
 

               ZARZĄDZENIE Nr .................... 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Grabówka" 

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 „Grabówka", zwanego dalej rezerwatem. 

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych  

wielogatunkowego lasu liściastego o wysokim stopniu naturalności. 

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

1) zachodzenie naturalnych procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych; 

2) występowanie dobrze wykształconego grądu typowego Tilio-Carpinetum na większości obszaru rezerwatu 

oraz fragmentu łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum; 

3) występowanie chronionych, rzadkich i wskaźnikowych gatunków flory; 

4) stałe i liczne występowanie ornitofauny, a szczególnie dziuplaków; 

5) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Łomża. 

§ 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 na 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 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

 

 

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze 

rezerwatu: 

 

Lp. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne 
Sposoby eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń 

1. Niedobór drzew dziuplastych i 

martwych. 

Wywieszanie budek lęgowych, 

zwłaszcza w zbiorowiskach 

przekształconych. 

2. Zaśmiecanie terenu. Zbieranie śmieci. Edukacja 

społeczeństwa. Wzmożone patrolowanie 

obszaru rezerwatu przez służby leśne w 

okresie letnim. 

3. Niszczenie oznakowań i infrastruktury 

rezerwatu. 

Bieżące naprawy i uzupełnianie 

infrastruktury i oznakowań. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

 

 

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i 

lokalizacji tych działań: 

 

Lp. Rodzaj działań ochronnych Zakres  Lokalizacja
1
  

1. Wywieszanie budek lęgowych, 

zwłaszcza w zbiorowiskach 

przekształconych. 

Według potrzeb. Obszar rezerwatu 

2. Bieżące naprawy i 

uzupełnianie infrastruktury i 

oznakowań. 

Według potrzeb. Obszar rezerwatu 

3. Edukacja w zakresie ochrony 

lokalnej przyrody skierowana 

głównie do dzieci i młodzieży 

a także do wybranych grup 

społeczności dorosłych. 

Według potrzeb. Obszar rezerwatu 

4. Usuwanie śmieci. Według potrzeb. Obszar rezerwatu 

5. Wzmożone patrolowanie 

obszaru rezerwatu przez służby 

leśne, szczególnie w okresie 

letnim. 

Według potrzeb. Obszar rezerwatu 

 

                                                           
1
 wg Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Łomża na lata 2010-2019 
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