
 

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Doliska” 

Na podstawie art. 19 ust. 6  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Doliska”, zwanego dalej „rezerwatem”.  

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie, lasu mieszanego z udziałem jodły będącej tu poza swoim 

zasięgiem.  

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje się poprzez:  

1) utrzymanie procesów ekologicznych sprzyjających naturalizacji zbiorowisk roślinnych i tworzeniu się op-

tymalnych warunków istnienia i rozwoju populacji gatunku będącego przedmiotem ochrony;  

2) zachowanie aż do naturalnej śmierci drzew rodzimych gatunków, a także pozostawianie w całości mar-

twych i zamierających drzew stojących bądź przewróconych. 

3. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których mowa w ust. 1, są:  

1) leśny charakter rezerwatu;  

2) stosunkowo wysoki stopień naturalności fitocenoz występujących w rezerwacie;  

3) konieczność prowadzenia zabiegów ochronnych wspomagających rozwój podrostów i podszytu jodłowego;  

4) pozytywna ocena skuteczności dotychczasowej gospodarki rezerwatowej;  

5) wysoka wartość naukowa, dydaktyczna i edukacyjna obiektu;  

6) położenie rezerwatu w całości na gruntach należących do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, zarządzanych przez Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-

go w Rogowie. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagro-

żeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia.  

§ 4. Cały teren rezerwatu podlega ochronie czynnej.  

§ 5. Działania ochronne na obszarze rezerwatu oraz zakres monitoringu określa załącznik Nr 2 do niniej-

szego zarządzenia.  

§ 6. 1. Na terenie rezerwatu wskazuje się miejsca i obszary udostępnione2)  do celów edukacyjnych 

i turystycznych.  
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2. Obszary, miejsca oraz sposoby udostępniania rezerwatu określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządze-

nia. 

§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, 

handlowa i rolnicza.  

§ 8. Niniejszy plan ochrony nie wprowadza ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rogów, planów zagospoda-

rowania przestrzennego województwa łódzkiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrz-

nych lub zewnętrznych.  

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Regionalny Dyrektor Ochrony  

Środowiska w Łodzi: 

Kazimierz Perek 

 

Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 27/2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

z dnia 25 czerwca 2013 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Doliska”   

IDENTYFIKACJA ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA  

ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH  

ORAZ ICH SKUTKÓW  

Lp. Identyfikacja zagrożenia 
Sposób eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń we-

wnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

1.  
Nadmierna penetracja rezerwatu przez ludzi;  

(zagrożenie istniejące).  

1. Utrzymanie oznakowania rezerwatu.  

2. Montaż, utrzymanie i konserwacja tablic urzędowych, informacyjnych. 

2.  

Niekorzystne zmiany w drzewostanach sąsia-

dujących z rezerwatem;  

(zagrożenie potencjalne).  

1. Monitoring stanu środowiska w promieniu 100 m od granic rezerwatu pod kątem 

zagrożeń dla walorów rezerwatu i podejmowanie koniecznych działań interwencyj-

nych.  

2. Uwzględnienie w przyszłych rewizjach planów urządzenia lasu zapisów zabez-

pieczających cenne walory przyrodnicze rezerwatu przed wpływem działań gospo-

darczych prowadzonych w wydzieleniach bezpośrednio graniczących 

z rezerwatem. 

3.  

Niewłaściwe warunki rozwoju podrostów 

i podszytu jodłowego;  

(zagrożenie istniejące).  

Usuwanie graba z warstwy podszytu. 

4.  

Niebezpieczeństwo pojawienia się i ekspansji 

niecierpka drobnokwiatowego Impatiens 

parviflora w rezerwacie;  

(zagrożenie potencjalne).  

1. Monitorowanie stanu przyrody rezerwatu pod kątem rozprzestrzeniania się ga-

tunków inwazyjnych.  

2. Warunkowe podejmowanie działań ograniczających ekspansję antropofitów. 
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 27/2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

z dnia 25 czerwca 2013 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Doliska”   

DZIAŁANIA OCHRONNE NA OBSZARZE REZERWATU ORAZ ZAKRES MONITORINGU  

Lp. 
Rodzaj działań ochronnych/ 

monitoringowych 
Zakres działań ochronnych/monitoringowych 

Lokalizacja 

działań 

1.  

Monitorowanie procesów 

naturalnych oraz ocena skut-

ków zabiegów ochronnych.  

1. Monitorowanie stanu drzewostanów w rezerwacie poprzez wykonywanie na 

wniosek RDOŚ w Łodzi okresowych wizji terenowych podsumowanych sprawoz-

daniem (według aktualnych potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3-5 lat).  

2. Sporządzenie po upływie 10 lat obowiązywania planu pełnego opracowania 

florystyczno-fitosocjologicznego, wraz z analizą zmian zaszłych w roślinności 

i stanie drzewostanów rezerwatu w tym okresie.  

Cały obszar 

rezerwatu. 

2.  

Usuwanie graba z warstwy 

podszytu.  

Szczegółowy zakres prac podejmowanych w ramach ochrony czynnej oraz źródła 

finansowania będą każdorazowo ustalane w trakcie wcześniej przeprowadzanych 

lustracji rezerwatu przez służby Nadleśnictwa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Łodzi. Lustracje te, podsumowane sprawozdaniem, należy prowa-

dzić nie rzadziej niż 3-5 lat.  

Cały obszar 

rezerwatu. 

3.  

Ograniczanie ekspansji antro-

pofitów w szczególności 

niecierpka drobnokwiatowe-

go.  

Prowadzenie monitoringu oraz warunkowe podejmowanie działań z zakresu ogra-

niczania ekspansji antropofitów, w szczególności niecierpka drobnokwiatowego, 

przy użyciu sprawdzonych i skutecznych metod, według aktualnych potrzeb.  

Cały obszar 

rezerwatu. 

4.  
Działania przeciwdziałające 

antropopresji.  

1. Utrzymanie oznakowania rezerwatu.  

2. Montaż, utrzymanie i konserwacja tablic urzędowych, informacyjnych.  

Cały obszar 

rezerwatu. 

Szczegółowy zakres prac podejmowanych w ramach ochrony czynnej oraz źródła finansowania będą każdo-

razowo ustalane w trakcie przeprowadzanych lustracji rezerwatu przez służby Nadleśnictwa oraz Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Lustracje te, podsumowane sprawozdaniem, należy prowadzić nie 

rzadziej, niż co 3-5 lat.  

Działania przeciwdziałające antropopresji, o których mowa w załączniku nr 1  do niniejszego zarządzenia, a 

w szczególności działania związane z oznakowaniem granic rezerwatu, montażem, utrzymaniem i konserwacją 

tablic urzędowych i informacyjnych, należy podejmować w oparciu o aktualne potrzeby każdorazowo ustalane 

w trakcie przeprowadzanych lustracji rezerwatu. 

Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 27/2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

z dnia 25 czerwca 2013 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Doliska”   

OBSZARY I MIEJSCA UDOSTĘPNIANE DLA CELÓW EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH  

ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA  

Lp. Cel udostępniania Obszary lub szlaki udostępnienia Sposób udostępniania 

1.  
Edukacyjny 

i turystyczny.  

Wyłącznie po istniejących w rezerwacie liniach oddziało-

wych.  

Ruch pieszy po udostępnionym obsza-

rze. 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628. 
2) Bez konieczności posiadania odrębnych zezwoleń wydawanych na podstawie art. 15 ustawy o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628). 
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