
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 25 lipca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Witanowszczyzna” 

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 „Witanowszczyzna”, zwanego dalej rezerwatem. 

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym ekosystemów leśnych 

lasów łęgowych i grądów, a w szczególności zachowanie stanowisk rzadko występujących na niżu gatunków 

górskich tj. parzydła leśnego Aruncus sylvestris, cebulicy dwulistnej Scilla bifolia oraz bodziszka żałobnego 

Geranium phaeum. 

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

1) położenie na obszarze oderwanym od kompleksu lasów Puszczy Mielnickiej; 

2) obecność starodrzewów, w których rozpoczęte zostały rębnie częściowe; 

3) zmonotypizowane drzewostany młodszych klas wieku; 

4) obecność obcych i ekspansywnych gatunków w drzewostanach; 

5) zagrożenie stanowisk gatunków górskich; 

6) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Nurzec. 

§ 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. Obszar ochrony czynnej obejmuje cały rezerwat. 

§ 5. Określenie działań ochronnych ma obszarze ochrony czynnej w rezerwacie, z podaniem ich rodzaju, 

zakresu i lokalizacji przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. 

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Beata Bezubik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 lipca 2016 r.
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Załączniki do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 25 lipca 2016 r. 
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