
 Zarządzenie 
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 28 marca 2017 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grąd 
Radziwiłłowski”

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. 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  „Grąd  Radziwiłłowski” (Dz. Urz. Woj.  Podl. 
poz. 4644), załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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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 
potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i 
zewnętrznych  

Sposoby eliminacji lub ograniczenia 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich 
skutków 

Zagrożenia istniejące wewnętrzne 

1. 

Zgryzanie i spałowanie 
nalotów oraz podrostów 
cennych dla fitocenoz drzew 
liściastych, hamowanie 
odnowień naturalnych. 

Indywidualna ochrona dobrze 
wykształconych podrostów (zakładanie 
osłonek). 

Zagrożenia istniejące zewnętrzne 

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. 

Zagrożenia potencjalne wewnętrzne 

4. 
Zubożenie składu 
gatunkowego. 

Regulacja składu gatunkowego na korzyść 
gatunków właściwych dla zbiorowiska. 

5. 

Stopniowe zmiany 
warunków siedliskowych: 
zwiększenie ocienienia 
i wilgotności gleby. 

Pozostawić bez odnowienia luki i 
prześwietlenia w drzewostanach. 
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