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Poz. 1332

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 i 10)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”, położonego na terenie gminy Biała,
zwanego dalej „rezerwatem”.
§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są:
1) zachowany w dobrym stanie las mieszany o znacznym stopniu naturalności;
2) ekspansja inwazyjnych gatunków roślin.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących 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 w rezerwacie, z podaniem rodzaju, zakresu
i lokalizacji tych działań, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zastępca Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
- Regionalny Konserwator Przyrody w Opolu
Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz
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Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Lp.

Zagrożenia

Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożenia
oraz jego skutków

Istniejące zewnętrzne i wewnętrzne:
1.

Ekspansja tawuły kutnerowatej
Spirea tomentosa

Zwalczanie obcego gatunku

2.

Ekspansja czeremchy amerykańskiej
Padus serotina

Zwalczanie obcego gatunku
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Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji
tych działań
Lp.

1.

2.

Rodzaj
działań
ochronnych

Ograniczenie
ekspansji
tawuły
kutnerowatej
Spirea
tomentosa

Ograniczenie
ekspansji
czeremchy
amerykańskiej
Padus serotina

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja działań ochronnych

1. Usuwanie stwierdzonych okazów tawuły
kutnerowatej z wykorzystaniem najbardziej
efektywnych znanych metod, w okresie
obowiązywania planu, w terminie
i z częstotliwością dostosowaną do wybranej
metody.

Południowo-wschodnia część
oddziału leśnego:
02-24-1-02-353-g1),
N50° 30' 53.4", E17° 43' 29.8"
oraz ewentualne nowe stanowiska
stwierdzone w ramach
monitoringu

2. Monitorowanie skuteczności prowadzonych
działań oraz ewentualnej dalszej ekspansji
tawuły – corocznie w okresie czerwiecwrzesień.

Teren całego rezerwatu
(oddział leśny 02-24-1-02-353-g1))

1. Usuwanie podrostu czeremchy
amerykańskiej z wykorzystaniem najbardziej
efektywnych znanych metod, w okresie
obowiązywania planu, w terminie
i z częstotliwością dostosowaną do wybranej
metody.

Teren całego rezerwatu
(oddział leśny 02-24-1-02-353-g1))

2. Monitorowanie ekspansji czeremchy
w rezerwacie
1)

Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Prószków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31
grudnia 2024 r.

