
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 15 listopada 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Prądy” 

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

poz. 2134 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2016 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Prądy” (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1882) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 

 Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 2249 i poz. 2260  

oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 132, poz. 1074, poz. 1566 i poz. 1595. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia   

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu   

z dnia 15 listopada 2017 r.  
  

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

tych działań  

Lp.  Rodzaj działań ochronnych  Zakres działań ochronnych  

1.  
Usuwanie trzciny pospolitej 

Phragmites australis  

Coroczne wykaszanie trzciny pospolitej wkraczającej na 

płaty torfowisk (w pierwszej połowie sierpnia), pod 

nadzorem botanika, z usuwaniem biomasy poza teren 

rezerwatu; łączna minimalna powierzchnia zabiegu: 0,6 ha  

2.  
Stabilizowanie poziomu wody 

gruntowej w rezerwacie  
Naprawa, w miarę potrzeb, istniejących zastawek (2 szt.)  

3.  

Zabezpieczenie ekosystemów 

rezerwatu przed 

rozprzestrzenianiem się 

inwazyjnych gatunków roślin  

Monitoring terenu rezerwatu (co 2 lata) pod kątem  

obecności inwazyjnych gatunków roślin i w razie  

potrzeby ich usuwanie.   
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 15 listopada 2017 r.  
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