
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie 

Pustacie” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2134, zm. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje. 

§ 1.  W zarządzeniu Nr 22/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 maja 

2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie” (Dz. Urz. Woj. 

Zach. poz. 2295, zm. z 2016 r. poz. 5224), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) położenie rezerwatu w granicach sieci Natura 2000 oraz obowiązek zachowania w niepogorszonym 

stanie przedmiotów ochrony obszaru Diabelskie Pustacie PLH320048, w tym: 

a) 3160 - naturalnych i dystroficznych zbiorników wodnych, 

b) 4030 - suchych wrzosowisk (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 

c) 6230 - bogatych florystycznie górskich i niżowych muraw bliźniczkowych (Nardetalia – płatów 

bogatych florystycznie), 

d) 6410 - zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion), 

e) 7140 - torfowisk przejściowych i trzęsawisk (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea) 

f) 7230 - górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

g) 91D0 - borów i lasów bagiennych, 

h) 1758 - wilka Canis lupus;”; 

2) w załączniku nr 4: 

a) lp. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. N-ctwo Borne 

Sulinowo: 

168b. 
Na łącznej 

powierzchni 

2,77 ha. 

Odtworzenie 

siedliska 
suche wrzosowiska 

(Calluno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion) 
na powierzchni 

zdegradowanej po 

pożarze w 2015 r. 

Zwalczanie metodami kombinowanymi (poprzez mechaniczną 

wycinkę, wyrywanie i miejscowe zastosowanie środków chemicznych) 

odrostów drzew i krzewów lekkonasiennych, a w sezonie jesienno – 

zimowym, przygotowanie gleby i wysypywanie nasion wrzosu 

(pochodzących z obszaru rezerwatu). Do zrealizowania w latach 2016-

2018.  
Podmiot odpowiedzialny: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Szczecinie na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Borne 

Sulinowo. 

b) lp.11 otrzymuje brzmienie: 
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11. N-ctwo Borne 

Sulinowo: 

147b, c, 169a, 

170a, 187b, 

209a. 
Na łącznej 

powierzchni 

84,20 ha. 

Utrzymanie 

powierzchni 

siedliska suche 

wrzosowiska 

(Calluno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion). 

Kontrolowane wypalanie powierzchni wrzosowisk podzielonych na 

kwatery 2-2,5 ha, ułożonych w formie pasmowej. Łącznie 12-15 ha 

wrzosowisk wypalanych w ciągu roku w sprzyjających warunkach 

pogodowych, w sezonie zimowym. Wypalanie tego samego płatu 

wrzosowiska na danej kwaterze przeprowadzać w nawrotach co 8-10 

lat. Zabieg realizować pod nadzorem przyrodniczym oraz w asyście 

jednostek straży pożarnej. 
Podmiot odpowiedzialny: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Szczecinie na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Borne 

Sulinowo i Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym. 

3) w załączniku nr 5: 

a) uchyla się wiersz lp. 1, 

b) uchyla się wiersz lp. 6, 

c) uchyla się wiersz lp. 10; 

4) w załączniku nr 6: 

a) uchyla się wiersz lp. 1, 

b) uchyla się wiersz lp. 6, 

c) uchyla się wiersz lp. 10. 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 
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