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Plan ochrony rezerwatu przyrody 2002 - Szablon proponowany przez Klub Przyrodników, uzgodniony z Departamentem Ochrony Przyrody MŚ

Część I - Plan ochrony

Drukiem prostym podano elementy stałe
Kursywą podano przykłady zapisów

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody z dnia........... w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ..................................


Rozdział 1

§ 1
Podstawa prawna
Podstawą prawną .................... rezerwatu przyrody "................ " zwanego dalej Rezerwatem, jest ..........................................
§ 2
Dane ogólne
1.  Powierzchnia rezerwatu w/g stanu na dzień................. wynosi............ha, w tym:
1)....................ha pow. leśnej zalesionej
2)....................ha pow. leśnej nie zalesionej
3)....................ha gruntów rolnych
4)....................ha wód
5).....................................
2. Powierzchnia otuliny rezerwatu wynosi  ...............  ha
3. Rezerwat położony jest w gminach: 
1)........................x.....................ha
2)........................y.....................ha
4. Wg podziału fizyczno- geofizycznego Polski rezerwat jest położony  ..........
5. Wg regionalizacji przyrodniczo - leśnej  rezerwat jest położony  .........
6. Na obszarze rezerwatu występuje następująca infrastruktura techniczna:
1) drogi publiczne..................... m
2) linie energetyczne napowietrzne ............. m.
3) gazociągi ................ m
4) .................

§ 3
Własność gruntów
1.   Grunty rezerwatu stanowią własność:
1) Grunty Skarbu Państwa................ha
z tego: a)  .............. ha w zarządzie PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo ..........
           b) ............... ha w zarządzie ........ 
2)       Grunty komunalne..............................ha
z tego:  a)...................ha  .gruntów w gminie   x
             b)........................ gruntów w gminie  y
3)Grunty prywatne........................ha 

Rozdział  2.
Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody.
								
§ 4.
Charakterystyka gleb

1. W rezerwacie występują następujące typy i podtypy gleb leśnych:
inicjalne...............................ha
bielicowe..............................ha
organiczne...........................ha..
.............................................
  2. W rezerwacie występują gleby rolnicze następujących klas:
1)    .....................ha   III kl
2).........................ha   IV  kl
............................................
3. Gleby rolnicze wykorzystane są pod uprawy:
1) zbóż ......................ha
2) roślin okopowych........................ha
3) łąki kośne ...............  ha
4) pastwiska ............... ha 
5) odłogujące  ................. ha
§ 5.
Rodzaje ekosystemów

4. W rezerwacie występują następujące ekosystemy:
1) leśne ............. ha 
2) leśno-torfowiskowe .............. ha Tu bory bagienne, brzeziny bagienne i olsy na torfach
3) nieleśne ekosystemy lądowe ........... ha, w tym  bezleśne torfowiska ........... ha, łąki .......... ha, pastwiska ........... ha, ekosystemy wydmowe ........... ha
 
5. Ze względu na dominujące ekosystemy rezerwat należy do typu ............. podtypu ...................
6. Ze względu na główny przedmiot ochrony rezerwat należy do typu ............ podtypu ...............

§ 6
Charakterystyka ekosystemów
1. Ekosystemy leśne.

a)   Typy siedliskowe i odpowiadające im zespoły leśne:
Lp.
Typ siedliskowy
lasu
Powierzchnia
w ha
Zespoły leśne występujące na danym typie siedliskowym 
uwagi
1
............
..............
................  - ........... ha
................  - ........... ha
................  - ........... ha


2
....................
.............
................  - ........... ha
................  - ........... ha



b) Powierzchnia drzewostanów wg  gatunków panujących i  klas wieku :
gatunek
K l a s y      w i e k u
Razem 

I

II
III
IV
V 
VI
VII
VIII
IX 
..... 

Sosna












Dąb












........













c) Stan ekosystemów leśnych:
- ekosystemy naturalne i zbliżone do naturalnych zajmują ............ ha
- ekosystemy zniekształcone przez ........... zajmują .......... ha
- ekosystemy sztuczne, w formie ......... zajmują .......... ha

	
2. Ekosystemy wodne					
a) Ekosystemy wodne stanowią:
wody otwarte: .......................ha, w tym
jeziora.........................ha
Jezioro ............... - ....... ha
Jezioro ............... - ....... ha
rzeki............................ha
rowy melioracyjne..............km

b) Stan ekosystemów wodnych
a) ekosystemy naturalne i zbliżone do naturalnych stanowią .......... 
b) ekosystemy zniekształcone przez ........... stanowią .............
c) ekosystemy zdegradowane stanowią .............

3. Inne ekosystemy
.........

§ 7.
Chronione siedliska przyrodnicze

Lp.
Typ siedliska przyrodniczego
Miejsce i areał występowania
Uwagi, stan zachowania





























§ 8.
Gatunki roślin chronionych i innych roślin rzadkich

Lp.
Nazwa gatunkowa
(polska i łacińska )
Liczebność
Uwagi, stan populacji
Gatunki chronione








Inne rzadkie gatunki









§ 9.
Gatunki zwierząt chronionych i innych zwierząt rzadkich

Lp.
Nazwa gatunkowa
(polska i łacińska )
Liczebność
Uwagi, stan populacji
Gatunki chronione








Inne rzadkie gatunki








					
§ 10.
Wartości kulturowe.
1. W rezerwacie występują następujące zabytki kultury materialnej:
1) zabytki archeologiczne: ...........
2) zabytki architektury: ..........
3) inne zabytki kultury materialnej, w tym zabytki techniki, kultury leśnej itp: ............. 
2. Z rezerwatem związane są następujące wartości kultury niematerialnej:
1) tradycyjne nazewnictwo terenowe: .......... 
2) legendy i podania miejscowe
3) miejsca pamiątkowe

Rozdział 3.
Cele ochrony.
							        
§ 11.
1. Celem ochrony rezerwatu jest: ...........................................................

2. Cel, o którym mowa w  pkt 1 realizuje się przez:
1). cel operacyjny 1
2). cel operacyjny 2
§ 12.

1. Zasadniczymi przedmiotami ochrony w rezerwacie są:
1) ........
2) ........


					

Rozdział  4
Obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej.

§ 13.
1. Ochronie ścisłej podlegają wydzielenia ............... zajmujące łącznie...............ha  
2. Ochronie częściowej podlegają wydzielenia zajmujące łącznie....................ha, z tego:
3. Ochronie krajobrazowej podlegają wydzielenia .......... zajmujące łącznie ......................ha


Rozdział  5
Program działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej

§ 14.
1. Program działań ochronnych na obszarze objętym ochroną ścisłej obejmuje zabezpieczenie przebiegu procesów przyrodniczych przed wpływami człowieka przez ..............
2. Program działań ochronnych na obszarze objętym ochroną częściową obejmuje:
1) Realizację ochronie częściowej zachowawczej polegającej na osiąganiu celów ochrony w wyniku przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych w wydzieleniach  ............ zajmujących łącznie ....... ha
2) Realizację ochrony częściowej stabilizującej polegającej na działaniach zachowujących aktualną postać ekosystemów, w wydzieleniach ............ zajmujących łącznie ....... ha, w tym:
a) koszenie łąk ..... ha
b) kontynuacja wypasu .... ha
c) pielęgnacja młodych drzewostanów ..... ha
.............
3) Realizację ochrony częściowej unaturalniającej mającej na celu odtworzenie zniekształconych lub zdegenerowanych ekosystemów w wydzieleniach ............ zajmujących łącznie ....... ha, w tym:
a) unaturalniająca przebudowa drzewostanów .......... ha
..........
4) Realizację ochrony częściowej kreatywnej, polegającej na optymalizacji stanu niektórych elementów przyrody w wydzieleniach ............ zajmujących łącznie ....... ha, w tym:
a) zalesienie ........ ha
b) zabudowa strefy skraju lasu ......... ha
5) Realizację ochrony częściowej eksperymentalnej polegającej na ............  w  wydzieleniach ............   zajmujących łącznie ....... ha
3. Program działań ochronnych na obszarze objętym ochroną krajobrazową obejmuje:
1) Unaturalnienie stosunków wodnych przez ................
2)  prowadzenie gospodarki rolnej, leśnej i  rybackiej w sposób zapewniający
a)  ..............
b) ..............

Rozdział  6
Identyfikacja i ocena zagrożeń dla przyrody  oraz sposoby ich eliminacji lub minimalizacji.

§ 15.
Zagrożenia dla przyrody oraz sposoby ich eliminacji lub minimalizacji przedstawia tabela:

L/P
Identyfikacja i ocena zagrożenia
Sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń
Kto
realizuje
Uwagi












Rozdział 7
Sposoby ochrony.

§ 16.

1. Sposoby ochrony przyrody nieożywionej i gleb polegają na: 
1) Utrzymaniu trwałych użytków zielonych na ..........
2) Utrzymaniu procesów naturalnej erozji na .........
3) Utrzymaniu naturalnych procesów kształtowania się koryta rzeki .........
4) Utrzymaniu procesu torfotwórczego na ...........
5) Usuwaniu roślinności porastającej wychodnie skalne w ........
6) Przebudowie drzewostanów niezgodnych z siedliskiem i degradujących gleby
7) .....................
2. Sposoby ochrony i kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony ekosystemów wodnych polegają na:
1) piętrzeniu wody przez budowę zastawek w formie ......... o wysokości piętrzenia ....... reżimie pracy .........na ............
2) stablizizacji poziomu jeziora ...... przez budowę ..........
3) zarybianiu jeziora ......... szczupakiem i odłowach redukcyjnych płoci .......  na jeziorze ...... w celu biomanipulacji
4) nienaruszalności pasa 20 m od brzegu jeziora ...... podczas wykonywania zabiegów ochronnych w ekosystemach leśnych.
3. Dopuszcza się następujące sposoby użytkowania ekosystemów wodnych:
1) Wędkowanie na .............
2) Uprawianie spływów kajakowych na ...........
3) Kąpiel i pływanie w ..................
4) Pobór wody do celów ........... w ilości .............
4.  Sposoby ochrony ekosystemów leśnych
4. 1. Sposoby ochrony ekosystemów leśnych polegają na:
1)   Działaniach hodowlano-pielęgnacyjnych w drzewostanach mających na celu ich unaturalnienie:
a)  eliminacji w zabiegach pielęgnacyjnych gatunków drzew i krzewów uznanych za niepożądane:   robinia akacjowata, dąb czerwony
b) tolerowaniu nieekspansywnych gatunków obcego pochodzenia będących składnikiem dziedzictwa kulturowego rezerwatu:
c) popieraniu w zabiegach pielęgnacyjnych gatunków stanowiących naturalny składnik ekosystemó rezerwatu: 
d) przebudowie drzewostanów zniekształconych za pomocą ............ cięć rębnych polegających na ...... trzebieży w górnym piętrze drzewostanu mającej na celu ...............
e) wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych w młodych drzewostanach w celu ich stabilizacji, z tym że  ...........
f) ...................
2) Ochronie drzewostanów przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i abiotycznych 
a) ochronie przeciwpożarowej według obowiązujących przepisów, z tym że .........
b) monitoringu stanu zdrowotnego lasu i występujących szkód
c) ewentualnych działaniach zwalczania szkodników pierwotnych w sytuacji zagrożenia trwałości lasu, z tym że ........... 
d) dopuszczeniu polowania na .............. wyłącznie w okresie ............ pod warunkiem ............... i  dodatkowo z zachowaniem zasad obowiązujących w przylegających obwodach łowieckich, w celu zapobieżenia koncentracji szkód w rezerwacie.
e) zabezpieczeniu przed zwierzyną w razie konieczności powierzchni ..........  za pomocą ............. pod warunkiem ............
f) ...............
3) Pozostawianiu w lesie drzew martwych gatunków liściastych dla odtworzenia siedlisk związanej z nimi flory i fauny 
4) ..................
4.2. Naturalne składy gatunkowe drzewostanów w warunkach przyrodniczych rezerwatu są następujące:

Typ siedliskowy lasu
Zespół roślinny
Skład gatunkowy drzewostanu w fazie rozwojowej


inicjalnej
optymalnej
terminalnej


Gat. główne: .......
Gat. domieszk. stałe: ........
Gat. domieszk. sporad.: ........























5. Sposoby ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych polegają na:
1) kontynuacji koszenia łąk .......... w rytmie .......... w sposób .........
2) usuwaniu nalotów drzew i krzewów z .......... 
3) kontynuacji wypasu .......... w sposób
4) ..............
6. Sposoby ochrony cennych stanowisk roślin dziko rosnących polegają na:
1) odsłanianiu stanowiska ............ 
2) reintrodukcji ........... na ............
3) hodowli ex situ i podsiewaniu .......... na ..........
4) zabezpieczeniu zasobów genowych ........... ex situ
5) ...................
7. Sposoby ochrony cennych gatunków zwierząt dziko występujących polegają na:
1) ukształtowaniu stanowiska  ................ w sposób .............
2) pozostawianiu drzew martwych, zamierających, dziuplastych podczas wykonywania zabiegów ochronnych w ekosystemach leśnych
3) ..................
8. Utrzymanie i przywrócenie utraconych wartości kulturowych polega na:
1) uczytelnieniu ............ 
2) kontynuacji użytkowania ........... w tradycyjny sposób
3) kontynuacji tradycji ..........
4) wprowadzeniu tradycyjnego nazewnictwa terenowego na mapy i do wydawnictw popularnonaukowych
5) remoncie .........
6) rekonstrukcji ..........
7) ....................
9. Ochrona walorów krajobrazowych, widokowych i przyrodniczo- krajobrazowych polega na:
1) zachowaniu przestrzeni otwartej w sposób przewidziany dla ochrony ekosystemów nieleśnych 
2) zachowaniu star odrzewi leśnych w sposób przewidziany dla ochrony ekosystemów leśnych 
3) minimalizacji czasu wykonywania zabiegów ochronnych w otoczeniu szlaków turystycznych
4) zachowaniu osi widokowych ............
5) zachowaniu kulturowych elementów krajobrazowych w sposób przewidziany dla utrzymania i przywracania wartości kulturowych


Rozdział 7
Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

§ 17.
Obszary i sposoby udostępniania ich dla celów naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych i turystycznych, oraz miejsca wyznaczone do wykonywania czynności, o których mowa w Art. 23a Ustawy o ochronie przyrody, przedstawia poniższa tabela:

L/P
Cel udostępniania
Obszary lub szlaki udostępnienia
Sposób udostępniania
Kto realizuje
uwagi

..............





..............





palenie ognisk





palenie tytoniu i używanie źródeł światła o otwartym płomieniu





zbiór dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części





poruszanie się pieszo, rowerem





poruszanie się na nartach





jazda konna wierzchem





wspinaczka





eksploracja jaskiń





eksploracja zbiorników wodnych





ruch pojazdów





sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych





używanie łodzi motorowych





uprawianie sportów wodnych





pływanie





żeglowanie





biwakowanie







§ 18.

Lokalizację obiektów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej ustala się następująco:

L/P
Urządzenie , obiekt
Lokalizacja
Miejscowość , oddział
Opis techniczny
Uwagi
1
parking
Oddz. 24 i
gruntowy

2
Punkt widokowy
...........
Wieża widokowa wys. do 15m
Realizacja fakultatywna
     3
Ścieżka przyrodnicza
..........
Bez rozmieszczania tablic w terenie, tylko oznakowanie punktów słupkami drewnianymi
Realizacja fakultatywna

Rozdział 11.
Ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§  19.

1. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić następujące ustalenia:
1) W ramach kształtowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rezerwatu należy ...........
2)  W celu  poprawy bilansu wodnego należy wybudować 5 szt zastawek na kanale Zaborowskim
........................................................
3) Nie należy zalesiać gruntów przylegających do rezerwatu ..........
4) Należy podjąć działania w celu przywrócenia użytków zielonych  w pasie przyległym do lasu w miejscowości ...................
5) Nie obejmować strefą zabudowy mieszkalnej i przemysłowej gruntów położonych po między lasem a szosą na odcinku od ..................do...............
2. Ustalenia punktu 1 wymagają dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ........... 

Rozdział 12
Zadania ochronne

§ 20.
1. Zadania ochronne do wykonania przedstawia tabela:

Lokalizacja
Zadanie ochronne
Cel realizacji
Jednostka realizująca
Sposób i termin wykonania
















2. Zestawienie rozmiaru zadań ochronnych wynosi:

Typ zabiegu
Rozmiar
Jednostka miary
zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanach
 - w tym So I klw.
- So II klw.
........
- Bk II klw.

ha / okres obowiązywania planu
ha średnio rocznie
cięcia przebudowy w drzewostanach
- w tym So IV klw.
- Md IV klw. 

ha / okres obowiązywania planu
ha średnio rocznie
koszenie łąk

ha średnio rocznie
usuwanie nalotów drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych

ha średnio rocznie
budowa zastawek na ciekach

szt w okresie obowiązywania planu
.............



Rozdział 13
Przepisy końcowe

§ 21.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Rozdział 14.
Mapy

1. Mapa typów ekosystemów oraz infrastruktury w rezerwacie
2. Mapa form ochrony
Część II - Dokumentacja planu
(nie wszystkie wymienione elementy wystąpią w dokumentacji do każdego planu ochrony) 

1. Podstawa prawna funkcjonowania rezerwatu
Tekst obowiązującego aktu prawnego
Historia zmian obowiązującego aktu prawnego ............

2. Wykaz materiałów wykorzystanych do opracowania planu ochrony
Plan urządzania lasu ........
Dokumentacja projektowa rezerwatu .........
Weryfikacja rezerwatu ..........
Notatki z lustracji rezerwatu ........
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .......
Publikacje zawierające informacje o rezerwacie ........
.................

3. Ocena rozpoznania środowiska przyrodniczego rezerwatu

Element środowiska przyrodniczego
Stan rozpoznania do momentu podjęcia prac nad niniejszym planem ochrony
Prace wykonane do celów niniejszego planu ochrony  
.........

...........
.........







4. Ogólne dane o rezerwacie
Rejestr powierzchniowy - wykaz działek geodezyjnych i wydzieleń leśnych
Tabela własności i klasyfikacji gruntów
Opis granic i stan ich czytelności
Położenie geograficzne
Położenie administracyjne
Położenie w regionalizacjach przyrodniczych
Zagospodarowanie i stan środowiska w otoczeniu rezerwatu

5. Środowisko przyrodnicze i walory kulturowe rezerwatu
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Gleby
Charakterystyka i klasyfikacja
Struktura typów siedliskowych lasu
Zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji
Wody powierzchniowe
Charakterstyka hydrograficzna
Charakterystyka przyrodnicza
Zidentyfikowane zagrożenia i przejawy degeneracji
Wody gruntowe
Charakterystyka zasobów
Zidentyfikowane zagrożenia i przejawy degeneracji
Torfowiska i złoża torfu
Charakterystyka
Zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji
Flora
Rośliny naczyniowe
	Wykaz stwierdzonych roślin naczyniowych
Gatunek
Charakterystyka częstości i miejsc występowania w rezerwacie




Zmiany we florze i zaobserwowane przejawy jej degeneracji
Waloryzacja flory
Gatunki chronione
Gatunki ujęte w porozumieniach i konwencjach międzynarodowych
Gatunki z Czerwonych list
Gatunki lokalnie rzadkie
Propozycja wyboru gatunków specjalnej troski dla rezerwatu
Neofity i ich ekspansja
Propozycja działań zapobiegających synantropizacji flory
Rośliny zarodnikowe i grzyby
w miarę dostępnych danych opis jak wyżej
Roślinność
Zbiorowiska (zespoły) roślinne
Wykaz systematyczny zbiorowisk
Charakterystyka zbiorowisk leśnych i nieleśnych
Analiza stopnia naturalności zbiorowisk
Ocena aktualnej dynamiki roślinności
Zaobserwowane procesy i przejawy degeneracji zbiorowisk i roślinności
Drzewostany zbiorowisk leśnych
Struktura gatunkowa i wiekowa drzewostanów
Ocena zgodności drzewostanów z siedliskami oraz ich wpływu na gleby i roślinność
Spontaniczne procesy rozwojowe drzewostanów
Ocena zdrowotności drzewostanów
Fauna
	Wykaz stwierdzonych gatunków zwierząt
Gatunek
Charakterystyka częstości i miejsc występowania w rezerwacie
Bezkręgowce




Ptaki 


......


Waloryzacja fauny
Gatunki chronione
Gatunki ujęte w porozumieniach i konwencjach międzynarodowych
Gatunki z Czerwonych list
Gatunki lokalnie rzadkie
Propozycja wyboru gatunków specjalnej troski dla rezerwatu
Ocena aktualnej dynamiki fauny
Stwierdzone zagrożenia i przejawy synantropizacji fauny
Walory kulturowe
Obiekty kultury materialnej
Stanowiska archeologiczne
Stwierdzone zagrożenia
Zabytki architektury
Stwierdzone zagrożenia
Zabytki techniki
Stwierdzone zagrożenia
Materialne pamiątki kultury leśnej i innych  tradycyjnych sposobów użytkowania
Stwierdzone zagrożenia
Elementy kultury niematerialnej
Nazewnictwo terenowe
Legendy i podania związane z rezerwatem
Wydarzenia historyczne związane z rezerwatem
Osoby związane z rezerwatem

6. Zagospodarowanie przestrzenne i sposoby użytkowania rezerwatu
Infrastruktura techniczna w rezerwacie i ocena jej wpływu na rezerwat
Drogi
Budynki
Linie energetyczne
Infrastruktura turystyczna i edukacyjna w rezerwacie i ocena jej wpływu na rezerwat
Turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie rezerwatu i ocena jego wpływu na rezerwat
Naukowe wykorzystanie rezerwatu i ocena jego wpływu na rezerwat
Inne sposoby użytkowania rezerwatu i ocena ich wpływu na rezerwat
Zagrożenia zewnętrzne 

7. Społeczne i gospodarcze uwarunkowania ochrony rezerwatu
Miejsce i rola rezerwatu w świadomości społecznej
Grupy społeczne mające wpływ na rezerwat
Oczekiwania i dążenia społeczne
Interesy gospodarcze mające wpływ na ochronę rezerwatu
Strategie rozwoju lokalnego otoczenia rezerwatu
Strategie lokalnego rozwoju zrównoważonej turystyki
Inne

8. Dyskusja założeń ochrony rezerwatu
Silne i słabe strony rezerwatu. Szanse i zagrożenia ochrony rezerwatu

Silne strony:
- ............
- ............
Słabe strony
- .........
- .........
Szanse zewnętrzne
- ...........
- ...........
Zagrożenia zewnętrzne
- ..........
- ..........

Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony
Rola rezerwatu w międzynarodowym i krajowym systemie ochrony przyrody. Misja rezerwatu.
Analiza zagrożeń rezerwatu i możliwych sposobów ich minimalizacji
Dyskusja strategicznego celu ochrony
Dyskusja operacyjnych celów ochrony
Dyskusja sposobu wykonania zadań ochronnych

9. Proponowana strategia wdrażania planu i ochrony rezerwatu
Priorytety w zakresie działań ochronnych
Możliwe źródła finansowania działań ochronnych
Metody monitorowania i oceny realizacji planu ochrony
Zagrożenia realizacji planu
Ocena wpływu realizacji planu na środowisko przyrodnicze rezerwatu
Pożądane rozwiązania organizacyjne
Pożądane rozwiązania prawne
Strategia działań edukacyjnych i promocyjnych
Strategia zarządzania ruchem turystycznym w rezerwacie i jego otoczeniu
Prośby pod adresem innych podmiotów, wynikające z potrzeby ochrony rezerwatu

ZAŁĄCZNIKI
Karty wydzieleń powierzchniowych

Przykład
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Cel ochrony 
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T. - równy

zbiorowisko zastępcze z sosną
Pinus sylvestris-Calamagrostis epigeios

G. brun. kw. typ., pias. sł. glin.

Typ siedlisk lasu: LMśw 2 zdegr. porolny  

P. zaz: kostrzewa, kopytnik, rosiczka, trzcinnik, borówka

wys.n.p.m.: 223-225 m

Zb. zastępcze antrop.,
Proces dyn. regeneracja,
Faza r. d-stanu optymalna wczesna.

6 Bk 160 l., 3 Lp, 1 Bk mjsc. Św 115 l.
zmiesz. d. kęp., zw. prz.




podr. 4 Bk 25 l., 2 Bk, 1 Lp 8 l., 2 Bk 15 l., 1 Bk 40 l.


nal. Bk 4 l.

 
podsz. 40%: gb, jw., lp.

W cz pd. luka 0,24 ha 

rośliny chronione i rzadkie: bluszcz pospolity
rzadkie elementy fauny: jelonek rogacz

W cz. pn-zach 2 pomnikowe dęby
W cz. pd. granitowy słup oddziałowy - zabytek dawnej kultury leśnej
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Cel ochrony: odtworzenie naturalnego zbiorowiska leśnego

Forma ochrony: Ochrona czynna kreatywna:

Zadania ochronne: Rb IIId przebudowy. Pozostawic maksymalnie duzo starych drzew buka, podsadz. Bk


Przykład
Identyfikator biochory
Powierzchnia w ha
Klasyfikacja w ewidencji gruntów
Siedlisko
Teren - Zbior. roślinne - Gleba - wys. n.p.m.
Forma fitocenozy - proces dynam. ekosystemu
Warstwa drzew
- zwarcie, domin. gatunki
Warstwa krzewów - 
zwarcie, domin. gatunki
Warstwa zielna - zwarcie, domin. gatunki
Gatunki specjalnej troski
Inne cenne elementy przyrody
Cel ochrony
Forma ochrony
Zadania ochronne
1
2
3
4
5
6
E 24
1,16
R IV
część działki 12/1 obr. ew. Piotrowice
T. - równy
ugór Convolvulo-Agropyretum
G.: porolna wykszt. z gl. rdzawej
P.: zad.
124-134 m npm.
Zb. spontaniczne w toku sukcesji wtórnej na porzuconym polu
a: -
b: 5% róża, głóg
c: 90% perz, konicz. polna, powój, rumianek
Rośliny chronione i rzadkie: kąkol
Cenne elementy fauny: świergotek polny
Cel ochrony: ukształtowanie mozaiki zarośli, zb. okrajkowych w wyniku naturalnego procesu sukcesji
Forma ochrony: częściowa zachowawcza
Zadania ochronne: bez zabiegów

Mapy
Wody powierzchniowe i ekosystemy mokradłowe
Gleby
Typy siedliskowe lasu
Roślinność potencjalna
Roślinność rzeczywista
Gatunki panujące w drzewostanach
Rozmieszczenie cennych gatunków roślin
Rozmieszczenie cennych gatunków zwierząt
Lokalizacja zagrożeń rezerwatu




Część III - Lista kontrolna prawidłowości zestawienia planu
Lista jest materiałem pomocniczym do samooceny autora planu.

	Czy rezerwat obejmuje całość funkcjonalną ekosystemu, tak że zaplanowane przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym może być realizowane w granicach rezerwatu? Jeżeli nie, czy w proponowanej strategii ochrony rezerwatu zapisano konieczność dążenia do zmiany granic rezerwatu?

Czy otulina rezerwatu obejmuje obszar wpływający na rezerwat w takich granicach, że zaplanowane przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym może być realizowane w jej granicach ? Jeżeli nie, czy w proponowanej strategii ochrony rezerwatu zapisano konieczność dążenia do zmiany granic otuliny?
	Czy powierzchnia rezerwatu i opis jego granic podane w podstawie prawnej są poprawne? Jeżeli nie, czy w proponowanej strategii ochrony rezerwatu zapisano konieczność dążenia do zmiany treści podstawy prawnej?

Czy wprowadzone w rezerwacie zakazy wyczerpały prawne możliwości przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom wewnętrznym? Jeżeli nie, czy w proponowanej strategii ochrony rezerwatu zapisano konieczność dążenia do zmiany treści podstawy prawnej?
Czy struktura własności i użytkowania gruntów jest zgodna z zapisami ewidencji gruntów? Jeżeli nie, czy w proponowanej strategii ochrony rezerwatu zapisano konieczność dążenia do zmiany treści zapisów ewidencji gruntów?
Czy opis użytków gruntowych w ewidencji gruntów odpowiada stanowi rzeczywistemu? Jeżeli nie, czy w proponowanej strategii ochrony rezerwatu zapisano konieczność dążenia do zmiany treści zapisów ewidencji gruntów?
Czy jest wiarygodnie rozpoznany stan elementów przyrody, które były przesłanką utworzenia rezerwatu?
Czy jest wiarygodnie rozpoznany stan elementów przyrody będących przedmiotami ochrony?
	Czy jest wiarygodnie rozpoznany stan ekosystemów dominujących w rezerwacie i decydujących o jego charakterze?
Czy jest wiarygodnie rozpoznany stan tych elementów przyrody, na które przede wszystkim będą wpływać realizowane działania ochronne (jeżeli zaplanowano koszenie łąk, czy są rozpoznane zbiorowiska łąkowe, jeżeli zaplanowano cięcia w drzewostanach - czy jest rozpoznana struktura drzewostanów, zbiorowiska leśne, stanowiska antropofobnych zwierząt, jeżeli zaplanowano cięcia sanitarne i usuwanie martwych drzew - czy jest rozpoznana fauna bezkręgowców związanych z martwym drewnem itd.)
Czy opis drzewostanów leśnych wyczerpuje wymagania instrukcji urządzania lasu i jest zgodny i spójny z odpowiednim planem urządzania lasu?
	Czy zestawienie relacji między siedliskowymi typami lasu dopuszcza niejednoznaczne relacje (powinno!)  ?

Czy liczba stwierdzonych gatunków w poszczególnych grupach systematycznych flory i fauny odpowiada liczbie, jakiej można by oczekiwać w środowiskach rezerwatu?
	Czy liczba stwierdzonych zbiorowisk roślinnych odpowiada zróżnicowaniu jakiego można by oczekiwać w środowiskach rezerwatu?
Czy lista stwierdzonych zbiorowisk roślinnych odpowiada typom ekosystemów jakie wykazano w rezerwacie (np. jeśli wykazano udział ekosystemów łąkowych, czy wykazano łąkowe zbiorowiska roślinne)?
Czy wyniki waloryzacji poszczególnych elementów przyrody (np. rośliny, zwierzęta z polskich czerwonych list) przeniesiono w formie syntetycznej do wykazu silnych stron rezerwatu?
	Czy zidentyfikowane przejawy degeneracji elementów przyrody przeniesiono w formie syntetycznej do wykazu słabych stron lub zagrożeń rezerwatu?
Czy zidentyfikowane w dokumentacji zagrożenia oraz słabe strony rezerwatu ujęto w zestawieniu zagrożeń w części operacyjnej?
Czy wpisane tam działania na rzecz minimalizacji zagrożeń, jeżeli realizowane wewnątrz rezerwatu - mają pokrycie w zadaniach ochronnych do wykonania lub wytycznych do planu zagospodarowania przestrzennego,  a jeżeli realizowane na zewnątrz rezerwatu - w wytycznych do planu i/lub liście próśb pod adresem innych podmiotów?
Czy strategiczny cel ochrony wyprowadzono logicznie z analizy silnych i słabych stron, szans i zagrożeń rezerwatu?
	Czy operacyjne cele ochrony wyprowadzono logicznie z celu strategicznego
	Czy zaplanowane działania doprowadzą do realizacji celów operacyjnych?

Czy wyliczone sposoby ochrony poszczególnych elementów przyrody znajdują pokrycie w zaplanowanych zadaniach ochronnych?
Czy wpływ zaplanowanych działań na wszystkie elementy wyliczone jako przedmioty ochrony będzie korzystny lub przynajmniej neutralny?
Jaki może być wpływ zaplanowanych działań na inne zidentyfikowane i niezidentyfikowane elementy przyrody rezerwatu?
	Czy zaplanowane działania są wykonalne?

Jaki jest koszt zaplanowanych działań?
Czy zaproponowana strategia wdrażania planu przewiduje adekwatne źródła finansowania zaplanowanych działań?
Jaki będzie odbiór społeczny zaplanowanych działań?
Jeżeli istnieje konflikt w tym zakresie, czy zaproponowana strategia wdrażania planu przewiduje sposoby minimalizacji konfliktu?
Oczekiwania których grup społecznych zostały spełnione przez plan, a których nie?
Jakie działania przewiduje zaproponowana strategia wdrażania planu w zakresie społecznej akceptacji planu ochrony rezerwatu?
Czy szanse rezerwatu zostały wykorzystane? Jeżeli nie, czy przynajmniej zostały pozostawione możliwości wykorzystania tych szans?
Czy oceniono wpływ każdego wymienionego elementu infrastruktury technicznej na środowisko przyrodnicze rezerwatu?
Czy, jeżeli zidentyfikowano wpływ negatywny, ujęto go w zestawieniu zagrożeń i zaplanowano działanie w celu jego eliminacji lub minimalizacji?
Czy, jeżeli takie działanie zaplanowano, to ujęto je w wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego?
Czy nie zaplanowano zadań ochronnych w strefie ochrony ścisłej?
Czy zachowano zasadę holistycznego podejścia do przyrody, tj. czy program działań nie jest oparty na analizie tylko jednego elementu ekosystemu bez uwzględniania pozostałych (np. drzewostanów)?
Czy zachowano zasadę pierwszeństwa przyrody, tj. czy zabiegi planowano tylko tam gdzie cel ochrony nie może zostać osiągnięty w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych?
	Czy zidentyfikowano kluczowe procesy ekologiczne zachodzące obecnie w rezerwacie - szczególnie procesy dynamiki ekosystemów? Czy plan skonstruowano w odniesieniu do tych procesów (jako działania przyspieszające lub inicjujące proces, tolerowanie procesu, hamowanie procesu)?  
	Czy zaplanowane formy udostępnienia rezerwatu nie wpłyną szkodliwie na cel i przedmioty ochrony, także w przypadku zmian popytu na udostępnienie jakich można oczekiwać w okresie obowiązywania planu?
Czy plan dąży do minimalizacji ingerencji w długiej skali czasowej, tzn. czy (nie licząc ekosystemów półnaturalnych) w przyszłości, w wyniku realizacji zaplanowanych działań, będzie można przejść na bierną ochronę pewnych elementów przyrody?
Czy działania zaplanowane w rezerwacie są odmienne niż działania wykonywane powszechnie w analogicznych ekosystemach na terenach nie chronionych (powinny!)!
Czy sposób podejścia do ekosystemów leśnych zapewnia odtworzenie zasobów rozkładającego się drewna, drzew starych, dziuplastych itp.?
	Czy wyraźnie określono różnice między zabiegami w lasach rezerwatu a zabiegami wykonywanymi w podobnych ekosystemach w lasach gospodarczych?
Czy sposób podejścia do półnaturalnych ekosystemów nieleśnych jest zgodny z tradycyjnymi sposobami gospodarowania które ukształtowały te ekosystemy? Jeżeli nie, czy zastosowanie działań zamiennych ma dobre uzasadnienie merytoryczne?
Czy działania podejmowane w stosunku do ekosystemów wodnych poprawią ich funkcjonowanie w sposób trwały?
Czy chronione siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin i zwierząt zostaną zachowane w wyniku realizacji planu?
Czy wszystkie zaplanowane działania są naprawdę niezbędne do osiągnięcia celów ochrony?
Czy, jeżeli dotychczasową ochronę oceniono negatywnie, to wprowadzono zmiany w strategii postępowania; a jeżeli oceniono ją pozytywnie - to czy jej linia jest kontynuowana?
Czy plan jest elastyczny i czy wskazano tryb postępowania na wypadek przewidywalnych zagrożeń realizacji planu?
Czy plan jest konkretny, tzn. czy nie pozostawia dowolności w sposobie interpretacji jego zapisów?
	Czy wskazano obiektywne i realne metody monitorowania i oceny sukcesu ochrony?


