
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażany” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażany”, położonego na terenie gminy 

Kluczbork, zwanego dalej „rezerwatem”. 

§ 2.1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 

jedynego w województwie opolskim naturalnego drzewostanu sosnowego, położonego na wydmach, z obfitym 

stanowiskiem jałowca. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) ekspansja inwazyjnych gatunków roślin w granicach rezerwatu; 

2) umiarkowanie dobry stan populacji jałowca pospolitego stanowiącego przedmiot ochrony. 

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

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. 

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

i lokalizacji tych działań, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.  

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

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu 

Alicja Majewska 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących zagrożeń 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. Zagrożenia 
Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożenia  

oraz jego skutków 

Istniejące wewnętrzne: 

1. 
Pogarszanie się warunków 
rozwoju jałowca pospolitego 
Juniperus communis 

Stopniowe usuwanie drewnianych ogrodzeń wokół 
stanowisk jałowca. 

Istniejące wewnętrzne i zewnętrzne: 

2. Ekspansja dębu czerwonego 
Quercus rubra 

Ograniczenie ekspansji obcego gatunku. 

3. Ekspansja czeremchy 
amerykańskiej Padus serotina 

Ograniczenie ekspansji obcego gatunku. 

4.  Ekspansja robinii akacjowej 
Robinia pseudacacia 

Ograniczenie ekspansji obcego gatunku. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

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

tych działań 

Lp. 
Rodzaj działań 

ochronnych 
Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań ochronnych 

1. 

Zapewnienie 

korzystnych 

warunków rozwoju 

jałowca pospolitego 

Juniperus communis 

1. Usunięcie 4 uszkodzonych 

drewnianych ogrodzeń stanowisk 

jałowca; jednorazowo, w okresie 

obowiązywania planu, po zakończeniu 

okresu wegetacyjnego. 

 

2. Systematyczny (raz na 2 lata) 

przegląd stanu technicznego pozostałych 

6 ogrodzeń stanowisk jałowca;                   

w przypadku stwierdzenia złego stanu 

technicznego, rozebranie ogrodzeń.  

 

3. Monitorowanie stanu populacji 

jałowca; raz na 2 lata. 

W oddziałach leśnych
1)

: 

02-11-2-07-24-b 

02-11-2-07-26-a 

02-11-2-07-26-b 

 

2. 

Ograniczenie 

ekspansji dębu 

czerwonego 

Quercus rubra 

1. Usuwanie dużych okazów i podrostu 

dębu czerwonego z wykorzystaniem 

najbardziej efektywnych znanych 

metod, w okresie obowiązywania planu, 

w terminie i z częstotliwością 

dostosowaną do wybranej metody;           

w razie potrzeby powtarzanie zabiegu            

w kolejnych latach.  

 

2. Monitorowanie ekspansji dębu 

czerwonego w rezerwacie,                              

z częstotliwością 1 raz na 2 lata,                   

w okresie czerwiec - wrzesień. 

Teren całego rezerwatu – oddziały 

leśne
1)

 : 

02-11-2-07-24-b 

02-11-2-07-26-a 

02-11-2-07-26-b 
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3. 

Ograniczenie 

ekspansji 

czeremchy 

amerykańskiej 

Padus serotina 

1. Usuwanie czeremchy amerykańskiej       

z wykorzystaniem najbardziej 

efektywnych znanych metod, w okresie 

obowiązywania planu, w terminie               

i z częstotliwością dostosowaną do 

wybranej metody; w razie potrzeby 

powtarzanie zabiegu w kolejnych latach.  

 

2. Monitorowanie ekspansji czeremchy 

amerykańskiej w rezerwacie,                    

z częstotliwością 1 raz na 2 lata,              

w okresie czerwiec - wrzesień. 

Teren całego rezerwatu – oddziały 

leśne
1)

: 

02-11-2-07-24-b 

02-11-2-07-26-a 

02-11-2-07-26-b 

4.  

Ograniczenie 

ekspansji robinii 

akacjowej Robinia 

pseudacacia 

1. Usuwanie robinii akacjowej                   

z wykorzystaniem najbardziej 

efektywnych znanych metod, w okresie 

obowiązywania planu, w terminie                 

i z częstotliwością dostosowaną do 

wybranej metody; w razie potrzeby 

powtarzanie zabiegu w kolejnych latach.  

 

2. Monitorowanie ekspansji robinii 

akacjowej w rezerwacie                          

z częstotliwością 1 raz na 2 lata,                    

w okresie czerwiec - wrzesień. 

W oddziale leśnym
1)

: 

02-11-2-07-24-b 

 

1) Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kluczbork na okres od 1 stycznia 2009 

r. do 31 grudnia 2018 r. 
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