
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lesisko” 

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 „Lesisko”, położonego na terenie gminy 

Zdzieszowice, zwanego dalej „rezerwatem”. 

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

zbiorowisk buczyn o charakterze zbliżonym do naturalnego. 

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

1) położenie rezerwatu na obszarze wykorzystywanym do celów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych  

i kultu religijnego; 

2) niezgodność składu gatunkowego fragmentu drzewostanu z siedliskiem buczyn; 

3) obecność obcych gatunków roślin w granicach rezerwatu; 

4) położenie rezerwatu w granicach Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty Góra Św. Anny – kod 

obszaru PLH160002, zwanego dalej obszarem Natura 2000. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

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

§ 4. Na terenie rezerwatu wskazuje się obszary ochrony czynnej i ścisłej.  

2. Ochroną czynną obejmuje się obszar rezerwatu oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 

Strzelce Opolskie na lata 2012-2021 jako oddział 59a obrębu leśnego Zdzieszowice o powierzchni 0,91 ha. 

3. Pozostałą część obszaru rezerwatu obejmuje się ochroną ścisłą. 

§ 5. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej i 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 i potencjalnych 

zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. Zagrożenia 
Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożenia  

oraz jego skutków 

Istniejące wewnętrzne: 

1. 
Wypadanie buka w odnawianym 

fragmencie drzewostanu  

Uzupełnianie i pielęgnowanie odnowień, dbałość              

o stan techniczny ogrodzenia 

Istniejące zewnętrzne: 

2. Niekontrolowana antropopresja 
Zabezpieczenie terenu rezerwatu przed wjazdem 

pojazdów mechanicznych 

Potencjalne zewnętrzne i wewnętrzne: 

3. Ekspansja obcych gatunków roślin 
Monitorowanie stopnia ekspansji obcych gatunków 

roślin 
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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 obszarach ochrony ścisłej i czynnej z podaniem rodzaju, zakresu              

i lokalizacji tych działań 

Lp. 
Rodzaj działań 

ochronnych 
Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań ochronnych 

1. 

Wyprowadzenie 

drzewostanu 

zgodnego z 

siedliskiem  

1. Dosadzenie w miejsca wypadów,               

w okresie pierwszych pięciu lat 

obowiązywania planu, sadzonek buka 

oraz rodzimych gatunków drzew, lepiej 

niż buk znoszących duże 

nasłonecznienie: przede wszystkim dębu 

szypułkowego i graba zwyczajnego, 

ewentualnie lipy drobnolistnej i innych 

rodzimych gatunków liściastych; w razie 

potrzeby powtarzanie zabiegu                    

w kolejnych latach; 2 gniazda o łącznej 

pow. 0,45 ha. 

 

2. Koszenie zagłuszających odnowienia, 

ekspansywnych roślin zielnych oraz 

odrostów i podrostu olchy i bzu 

czarnego, na łącznej pow. 0,45 ha; 

minimum 2 razy w roku, w okresie 

obowiązywania planu. 

 

3. Monitoring stanu nasadzeń buka oraz 

pozostałych nasadzonych drzew 

liściastych; 1 raz w roku. 

 

4. Systematyczny przegląd stanu 

technicznego ogrodzenia (dł. ok. 450 

m); 1 raz w roku; w razie potrzeby 

naprawa ogrodzenia. 

Istniejące gniazda w oddziale 

leśnym
1)

: 

02-29-3-18-59-a
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2. 

Ograniczenie 

niekontrolowanej 

penetracji wnętrza 

rezerwatu  

1. Zabezpieczenie szlabanami (2 szt.) 

miejsc, w których dochodzi do 

nielegalnego ruchu pojazdów. 

Dodatkowo posadowienie 3 tabliczek             

z napisem „teren monitorowany”. 

Systematyczne (1 raz w roku) 

monitorowanie stanu posadowionej 

infrastruktury i w razie konieczności           

jej naprawa.  

 

Szlabany (2 szt.) i tabliczki (2 szt.) 

należy umiejscowić na dwóch 

krańcach szlaku udostępnionego  

w granicach rezerwatu wyłącznie 

do ruchu pieszego, tj.                    

w zachodnim krańcu oddziału 

leśnego
1)  

02-29-3-18-59-b oraz                    

w południowej części oddziału 

leśnego
1)

 02-29-3-18-58-d; 

dodatkowa tabliczka na 

wschodnim krańcu oddziału 

leśnego
1)

 02-29-3-18-58-d. 

3. 

Monitorowanie 

stopnia ekspansji 

obcych gatunków 

roślin 

Obserwacje terenowe obejmujące 

rozmieszczenie, liczebność i stan 

populacji obcych gatunków roślin, ze 

szczególnym uwzględnieniem mahonii 

pospolitej Mahonia aquifolium                  

i śnieguliczki białej Symphoricarpos 

albus, z częstotliwością 1 raz na dwa 

lata. 

Obszar całego rezerwatu 

1) Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na okres od 1 stycznia 

2012 r. do 31 grudnia 2021 r. 
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