
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Mesze” 

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 „Mesze”, zwany dalej rezerwatem. 

§ 2. 1. Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora z charakterystycznymi zespołami oraz  

rzadkimi gatunkami roślin wodnych i bagiennych. 

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

1) utworzenie rezerwatu na zarastającym jeziorze, znajdującym się w rynnokształtym zagłębieniu  

o zawansowanym procesie lądowienia i dużym nagromadzeniu osadów biogenicznych, w obszarze  

maksymalnego zasięgu zlodowacenia północnopolskiego; 

2) szybkie tempo zarastania jeziora i przekształcania w ląd, skutkujące zanikiem około 50% powierzchni  

jeziora w okresie ostatnich 80 lat; 

3) sąsiedztwo wsi Mesze; 

4) wyznaczenie obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 i objęcie jego granicą istniejącego 

wcześniej rezerwatu; 

5) ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011, który 

obejmuje rezerwat: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 r., publikowane  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 201, w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011; 

6) leśne i rolnicze użytkowanie sąsiedztwa rezerwatu. 

§ 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. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 422. 
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§ 5. Traci moc zarządzenie nr 23/2011 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. 1330 z 14.06.2011 r.). 

§ 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  

Wewnętrzne Potencjalne Budowa kładek 

wędkarskich skutkująca 

wielkopowierzchniowym   

zniszczeniem 

fragmentów szuwaru 

wysokiego i niskiego.   

Nielegalne wędkarstwo w 

rezerwacie jest efemeryczne.  

Przy nasileniu procederu 

będzie można inspirować 

wzmożone kontrole 

rezerwatu przez uprawnione 

służby oraz rozbiórkę kładek 

i pomostów.     

Wewnętrzne Potencjalne Powiększanie dawnej 

plaży nad jeziorem, 

skutkujące 

wielkopowierzchniowym   

zniszczeniem 

fragmentów szuwaru 

wysokiego i niskiego.   

Nielegalne wchodzenie do 

rezerwatu w celach kąpieli 

słabnie i dawna plaża ulega 

zdziczeniu. Przy nasileniu 

procederu będzie można np. 

inspirować wzmożone 

kontrole rezerwatu przez 

uprawnione służby oraz 

utrudnianie korzystania z 

tego miejsca.     
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