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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Pamięcin”.
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U.2015.1651 ze zm.1)) zarządza się, co następuje.
§ 1. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Pamięcin”, zwany dalej rezerwatem.
2. Plan ochrony rezerwatu w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 Ujście Warty PLC080001
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 naukowych i dydaktycznych zbiorowiska
roślinności stepowej.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:
1) położenie na krawędzi doliny Odry, rozciętej rozległym wąwozem ze stromymi zboczami oraz
krawędziami;
2) naturalny proces zarastania terenów otwartych będący wynikiem położenia w strefie roślinno-klimatycznej
lasów liściastych zrzucających liście na zimę;
3) zaawansowany proces zarastania muraw kserotermicznych - występowanie na połowie powierzchni
zbiorowisk leśnych i zaroślowych;
4) reliktowy charakter zbiorowiska roślinności stepowej jako roślinności ciepłolubnej utrzymującej się
wyłącznie dzięki specyficznym warunkom siedliskowym oraz działalności człowieka (ekstensywnej
gospodarce pasterskiej i łąkowej);
5) utworzenie Parku Krajobrazowego Ujście Warty, wyznaczenie obszaru ochrony ptaków i obszaru
o znaczeniu dla Wspólnoty Ujście Warty PLC080001 i objęcie ich granicami istniejącego wcześniej
rezerwatu;
6) zidentyfikowanie w granicy rezerwatu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Warty
PLC080001, tj. siedliska przyrodniczego 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) oraz jarzębatki
(Sylvia nisoria) o kodzie A307;
7) nieopłacalność prowadzenia produkcji rolnej - przeważająca część gruntów to nieużytki;
8) położenie rezerwatu w sąsiedztwie użytkowanych gruntów rolniczych;
9) brak dróg oraz innej infrastruktury technicznej.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i 2171 oraz z 2016 r.
poz. 422

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1405

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu przyrody „Pamięcin”, określa
załącznik nr 1.
§ 4. Rezerwat objęty jest w części ochroną czynną, a w pozostałej części ochroną ścisłą.
§ 5. 1. Działania ochronne w obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych
działań, określa załącznik nr 2.
2. Mapę obszaru działań ochrony czynnej, w tym dla siedliska przyrodniczego 6210 Murawy
kserotermiczne (Festuco-Brometea), przedstawia załącznik nr 3.
§ 6. Opis granic obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem
przyrody „Pamięcin”, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania w układzie PL 1992,
przedstawia załącznik nr 4.
§ 7. Mapę obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem
przyrody „Pamięcin”, przedstawia załącznik nr 5.
§ 8. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000
Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, określa załącznik
nr 6.
§ 9. Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się
z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, określa załącznik nr 7.
§ 10. Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się
z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i
obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 8.
§ 11. Traci moc zarządzenie nr 49/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody
„Pamięcin” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2251 z dnia 15.11.2012 roku) .
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego 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 27 czerwca 2016 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu
przyrody „Pamięcin”

Zagrożenia
Istniejące

Potencjalne

Sposoby eliminacji lub
ograniczenia
Wewnętrzne

-

-

Zewnętrzne

-

-

Wewnętrzne

Sukcesja roślinna,
skutkująca w długim okresie
czasu przekształceniem
składu gatunkowego i/lub
zmniejszaniem areału
powierzchni otwartych,
zajętych przez chronioną
w rezerwacie roślinność
stepową.

Prowadzenie ochrony czynnej
przez ekstensywny wypas bądź
koszenie na powierzchniach
otwartych (łąk i muraw)
i usuwanie z nich nadmiaru
nalotów drzew i krzewów.

Zewnętrzne

Zwiększenie trofii muraw
kserotermicznych w wyniku
intensyfikacji gospodarki
rolnej w otoczeniu
rezerwatu. Wzrost
użyźnienia skutkuje
zwarciem roślinności
murawy i eliminacją
gatunków światłolubnych
oraz kserotermicznych
charakterystycznych dla
zbiorowisk roślinności
stepowej.

Monitorowanie stanu
zachowania roślinności
stepowej i procesów
zachodzących w rezerwacie.
Działania ograniczające lub
eliminujące zagrożenie, np.
utworzenie roślinnej bariery
geochemicznej, podjąć
w przypadku gdy wyniki
monitoringu stwierdzą
ustępowanie gatunków roślin
stepowych i pojawienie się
gatunków łąkowych, których
przyczyną jest intensyfikacja
gospodarki rolnej w otoczeniu
rezerwatu.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.
Działania ochronne w obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu
i lokalizacji tych działań

Lp.

Rodzaj
działań Zakres działań ochronnych
ochronnych

Lokalizacja
ochronnych

1.

Zapobieganie
przekształcenia
składu
gatunkowego i/lub
zmniejszania areału
zbiorowisk
roślinności
stepowej.

Powierzchnie
z roślinnością stepową
przedstawione
w załączniku nr 3.

2.

Zapobieganie
sukcesji drzew

Wykaszanie co 2-3 lata, w terminie
1.08-30.09, pozostawiając nie
skoszone 15-20% całej powierzchni
z roślinnością stepową, co roku
w innym miejscu. Skoszoną biomasę
usunąć w terminie do 2 tygodni po
pokosie.
lub
Ekstensywny wypas z dopuszczalną
obsadą zwierząt 0,4-0,5 DJP/ha.
Wypas prowadzić corocznie
w terminie 1.05-15.10, pozostawiając
płat 20% całej powierzchni
z roślinnością stepową, co roku
w innym miejscu. Obowiązkowe
wykaszanie niedojadów raz na 2 lata,
w terminie 1.08-31.10, z zebraniem
i usunięciem skoszonej biomasy.
Co 3 lata, wycinać występujące naloty
drzew i krzewów pozostawiając nie
więcej niż 10% ich powierzchni
występujących sporadycznie,
usuwając wszystkie robinie akacjowe.

działań

Powierzchnie
z roślinnością stepową
przedstawione
w załączniku nr 3.
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.

Lokalizacja obszaru działań ochrony czynnej, w tym dla siedliska przyrodniczego
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.
Opis granic obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się
z rezerwatem przyrody „Pamięcin”, w postaci współrzędnych geograficznych punktów
ich załamania PL 1992

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

X
205493,00
205575,06
205531,27
205570,32
205595,68
205636,38
205671,77
205819,75
205789,03
205725,76
205698,72
205725,49
205758,08
205905,21
205950,52
206032,73
206051,20
205941,83
205957,17
205984,96
206020,55
206047,70
206049,63
205957,62
205944,20
205912,22
205877,60
205775,87
205753,51
205753,38
205629,44
205571,48
205532,37
205493,00

Y
519751,49
519884,79
519912,50
519993,13
520059,09
520115,98
520121,05
520059,86
519973,83
519995,04
519939,51
519916,00
519898,37
519876,32
519922,76
519912,00
519905,81
519808,33
519762,01
519761,11
519777,26
519778,02
519765,22
519691,30
519646,24
519661,97
519703,65
519758,13
519761,84
519708,71
519727,06
519750,82
519758,04
519751,49
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r
Mapa obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się
z rezerwatem przyrody „Pamięcin”
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Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się
z rezerwatem przyrody „Pamięcin”

Zagrożenia

L.p. Przedmiot ochrony
Istniejące
1.

2.

6210 Murawy
K02.01 zmiana składu
kserotermiczne
gatunkowego (sukcesja)
(Festuco-Brometea)

A307 Jarzębatka
(Sylvia nisoria)

Opis zagrożenia
Potencjalne

-

W przypadku seminaturalnego siedliska muraw
kserotermicznych, położonego w leśnej strefie
klimatyczno-roślinnej, proces przyrodniczy
prowadzi stopniowo do zaniku cech oraz
powierzchni chronionego siedliska.

Jest prawie pewne, że długotrwały brak
koszenia/wypasu doprowadzi do utraty
ekosystemów otwartych i charakterystycznej dla
A03.03 zaniechanie/brak koszenia rezerwatu mozaiki siedliskowej terenu, skutkując
zanikaniem gatunków roślin kserotermicznych.

-

A04.03 zarzucanie pasterstwa,
brak wypasu

X Brak zagrożeń i nacisków

X Brak zagrożeń i nacisków

Przy sporządzaniu projektu planu nie
stwierdzono zagrożeń.

Kody zagrożeń podano zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1 opracowaną
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
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Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.
Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części
pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”

Lp.
1.

2.

Przedmiot ochrony

Cel działań ochronnych

6210 Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea)

Utrzymanie istniejącego właściwego stanu
ochrony siedliska przyrodniczego przez koszenie
bądź wypas na powierzchni siedliska

A307 Jarzębatka (Sylvia
nisoria)

Utrzymanie istniejącego właściwego stanu
ochrony gatunku.
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Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r.
Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Pamięcin”,
ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania
Działania Ochronne

Przedmiot
ochrony
Nr

Opis zadania ochronnego

Obszar wdrażania

Podmiot odpowiedzialny
za wykonanie

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych
6210 Murawy
kserotermiczne
(FestucoBrometea)

A1 Koszenie co 2-3 lata, w terminie 1.08-30.09,
pozostawiając nie skoszone 15-20% całej powierzchni
z roślinnością stepową, za każdym razem w innym
miejscu.
Skoszoną biomasę usunąć w terminie do 2 tygodni po
pokosie.
lub
Ekstensywny wypas z dopuszczalną obsadą zwierząt
0,4-0,5 DJP/ha, corocznie w terminie 1.05-15.10,
pozostawiając płat 20% całej powierzchni z roślinnością
stepową, co roku w innym miejscu.
Raz na 2 lata, w terminie 1.08-31.10,wykaszać niedojady,
z zebraniem i usunięciem skoszonej biomasy.

Powierzchnie (płaty) siedliska
Sprawujący nadzór nad
przedstawione w załączniku nr 3 obszarem Natura 2000
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A2 Co 3 lata, wycinać nowo powstające naloty drzew
i krzewów, pozostawiając nie więcej niż 10% ich
powierzchni występujących sporadycznie oraz usuwać
wszystkie robinie akacjowe.
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Powierzchnie (płaty) siedliska
Sprawujący nadzór nad
przedstawione w załączniku nr 3 obszarem Natura 2000

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych
6210 Murawy
kserotermiczne
(FestucoBrometea)

C1 Ocena stanu ochrony w oparciu o metodykę obowiązującą Powierzchnie (płaty) siedliska
Sprawujący nadzór nad
przedstawione w załączniku nr 3 obszarem Natura 2000
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Monitoring wykonać w 5 oraz w 10, 15 i 20 roku
obowiązywania planu lub zsynchronizować z terminem
monitoringu siedliska, wykonywanym na podstawie planu
ochrony/planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ujście Warty PLC080001.

C2 Ocena stanu ochrony w oparciu o metodykę obowiązującą Obszar Natura 2000 w części
A307
pokrywającej się z rezerwatem
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Jarzębatka
(Sylvia nisoria)
Monitoring wykonać w 5 oraz w 10, 15 i 20 roku
obowiązywania planu lub zsynchronizować z terminem
monitoringu gatunku, wykonywanym na podstawie planu
ochrony/planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ujście Warty PLC080001.

Sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000

