
 

 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 6 września 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jesionowe Góry” 

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 „Jesionowe Góry”, zwanego dalej „rezerwatem”. 

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z licznymi 

cennymi zbiorowiskami roślinnymi, zachowanymi przeważnie w stanie naturalnym. 

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

1) występowanie dobrze zachowanych lasów, torfowisk i naturalnych cieków wodnych; 

2) wysoka zgodność potencjalnej i rzeczywistej roślinności siedlisk leśnych, w tym składów gatunkowych 

drzewostanów; 

3) dobry stan zachowania różnorodności biologicznej stanowiący podstawę do minimalizowania ingerencji  

w przebieg procesów naturalnych; 

4) pogorszona integralność obszaru rezerwatu wskutek obecności wcinającej się w jego obszar nieużywanej 

bocznicy kolejowej; 

5) położenie rezerwatu w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej; 

6) 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”; 

7) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka; 

8) graniczenie rezerwatu z drzewostanami użytkowanymi gospodarczo oraz na niewielkim odcinku z gruntami 

rolnymi wsi Machnacz. 

§ 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 ścisłej w rezerwacie zajmuje powierzchnię 173,24 ha. 

2. Obszar ochrony czynnej w rezerwacie zajmuje powierzchnię 202,26 ha. 

3. Lokalizację obszarów ochrony ścisłej i czynnej w rezerwacie przedstawia mapa stanowiąca załącznik  

nr 2 do zarządzenia. 
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§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej i czynnej w rezerwacie, z podaniem  

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

§ 6. 1. Mapę obszarów Natura 2000 w części pokrywających się z rezerwatem stanowi załącznik nr 4  

do zarządzenia. 

2. Opis granic obszarów Natura 2000 w części pokrywających się z rezerwatem w formie współrzędnych 

punktów załamania granic w układzie PL-1992 określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 7. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 

2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 8. Cele działań ochronnych na obszarach Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, 

określa załącznik nr 7 do zarządzenia. 

§ 9. Działania ochronne dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt 

oraz ich siedlisk na obszarach Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, ze wskazaniem 

obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 8 do zarządzenia. 

§ 10. Działania ochronne dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji 

celów działań ochronnych na obszarach Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu,  

ze wskazaniem obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 9 do zarządzenia. 

§ 11. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie działań ochronnych oraz monitoringu jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

§ 12. Traci moc zarządzenie nr 16/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  

z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jesionowe Góry” 

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1765). 

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Beata Bezubik 
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Załączniki  nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 września 2016 r. 
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Załączniki  nr 3 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 września 2016 r. 
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Załączniki  nr 5 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 września 2016 r. 
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Załączniki  nr 6 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 września 2016 r. 
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Załączniki  nr 7 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 września 2016 r. 
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Załączniki  nr 8 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 września 2016 r. 
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Załączniki  nr 9 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 6 września 2016 r. 
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