie. Pozytywnie wpłynie także na rozwój biocenoz na terenie rezerwatu. 
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14.3. Ocena wpływu realizacji planu na tereny sąsiednie 

Nie przewiduje się wystąpienia wpływu realizacji planu na terenach sąsiednich. 

14.4. Oszacowanie kosztów planu; możliwe źródła finansowania działań ochronnych 

Realizacja działań ochronnych na terenie objętym planem w ciągu najbliższych lat może 

kosztować  około pięćedziesięciu tysięcy złotych. W przypadku stwierdzenia dużej liczby 

nowych stanowisk rdestowca ostrokończystego, koszt może wzrosnąć do około stu tysięcy 

złotych. Możliwe źródła finansowania działań ochronnych: 

- budżet Państwa – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

- PGL Lasy Państwowe 

- fundusze celowe UE 

- WFOŚiGW i NFOŚiGW 
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15. Załączniki kartograficzne 

Załącznik kartograficzny 1. Położenie rezerwatu przyrody na tle granic administracyjnych; 

mapa obszaru Natura 2000 wraz z granicami rezerwatu (podkład kartograficzny: mapa 

topograficzna). 

Załącznik kartograficzny 2. Sieć hydrograficzna i granice zlewni;  typy gleb; typy 

ekosystemów; drzewostany według głównych gatunków drzew; korytarze ekologiczne 

(podkład topograficzny: ortofotomapa, 2009 r.). 

Załącznik kartograficzny 3. Roślinność potencjalna i roślinność rzeczywista; siedliska 

przyrodnicze;  przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, w granicach rezerwatu (podkład 

topograficzny: ortofotomapa, 2009 r.). 

Załącznik kartograficzny 4. Typy siedliskowe lasu (podkład topograficzny: ortofotomapa, 

2009 r.). 

Załącznik kartograficzny 5. Stanowiska i siedliska roślin objętych ochroną gatunkową oraz 

zagrożonych wyginięciem i rzadko występujących  (podkład topograficzny: ortofotomapa, 

2009 r.). 

Załącznik kartograficzny 6. Stanowiska i siedliska roślin objętych ochroną gatunkową oraz 

zagrożonych wyginięciem i rzadko występujących  (podkład topograficzny: ortofotomapa, 

2009 r.) 

Załącznik kartograficzny 7. Grunty według form własności; użytkowanie gruntów; cenne 

gatunki zwierząt (podkład topograficzny: ortofotomapa, 2009 r.). 

Załącznik kartograficzny 8. Obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową; obszary i 

miejsca udostępniane dla celów określonych w pkt 10.6.; infrastruktura techniczna, 

turystyczna i edukacyjna; wartości kulturowe  (podkład: ortofotomapa, 2009 r.). 

Załącznik kartograficzny 9. Obszary zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz 

zaplanowane sposoby ich eliminacji lub ograniczania; obszary projektowanych sposobów 

ochrony, w tym zabiegów ochronnych; obszary zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia 

właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, w granicach rezerwatu; 
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obszary działań ochronnych zaplanowanych dla ochrony przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000, w granicach rezerwatu (podkład topograficzny: ortofotomapa, 2009 r.) 
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