
Zarządzenie Nr 39 /2021
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dębowe Góry”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustanawia się na okres pięciu lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody 

„Dębowe Góry”.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, uwzględniają:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich 

skutków, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, 

określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową.

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest w całości ochroną czynną. Nie wyznacza się 

obszarów objętych ochroną ścisłą i krajobrazową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Białymstoku

Beata Bezubik
                                                                                /podpisano elektronicznie/



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  nr 39/2021
Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 18 listopada 2021 r.

  
IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ 

WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI 
LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

L.p. Identyfikacja i ocena istniejących 
zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych

Sposoby eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń i ich skutków

Zagrożenia istniejące wewnętrzne
1 Obecność gatunków o charakterze 

inwazyjnym.
Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, 
zwłaszcza czeremchy amerykańskiej Padus 
serotina, dębu czerwonego Quercus rubra, 
robinii akacjowej Robinia pseudoacacia.

2 Uszkodzenia drzewostanów 
w wyniku działania czynników 
abiotycznych i biotycznych.

Usuwanie drzew połamanych (złomów), 
wywróconych (wywrotów), zagrażających 
bezpieczeństwu społeczeństwa.

3 Niewidoczne granice rezerwatu. Oznaczenie granic rezerwatu
Zagrożenia istniejące zewnętrzne

4 Niekontrolowana penetracja. 
Zaśmiecanie terenu. 

Zbieranie śmieci. Edukacja społeczeństwa. 
Wzmożone patrolowanie obszaru rezerwatu 
przez służby leśne w okresie letnim.

5 Niszczenie oznakowań
i infrastruktury rezerwatu.

Bieżące naprawy i uzupełnianie 
infrastruktury i oznakowań.

Zagrożenia potencjalne wewnętrzne
BRAK

Zagrożenia potencjalne zewnętrzne
BRAK



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  nr 39/2021
Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 18 listopada 2021 r.

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, GATUNKÓW 
ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU 

I LOKALIZACJI ZADAŃ OCHRONNYCH

L.p. Rodzaj działań ochronnych Zakres działań 
ochronnych

Lokalizacja1

1 Ręczne usuwanie krzewów i nalotu 
czeremchy amerykańskiej, dębu 
czerwonego, robinii akacjowej 
z podszytu i runa.

W miarę potrzeb. Oddz. 139a, b; 140a, 
b;141a

2 Usuwanie drzew niebezpiecznych 
wzdłuż dróg, linii oddziałowych, 
dojazdów pożarowych.

W miarę potrzeb. Obszar rezerwatu.

3 Odnowienie granic zieloną farbą. W miarę potrzeb. Granice rezerwatu.

4 1) Usuwanie śmieci; 
2) Edukacja w zakresie ochrony lokalnej 

przyrody skierowana głównie do 
dzieci i młodzieży, a także do 
wybranych grup społeczności 
dorosłych;

3) Wzmożone patrolowanie obszaru 
rezerwatu przez służby leśne, 
szczególnie w okresie letnim.

W miarę potrzeb. Obszar rezerwatu.

5 Bieżące naprawy i uzupełnienie 
infrastruktury i oznakowań.

W miarę potrzeb. Obszar rezerwatu.

UZASADNIENIE

1 wg Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Łomża na lata 2020-2029 



Zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Dębowe Góry” zostały opracowane zgodnie 
z art. 22 ust. 2 pkt. 2, ust. 3, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). 

Rezerwat przyrody „Dębowe Góry” został utworzony przez Rozporządzenie Nr 9/01 
Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uznania obiektu "Dębowe Góry" za 
rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 8, poz. 149). Obecnie funkcjonuje w oparciu 
o Zarządzenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24 listopada 
2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Dębowe Góry (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4352), 
zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 
21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4740). Obejmuje obszar gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Łomża. Celem ochrony 
przyrody w rezerwacie jest zachowanie w stanie naturalnym zespołu świetlistej dąbrowy 
z dębem bezszypułkowym, stanowiącego istotną wartość ze względów przyrodniczych, 
naukowych i dydaktycznych. 

Obszar rezerwatu przyrody Dębowe Góry znajduje się w granicy projektowanego 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018, zatwierdzonego 
przez Komisję Europejską.

Identyfikując istniejące i potencjalne zagrożenia, sposoby ich eliminacji 
lub ograniczenia oraz określając działania ochronne w rezerwacie uwzględniono jego cel 
ochrony oraz sytuację w nim panującą. Nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych 
wewnętrznych oraz zagrożeń potencjalnych zewnętrznych. Zaproponowane działania ochronne 
mają na celu wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk. 

Ustanowienie zadań ochronnych dla przedmiotowego rezerwatu przyrody podyktowane 
jest faktem, iż w chwili obecnej rezerwat nie ma ustanowionego planu ochrony ani zadań 
ochronnych. 

Przedmiotowe zarządzenie zostało uzgodnione z Nadleśnictwem Łomża oraz 
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.
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