
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Chłopiny” 

 

 

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 „Bagno Chłopiny”, zwany dalej rezerwatem. 

2. Plan ochrony rezerwatu w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 Torfowisko Chłopiny 

PLH080004 uwzględnia zakres planu zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów dydaktyczno-naukowych, zróżnicowanego 

kompleksu ekosystemów torfowiskowych i lasów bagiennych, z leżącym w części centralnej torfowiskiem 

przejściowym oraz charakterystyczną roślinnością i fauną. 

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

1) położenie rezerwatu w niecce wytopiskowej, pojeziornej, w obszarze sandru i przedpola moreny czołowej, 

której równia biogeniczna, zbudowana jest głównie z osadów jeziornych i torfów; 

2) zaawansowany proces lądowienia i sukcesji roślinnej, spotęgowany budową sieci rowów 

odprowadzających wodę z całej niecki, której mały fragment zajmuje rezerwat; 

3) liczący ponad 100 lat drenaż wód z obszaru obecnego rezerwatu, historyczne użytkowanie leśne i rolnicze 

niektórych jego fragmentów, silnie wpływające na jego postać; 

4) trwający przed i po powołaniu rezerwatu proces zarastania otwartej powierzchni torfowiska i zanikania 

zbiornika wodnego oraz sukcesja dążąca przede wszystkim do leśnych postaci mokradeł i torfowisk; 

5) powiększenie rezerwatu (od 27,8 ha do 118,99 ha), z części zarastającego torfowiska przejściowego, o las 

będący w gospodarczym użytkowaniu, wraz ze zmianą celu ochrony; 

6) wdrożone działania czynnej ochrony: blokowanie odpływu wód z rezerwatu, skutkujące, miedzy innymi, 

zamieraniem drzewostanu w części torfowiska i mokradła oraz usuwanie nalotów brzozy i sosny; 

7) sąsiedztwo budynków mieszkalnych i gospodarczych wsi Chłopiny, których lokalizacja w przeszłości była 

możliwa dzięki odwadnianiu niecki, oraz domniemanie mieszkańców o wpływie zarządzania wodą  

w rezerwacie na ich majątek poza rezerwatem; 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, Dz. U. z 2016 r. 

poz.422. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 2371



8) obecność Obszaru Chronionego Krajobrazu „2-Puszcza Barlinecka”; 

9) wyznaczenie obszaru Natura 2000 Torfowisko Chłopiny PLH080004; 

10) zidentyfikowanie w granicy rezerwatu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000: 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 91D0 – bory i lasy 

bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 91E0 – łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo- fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe)*, 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii. Jest możliwe, że w rezerwacie znajduje się 

chronione siedlisko przyrodnicze  7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk nie ujęte w aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru Natura 2000 

Torfowisko Chłopiny PLH080004. 

11) leśne oraz rolnicze, użytkowanie gruntów 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. 

§ 4. Wydzielenia leśne 547l oraz 547k (adresy leśne 10-34-1-01-547-l-00 oraz 10-34-1-01-547-k-00), 

leśnictwa Chłopiny w Nadleśnictwie Różańsko, stanowią obszar ochrony czynnej, pozostała cześć rezerwatu 

jest obszarem ochrony ścisłej. 

§ 5. Działania ochronne dla rezerwatu, w obszarze ochrony ścisłej i czynnej, z podaniem ich rodzaju, 

zakresu i lokalizacji określa załącznik nr 2. 

§ 6. Opis granic obszaru Natura 2000 Torfowisko Chłopiny PLH080004, w części pokrywającej się  

z rezerwatem, w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 

PL-1992, przedstawia załącznik nr 3. 

§ 7. Mapę obszaru Natura 2000 Torfowisko Chłopiny PLH080004 wraz z granicami rezerwatu przedstawia 

załącznik nr 4. 

§ 8. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 

Torfowisko Chłopiny PLH080004, w granicy rezerwatu, przedstawia załącznik nr 5. 

§ 9. Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Torfowisko Chłopiny PLH080004, w części 

pokrywającej się z rezerwatem, określa załącznik nr 6. 

§ 10. Działania ochronne w obszarze Natura Torfowisko Chłopiny PLH080004, w części pokrywającej się 

z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszary ich wdrażania, 

przedstawia załącznik nr 7. 

§ 11. Traci moc zarządzenie nr 27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Bagno 

Chłopiny” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1474 z dnia 19.07.2012 r.). 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. 

  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Jan Rydzanicz 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 2371



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 2371



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 2371



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 5 – Poz. 2371



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 6 – Poz. 2371



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 7 – Poz. 2371



Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 8 – Poz. 2371



 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 9 – Poz. 2371



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 10 – Poz. 2371



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 11 – Poz. 2371



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 12 – Poz. 2371



 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 13 – Poz. 2371



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 14 – Poz. 2371



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 15 – Poz. 2371



 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 16 – Poz. 2371



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 17 – Poz. 2371



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 18 – Poz. 2371


		2016-11-29T09:43:05+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




