
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wójtowski Grąd”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1651) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Wójtowski Grąd” zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie rzadkich na terenach wydmowych zespołów grądu 
i boru mieszanego z wykształconymi na tym terenie glebami rdzawo-brunatnymi.

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

1) położenie rezerwatu w całości na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Włocławek;

2) położenie rezerwatu w kompleksie leśnym nad jeziorem Wójtowskim Dużym.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik 
nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ochronie czynnej podlega obszar, który stanowi pododdział 213b (1,12 ha), Leśnictwo Przyborowo, 
Nadleśnictwo Włocławek, a pozostały obszar rezerwatu podlega ochronie ścisłej.

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu 
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy

z dnia 25 listopada 2015 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp. Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych

Sposoby eliminacji lub ograniczania 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich 
skutków

1. Brak odporności drzewostanów na 
czynniki abiotyczne drzewostan 
niestabilny.

Cięcia zapewniające stabilność w odnowieniach 
sosnowych.

2. Zagrożeniem wewnętrznym jest 
ekspansja gatunku obcego geograficznie - 
czeremchy amerykańskiej Padus serotina.

W celu ograniczania ekspansji czeremchy 
amerykańskiej zaplanowano jej usuwanie poprzez 
karczowanie mechaniczne z wcześniejszym 
podkopaniem ręcznym, w czasie prowadzenia 
prac pielęgnacyjnych w młodniku sosnowym 
w wydzieleniu 213b.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy

z dnia 25 listopada 2015 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu 
i lokalizacji

Lp. Rodzaj działań ochronnych Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań
ochronnych1

1. Usunięcie sosny zwyczajnej 
i czeremchy amerykańskiej. 

Jeden zabieg w okresie 
obowiązywania planu ochrony 
(ok. 15 m3 z całej 
powierzchni) 
z pozostawieniem 20% 
martwego drewna w lesie. 
Pozostałe drewno wywieźć 
poza rezerwat.
W trakcie zabiegów usuwać 
czeremchę amerykańską 
poprzez karczowanie 
mechaniczne z wcześniejszym 
podkopaniem ręcznym.
Prace prowadzić poza 
okresem lęgowym ptaków 
trwającym od 15 marca do 
15 sierpnia.

213b (1,12 ha)

1] Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Włocławek na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r.
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