
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 

z dnia 4 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Babsk” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2134, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

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

§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu z 

domieszką lipy. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) potrzeba ochrony cennego fragmentu ekosystemu grądu z udziałem lipy; 

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

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Skierniewice; 

3) położenie rezerwatu w obrębie zwartego kompleksu leśnego; 

4) naturalny charakter rezerwatu, niewielkie natężenie antropopresji i znaczna dynamika naturalnych proce-

sów przyrodniczych zachodzących w jego ekosystemach; 

5) występowanie rzadkich, chronionych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik 

nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Cały obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej. 

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokali-

zacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia oraz mapa stanowiąca załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 

 

 

 

 

                                                      
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 2249, 

2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony  

Środowiska w Łodzi 

Kazimierz Perek 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. 

 Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych  

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu  

Lp. Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych 

 i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz ich skutków 

1. Ekspansja i wysoka konkurencyjność graba w 

obrębie gniazd odsłoniętych dla zainicjowania i 

wsparcia rozwoju odnowienia dębu i lipy2). 

Ograniczenie konkurencji graba poprzez jego elimina-

cję w obrębie odnawianych gniazd. 

2. Niekorzystny stosunek długości granicy rezer-

watu do jego powierzchni. Możliwość odsło-

nięcia rezerwatu w wyniku skumulowania zrę-

bów wykonywanych przy jego granicy3). 

Planowanie zrębów w pobliżu granic rezerwatu z 

uwzględnieniem jego ochrony i wykorzystaniem rębni 

złożonych. 

3. Możliwość wystąpienia nadzwyczajnych, nie 

przewidzianych planem, zagrożeń zewnętrz-

nych i wewnętrznych4). 

Kontrola rezerwatu przez sprawującego nadzór i za-

rządcę terenu nie rzadziej niż raz na 4 lata w celu 

identyfikacji zagrożeń nadzwyczajnych i ewentualne-

go podjęcia kroków zaradczych. 

 

                                                      
2) Istniejące zagrożenie wewnętrzne 
3) Potencjalne zagrożenie zewnętrzne 
4) Potencjalne zagrożenie zewnętrzne 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. 

 Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu  

i lokalizacji  

Lp. Rodzaj działań  

ochronnych 

Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań 
ochronnych5) 

1. Prace wspierające naturalne 

odnowienie dębu i lipy. 

Usuwanie nalotu graba. 

Usunięcie poprzez wycinkę nalotów 

graba. Powierzchnia 0,4 ha, dwukrot-

nie, pierwszy raz w pierwszym pię-

cioleciu, drugi raz w trzecim lub 

czwartym pięcioleciu obowiązywania 

planu ochrony. 

Pododdział 14 f obrębu Rawa 

Mazowiecka. 

Powierzchnia wskazana na ma-

pie w załączniku nr 3 do zarzą-

dzenia. 

2. Prace wspierające naturalne 

odnowienie dębowe i lipo-

we. Usuwanie nalotu graba. 

 

 

 

 

Ochrona przed zgryzaniem 

przez zwierzynę. 

Usunięcie poprzez wycinkę nalotów 

graba. 

Powierzchnia 0,42 ha, sześciokrotnie 

- w pierwszym pięcioleciu (trzykrot-

nie), drugim (dwukrotnie) i trzecim 

pięcioleciu (jeden raz) obowiązywa-

nia planu. 

Utrzymanie ogrodzeń, rozgrodzenie 

powierzchni w czwartym pięcioleciu 

obowiązywania planu. 

Pododdział 14 f obrębu Rawa 

Mazowiecka. 

Powierzchnie wskazane na ma-

pie w załączniku nr 3 do zarzą-

dzenia. 

3. Monitoring dynamiki ro-

ślinności, składu gatunko-

wego odnowień drzew oraz 

zasobu rozkładającego się 

drewna. 

Ocena dynamiki roślinności, objętości 

rozkładającego się drewna leżącego i 

stojącego oraz pokrycia procentowego 

nalotu i podrostu drzew na 21 po-

wierzchniach kołowych, w 10 roku 

obowiązywania planu ochrony. 

Pododdział 14 f obrębu Rawa 

Mazowiecka. 

Powierzchnie wokół punktów 

wskazanych na mapie w załącz-

niku nr 3 do zarządzenia. 

 

                                                      
5) Wg Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Skierniewice na lata 2013-2022. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. 

 Mapa lokalizacji działań ochronnych  
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