
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 5 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 

poz. 1936 i poz. 1045) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 9/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 44, poz. 599) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

mowa w ust. 1: 

1) zgodność zbiorowisk roślinnych z siedliskiem; 

2) dobry stan i stopień zachowania drzewostanów lasu górskiego; 

3) zidentyfikowane płaty siedliska przyrodniczego o kodzie 9110; 

4) zapewnienie możliwości naukowego, edukacyjnego i turystycznego wykorzystania rezerwatu.”; 

2) uchyla się § 6; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Ustala się następujący zapis do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Głuchołazy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Głuchołazy, planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych: na obszarach leśnych 

przylegających do granic rezerwatu w odległości 50 m zaleca się utrzymanie dotychczasowego sposobu 

użytkowania gruntów, bez możliwości ich odlesienia w oparciu o przepisy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych.”; 

4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

5) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

6) uchyla się załącznik nr 3. 
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Opolu. 

§ 3. 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 5 kwietnia 2016 r.  

    w sprawie zmiany zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy” 

 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. 

Identyfikacja istniejących  

i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania 

istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz ich skutków 

Zagrożenia istniejące wewnętrzne i zewnętrzne 

1 Zagrożenie ekosystemów degradacją  

i dewastacją ze strony ruch 

turystycznego i rekreacyjnego 

Utrzymanie dotychczasowego przebiegu ścieżki 

przyrodniczo-dydaktycznej oraz szlaków 

turystycznych  

2 Zagrożenia dla bioróżnorodności ze 

strony inwazyjnych gatunków obcych 

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się rdestowca 

Reynourtia sp. 

Zagrożenia potencjalne wewnętrzne i zewnętrzne 

1 Zagrożenie pożarowe (III kategoria) Dbałość o stan dróg leśnych zlokalizowanych  

w rezerwacie 

2 Uruchomienie erozyjnych procesów 

stokowych niszczących gleby 

Odpowiednie prowadzenie prac remontowych na 

drogach leśnych; utrzymanie dotychczasowego 

sposobu użytkowania gruntów w sąsiedztwie 

rezerwatu 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 5 kwietnia 2016 r.  

    w sprawie zmiany zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy” 

 

 

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 Kanalizowanie ruchu 

turystycznego 

Bieżące odnawianie 

oznakowania szlaków 

turystycznych oraz ścieżki 

przyrodniczo-dydaktycznej. 

W granicach rezerwatu, tj. części 

działki ewidencyjnej nr 

160701_4.0001.1468 

2 Ograniczenie 

ekspansji rdestowca 

Reynourtia sp. 

Zwalczanie rdestowca 

Reynourtia sp. metodami 

mechanicznymi  

z wywiezieniem pozyskanej 

biomasy poza teren rezerwatu. 

W razie braku skuteczności 

działań z wykorzystaniem ww. 

metod, dopuszcza się 

zastosowanie środków 

chemicznych. 

W granicach rezerwatu, tj. części 

działki ewidencyjnej nr 

160701_4.0001.1468 
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