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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU
z dnia 28 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las
Cieliczański”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Cieliczański” (Dz. Urz. Woj. Podl.
poz. 4642), załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 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 28 marca 2017 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze
rezerwatu.
Lp.

Identyfikacja istniejących i
Sposób eliminacji lub ograniczania istniejących
potencjalnych zagrożeń
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
wewnętrznych i zewnętrznych
zewnętrznych oraz ich skutków
Zagrożenia istniejące wewnętrzne

podsadzanie drzew na placówkach w przypadku
pojawienia się wskutek naturalnych zaburzeń
niedostateczne odnawianie się
luk większych niż 0,5 ha; zabezpieczanie upraw
niektórych gatunków (sosna,
przed zwierzyną; regulacja zagęszczenia i
1. dąb, klon) oraz zgryzanie
składu gatunkowego na wybranych
nalotów i podrostów przez
powierzchniach w grądach i borach na korzyść
zwierzynę
(w zależności od siedliska) dębu, sosny i klonu,
kosztem modrzewia, brzozy i świerka
zarastanie otwartych
powierzchni i luk zmieniające
na niekorzyść warunki życia
2.
usuwanie odnowień drzew i krzewów; koszenie
osadnika wielkookiego i
innych światłolubnych
gatunków
zniszczone drzewostany
3. wskutek wichury z dnia 17
czerwca 2016 r.

uprzątnięcie i zagospodarowanie drewna,
przygotowanie powstałych luk do naturalnej
sukcesji

4. gradacje korników

kontrola stanu sanitarnego drzewostanów,
usuwanie pojedynczych, zasiedlonych przez
kornika świerków
Zagrożenia istniejące zewnętrzne

5. zaśmiecanie terenu

coroczne zbieranie śmieci; edukacja
społeczeństwa
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6.

kłusownictwo (ryby, ssaki,
ptaki)
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patrolowanie obszaru rezerwatu przez służby
parku krajobrazowego, nadleśnictwa i policji;
zdejmowanie wnyków; edukacja społeczeństwa

Zagrożenia potencjalne zewnętrzne
zanieczyszczenie źródlisk i
7. cieków w rezerwacie przez
nielegalne bimbrownie
8.

ekspansja obcych gatunków
roślin

usunięcie bimbrowni z rezerwatu; patrolowanie
obszaru rezerwatu przez służby parku
krajobrazowego, nadleśnictwa i policji
monitoring i usuwanie inwazyjnych gatunków
roślin
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