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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota"
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614,
2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się, na okres 20 lat, plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota”, zwanego dalej
„rezerwatem”.
§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie zbiorowisk roślinności torfowisk niskich,
charakterystycznych niegdyś dla Kotliny Warszawskiej.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:
1) położenie w obszarze aglomeracji miejskiej m. st. Warszawy;
2) dynamicznie zachodzące procesy renaturyzacji siedlisk leśnych;
3) występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych;
4) zagospodarowanie otuliny rezerwatu, w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na rezerwat.
§ 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 na obszarze ochrony czynnej rezerwatu, o których mowa w ust. 1, określa
załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 6. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Babice, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stare
Babice, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, dotyczące eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych:
1) na terenie rezerwatu należy utrzymać dotychczasowy sposób przeznaczenia i użytkowania gruntów;
2) należy utrzymać całość obszaru rezerwatu, jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej nowej
infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem rezerwatu;
3) w obrębie otuliny rezerwatu należy zachować przeznaczenie i użytkowanie gruntów jako tereny leśne,
natomiast działkę ewidencyjną nr 180 z obrębu Janów jako teren zalesień, z możliwością pełnienia przez
otulinę funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych (bez obiektów kubaturowych) z terenowymi urządzeniami
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turystycznymi jako miejsca odpoczynku z wiatami i sanitariatami, ławki, pomosty, wieże obserwacyjne,
informacje planszowe, oznakowanie i drogowskazy;
4) w obrębie rezerwatu i otuliny należy wykluczyć realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko;
5) należy utrzymać całość obszaru rezerwatu i otuliny, 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.
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 31 grudnia 2019 r.
Przebieg granicy rezerwatu
Rodzaj zagrożenia
Sposób eliminacji zagrożenia lub
jego ograniczenia

Identyfikacja zagrożenia
Zewnętrzne

Wewnętrzne

Istniejące

Potencjalne

Sukcesja drzew i krzewów prowadząca do
niekorzystnych zmian roślinności w wyniku
braku użytkowania kośnego siedlisk łąkowych

-

Tak

Tak

-

Niekorzystne zmiany stosunków wodnych

Tak

Tak

Tak

-

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków
roślin, w szczególności klonu jesionolistnego
nawłoci późnej.

Tak

-

Tak

-

Antropopresja obejmująca płoszenie zwierząt,
wydeptywanie runa, poruszanie się pojazdami,
pozyskiwanie roślin runa i grzybów, zbiór
roślin, zaśmiecanie.

Tak

-

Tak

-

Pogorszenie integralności obszaru rezerwatu i
możliwość zmiany stosunków wodnych w
wyniku inwestycji w obrębie działki
ewidencyjnej nr 180 z obrębu Janów.

Tak

-

Tak

Odtworzenie otwartego charakteru
siedlisk łąkowych poprzez
usuwanie drzew i krzewów oraz
przywrócenie ekstensywnego
koszenia.
Ograniczenie odpływu wód
powierzchniowych z rezerwatu.
Wprowadzenie ustaleń do
dokumentów planistycznych.
Prowadzenie monitoringu
występowania gatunków obcych
i podejmowanie ewentualnych
działań ochronnych, zaleconych na
podstawie monitoringu.
Kontrola rezerwatu, oznakowanie
jego granic, ustawienie tablic
informujących o obowiązujących
w rezerwacie zakazach.
Sprzątanie rezerwatu.
Ograniczenie udostępnienia
rezerwatu wyłącznie do
udostępnionego do ruchu szlaku.
Utrzymanie sposobu przeznaczenia
i użytkowania gruntów jako teren
zalesień.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Opis przebiegu granicy rezerwatu
Rodzaj działania ochronnego

Zakres działań
ochronnych

Lokalizacja działań
ochronnych

Monitorowanie stopnia zasiedlenia rezerwatu przez gatunki obce - w przypadku, gdy
monitoring wykaże zmiany w składzie gatunkowym roślin, powstałe w efekcie ekspansji
gatunków obcych, zagrażające gatunkom rodzimym, należy przystąpić do usuwania
gatunków obcych.
Rozmiar, sposób wykonania oraz termin usuwania gatunków obcych należy dostosować
do gatunku i stopnia jego rozprzestrzenienia, określonego w ramach monitoringu

Określony w ramach
monitoringu

Określony w ramach
monitoringu

Wycinka drzew i krzewów, koszenie - działanie ochronne mające na celu odtworzenie
siedlisk łąkowych

3,57 ha

Budowa zastawek- działanie mające na celu ograniczenie odpływu wód z rezerwatu
przez przepusty

Dwie zastawki

dz. ew. nr 13/175,
oddział 15c,d
dz. ew. nr 14/176,
oddział 16n
dz. ew. nr 17/178,
oddział 19f,h,j
dz. ew. nr 13/175,
oddział 15d
dz. ew. nr 17/178,
oddział 19h
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Mapa lokalizacji działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej rezerwatu

