
        

 

 

   

Projekt Planu Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 

 

PLH020068 MUSZKOWICKI LAS BUKOWY 

 

Położenie 

Obszar - zajmujący według SDF powierzchnię 206,4 ha - położony jest  w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar położony jest w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, 

gminie Ciepłowody. 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (według Kondrackiego), obszar 

położony jest w Prowincji: Masyw Czeski, Podprowincji: Sudety z Przedgórzem Sudeckim, 

Makroregionie: Przedgórze Sudeckie i Mezorejonie: Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie,  

w dolinie Zamecznego Potoku i otaczających do wzniesień, w odległości 4 km za zachód od 

Henrykowa. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (według Tramplera i in.) obszar należy do Krainy: 

Śląskiej (V), Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego (V.3). 

Według jednostek podziału geobotanicznego, charakteryzującego zespoły roślinności 

potencjalnej (według Matuszkiewicza) las należy do Państwa: Holarktyka, Obszaru: 

Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, Prowincji: Środkowoeuropejskiej Niżowo-

Wyżynnej, Działu: Bałtyckiego (A.), Poddział Pas Kotlin Podgórskich (A3), Krainy: Kotlina 

Śląska), Okręg Przedgórza Sudeckiego. 

 

Geologia i gleby 

Obszar leży w granicach wschodniej części dużej jednostki geologicznej, zw. blokiem 

przedsudeckim. Na podłożu zbudowanym ze skał metamorficznych, które stanowią 

paleozoiczne łupki łyszczykowe, paragnejsy i fyllity, zalegają utwory pochodzenia 

trzeciorzędowgo, tj. grube pokrywy zwietrzelinowe (głownie iły). Na przeważającym obszarze 

skały te są jednak przykryte młodszymi utworami pochodzenia lodowcowego, dokumentującymi 

trzykrotną obecność lądolodu skandynawskiego, po którego ustąpieniu zaczęła się kształtować 

dzisiejsza rzeźba doliny Odry i Nysy Kłodzkiej. Pokrywy utworów pyłowych stanowią lessy 

eoliczne i utwory lessopodobne. 

Dzisiejsza rzeźba terenu ma charakter poligeniczny i uwarunkowana jest zarówno litologią jak i 

tektoniką, dzięki czemu obszar Wzgórz Niemczańskich jest intensywnie urzeźbiony. 

 

Klimat 

Klimat Wzgórz Niemczańskich i Strzelińskich nie różni się zasadniczo od klimatu pozostałych 

części Przedgórza Sudeckiego. Decydujący wpływ ma tu zachodnia cyrkulacja atmosferyczna i 

napływające  z tego kierunku  polarne masy powietrza pochodzenia oceanicznego. Dominują 

układy niżowe (w szczególności w okresie zimowym) związane z dużym zachmurzeniem i 

opadami atmosferycznymi, częste są jednak zmiany pogody wynikające z przemieszczania się 

układów barycznych. Z bliskiego sąsiedztwa Sudetów jako bariery górskiej wynika silne 

oddziaływanie wiatrów fenowych. Najmniejsze zachmurzenie występuje w sierpniu, największe 

w listopadzie i grudniu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,8°C. Średnie suma 

rocznych opadów wynoszą 600-700 mm – z maksimum opadów przypadającym na lato. Okres 
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wegetacyjny jest u stosunkowo długi i trwa ok. 220 dni, natomiast ilość dni z potencjalną 

pokrywą śnieżną to co najmniej 50 dni, która jest tu jednak nietrwała a zimy bywają prawie 

bezśnieżne. 

 

Wody powierzchniowe 

Cały obszar leży w lewobrzeżnej części dorzecza Odry, w zlewni jej dopływu Oławy. Przez 

Obszar przepływa Zameczny Potok i Złotnik, których doliny mają równoleżnikowy przebieg.  

W granicach obszaru nie występują powierzchnie wód stojących, jedynie przy granicy obszaru 

zlokalizowane są stawy rybackie. W obrębie obszaru w kilku miejscach wypływają, bardzo 

rzadkie w Sudetach, wody bogate w węglan wapnia odkładające trawertyny. 

 

Istniejące formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” 

rezerwat przyrody „Muszkowicki Las Bukowy” 

 

Przedmioty ochrony obszaru 

W granicach obszaru wyróżniono 4 rodzaje siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej, pokrywające wg SDF prawie cały obszar. Największą powierzchnię (ok. 77,4 %) 

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

Carpinetum) z masowo występującą tu śnieżyczką przebiśniegiem Galanthus nivalis 

zachowane w ogólnym stanie z oceną B. Mniejsze powierzchnie (ok. 7 %) stanowią siedliska: 

9110 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) oraz *91E0 podgórskie łęgi jesionowe z dużą 

populacją śnieżycy wiosennej Leucoium vernum. Cennym siedliskiem jest zajmujące niewielkie 

powierzchnię siedlisko 7220 źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati. 

Przedmioty ochrony obszaru stanowią również 4 gatunki zwierząt wymienione w załączniku II 

ww. Dyrektywy, takie jak nietoperze: 1308 mopek Barbastella barbastellus i 1323 nocek 

Bechsteina Myotis bechsteinii oraz bezkręgowce: 1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita i 

1052 przeplatka maturna Hypodryas maturna. 

Ponadto obszarze znajdują się stanowiska innych, rzadkich i chronionych gatunków roślin i 

zwierząt nie stanowiących przedmioty ochrony obszaru, jak np. obrazki plamiste Arum 

maculatum i mięczaki. 

 

Zagrożenia 

Obszar stanowi fragment większego kompleksu leśnego Lasu Bukowego, który przedziela 

droga powiatowa nr 3172D, wzdłuż której wkraczać mogą rośliny inwazyjne. 

Fragment obszaru objęty ochroną jako rezerwat przyrody jest wyłączony z prowadzenia 

gospodarki leśnej, natomiast w pozostałej części obszaru gospodarka leśna niedopasowana do 

wymagań ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk zwierząt stanowić może potencjalne 

zagrożenie dla przedmiotów ochrony Obszaru. 

Funkcjonujące od wielu lat ujęcie wody – zlokalizowane na stoku zbocza, przyczynia się 

drenowania wód podziemnych, a przez to również do odwodnienia terenu i pogorszenia stanu 

siedlisk leśnych i nieleśnych. 

Las jest również obiektem turystyki rekreacyjnej i spacerowej pieszo-rowerowej. Do granicy 

Lasu możliwy jest także wjazd samochodem. 



        

 

 

   

Projekt Planu Zadań Ochronnych 
Projekt planu zadań ochronnych dla Obszaru Mającego znaczenie dla Wspólnoty sporządzony 
zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. W trakcie 
przygotowywania projektu planu ustalony zostanie teren objęty projektem oraz przedmioty 
ochrony obszaru, sformułowane zostaną założenia do sporządzenia projektu planu, informacja 
o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych podana zostanie 
do publicznej wiadomości, zidentyfikowane zostaną zainteresowane osoby i podmioty 
prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 
ochrony wyznaczono obszar. Podjęte prace doprowadzą do stworzenia projektu planu, który 
zostanie uzgodniony zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody.  
Zgodnie powyższym rozporządzeniem prace związane ze sporządzaniem projektu planu zadań 
ochronnych obejmują:  

 opisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej,  

 zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach 
ochrony,  

 ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,  

 ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego 
stanu przedmiotów ochrony,  

 ustalenie celów działań ochronnych,  

 ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów,  

 ustalenie koniecznych zmian w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,  

 sporządzenie dokumentacji projektu planu w formie elektronicznej, opracowanej w 
formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, baz 
danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych. 
 

 


