
 

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrowy” 

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 „Ostrowy”, zwanego dalej „rezerwatem”.  

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o charakte-

rze naturalnym.  

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

1) stworzenie warunków sprzyjających odnawianiu się dębu szypułkowego – jednego z gatunków lasotwór-

czych rezerwatu;  

2) zachowanie, aż do biologicznej śmierci, okazów starych drzew rodzimych gatunków, a także pozostawianie 

w całości martwych i zamierających drzew stojących bądź przewróconych;  

3) monitoring i ewentualną eliminację gatunków roślin obcych, inwazyjnych. 

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

1) leśny charakter rezerwatu;  

2) położenie rezerwatu w całości na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kutno;  

3) mała powierzchnia rezerwatu;  

4) dobry stan zachowania fitocenoz leśnych w rezerwacie. 

§ 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. Teren rezerwatu podlega ochronie czynnej.  

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

szego zarządzenia.  

§ 6. 1. W rezerwacie wskazuje się miejsca i obszary udostępnione2) do celów edukacyjnych oraz turystycz-

nych.  

2. Obszary, miejsca oraz sposoby udostępniania rezerwatu określają załączniki Nr 3 i Nr 4  do niniejszego 

zarządzenia. 
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§ 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 Nowe Ostrowy, planów 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych 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 34/2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Ostrowy”    

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 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 

1.  

Brak odnowień dębowych;  

(zagrożenie istniejące).  

Działania ochrony czynnej, mające na celu zapewnienia właściwej struk-

tury drzewostanu dębowego charakterystycznego dla tego zbiorowiska 

leśnego (grądu środkowoeuropejskiego). 

2.  

Obecność obcych gatunków inwazyjnych: robinii 

akacjowej Robinia pseudoacacia i niecierpka drobno-

kwiatowego Impatiens parviflora;  

(zagrożenie istniejące) 

Usuwanie, a następnie monitorowanie stanu robinii akacjowej Robinia 

pseudoacacia i niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora. 

3.  

Bardzo duża antropopresja na rezerwat;  

(zagrożenie istniejące).  

1. Oznakowanie granicy rezerwatu oraz miejsc udostępnionych (prowa-

dzenie bieżącej konserwacji istniejących oraz montowanie nowych tablic 

rezerwatowych i informacyjnych).  

2. Ustawienie dodatkowych tablic informacyjnych przy wlotach wszyst-

kich dróg prowadzących w głąb rezerwatu.  

3. Patrolowanie rezerwatu przez służby leśne w ramach obowiązków 

służbowych. 

 

Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 34/2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Ostrowy”       

DZIAŁANIA OCHRONNE NA OBSZARZE REZERWATU ORAZ ZAKRES MONITORINGU  

Lp. Rodzaj działań ochronnych/ 

monitoringowych 

Zakres działań ochronnych/monitoringowych Lokalizacja 

działań 

1.  Częściowe usuwanie lipy, graba Pojedynczy zabieg, wykonany z intensywnością ok. 50% na początku obowią- Oddz. 60 d, k. 
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i klonów i inicjowanie odno-

wienia naturalnego dębu.  

zywania planu.  

Ewentualne dodatkowe zabiegi prowadzone będą w oparciu o aktualne potrze-

by, określane w trakcie lustracji rezerwatu, nie rzadziej niż raz na 3-5 lat, przez 

służby Nadleśnictwa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.  

2.  

Usuwanie klonów, lipy i grabu 

z warstwy podszytu, w celu 

inicjowania odnowienia natu-

ralnego dębu.  

Dwa zabiegi – na początku i w środku obowiązywania planu.  

Ewentualne dodatkowe zabiegi prowadzone w oparciu o aktualne potrzeby, 

określane w trakcie lustracji rezerwatu, nie rzadziej niż raz na 3-5 lat, przez 

służby Nadleśnictwa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.  

Oddz. 60 d, k. 

3.  

Usuwanie robinii akacjowej 

Robinia pseudoacacia z war-

stwy podszytu.  

Dwa zabiegi – na początku i na końcu obowiązywania planu.  

Ewentualne dodatkowe zabiegi prowadzone w oparciu o aktualne potrzeby, 

określane w trakcie lustracji rezerwatu, nie rzadziej niż raz na 3-5 lat, przez 

służby Nadleśnictwa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.  

Oddz. 60 d. 

4.  

Ograniczanie ekspansji antropo-

fitów w szczególności niecierp-

ka drobnokwiatowego Impa-

tiens parviflora. 

Prowadzenie monitoringu oraz warunkowe podejmowanie działań z zakresu 

ograniczania ekspansji antropofitów, w szczególności niecierpka drobnokwia-

towego Impatiens parviflora, przy użyciu sprawdzonych i skutecznych metod, 

według aktualnych potrzeb.  

Cały obszar 

rezerwatu. 

5.  

Monitorowanie procesów natu-

ralnych oraz ocena skutków 

skutków zabiegów ochronnych.  

Lustracja rezerwatu przynajmniej raz na 3  do 5  lat podsumowana sprawozda-

niem. Sporządzenie po upływie 10 lat od ustanowienia niniejszego planu, 

pełnego opracowania florystyczno-fitosocjologicznego, wraz z analizą zmian 

zaszłych w tym okresie w rezerwacie. Podmiotem odpowiedzialnym za wyko-

nanie prac jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.  

Cały obszar 

rezerwatu. 

6.  

Działania przeciwdziałające 

antropopresji.  

1. Oznakowanie granicy rezerwatu oraz miejsc udostępnionych (prowadzenie 

bieżącej konserwacji istniejących oraz montowanie nowych tablic rezerwato-

wych i informacyjnych).  

2. Ustawienie dodatkowych tablic informacyjnych przy wlotach wszystkich 

dróg prowadzących w głąb rezerwatu.  

3. Patrolowanie rezerwatu przez służby leśne w ramach obowiązków służbo-

wych.  

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, 

obejmujące w szczególności działania związane z oznakowaniem granic rezerwatu, poprzez umieszczenie ta-

blic informujących oraz wzmocnienie nadzoru nad rezerwatem przez służby leśne w ramach obowiązków służ-

bowych  należy podejmować w oparciu o aktualne potrzeby każdorazowo ustalane w trakcie przeprowadzanych 

lustracji rezerwatu. 

Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 34/2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Ostrowy”       

OBSZARY I MIEJSCA UDOSTĘPNIANE DLA CELÓW EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH 

I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA  

Lp. Cel udostępniania Obszary lub szlaki udostępnienia Sposób udostępniania 

1.  Edukacyjny i turystyczny.  Zgodnie z załącznikiem Nr 4.  Tylko ruch pieszy. 
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Załącznik nr 4 

do zarządzenia nr 34/2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony  

dla rezerwatu przyrody „Ostrowy”    

OBSZARY I MIEJSCA UDOSTĘPNIANIA REZERWATU PRZYRODY „OSTROWY”  

 

                                                      
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). 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3551


		2013-07-08T11:19:48+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




