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ZARZĄDZENIE Nr 0210/8/2012
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wąwelno”.
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Wąwelno” zwanym dalej „rezerwatem”.
§ 2.1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu lasu liściastego z kilkudziesięcioma okazami
sędziwych buków, jesionów i dębów oraz stanowiska jarzębu brekinii Sorbus torminalis.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są:
1) drzewostany zachowane w stanie naturalnym;
2) występowanie naturalnych odnowień jarzębu brekinii;
3) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe, Nadleśnictwo Runowo.
§ 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. Ochronie czynnej podlega cały obszar rezerwatu.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza,
handlowa i rolnicza.
§ 8. Nie wprowadza się ustaleń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sośno, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
w rezerwacie wewnętrznych lub zewnętrznych.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208,
poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0210/8/2012
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp.
1.

2.

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ich skutków
Utrudniony rozwój młodego pokolenia jarzębu Usuwanie na terenie rezerwatu podrostu drzew i krzewów
brekinii w związku ze wzrostem innych drzew tj. klonu, lipy, grabu, leszczyny, utrudniających wzrost
i krzewów tj. klonu, lipy, grabu, leszczyny.
i rozwój młodego pokolenia jarzębu brekinii.
Szkody
wyrządzane
przez
zwierzęta Ochrona powstałych naturalnie odnowień jarzębu brekinii
w naturalnych odnowieniach jarzębu brekinii. poprzez stosowanie grodzeń.
Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0210/8/2012
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji

Lp.
1.

2.

1)

Rodzaj działań ochronnych
Usuwanie na terenie rezerwatu podrostu drzew
i krzewów tj. klonu, lipy, grabu, leszczyny,
utrudniających wzrost i rozwój młodego pokolenia
jarzębu brekinii.
Ochrona powstałych naturalnie odnowień jarzębu
brekinii przed szkodami wyrządzanymi przez
zwierzęta poprzez stosowanie grodzeń. Likwidacja
grodzeń, które przestały pełnić swoje funkcje.

Lokalizacja
działań
ochronnych1)
Zabieg
powinien
być oddz. 161g
prowadzony raz na 5 lat, w razie
potrzeby, w okresie jesiennozimowym.
Pielęgnacja młodego pokolenia Cały teren
jarzębu
brekinii
w
celu rezerwatu.
utrzymania stanowiska tego
gatunku w rezerwacie.
Zakres działań ochronnych

Plan urządzania lasu Nadleśnictwa Runowo na okres obowiązywania 2005-2014.

