
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skarpa Mołożewska"

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1614) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się, na okres 20 lat, plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Skarpa Mołożewska”, zwanego 
dalej „rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych 
i krajobrazowych rzadkich i chronionych gatunków roślin ciepłolubnych oraz ochrony skarpy przed erozją. 

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

1) utrzymanie dotychczasowego zróżnicowania szaty roślinnej oraz stanowiska goryczki krzyżowej Gentiana 
cruciata;

2) eliminacja gatunków obcych;

3) powstrzymanie procesu sukcesji drzew i krzewów na stanowiskach rzadkich i chronionych gatunków roślin 
ciepłolubnych.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla rezerwatu oraz ich skutków, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Cały obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. 1. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej rezerwatu z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji 
tych działań, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Mapę lokalizacji działań, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. 1. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jabłonna Lacka, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jabłonna Lacka, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji 
lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. 

2. Na terenie rezerwatu:

1) należy utrzymać dotychczasowy sposób przeznaczenia i użytkowania gruntów;

2) należy utrzymać całość obszaru, jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej nowej infrastruktury 
technicznej nie związanej z udostępnieniem i funkcjonowaniem rezerwatu;

3) należy utrzymać całość obszaru, jako wyłączony z możliwości prowadzenia działań mogących przyczynić 
się do zmiany stosunków wodnych w sposób mogący negatywnie wpływać na rezerwat.
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3. Na terenie działek ewidencyjnych nr 100, 102, 104, 106, 108/2, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 
127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 152/1 i 98 z obrębu ewidencyjnego nr 15 oraz 
200/15 i 201 z obrębu ewidencyjnego nr 8 położonych na terenie gminy Jabłonna Lacka:

1) należy utrzymać dotychczasowy sposób przeznaczenia i użytkowania gruntów;

2) należy utrzymać całość obszaru, jako wyłączony z możliwości prowadzenia działań mogących przyczynić 
się do zmiany stosunków wodnych w sposób mogący negatywnie wpływać na rezerwat.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie

Arkadiusz Siembida
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 9 października 2018 r.

Przebieg granicy rezerwatu

Identyfikacja zagrożenia

Rodzaj zagrożenia
Sposób eliminacji zagrożenia lub jego

ograniczenia
Zewnętrzne Wewnętrzne Istniejące Potencjalne

Sukcesja drzew i krzewów na stanowiskach roślin
kserotermicznych.

Tak Tak Tak Tak
Usuwanie drzew i krzewów wraz z
usunięciem pozyskanej biomasy z

terenu rezerwatu
Inwazja gatunków obcych, w szczególności z

rodzaju niecierpek Impatiens
i rdestowiec Reynoutria

- Tak - Tak
Eliminacja gatunków obcych poprzez
wycinanie, koszenie i wyrywanie.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 9 października 2018 r.

Opis przebiegu granicy rezerwatu

Rodzaj działania ochronnego
Zakres działań ochronnych

Lokalizacja działań ochronnych
Termin wykonania

Eliminacja drzew i krzewów - działanie ochronne, w ramach którego można usuwać
wszystkie drzewa i krzewy występujące na stanowiskach roślin kserotermicznych.
Pozyskaną biomasę należy usunąć poza obszar rezerwatu.
W ramach działania dopuszcza się również prowadzenie ekstensywnego wypasu, w
obsadzie nieprzekraczającej 0,5 DJP / ha;

wycinka drzew i krzewów - od
15 września do 15 marca lub
ekstensywny wypas – od 15

lipca do 15 września

Działki ewidencyjne nr :112,
114, 116, 118, 120, 122, 124,
126, 127, 129, 131, 133, 135,

137, 139,141,143, 145

Eliminacja gatunków obcych - działanie ochronne, w ramach którego można ręcznie lub
mechanicznie usuwać gatunki obce, w szczególności z rodzaju niecierpek Impatiens i
rdestowiec Reynoutria. Pozyskaną biomasę należy usunąć poza obszar rezerwatu;

od połowy października do
końca lutego, zgodnie z
wynikami monitoringu

obszar rezerwatu

Monitoring stanu populacji goryczki krzyżowej, okrajkowej roślinności kserotermicznej i
gatunków obcych - działanie ochronne, w ramach którego można wykonywać regularnie
powtarzane po sobie obserwacje i pomiary oceniające, w stosunku do stanu
wyjściowego, stan zachowania goryczki krzyżowej i jej siedliska, ze szczególnym
uwzględnieniem liczebności gatunku, zagęszczeniem jego populacji, powierzchni
zajmowanej przez ten gatunek i jego siedlisko, jak również określenie rzeczywistej
powierzchni siedliska okrajkowej roślinności kserotermicznej oraz występowania
gatunków obcych

od początku marca do końca
października, raz na 4 lata

obszar rezerwatu
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 9 października 2018 r.

Przebieg granicy otuliny rezerwatu
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