
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 

z dnia 26 lutego 2016 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Czeszewski Las” 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1651) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rezerwat przyrody „Czeszewski Las”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar gruntów leśnych o 

powierzchni 223,09 ha, położony w gminach: Miłosław w powiecie wrzesińskim oraz Żerków w powiecie 

jarocińskim, w województwie wielkopolskim. 

§ 2. 1. W skład rezerwatu wchodzą oddziały leśne: 176 (wydzielenia a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, w, x, 

y, z, ax, bx, cx, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~h, ~i, ~j, ~k), 177, 178 (wydzielenia a, d, ~a, ~b, ~c), 179, 182 

(wydzielenia a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~h, ~j, ~k, ~l, ~m), 183, 184 (wydzielenia a, 

~c), 187 (wydzielenia s, t, w, x, ~j, ~k), 188 (wydzielenia a, b, c, d, f, g, h, i, k, l, ~a, ~b, ~f, ~g), określone w 

Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jarocin obowiązującym na lata 2009–2018, położone w leśnictwie 

Czeszewo, obręb leśny Czeszewo. Wymienione oddziały wchodzą w skład działek ewidencyjnych o numerach: 

617, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, obręb ewidencyjny Czeszewo i 7176/1, obręb ewidencyjny 

Śmiełów. 

2. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1. 

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2. 

§ 3. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 

kompleksu naturalnego lasów i starorzeczy na terenie zalewowym Warty wraz z ich typową dla lasów 

łęgowych florą i fauną. 

§ 4. Dla rezerwatu określa się: 

1) rodzaj rezerwatu: krajobrazowy (K); 

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - krajobrazów naturalnych (Pkr), podtyp - krajobrazów 

naturalnych (kn); 

3) ze względu na główny typ ekosystemu: różnych ekosystemów (EE), podtyp - mozaiki różnych 

ekosystemów (me). 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Poznaniu  

(-) Jolanta Ratajczak   

(-)  

                                                      
1] 

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 51, poz. 239), zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 51, poz. 240) i rozporządzeniem Nr 

35/2004 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego Nr 47, poz. 1093) 
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