
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 13 września 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Biesiec” 

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 „Biesiec”, położonego  

na terenie gminy Leśnica, zwanego dalej „rezerwatem”. 

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

lasu bukowego z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin. 

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

mowa w ust. 1: 

1) występowanie zachowanego w stanie właściwym zbiorowiska ciepłolubnej buczyny storczykowej  

ze stanowiskami gatunków roślin chronionych i nielicznie występujących; 

2) obecność w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu populacji rdestowca Reynoutria sp.; 

3) lokalizacja rezerwatu w rejonie atrakcyjnym pod względem turystycznym; 

4) położenie rezerwatu w granicach Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty Góra Świętej Anny - kod 

obszaru PLH160002, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

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

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

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą. 

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

określa załącznik nr 2 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 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 1879



Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 13 września 2016 r. 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń zewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. Zagrożenia 
Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożenia  

oraz jego skutków 

Istniejące zewnętrzne 

1. Niekontrolowana antropopresja Ograniczenie penetracji wnętrza rezerwatu 

Potencjalne zewnętrzne 

2. 
Ekspansja inwazyjnych gatunków 

roślin 

Monitorowanie terenu rezerwatu i usuwanie 

pojawiających się gatunków inwazyjnych 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 13 września 2016 r. 

 

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

tych działań 

Lp. 
Rodzaj działań 

ochronnych 
Zakres działań ochronnych 

 

Lokalizacja działań 

ochronnych 

1. 

Zabezpieczenie 

ekosystemów rezerwatu 

przed rozprzestrzenianiem 

się inwazyjnych gatunków 

roślin 

Monitoring terenu rezerwatu  

(co 2 lata) pod kątem obecności 

inwazyjnych gatunków obcych  

(w szczególności rdestowców 

Reynoutria spp.) i w razie potrzeby 

ich usuwanie. 

Cały obszar rezerwatu 

2. 
Przeciwdziałanie 

antropopresji 

Oznakowanie drzew wzdłuż granicy 

rezerwatu białym pasem z literą 

„R”, na długości ok. 3,1 km. 

Granice rezerwatu 
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