
 

 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 15 lipca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wiejki” 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wiejki”, zwanego dalej „rezerwatem”. 

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, 

naturalnego jeziora mezotroficznego, otaczającego je torfowiska oraz występujących na tym terenie rzadkich  

i chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) występowanie rzadkiego na obszarach staroglacjalnych typu jezior mezotroficznych wraz z przylegającym 

płem mszarnym; 

2) niewielka powierzchnia rezerwatu, graniczenie rezerwatu z gruntami prywatnymi, w obrębie których jest 

prowadzona intensywna produkcja rolniczą; 

3) zauważalne zmiany stosunków wodnych w skali regionu będące następstwem odwodnienia; 

4) zły stan ochrony ekosystemu stanowiący podstawę do konieczności stosowania zabiegów ochrony czynnej; 

5) zanik różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym; 

6) pogorszona integralność obszaru rezerwatu wskutek występowania w jego granicach gruntów prywatnych; 

7) położenie rezerwatu w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Knyszyńska PLB200003  

oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Knyszyńska PLH200006, zwanych dalej 

„obszarami Natura 2000”. 

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. 1. Obszar ochrony czynnej w rezerwacie zajmuje powierzchnię 19,22 ha. 

2. Obszar ochrony krajobrazowej w rezerwacie zajmuje powierzchnię 3,23 ha. 

3. Nie wyznacza się obszaru ochrony ścisłej. 

4. Lokalizację obszarów ochrony czynnej i krajobrazowej w rezerwacie przedstawia mapa stanowiąca 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 
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§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej w rezerwacie, z podaniem ich rodzaju, 

zakresu i lokalizacji przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia. 

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Beata Bezubik 
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Załączniki do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 15 lipca 2016 r. 
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