
Zarządzenie Nr 40/2021
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Lipiny w Puszczy Białowieskiej”

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 

„Lipiny w Puszczy Białowieskiej”.

§ 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 40/2021
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 Zarastanie liniowych powierzchni 

otwartych,  zmieniające na 
niekorzyść siedliska łąkowe oraz 
warunki życia niektórych gatunków 
zwierząt.

Wykaszanie poboczy dróg leśnych w celu 
stworzenia dogodnych warunków rozwoju 
roślin nektaro- i miododajnych istotnych dla 
rozwoju owadów.

2 Rozpad starodrzewu dębu 
bezszypułkowego. Brak ciągłości 
pokoleń.

Monitoring zagrożenia drzewostanów pod 
kątem czynników abiotycznych 
i biotycznych.

3 Obecność inwazyjnych gatunków 
obcych.

Inwentaryzacja oraz eliminacja gatunków 
obcych przez wyrywanie, wycinanie, 
koszenie.

4 Rozpad drzewostanów w wyniku 
gradacji owadów.

Monitoring zagrożenia drzewostanów.

5 Niewidoczne granice rezerwatu. Oznaczenie granic rezerwatu. Ustawienie 
tablic i ich konserwacja.

Zagrożenia istniejące zewnętrzne
6 Presja turystyczna. Zaśmiecenie. Zbieranie i wywóz śmieci. Edukacja 

społeczeństwa. Utrzymanie udostępnionych 
szlaków. Wzmożone patrolowanie obszaru 
rezerwatu przez służby leśne w 
szczególności w okresie letnim.

7 Niszczenie oznakowania 
i infrastruktury rezerwatu.

Bieżące naprawy i uzupełnianie 
infrastruktury i oznakowań.

Zagrożenia potencjalne wewnętrzne
BRAK

Zagrożenia potencjalne zewnętrzne
BRAK



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  nr 40/2021
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 1) Oczyszczanie linii podziału 
powierzchniowego, dróg i ich 
poboczy;

2) Wycinanie zacieniających krzewów 
i rozłożystych gałęzi z poboczy dróg 
leśnych.

W miarę potrzeb. Obszar rezerwatu.

2 Monitoring zagrożenia drzewostanów 
pod kątem czynników abiotycznych 
i biotycznych.

W miarę potrzeb. Obszar rezerwatu 
(drzewostan z dębem 
bezszypułkowym).

3 Inwentaryzacja oraz eliminacja 
gatunków obcych przez wyrywanie, 
wycinanie, koszenie.

W miarę potrzeb. Obszar rezerwatu.

4 1) Inwentaryzacja posuszu i drzew 
zaatakowanych przez szkodniki 
owadzie;

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

W miarę potrzeb. Obszar rezerwatu.

5 Odnowienie granic rezerwatu przyrody 
zieloną farbą.

W miarę potrzeb. Granice rezerwatu.

6 1) Zbieranie i wywóz 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.

7 Bieżące naprawy, remonty 
i uzupełnienie infrastruktury 
i oznakowań, ubytków nawierzchni  dróg 
leśnych, niwelowanie ich nawierzchni.

W miarę potrzeb. Drogi w obszarze 
rezerwatu.

1 wg Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Hajnówka na lata 2012-2021 
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