
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach 
 

„Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej  
poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo  

oraz działania edukacyjno-promocyjne” 
 
 

Opracowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Oleszno” 
działanie realizowane w latach 2016 – 31.07.2017 

o wartości 52 890 zł, kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach 47 601 zł 
 

 
 

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

 
 

 
 
 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

 
 
Dane dotyczące rezerwatu przyrody Oleszno: 
powierzchnia objęta planem – 262,73 ha, 
położenie – gmina Łopuszno, powiat kielecki i gmina Krasocin, powiat włoszczowski. 
 
Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie fragmentu rozległego kompleksu bagiennych lasów 
olszowych o naturalnym, miejscami pierwotnym charakterze, który należy do najcenniejszych 
tego typu siedlisk na obszarze Wyżyny Małopolskiej. Jest to najlepiej zachowany naturalny las 
jesionowo-olszowy na tym terenie. W rezerwacie występują między innymi takie gatunki roślin 
jak: storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita, widłak wroniec, widłak 
jałowcowaty, podkolan biały, paprotka zwyczajna i wiele innych. 
 
Rezerwat utworzony został w 1970r. a następnie powiększony w 2006r. Dla pierwotnie 
utworzonego rezerwatu obejmującego 31,43 ha w 2002r. ustanowiony został plan ochrony. 
Natomiast powiększona część tj. 231,30 ha nie posiada aktualnie dokumentu planistycznego.        
Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Kielcach polega na opracowaniu projektu planu 
ochrony dla całego obszaru rezerwatu przyrody.   
 
Plan ochrony zawiera m.in. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie przyrody ożywionej 
i nieożywionej, analizę i ocenę istniejącego stanu elementów przyrody, wskazuje także zagrożenia 



istniejące i potencjalne oraz sposoby ich eliminacji, określa cele ochrony. Na bazie tych danych 
wskazywane są niezbędnych działania ochronne, propozycje obszarów i miejsca, które mogą być 
udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych lub sportowych 
bez szkody dla tworów przyrody. Zawiera także wskazania do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych. Plan ochrony jest ustanawiany 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na okres 20 lat. 
 
Ustanowienie, a następnie realizacja zapisów planu ochrony, w tym w szczególności zabiegów 
ochronnych pozwoli wyeliminować bądź ograniczyć niekorzystne skutki przemian zachodzących 
w rezerwacie przyrody „Oleszno”. 
 

 
 
Wawrzynek wilczełyko - D Gorzkiewicz 



 
 
Podkolan biały - M Kurpios 

 
 
 


