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Jest najczêœciej wystêpuj¹cym
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ciep³ych i nas³onecznionych.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie"
Ulotka promocyjna wykonana w ramach operacji „Walory przyrodnicze Gminy Nysa” wspó³finansowanej ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania
413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy
w ramach dzia³añ Osi 3 ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Obszar Chronionego Krajobrazu

9170 Gr¹d œrodkowoeuropejski (Galio-Carpinetum)
jest to wielogatunkowy las, którego drzewostan tworz¹
grab pospolity, d¹b szypu³kowy oraz lipa drobnolistna,
a jako domieszka tak¿e klon zwyczajny oraz buk zwyczajny. W miejscach wilgotniejszych liczniej pojawiaæ siê
mog¹ tak¿e wi¹zy: polny i szypu³kowy, olcha czarna oraz
jesion. Warstwa krzewów budowana jest g³ównie przez
leszczynê, g³ogi, trzmielinê pospolit¹ oraz podrost drzew.
Runo jest bogate w gatunki ¿yznych lasów liœciastych.
Tworz¹ je gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec ¿ó³ty,
prosownica rozpierzch³a, kopytnik pospolity, wiechlina
gajowa, kokoryczka wielokwiatowa, podagrycznik pospolity i inne.
Gr¹dy s¹ najpospolitszym typem lasu na polskim
ni¿u. W górach wystêpuj¹ rzadziej, ustêpuj¹c miejsca
g³ównie lasom bukowym. Wystêpuj¹ na glebach ¿yznych
i œwie¿ych. Wiêkszoœæ ich pierwotnego area³u dzisiaj
zajmuj¹ u¿ytki zielone.

Nocek rudy

Podkowiec ma³y

Obszar Natura 2000
Forty Nyskie PLH 160001
Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Forty Nyskie PLH160001
znajduje siê w woj. opolskim, w powiecie nyskim, w gminie
Nysa i zajmuje powierzchniê 55,4 ha. Przedmiotami ochrony
na terenie obszaru Forty Nyskie, s¹ nastêpuj¹ce siedliska
i gatunki zwierz¹t:
- 9170 Gr¹d œrodkowoeuropejski i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
- 1308 Mopek (Barbastella barbastellus),
- 1321 Nocek orzêsiony (Myotis emarginatus).
Na terenie obszaru wystêpuj¹ równie¿ trzy inne gatunki
ssaków z Za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
(Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, Myotis
myotis) oraz trzy gatunki ptaków z Za³¹cznika I Dyrektywy
Rady 79/409/EWG (Picus canus, Dryocopus martius,
Dendrocopos medius). Obszar podziemi fortów, z wyj¹tkiem
chodników kontrminowych, jest wych³odzony i stosunkowo
przewiewny, wskutek tego licznie zimuj¹ tu tylko gatunki
zimnolubne, jak mopek Barbastella barbastellus.
Wed³ug publikowanych danych Forty Nyskie stanowi¹
miejsce zimowania 12 gatunków nietoperzy, wystêpuj¹cych
w liczbie co najmniej 215 osobników.
Forty Nyskie stanowi¹ Obszar Natura 2000 g³ównie ze
wzglêdu na populacjê zimuj¹cych tam nietoperzy. Miejscem
ich przebywania s¹ fortyfikacje, które powsta³y
w XVIII w. i by³y nastêpnie modernizowane a¿ do wieku XIX.
Po tym, jak uznano je za wojskowo nieprzydatne na
prze³omie XIX i XX w, teren fortów zacz¹³ w naturalny
sposób zarastaæ, czego rezultatem jest samorzutnie
powsta³y drzewostan gr¹dowy w wieku do 100 lat, stanowi¹cy równie¿ przedmiot ochrony.
Dominuj¹cym typem u¿ytkowania gruntów jest typ leœnoparkowy. Obszar ostoi porasta zadrzewienie o charakterze
parkowym na siedlisku lasu gr¹dowego zajmuj¹cego 70%
powierzchni Obszaru. Wystêpuje tu kilka gatunków roœlin
podlegaj¹cych ochronie prawnej lub uznanych za zagro¿one
w skali regionalnej. Obszar nie styka siê bezpoœrednio
z innymi obszarami zwartych drzewostanów, jednak
z po³udnia i zachodu poprzez zadrzewienia (zieleñ miejsk¹)
ma stycznoœæ z rzek¹ Nys¹ K³odzk¹ oraz ze zbiornikiem
retencyjnym (Zbiornik Wodny Nysa).
Obszar obejmuje nie tylko same obiekty fortyfikacyjne
z zimuj¹cymi nietoperzami (Fort Prusy i Obwa³owania
Jerozolimskie Zewnêtrzne), ale równie¿ teren otaczaj¹cego
je lasu, który potencjalnie jest miejscem letniego wystêpowania nietoperzy.

