
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 13 września 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kamień Śląski” 

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 „Kamień Śląski”, położonego  

na terenie gminy Gogolin, zwanego dalej „rezerwatem”. 

§ 2.1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzęba 

brekinii Sorbus torminalis. 

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

mowa w ust. 1: 

1) niezadawalająca kondycja populacji jarzębu brekinii Sorbus torminalis w rezerwacie; 

2) położenie rezerwatu w granicach obszaru eksploatacji wapienia. 

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

oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. 

§ 5.1. Działania ochronne na obszarze 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 1do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

 z dnia 13 września 2016 r. 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących zagrożeń wewnętrznych 

w rezerwacie oraz ich skutków. 

 

 

Lp. Nazwa zagrożenia Sposoby eliminacji lub ograniczania 

Istniejące zagrożenia wewnętrzne 

1 

 

Konkurencja międzygatunkowa w 

warstwie drzew, podrostu i nalotu 

Wykonanie cięć prześwietlających i ograniczających 

konkurencję międzygatunkową w warstwie drzew, 

podrostu i nalotu w miejscach najliczniejszego 

występowania brekinii 

2 Nadmierne zwarcie warstwy koron drzew  

Wykonanie cięć odsłaniających w górnej warstwie 

drzew w bezpośrednim sąsiedztwie dorosłych okazów 

brekinii 

3 Zgryzanie przez zwierzynę płową 
Zabezpieczenie najbardziej wartościowych młodych 

roślin (podrostów) przed zgryzaniem przez zwierzynę 
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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 czynnej, z podaniem rodzaju i  zakresu tych 

działań. 

 

Lp. Rodzaj działań ochronnych Zakres działań ochronnych 

1 

Ograniczanie  konkurencji ze 

strony innych gatunków dla 

jarzęba brekinii Sorbus torminalis 

Wycinka drzew, krzewów i podrostów gatunków, które 

ocieniają nalot i podrost jarzębu brekinii Sorbus torminalis na 

wytypowanych obszarach o powierzchniach ok 2,5 ha w oddz. 

203 g i 1,14 ha w oddz. 219 b. W zależności od potrzeb zabieg 

powtarzać w tych samych miejscach lub wyznaczać kolejne 

miejsca  

2 
Poprawa warunków świetlnych 

dla dojrzałych drzew brekinii  

Wycinka drzew ocieniających i konkurujących z dojrzałymi 

drzewami jarzęba brekinii. Powtarzanie zabiegu w razie 

konieczności 

3 Ochrona przed zwierzyną płową 

Zabezpieczanie przed zgryzaniem najbardziej wartościowych 

fragmentów  nalotów przy pomocy grodzenia siatką oraz 

podrostów przy pomocy osłon indywidulanych.  
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