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3) zbioru ziół leczniczych innych roślin oraz zbioru 
owoców i nasion drzew i krzewów. z wyjątkiem na·· 
sion na potrzeby hodowli lasu, 

4) niszczenia drzew, krzewów i innych roślin, 

5) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospo
darskich; w rezerwacie określonym w ~ 5 zakaz nie 
dotyczy gatunków użytkowanych rolniczo w oddzia

- łach lasu 79 i 80. 
6) niszczenia gieby i pozyskiwania kopalin, w rezerwa

cie określonym w §21 łamania progów skalnych 
i pozyskiwania kamieni z dna rzek oraz VI rezerwa
cie określonym w § 23 zmiany ukształtowania po
wierzchni ziemi, niszczenia skałek. głazów, ogrodzeń 
i innych znaków. 

7) polowania, chwytania. płoszenia i zabijania dziko 
żyjących zwierząt. niszczenia gniazd, wybierania jaj 
i piskląt wszystkich gatunków ptaków; w rezerwa
tach określonych w § 5, 9, 13 i 21 dopuszcza się re
gulację liczebności zwierząt łownych w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem przyrody. a w rezer
wacie określonym w § 22 ilmatorski połów ryb. 

, 
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8) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia 
i zakłócania ciszy. 

9) stosowania wszelkich środków chemicznych. 
10) wznoszenia budowli oraz zakładania urządzeń komu

nikacyjnych i innych urządzeń technicznych. 
II) umieszczania tablic. napisów i innych znaków, z wy· 

jątkiem tablic i znaków związanych z ochroną re~ 
zerwatu. 

12) w rezerwatach określonych w § 5 i 8 kąpieli oraz 
używania sprzętu pływającego. 

13) w rezerwacie określonym w § 23 wjeżdżania pojazda-
mi mechanicznymi. z wyjątkiem przypadków uzasad- '-
nionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego. 

14) przebywania poza miejscami wyznaczonymi. 

§ 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych: 
W. MicMO 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY SROOOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 

z dnia 18 stycznia 1988 r. 

w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

Na podstawie art. J3 us tawy z dnia 7 kwietnia 19-:9 r. 
o ochronie przyrody (Dz:. U. Nr 25, poz. 180 i z: 19B1 r. 
Nr 33. poz. i80) w związku z częścią A za!acznika nr 3 
do rozporządzen ia Prezesa Hi.idy Minist rów z dnia 
30 grudnia 1985 r. w sprawie okreś lenia kompehmcji n ie
którychnaczelny:h i cent faJn ych organów admin istracji 
państwowej zastr~eżonych w przepisach szczególnych dla 
organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarząd:ta 
się. co następuje: 

§ I. I. Uznaje się za reze rwat przyrod y pod nazwą 
.. Mszary Tuczyilskie" obszar łąk i i pdsa przybrzeż·nego 
jeliora Tuczno o łącznej powicr:,:chni 6,10 ha. położony 

w Tucznie w województwie pibkim. Celem ochrony jest 
zachowanie torfowiska typu ,~ródlis ;; owego o swoistej 
szacie ro'!d innej oraz licznej populacji kiJku gatunków 
chronionych storczyków. 

2. \V skłi:\d rezerwatu wchodzą : 

l) obszar łąki o powierzchni 5,50 ha, oznaczony w re
jestrze gr untów miasta Tuczna jako część działki 
nr 48/ 10 w obręb!e 108, stanowiący własność Państwa. 
zarządzany przez Urząd Miasta i Gminy w Tucznie, 

2) p ilS przybrzeżny jeziora Tuczno o powierzchni 
0.60 ha, stanowiący własność Państwa. zarządzany 
przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Oleśnicy. 

§ 2. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Jeziorka Głodne" obszar śródl eśnych jeziorek i torfo
wisk oraz przyległego do nich lasu o łącznej powierzchni 
38,07 ha w Leśnictwie Martew Nadieśnictwa Tuczno, po
łożony w gminie Tuczno w województwie pilskim. ozna
czony ·w planie urządzenia gospodarstwa leś.nego na lata · 
1984-1992 jako oddziały lasu 200 g-i. 224 b, 225 a~. 
'226 a, b. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych 

zespołów roślinności wodnej, bagiennej i leśnej tworzą~ 
cych charakterystyczne ciągi ekologiczne. 

§ 3. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

"Kłockie Ostrowiekie" obszar lasu i zarastającej zatoki 
jeziora o powierzchni 20.64 ha w Leśnictwie Borowik 
Nadleśnictwa Człopa, położony w gminie Człopa w wo· · 
jewództwie pilskim, oznaczony w planie urządzenia gOi 
spodarstwa leśnego na lata 1983-1992 jako oddziały lasu 
273 c, d, g~i. Celem ochrony jest zachowanie fitocenozy 
kłoci wiechowatej. wapniolubnego mechowiska z turzycą 
obłą oraz ciepłolubnej odmiany boru sosnowego z bogatą 
florą kserotermIczną. 

§ . 4. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

"Młodno" obszar torfowiska i łąki o łącznej powierzchni 
9ł,91 ha w Leśnictwie Rąpice Nadleśnictwa Białków. po
łożony w gminie Cybinkil w województwie zielono
górskim. oznaczony w plunie urządzenia gospodarstwa 
leśnego na lata 1984-1993 jako oddziały lasu 247A a, b. 
247 B a1. a2, a3. Celem ochrony jest zachowanie tor
fowiska niskiego i fragmentu łąk z charakterystycznymi 
zespołami roślinnymi omz stanowisk chronionych gatun
ków roślin i zwierząt. 

§ 5. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Kacze Błota" obszar torfowiska wysokiego i przejścio
wego, boru bagiennego oraz fragmentów otaczających je · 
wydm o łącznej powierzchni 168.67 ha w Leśnictwie Bu
kowa Partyzanckiego Parku Pamięci Narodowej .. Lasy 
Janowskie". położony w gminie Dzwola w województwie 
tarnobrzeskim. oznaczony VI planie urządzenia gospodar
stwa leśnego na lata 1976-1985 jako oddziały lasu 144. 
145. 146, 163. 164. 182. 183. Celem ochrony jest zacho
wanie charakterystycznych elementów dawnej Puszczy 
Solskiej. 
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§ 6. t. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Imielty Ług" obszar lasu, bagien i stawów o łącznej po
wierzchni 737,79 ha, położony w gminach Modliborzyce 
i Janów Lubelski w województwie tarnobrzeskim. Celem 
ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla Puszczy 
Solskiej obszarów rozległych bagien, zarastających zbipr
ników wodnych z rzadką i chronioną roślinnością, stano
wiących ostoję ptactwa. 

2. W skład rezerwatu wchodzą: 

l) obszar lasu o povvierzchni 584,62 ha w Leśnictwach 
Łążek, Gwizdów- i Kochany Partyzanckiego Parku Pa
mięci Narodowej "Lasy Janowskie" oznacżony w pla
nie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-
1985 jako oddziały lasu 635 a (część) c, d, f, 648 d 
(część), i-I. 649 b (część), c (część), d, ,f, 650, 664 a 
(część), b-j, 665, 666, 667, 694, 695, 696, 697, 711, 712, 
713, 714, 715, 956 b-l, 957 a, tl, d-g, 964 a-c, i-n, 
1746, 1164, 

, 2) stawy i grunty Państwowego Gospodarstwa Rolnego 
Zaklików o powierzchni /153,17 ha. ' 

§ 7. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Lewice" obszar torfowiska i otaczającego je lasu o łącz
nej powierzchni 22,90 ha w Leśnictwie Biała Nadleśnictwa 
Gdalisk, położony w gminie Wejherowo w województwie 
gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa 
leśnego na lata 1982~1991 jako oddział lasu 44. Celem' 
ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dy
daktycznych torfowiska wysokiego z mszarem dolinko
wym w rzadko spotykanej postaci z przygiełką białą 

i bardzo rzadkimi gatunkami roślin. 

§ 8. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Torfowisko Rąbień" obszar torfowiska o powierzchni 
42,12 ha położony w gminie - Aleksandrów Łódzki w wo'-

. jewództwie łódzkim, oznaczony w rejestrze gruntów wsi 
Rąbieli AB jako działki nr 34 i 47/1 (dzęŚć). Celem ochro
ny : jest zachowanie dla badań naukowych, dydaktyki 
i kultury unikalnego w tym regionie torfowiska wyso
kiego z bogaią i różnorodną roślinnością. 

§ 9. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

"Wilcze Łyko" obszar lasu o powierzchni 3,54 ha w Leś
nictwie Głusko Nadleśnictwa Głusko, położony w gmmle 
Dobiegniew województwa gorzowskiego, oznaczony w pla
nie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1982-1991 
jako oddział lasu 312 a. Celem ochrony jest zachowanie 
bogatego stanowiska wawrzynka wilczego łyka (Daphne 
mezereum) i innych gatunków roślin ' chronionych oraz 
naturalnego drzewostanu olszowego. 

§ 10. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Widłakowy Bór" obszar l5su o powierzchni 30,73 ha VI 
Leśnictwie Sitnica Nadleśnictwa Giu"ko, położony w gmi
nie Dobiegniew województwa gorzowskiego,oznaczony 
w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1982-
-1991 jako oddział lasu 194. Celem ochrony jest zacho
wanie bogatego stallowiska widłaków i innych roślin 
chronionych oraz typowego dla Puszczy Drawskiej lasu 
szpilkowego reprezentującego suboceaniczny bór świeży. 

§ 11. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Wyspy Ostrowiekie" obszar trzech wysp na jeziorze 
Osu-owite o łącznej powierzchni 6,31 ha położonych w 
gminie Dobiegniew województwa gorzowskiego. Celem 
ochrony jest zachowanie bogatej i zróżnicowanej · roślin
nOści zbiorowisk leśnych z dużą ilością gc.tunków chro
nionych oraz miejsc lęgowych ptaków reprezentowanych 
m.in. przez rzadkie ,na tym terenie ptaki drapieżne. 
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2. W · skład rezerwatu wchodzą wyspy: 

1) "Okrzei" o powierzchni 4,65 ha i "Lech" o powierzch
ni 1,31 ha ,'1 Leśnictwie Głusko Nadleśnictwa Głusko, 
oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
na lata 1982-1991 jako oddziały lasu 243 k i 257 f, 

2) "Pokrzywka" o powierzchni 0,41 ha w Leśnictwie 
Sitnica Nadleśnictwa Głusko oznaczona w planie 
urzsdzenia gospodarstwa leśnego na lata 1982-1991 
jako oddział lasu 230 g. 

§ 12. Na obszarze rezerwatów zabrania się: 

1) wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków 
drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych 
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, w rezerwa
tach określonych w § 2 i 3 oraz na obszarze lasu 
oznaczonym jako oddział 44 d, w rezerwacie określo
nym w § 7 i w rezerwacie określonym w § 8, z wy
łączeniem części działld nr 34 o powierzchni 5,5 ha, 
wykonywania jakichkolwiek ~ynności, z wyjątkiem 

. uznanych za niezbędne przez Naczelnego Konserwa
tora Przyrody, 

2) zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana 
mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekolo
giczne, 

3) zbioru ziół leczniczych i innych roślin oraz zbioru 
owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem na
sion na potrzeby odnowienia lasu, 

4) pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospo
darskich oraz w rezerwacie określonym w § 6 wy
palania i koszenia trzciny, szuwarów i trawy; w re, 
zerwacie określonym w § 4 na gruntach określonych 
jako łąki dopuszcza się wykaszanie roślinności, 

5) niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i wydoby
wania torfu, 

6) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia 
OTć1Z zakłócania ciszy, 

7) niszc.zenia drzew i innych roślin, w rezerwacie · 
określonym w § 8 sztucznego wprowadzania jakich
kolwiek roślin dotychczas w nim fiie występujących; 
w rezerwacie określonym w § l dopuszcza siQ wyko
nywanie ekstensywnych zabiegów rolniczych na 'l.\ra
runkach określonych p!zez wojewódzkiego konserwa
tora przyrody, 

8) polowania, f-hwytania, płoszenia i zabijanj.a dziko 
żyjących zwierząt, niszczenia gniazd i wybierania 
piskląt wszystkich gatunków ptaków; w rezerwa
tach . określonych w § 5 i 6 dopuszcza się odstrzał 

redukcyjny zwierząt łownych w okresie od 15 sierp
nia do 31 stycznia, 

9) stosowania wszelkich środków chemicznych, 
10) umieszczania tablic, napisów i innych znaków nic 

związanych z ochroną rezerwatu, 
11) wznoszenia budowli oraz zakładania i budo'tly urzą

dzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicz
nych, 

12) przebywania poza mie jscami wyznaczonymi, wstępu 

do rezerwatów określonych w § 2 i 3 oraz na wydzie
lone obszary w rezerwatach określonych VI §7 i 8. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Ochrony Srodowiska Zasobów Natura1nych: 
. W. Michna 


