
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 24 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 2134, poz. 2249 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1936) zarządza się, co następuje: 

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

na terenie gminy Wołczyn, zwanego dalej „rezerwatem”.  

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

buczyny niżowej.  

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

mowa w ust. 1: 

1) zachowanie w dobrym stanie naturalnego zbiorowiska leśnego z wiekowym drzewostanem; 

2) lokalizacja rezerwatu w rejonie atrakcyjnym pod względem turystycznym; 

3) ekspansja czeremchy amerykańskiej 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 ochroną czynną.  

§ 5. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, 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 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 24 stycznia 2017 r. 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

Lp. 

Zagrożenia 

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz ich skutków 

 Istniejące wewnętrzne 

1 Ekspansja czeremchy amerykańskiej Padus 

serotina 

Eliminacja gatunków inwazyjnych z terenu 

rezerwatu 

 Potencjalne wewnętrzne 

2 Występowanie niewielkiej populacji 

naparstnicy purpurowej Digitalis purpurea 

Monitorowanie stopnia ekspansji gatunku  

w rezerwacie 

 Potencjalne zewnętrzne 

3 Niekontrolowana i nieumyślna penetracja 

terenu rezerwatu 

Ograniczenie penetracji wnętrza rezerwatu  
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 24 stycznia 2017 r. 

 

 

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

tych działań 

Lp. Rodzaj działań 

ochronnych  

Zakres działań ochronnych, w tym 

powierzchnia  

Lokalizacja działań 

ochronnych 

1 Ograniczenie 

ekspansji 

czeremchy 

amerykańskiej 

Padus serotina 

1. Wycinka dorosłego okazu czeremchy 

amerykańskiej z wywiezieniem 

pozostałości poza teren rezerwatu. 

Termin wykonania – jednorazowo,  

w pierwszym lub drugim roku 

obowiązywania planu, po sezonie 

wegetacyjnym (we wrześniu). 

2. Wycinka lub wyrywanie podrostu 

czeremchy amerykańskiej z wywiezieniem 

pozostałości poza teren rezerwatu. 

Termin wykonania – jednorazowo,  

w pierwszym lub drugim roku 

obowiązywania planu, najlepiej pod koniec 

sezonu wegetacyjnego.  

3. Usuwanie odrostów i nowych osobników 

czeremchy amerykańskiej przy 

zastosowaniu najnowszych skutecznych 

metod.  

4. Obserwacja stopnia ekspansji czeremchy 

amerykańskiej – co 2 lata,  

w sezonie wegetacyjnym. 

Północno-wschodnia część oddz. 

46c Obręb Wołczyn  

N51° 07' 26.7" E18° 02' 43.6" 

 

 

 

 

oddz. 46c Obręb Wołczyn 

 

 

 

 

 

 

oddz. 46c Obręb Wołczyn 

 

 

 

cały teren rezerwatu 

2 Obserwacja stopnia 

ekspansji 

naparstnicy 

purpurowej 

Digitalis purpurea 

Monitorowanie, co 4 lata, stopnia ekspansji 

naparstnicy purpurowej 

Północno-wschodnia część oddz. 

46c Obręb Wołczyn  

N51° 07' 27.3" E18° 02' 40.8" 

3 Przeciwdziałanie 

antropopresji 

Oznakowanie drzew wzdłuż granicy 

rezerwatu białym pasem z literą „R”, na 

długości ok. 1 km.  

 

Granice rezerwatu. 
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