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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU
z dnia 5 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku
do bobra europejskiego (Castor fiber)
Na podstawie art. 56a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 4/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia
10 lutego 2014 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego
(Castor fiber) (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 684 i 2600) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone
w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
Lech Magrel
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Załączniki do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 5 maja 2015 r.

Załącznik nr 1
Opis czynności, wraz ze wskazaniem dozwolonych metod, sposobów wykonania, terminu i pory doby

Lp.

Czynność
Rok

1

umyślne płoszenie lub
niepokojenie

2

niszczenie nor i tam

2015-2018

Termin wykonania
Miesiąc
cały rok

niszczenie nor i tam
od 1.III do 15.IV
oraz od
1.VIII do 31.X

Metoda lub sposób wykonania
Pora doby

cała doba

- wykorzystując psy
myśliwskie,
- wykorzystując substancje
zapachowe
- czynność może być
wykonywana na rowach
doprowadzających,
odprowadzających
i opaskowych oraz ciekach
w zasięgu cofki piętrzącej,
- czynność może być
wykonywana ręcznie
lub mechanicznie
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Załącznik nr 2
Warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji bobra i jego siedlisk
Lp.

Czynność

1

umyślne płoszenie
lub niepokojenie

2

niszczenie nor i tam

Warunki realizacji
- czynności mogą być prowadzone wyłącznie w celu niszczenia nor i tam,
- w trakcie wykonywania czynności nie mogą być stosowane materiały
wybuchowe oraz gazy i dymy.
- przed przystąpieniem do niszczenia nor sprawdzić w nich obecność bobra,
- zasypywanie nor należy prowadzić przy użyciu materiałów pochodzenia
naturalnego,
- materiał z rozbiórki tamy należy usunąć lub odciągnąć na odległość
min. 20 m od cieku lub innego zbiornika wodnego.

