
Zarządzenie Nr 30/2014 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

2 dnia ̂ 1 września 20I4r. 

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kępina" 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U . z 20i3r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 20i4r. poz. 805, 850 i 1002) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się na pięć lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody 
-Kępina", zwanego dalej „rezerwatem". 

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w §1, obejmują: 

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, 
które określa załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin z podaniem rodzaju, rozmiaru 
i lokalizacji poszczególnych zadań, które określa załącznik nr 2 do zarządzenia; 

1; 3. Ochroną czynną obejmuje się obszar rezerwatu oznaczony jako 
wydzielenia leśne 283g, c oraz 284b . Pozostała część rezerwatu objęta jest ochroną 
ścisłą. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Koniecpol na okres OL01.2005r. - 3 LI2.2014r. 



Załączniki do zarządzenia Nr 30/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach z dnia^* wTześnia 2014r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 
rezerwatu przyrody „Kępina". 

Załącznik Nr i 
Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków. 

Identyfikacja istniejących 
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych. 
Ocena zagrożeń. 

Sposoby eliminacji lub ograniczania 
zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych i ich skutków. 

Ograniczenie występowania warzuchy 
polskiei w wyniku ekspansji wysokich bylin 
i wzrostu ocienienia spowodowanego 
rozwojem drzewostanu. 

Istotne 1) prowadzenie obserwacji pod 
kątem stanu zachowania 
stanowiska warzuchy polskiej. 

2) usuwanie wysokich bylin, 

3) prześwietlenie części zbiorowiska 
leśnego, 

4) wygrabianie materii organicznej 
z terenu żródliska. 

Załącznik Nr 2 

I. Opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin z podaniem rodzaju, rozmiaru 
i lokalizacji poszczególnych zadań. 

Lp. 

Opis sposobów ochrony czynnej 
- rodzaj zadania ochronnego. 

Lokalizacja zadania 
- Nadleśnictwo 

Koniecpol 
Obręb Szczekociny 
[oddz./pododdz.] 

Rozmiar zadania ochronnego. 

1. Prowadzenie obserwacji pod 
kątem zachowania stanowiska 
warzuchy polskiei. 

283g, c, 284b 1 obserwacja / rok 

2. W przypadku potwierdzenia takiej 
konieczności, dopuszcza się; 
1) usuwanie wysokich bylin na 

fragmentach misy 
źródliskowej. 

2) wycinkę części drzew na 
obrzeżach żródliska. 

3) usuwanie materii organicznej 
u/yskanej w wyniki realizacji 
prac wymienionych w pkt 1) 
i 2), poza teren żródliska. 

283g, c, 284b W zależności od potrzeb -
szczegółowy zakres prac wymaga 
uzgodnienia z Regionalnym 
Konserwatorem Przyrody. 

Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Koniecpol na okres 01.0l.2005r. - 31.12.2014r. 


