
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Bażantarnia” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1651 ze zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażantarnia”, zwany dalej rezerwatem. 

§ 2. 1. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, starego 

drzewostanu naturalnego, jako elementu wzbogacającego  różnorodność  biologiczną w kompleksie  

gospodarczych lasów sosnowych. 

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

1) utworzenie rezerwatu z lasu, którego część miała historyczne przeznaczenie parkowe oraz z lasów  

gospodarczych; 

2) spontaniczne procesy kształtujące obecną postać starodrzewu, zgodną z celem ochrony; 

3) w przewadze leśne użytkowanie sąsiedztwa rezerwatu; 

4) droga Niedoradz-Otyń o słabnącym natężeniu ruchu. 

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

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu przedstawia załącznik nr 1 do  

zarządzenia. 

§ 4. Obszar rezerwatu podlega ochronie ścisłej. 

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 22/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie  

Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu (Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 70 poz. 1329). 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 422. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.  

 

  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

 

Jan Rydzanicz 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu  

Zagrożenia  Sposoby eliminacji lub 

ograniczenia  

Potencjalne Wewnętrzne Rozprzestrzenianie  

dębu czerwonego i 

robinii akacjowej, 

skutkujące 

przebudową starego 

drzewostanu 

naturalnego.  

Obydwa gatunki są obecne w 

otoczeniu starodrzewu. W 

przyszłości sposobem 

eliminującym/ograniczającym 

może być ich usuwanie.        
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