Ustanowienie planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Dębowiec".
Lubus.2003.23.453 z dnia 2003.04.17
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 17 kwietnia 2003 r.
Wejście w życie:
2 maja 2003 r.
Wygasa z końcem dnia:
31 grudnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 9
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Dębowiec"
Na podstawie art. 13 a ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. Nr 99,
poz. 1079, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1189 oraz Nr 145 poz. 1623),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębowiec", zwany dalej planem, stanowiący
załącznik do niniejszego rozporządzenia na okres obowiązywania od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2023r.
§ 2.
1. Zobowiązuje się Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody do wdrażania i kontroli realizacji planu ochrony.
2. Zobowiązuje się Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody do składania Wojewodzie, na koniec każdego roku
kalendarzowego informacji o realizacji ustaleń planu ochrony.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

ZAŁĄCZNIK
Plan ochrony Rezerwatu Przyrody "Dębowiec" (część opisowa)

Rozdział 1
Dane ogólne
§ 1. Podstawą prawną ochrony rezerwatu "Dębowiec" jest zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 4 lipca 1984r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 17/84, poz. 125).
Miejsce ogłoszenia: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia
wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 12, poz. 144).
§ 2.
1. Powierzchnia rezerwatu wynosi- 9,39ha, z tego:
1) leśna zalesiona - 9,34ha,
2) leśna związana z funkcjonowaniem rezerwatu- 9,34ha.
2. Rezerwat jest położony:
1) wg podziału administracyjnego Państwa: województwo lubuskie, powiat Krosno Odrzańskie, gm.
Gubin, obręb ewidencyjny m. Wałowice;

2) wg fizyczno-geograficznego podziału Polski Kondrackiego:
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski,
Podprowincja: Pojezierze Południowo bałtyckie,
Makroregion: Wzniesienia Zielonogórskie,
Mezoregion: Wzniesienia Gąbińskie;
3) wg regionalizacji przyrodniczo -leśnej:
Kraina III - Wielkopolsko - Pomorska,
Dzielnica 6 - Pojezierza Lubuskiego.
3. Granice rezerwatu: przebiegają po dobrze widocznych w terenie liniach wydzieleń leśnych oddziału 117 o
oraz 146 a, oznakowanych zielona farbą na pniach drzew.
§ 3. Grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gubin.

Rozdział 2
Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody
§ 4.
1. Gleby leśne rezerwatu:
1) gleby rdzawe właściwe- 9,34ha.
§ 5.
1. Ekosystemy leśne:
1) typy siedliskowe: LMśw - 9,34ha;
2) zespoły roślinne lasu: kwaśna dąbrowa - 9,05ha, bór sosnowy świeży - 0,29ha ;
3) gatunki panujące drzewostanów: Dąb - 9,34ha;
4) klasy wieku drzewostanów: Dąb XI -XII kI. wieku - 9,34ha.
§ 6.
1. W rezerwacie występują następujące siedliska przyrodnicze wymienione w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających
ochronie:
1) Acidofilna dąbrowa - 9,05 ha.
§ 7. Rośliny dziko występujące i ich siedliska. Lista stwierdzonych gatunków flory obejmuje 24 gatunki roślin
naczyniowych oraz 18 gatunków mszaków. Jedynym gatunkiem chronionym flory naczyniowej jest konwalia
majowa Convallaria maialis.
§ 8. Zwierzęta dziko występujące i ich siedliska. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 24 gatunków
ptaków, 8 gatunków ssaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek gadów oraz kilkadziesiąt gatunków owadów w tym
gatunki chronione.

Rozdział 3
Cel ochrony
§ 9. Celem ochrony jest zachowanie lokalnej ostoi ksylobiontów - gatunków związanych z obumierającymi
drzewami bądź martwym drewnem, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich gatunków chrząszczy,
zabezpieczenie trwałości fragmentu wielopiętrowego lasu mieszanego reprezentującego zbiorowisko acidofilnej
dąbrowy, oraz ochrona lokalnych populacji rzadkich gatunków ptaków i ssaków.

Rozdział 4
Obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej
§ 10. Rezerwat w całości objęty jest ochroną częściową.

Rozdział 5
Program działań ochronnych
§ 11.
1. Realizacja ochrony częściowej zachowawczej polegającej na osiąganiu celów ochrony w wyniku przebiegu
naturalnych procesów przyrodniczych w wydzieleniach zajmujących łącznie 7,89ha.
2. Realizację ochrony częściowej kreatywnej, polegającej na optymalizacji stanu niektórych elementów
przyrody w wydzieleniach 117 o oraz 146 a zajmujących łącznie 1,50ha, w tym: ochronę samosiewów dębu
przed zwierzyną poprzez grodzenia - 1,50ha.

Rozdział 6
Sposoby eliminacji i minimalizacji zagrożeń dla przyrody
§ 12.
1. Zagrożeniem jest niedostatek martwego drewna, należy powstrzymać się od cięć sanitarnych oraz usuwanie
martwego drewna z rezerwatu, w miarę możliwości zwiększenie zapasu martwego drewna gatunków liściastych
w otoczeniu rezerwatu.
2. Zagrożeniem może być chemiczne zwalczanie owadów w otoczeniu rezerwatu, utworzenie otuliny
obejmujące oddziały 117, 118, 119, 145, 146, 147, ograniczenia chemicznego zwalczania owadów w w/w
oddziałach.

Rozdział 7
Opis sposobów ochrony
§ 13.
1. Ochrona drzewostanów przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i abiotycznych
1) monitorowanie stanu zdrowotnego lasu i występujących szkód;
2) zabezpieczenie przed zwierzyna powierzchni 1,50ha za pomocą grodzeń pod warunkiem wystąpienia
dobrze rokującego samosiewu dębu.
2. Pozostawianie w lesie drzew martwych gatunków liściastych dla odtworzenia siedlisk związanej z nimi flory
i fauny.

Rozdział 8
Obszary udostępniania
§ 14. Rezerwat udostępnia się dla ogólnego ruchu wzdłuż linii oddziałowych i dróg biegnących po granicach
rezerwatu.
§ 15.
1. Ustala się lokalizację w oddz. 117 o przy skrzyżowaniu linii oddziałowych na drewnianą wiatę o powierzchni
do 15m2.
2. Wzdłuż linii oddziałowych zlokalizować ścieżkę przyrodniczą.

Rozdział 9
Ustalenia dla miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego
§ 16. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić lokalizację rezerwatu i
zasady jego ochrony.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe
§ 17.
1. Tabela określająca zadania ochronne i sposoby ich wykonania stanowi załącznik nr 1 do planu.
2. Mapa rezerwatu przyrody "Dębowiec" w skali 1: 1.0000 stanowi załącznik Nr 2 do planu.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywania
§ 1. Zadania ochronne:
Lokalizacja

Zadania ochronne

Jednostka
Realizująca

Cel realizacji

Oddz.:
117o - 1,59 ha
146a - 7,75 ha

Powstrzymanie się od Zachowanie
cięć sanitarnych i
warunków
uprzątania martwego siedliskowych
drewna
ksylobiontów

Sposób i termin
wykonania

N-ctwo

Okres
obowiązywania planu

117o, 146a

Ochrona
Odtworzenie
samosiewów dębu na
odnowienia dębu
pow. 1,50 ha

N-ctwo

W miarę
powstawania
warunków

117o, 146a

Renowacja ścieżki
edukacyjnej

N-ctwo

Po zniszczemu
aktualnie istniejącej
infrastruktury

Edukacja społeczna

§ 2. Zestawienie rozmiaru zadań ochronnych:
Typ zabiegu

Rozmiar

Jednostka miary

Grodzenia samosiewów dębu w
oddz. 117o, 146a z częściowym
odsłanianiem młodego pokolenia
dęba poprzez usuwanie nadmiaru
nalotu sosnowego na
powierzchniach ogrodzonych

Łączna powierzchnia grodzeń 1,5 ha

1,5 ha w okresie obowiązywania
planu

Modernizacja ścieżki edukacyjnej

Renowacja istniejących tablic,
wykonanie 5 nowych tablic i
renowacia wiaty

W okresie obowiązywania planu

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Lokalizacja rezerwatu w leśnym podziale powierzchniowym (1:10.000)
(grafikę pominięto)

