
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Rybojady” 

 

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. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Rybojady”, zwanego dalej rezerwatem. 

2. Rezerwatu przyrody „Rybojady” znajduje się poza obszarem Natura 2000. 

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska  

o charakterze przejściowym, wraz z występującą na nim florą i fauną. 

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

1) zachowanie siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), występującego w rezerwacie; 

2) konieczność utrzymania odpowiednich warunków hydrologicznych oraz trofii warunkujących utrzymanie 

procesów torfotwórczych oraz podlegających ochronie fitocenoz i zoocenoz; 

3) konieczność utrzymania otwartego charakteru siedlisk warunkującego występowanie charakterystycznych, 

rzadkich i zagrożonych gatunków. 

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

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

§ 4. Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej. 

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu 

i lokalizacji tych działań przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 6. Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc, w których może być prowadzona działalność  

wytwórcza, handlowa i rolnicza. 

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 48/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie  

Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody  

„Rybojady” (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2250 z dnia 15 listopada 2012 r.). 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 422. 
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 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 ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz ich skutków 

 

Zagrożenia Sposób eliminacji lub ograniczania 

Wewnętrzne Zewnętrzna Wewnętrzne  Zewnętrzne 

Istniejące Potencjalne Istniejące  Potencjalne Istniejące Potencjalne Istniejące Potencjalne 

Zagrożenie 

związane z 

pogorszeniem 

struktury i 

funkcji siedliska 

przyrodniczego 

na skutek 

spontaniczne 

zachodzącej 

sukcesji 

naturalnej 

(głównie drzew,  

krzewów oraz 

trzciny) 

powodującej 

utratę otwartego 

charakteru 

chronionego 

torfowiska. 

Na podstawie 

przeprowadzonych 

prac w ramach 

sporządzania planu 

ochrony nie 

stwierdzono 

zagrożeń. 

 

Na podstawie 

przeprowadzonych 

prac w ramach 

sporządzania 

planu ochrony nie 

stwierdzono 

zagrożeń. 

 

Na podstawie 

przeprowadzonych 

prac w ramach 

sporządzania 

planu ochrony nie 

stwierdzono 

zagrożeń. 

 

Mechaniczna 

eliminacja 

roślinności 

drzewiastej i 

krzewiastej oraz 

trzciny. 

- - - 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

 

Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, 

zakresu i lokalizacji tych działań 

 

Lp. 
Rodzaj działań 

ochronnych 
Zakres działań ochronnych 

Lokalizacja działań 

ochronnych, 

powierzchnia 

1. Utrzymanie 

istniejącego stanu 

naturalnego 

otwartego 

charakteru 

siedliska 

przyrodniczego, 

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea). 

Zapobieganie sukcesji roślinnej poprzez 

wycinanie drzew i krzewów brzozy 

brodawkowatej, w tym także trzciny wraz 

z zapewnieniem wywozu pozyskanej 

biomasy poza obszar rezerwatu. 

Działanie ochronne należy zrealizować do 

końca 2 roku obowiązywania planu 

ochrony, a następnie, powtarzać z 

częstotliwością co 3-4 lata, do końca 

obowiązywania planu.  

 

Oddz. 21 d, pow.  

5,61 ha. 
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