
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 6 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góra Gipsowa" 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

i 628), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się na dwadzieścia lat plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”, położonego  

na terenie gminy Kietrz, zwanego dalej „rezerwatem". 

§ 2.1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego zbiorowiska roślin-

ności stepowej, występującej na jednym z nielicznych stanowisk w tej części kraju. 

2. Wskazuje się następujące przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym 

mowa w ust. 1: 

1) bogactwo florystyczne, w tym występowanie gatunków roślin chronionych i nielicznie występujących; 

2) niewłaściwy stopień zachowania zbiorowisk kserotermicznych; 

3) położenie rezerwatu w sąsiedztwie miasta Kietrz. 

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

nych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. 

§ 5.1. Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej, z podaniem rodzaju i zakresu tych działań określa 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Lokalizację działań ochronnych określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Opolu. 

§ 7. 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 6 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”  

 

 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. Zagrożenia Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożenia 

oraz jego skutków 

istniejące wewnętrzne   

1. Sukcesja muraw kserotermicznych  Przeciwdziałanie zarastaniu muraw poprzez 

ekstensywne użytkowanie oraz usuwanie 

odrostów drzew i krzewów  

istniejące wewnętrzne i zewnętrzne  

2. Ekspansja gatunków niepożądanych Ograniczenie ekspansji robinii akacjowej Robinia 

pseudoacacia, barszczu Sosnowskiego 

Heracleum sosnowskyi, trzciny pospolitej 

Phragmites australis oraz trzcinnika piaskowego 

Calamagrostis epigejos  

istniejące zewnętrzne  

3. Niekontrolowana antropopresja Ograniczenie penetracji wnętrza rezerwatu  
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 6 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”  

 

 

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

działań 

Lp. Rodzaj działań 

ochronnych  

Zakres działań ochronnych 

1. Wypasanie  

lub wykaszanie 

muraw 

Wypas pięciu sztuk owiec raz w roku przez dwa tygodnie, w terminie od 

15 maja do 15 września, na łącznej pow. ok. 1,7 ha (corocznie należy 

wypasać inną część dobrze zachowanych muraw). Zamiennie dopuszcza 

się koszenie (ręczne lub z użyciem kosy spalinowej) i usuwanie 

uzyskanej biomasy poza teren rezerwatu, raz w roku lub co dwa lata, w 

okresie od 20 sierpnia do 1 września. Prace (wypas/wykaszanie) 

realizować pod nadzorem botanicznym. 

2. Usunięcie 

zakrzaczeń  

robinii akacjowej 

Robinia 

pseudoacacia 

Jednorazowe wycięcie i wykarczowanie drzew z pow. ok. 15 ar, 

realizowane pod nadzorem botanicznym, z usunięciem pozyskanej 

biomasy poza teren rezerwatu. Termin zabiegu: w okresie od 1 

października 2014 r. do 28 lutego 2015 r.  

3. Usuwanie odrostów 

drzew  

i krzewów 

Wycinanie odrostów na pow. ok. 32 ar, z usunięciem pozyskanej 

biomasy poza teren rezerwatu. Dwukrotnie w ciągu roku – w maju oraz 

w okresie od sierpnia do października. W przypadku słabej skuteczności 

zabiegów mechanicznych dopuszcza się możliwość zastosowania 

środków chemicznych (oprysk miejscowy herbicydem we wczesnej 

fazie wzrostu, tj. w okresie: marzec-kwiecień). Kontynuacja zabiegu w 

kolejnych latach, w miarę potrzeb, każdorazowo pod nadzorem 

botanicznym. 

4. Usuwanie barszczu 

Sosnowskiego 

Heracleum 

sosnowskyi 

Wykopywanie całych roślin razem z korzeniami, do głębokości min. 30 

cm, w okresie od kwietnia do maja, z łącznej pow. ok. 45 ar. 

Równolegle z koszeniem muraw, w terminie określonym w działaniu 1, 

ścinanie części nadziemnych barszczu. Usunięcie i utylizacja pozyskanej 

biomasy poza terenem rezerwatu. W przypadku słabej skuteczności 

zabiegów mechanicznych dopuszcza się możliwość zastosowania 

środków chemicznych (oprysk miejscowy herbicydem we wczesnej 

fazie wzrostu, tj. w okresie: marzec-kwiecień). Kontynuacja zabiegu w 

kolejnych latach, w miarę potrzeb, każdorazowo pod nadzorem 

botanicznym.  

5. Usuwanie trzciny 

pospolitej 

Phragmites 

australis oraz 

trzcinnika 

piaskowego 

Calamagrostis 

epigejos  

Koszenie (ręczne lub z użyciem kosy spalinowej) trzciny i trzcinnika z 

łącznej pow. ok. 80 ar i usuwanie uzyskanej biomasy poza teren 

rezerwatu, realizowane pod nadzorem botanicznym - dwukrotnie w 

ciągu roku: na przełomie maja i czerwca, a następnie równolegle z 

koszeniem muraw, w terminie określonym w działaniu 1. Kontynuacja 

zabiegu w kolejnych latach, w miarę potrzeb.  

6. Przeciwdziałanie 

antropopresji  

Zdemontowanie tablic informacyjnych i edukacyjnych (6 szt.). 

Posadowienie nowej tablicy informacyjnej (1 szt.).  
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