
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta 
Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”

Na podstawie art. 19 ust. 6 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2015 r. zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 i z  2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje.

§ 1.  W zarządzeniu Nr 40/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 
czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. 
Profesora Stefana Kownasa” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 51, poz. 1271), wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 6;
2) w § 7:

a) uchyla się pkt 1,
b) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje brzmienie: „zamieścić zalecenia dotyczące poprawy retencji wodnej w 

dolinie Krzekny w obrębach ewidencyjnych Glinna i Śmierdnica Las”,
c) uchyla się pkt 3;

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie

Sylwia Jurzyk - Nordlöw

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Poz. 1680



Załącznik do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

„Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Szczecinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”. 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.” 

Lp. 
Identyfikacja istniej ących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 
zewnętrznych 

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich 

skutków 

Zagrożenia wewnętrzne 

1. 

Neofityzacja runa spowodowana 
czynnikami antropogenicznymi  - 
wnikanie obcych gatunków wzdłuż 
użytkowanych dróg  (zagrożenie 
istniejące). 

Rozmontować paśnik dla zwierząt w oddz. 68 b2) 
i przenieść poza granice rezerwatu. Zamknąć 
zjazd z drogi wojewódzkiej do oddziału 62a przy 
pomocy obowiązującego znaku zakazu wjazdu 
(ograniczenie to nie dotyczy pracowników 
Administracji Lasów Państwowych i jednostek 
administracji państwowej). Rolę głównej drogi 
przejmie droga biegnąca w lasach po wschodniej 
stronie rezerwatu w oddz. 61-69, która zapewni 
również dojazd do granic rezerwatu dla służb 
ochrony przyrody. 

2. 

Niekontrolowana i nadmierna penetracja 
obszaru rezerwatu  oraz związane z nią 
płoszenie zwierząt, wydeptywanie 
roślinności, nielegalne pozyskiwanie 
płodów runa leśnego (zmniejszanie 
populacji grzybów) i nasion buka oraz 
zaśmiecenie obiektu przez lokalne 
społeczeństwo, turystów (zagrożenie 
istniejące) oraz natężenie przedmiotowych 
zjawisk w przyszłości (zagrożenie 
potencjalne). 

Właściwe oznakowanie granic rezerwatu 
tablicami urzędowymi, regulaminowymi i 
edukacyjnymi. Egzekwowanie zakazów 
obowiązujących w rezerwacie poprzez okresowe 
kontrole upoważnionych służb leśnych i służb 
ochrony przyrody. 

Zagrożenia zewnętrzne 

3. 

Sąsiedztwo aglomeracji szczecińskiej i 
związana z tym urbanizacja terenów 
sąsiadujących z Puszczą Bukową, presja 
rekreacyjna, powiększanie terenów 
zabudowanych, zmiany dotychczasowego 
przeznaczenia gruntów, łąk i pastwisk, 
rozwój terenów komunikacyjnych 
skutkujące fragmentacją korytarzy 
ekologicznych łączących rezerwat 
przyrody z otoczeniem, w tym z gruntami 
leśnymi Szczecińskiego Parku 
Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, 
siedliskami żyznej buczyny (Dentario 
glandulosae-Fagenion, Galio odorati-
Fagenion) (9130)  i łęgów wierzbowych, 
topolowych i jesionowych (Salicetum 

Utrzymanie statusu ochronnego Szczecińskiego 
Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” i 
realizacja jego planu ochrony – gwarantujące 
utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących 
rezerwat z gruntami leśnymi Szczecińskiego 
Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” i 
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Wzgórza Bukowe” PLH320020. 

 

                                                 
2) Nadleśnictwa Gryfino według Planu Urządzenia Lasu na lata 2007-2016. 
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Lp. 
Identyfikacja istniej ących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 
zewnętrznych 

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich 

skutków 
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae i olsów źródliskowych 
(91E0) oraz miejscami lęgowymi i 
miejscami żerowania zwierząt w granicach 
sieci Natura 2000 (zagrożenie istniejące). 
Natężenie przedmiotowych zjawisk w 
przyszłości (zagrożenie potencjalne). 

4. 

Swobodne wnikanie gatunków „polnych”, 
środków ochrony roślin i nawozów 
spowodowane brakiem strefy buforowej 
rezerwatu od strony zachodniej i 
południowej (zagrożenie istniejące). 

Dążyć do ukształtowania, z wykorzystaniem 
spontanicznych procesów naturalnych, pasa 
okrajka o szerokości ok. 20 m oraz odstąpić od 
stosowania pestycydów w odległości 20 m od 
linii lasu stanowiącej granicę rezerwatu na 
dziełkach ewidencyjnych 299, 300, 309, 310, 
311, 313 obręb Glinna i nr 130 obręb Dobropole 
Gryfińskie. 

5. 

Antropopresja wynikająca z ruchu 
samochodowego na drodze wojewódzkiej 
nr 120 relacji Granica Państwa – 
Kobylanka (zagrożenie istniejące) oraz 
związane z nią oraz natężona emisja spalin 
z obu ww. obiektów oddziaływująca na 
stan zdrowotny drzewostanu w rezerwacie 
i zwiększona śmiertelność zwierząt 
(zwłaszcza gadów i ssaków) 
przemieszczających się z rezerwatu na 
grunty sąsiednie i odwrotnie (zagrożenie 
istniejące). 

Podjęcie inicjatyw, we współpracy z zarządcą 
drogi  przewidzianych prawem w celu 
ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów i 
ustawienia przed wjazdem do lasu od strony 
wschodniej i zachodniej znaków ostrzegających 
przed możliwością wtargnięcia na jezdnię 
dzikich zwierząt.  

Nie poszerzać drogi, by w przyszłości 
uniemożliwi ć zwiększenie ruchu 
samochodowego. 

6. 

 Napowietrzna linia energetyczna na 
działkach ewidencyjnych nr 580 obręb 
Stare Czarnowo i 313 obręb Glinna będąca 
barierą zagrażającą życiu (ryzyko kolizji 
lub porażenia prądem), powodująca 
ryzyko kolizji, okaleczenia i śmierci dla 
ptaków drapieżnych gnieżdżących się w 
rezerwacie oraz zakłócenie harmonii 
krajobrazu (zagrożenie istniejące). 

Podjęcie inicjatyw, we współpracy z 
właścicielem linii,  przewidzianych prawem w 
celu przekształcenia linii energetycznej 
napowietrznej na podziemną. 

7. 

Pogłębiający się deficyt wód opadowych i 
gruntowych oraz silne zaburzenie 
stosunków wodnych w wyniku osuszenia 
obszaru torfowiska w dolinie rzeki 
Krzekny, a pośrednio całego rezerwatu, 
systemem rowów melioracyjnych, które 
zakłóciły obieg wody w rezerwacie o 
opadowym reżimie wodnym (zagrożenie 
istniejące). 

Poprawa retencji wodnej w sąsiadującej z 
rezerwatem od zachodu i południa dolinie 
Krzekny – w obrębach ewidencyjnych Glinna i 
Śmierdnica Las. Zmienić sposób 
gospodarowania wodą w dolinie Krzekny 
poprzez przywrócenie właściwego działania 
urządzeń piętrzących wodę w okresie letnim oraz 
utrzymanie pastwiskowo-łąkowego charakteru 
doliny Krzekny pomiędzy miejscowościami 
Kartno – Glinna – Stare Czarnowo – Babinek (z 
promowaniem wykorzystywania na omawianym 
terenie ekstensywnych, małoobszarowych 
sposobów zagospodarowania z wykorzystaniem 
programów rolnośrodowiskowych). 

Podjęcie prób realnego magazynowania wody w 
dolinie za pomocą istniejących urządzeń. 
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Lp. 
Identyfikacja istniej ących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 
zewnętrznych 

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich 

skutków 

8. 

Odsłonięcie wschodniej granicy rezerwatu 
w wyniku prowadzonych leśnych 
zabiegów pielęgnacyjnych w sąsiedztwie 
rezerwatu (zagrożenie potencjalne). 

Prowadzenie w pasie o szerokości ok. 20 m 
wzdłuż granicy rezerwatu (oddz. 61, 63, 65, 67, 
69) gospodarki leśnej w formie, która nie odsłoni 
całkowicie ściany starodrzewia bukowego i nie 
doprowadzi w rezultacie do powstawania 
odparzeń i martwicy u buczyn. 

9. 
Neofityzacja gatunków drzewiastych 
(zagrożenie potencjalne). 

Mechaniczne usuwanie czeremchy 
amerykańskiej Prunus serotina i świerka Picea 
abies  w bezpośrednim otoczeniu rezerwatu tj. w 
oddz. 59, 60, 61, 63, 65, 67 i 69,elimunujące lub 
ograniczające wnikanie przedmiotowych 
gatunków do rezerwatu. 
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