
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok” 

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 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje: 

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

gminy Korfantów, zwanego dalej „rezerwatem”. 

§ 2.1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru 

świeżego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej. 

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

mowa w ust. 1: 

1) jeden z najstarszych drzewostanów sosnowych w Borach Niemodlińskich; 

2) właściwie postępująca naturalna sukcesja ekologiczna zbiorowiska; 

3) ekspansja czeremchy amerykańskiej w rezerwacie; 

4) presja zwierzyny płowej na odnowienia naturalne w rezerwacie. 

§ 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. Obszar rezerwatu objęty jest w całości ochroną czynną. 

§ 5. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych 

działań określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 6. Lokalizację działań ochronnych, o których mowa w § 5 oraz lokalizacje obszarów i miejsc, o których 

mowa w § 4 przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.  

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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Załącznik nr 1do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie  ustanowienia planu ochrony 

dla rezerwatu przyrody „Blok” 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków. 

 

 

Lp. Nazwa zagrożenia Sposoby eliminacji lub ograniczania 

Zagrożenia wewnętrzne 

1 Istniejące 
Ekspansja czeremchy amerykańskiej 

Padus serotina 

Eliminacja populacji czeremchy amerykańskiej 

z miejsc, gdzie uniemożliwia ona odnawianie 

się lasu i powoduje zubożenie florystyczne 

runa. 

2 Potencjalne 
Presja zwierzyny płowej na 

odnowienia naturalne w rezerwacie 

Utrzymanie w sprawności istniejącego 

ogrodzenia i w razie potrzeby jego ewentualna 

naprawa. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie  ustanowienia planu ochrony 

dla rezerwatu przyrody „Blok” 

 

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

tych działań. 

 

Lp. 
Rodzaj działań 

ochronnych 
Zakres działań ochronnych Lokalizacja 

1 

Usuwanie 

czeremchy 

amerykańskiej 

Padus serotina 

Ręczne wyrywanie z korzeniami i mechaniczne 

wycinanie osobników czeremchy. 

Termin wykonywania ww. działań – wrzesień. 

W kolejnych latach kontynuowanie, w razie 

potrzeby, zabiegów ręcznego wyrywania nowych 

osobników oraz usuwania odrostów po ścince.  

Uzyskiwana biomasa będzie zbierana i usuwana 

poza teren rezerwatu. 

Największe skupisko 

czeremchy przy południowo – 

wschodniej granicy rezerwatu 

(o pow. ok. 0,30 ha)  

i pojedyncze osobniki na 

pozostałej powierzchni 

2 

Ocena stanu 

technicznego 

ogrodzenia wraz z 

podejmowaniem 

niezbędnych 

napraw 

Systematyczny (raz na kwartał) przegląd stanu 

ogrodzenia na całej długości. W razie 

konieczności wykonanie niezbędnych napraw.  

Ogrodzenie na granicy 

rezerwatu 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1215



 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1215


		2016-06-03T12:14:25+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




