ZARZĄDZENIE NR 34
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Parkowe”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz.
170 i Nr 94, poz. 549) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Parkowe”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar lasu o powierzchni
2341300 m2 , położony w gminie Janów, w powiecie częstochowskim.
§ 2. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Złoty Potok na lata
2006-2015 - jako oddziały leśne obrębu Złoty Potok: 252a, b, c, d, f, ~a, ~b, ~c, ~d, 259a, d, h, ~c, 260h, i, j, k, ~f,
~g, ~h, 261h, i, ~n, 262a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ~b, ~c, ~d, ~f, 270a, b, c, d, 271b, c, d, f, ~a, 272, 273,
274, 282a, b, c, d, f, ~a, ~b, 283, 291a, b, c, d, f, g, h, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~i oraz fragmenty dróg szerokości 4m
w oddziale: 261 oznaczona - ~m stanowiąca granicę wydzieleń 261h/261i,262 oznaczona - ~a stanowiąca granicę
wydzieleń 262b/261i.
§ 3. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
obszaru doliny rzeki Wiercicy wraz z fragmentami lasu o charakterze pierwotnym i licznymi wapiennymi tworami
powierzchniowymi.
§ 4. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:
1) rodzaj rezerwatu – leśny (L);
2) typ i podtyp rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
a) typ – fitocenotyczny (PFi),
b) podtyp – zbiorowisk leśnych (zl);
3) typ i podtyp rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu:
a) typ – leśny i borowy (EL),
b) podtyp – lasów wyżynnych (lwż).
§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się regionalnemu konserwatorowi przyrody.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

wz. Regianalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalny Konserwator
Przyrody
mgr Jolanta Prażuch

1)

Rezerwat przyrody „Parkowe” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 września 1957r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 75, poz. 464 z późn. zm.).
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