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3. Ochrona krajobrazu Wykaszanie ∏àk, na powierzchni 24,42 ha. 106 Ba1), 107 Af1), 130 Ag1), 130 Cd1), 
i walorów 130 Dh1), 131 Cg1), 132 Dk, 133 Ci1), 
kulturowych. 135 Cdx, 135 Dk, 136 Ci, 158 Ba1), 

159 Ai1), 160 Ba1), 161 Ag1), 162 Ba1),
164 Ba1), 165 Af1), 165 Ba1),166 Ac1),
166 Bi1), 189 Ac1), 190 Ba1), 221 Ad1),
221 Af1), 253 Ba1), 282 Ba1), 282 Ch1),
313 Ad1), 313 Cg, 339 Ca, 398 J.

Piel´gnacja zadrzewieƒ w Parku Pa∏aco- 398 J.
wym, na powierzchni 19,72 ha.

4. Ochrona obszarów Konserwacja szlaków turystycznych, na Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
udost´pnianych d∏ugoÊci 7,5 km.
turystycznie.

Budowa zadaszenia przy bramie wjazdo- 399 Cd.
wej do obszaru ochrony Êcis∏ej.

Wykonanie k∏adki na trasie turystycznej 398 C, B.
do D´bu Jagie∏∏y, o d∏ugoÊci 200 m.

Usuwanie wiatro∏omów ze szlaków tury- Obszar obj´ty ochronà Êcis∏à.
stycznych i dróg.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Biebrzaƒskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Biebrzaƒskiego Parku Narodowego na 2004 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966.

ObjaÊnienia:

* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà i du˝à literà, pododdzia∏y oznaczone ma∏à literà podano zgodnie z mapà ewiden-
cyjnà Bia∏owieskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Bia∏ym-
stoku, skala 1:10 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 01.01.2001 r. 
Podzia∏ na obwody ochronne oraz obszary ochrony cz´Êciowej podano zgodnie z mapami przeglàdowymi drzewosta-
nów Bia∏owieskiego Parku Narodowego, sporzàdzonymi przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej oddzia∏ w Bia-
∏ymstoku w skali 1:10 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 01.01.2001 r.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Bia∏owieskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Bia∏owie˝a.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2094)

Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH
ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp. Identyfikacja i opis zagro˝eƒ wewn´trznych
i zewn´trznych Sposoby eliminacji zagro˝eƒ

1 2 3

1 Niskie okresowe stany wód. Wykonanie na systemach melioracyjnych tech-
nicznych urzàdzeƒ zwi´kszajàcych zasoby wodne
oraz odtworzenie naturalnej sieci hydrograficznej.

2 Zagro˝enie drzewostanów powodowane przez ma- Usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych
sowe wyst´powanie szkodliwych owadów. przez szkodliwe owady.

3 Niebezpieczeƒstwo powstania po˝arów lasu przy Wykonanie pasów przeciwpo˝arowych.
drogach publicznych.

4 Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drzewo- Przebudowa drzewostanów. Odnowienie drzewo-
stanów oraz niew∏aÊciwa struktura przestrzenna stanów na gniazdach i w lukach oraz ochrona upraw
i wiekowa drzewostanów. leÊnych. Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-

g´szczenia drzew.

5 Uszkodzenia m∏odych drzewek w drzewostanach Zabezpieczanie drzew w uprawach i m∏odnikach
powodowane przez jeleniowate. Êrodkami zapachowymi (repelentami) oraz os∏on-

kami.

6 Zanik siedlisk rzadkich roÊlin i zwierzàt, spowodo- Usuwanie niepo˝àdanych gatunków krzewów, 
wany ich zarastaniem przez drzewa, krzewy oraz drzew, wykaszanie niepo˝àdanych roÊlin zielnych 
gatunki zielne. oraz wywo˝enie biomasy. Remont dróg dojazdo-

wych na ∏àki.

7 Zanik odpowiednich siedlisk dla cietrzewia oraz za- Wycinanie krzewów i drzew oraz redukcja liczebno-
gro˝enie tego gatunku przez lisy i jenoty. Êci lisów i jenotów.

8 Zagro˝enie trwa∏oÊci populacji ∏osia w wyniku kon- Redukcja liczebnoÊci jeleni.
kurencji ze strony jelenia.

9 Wysoka liczebnoÊç populacji dzików, zagra˝ajàca Redukcja liczebnoÊci dzików.
gospodarce rolnej.

10 Brak troski o zwierz´ta chore, ranne i porzucone. Prowadzenie OÊrodka Rehabilitacji Zwierzàt.

11 Zanik otwartych krajobrazów bagiennych na sku- Wyci´cie drzew, zebranie i wywiezienie masy drze-
tek zarastania bagien przez brzozy i olchy. wnej z powierzchni obj´tych zabiegiem.

12 Niszczenie oznakowania i urzàdzeƒ na szlakach Oznakowanie przebiegu szlaków turystycznych
turystycznych. nowymi tyczkami, remont pomostów.
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Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele Sposoby i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona przyrody Wykonanie progów faszynowo-kamien- (Obwody Ochronne: Brzeziny, Ciszewo)1).
nieo˝ywionej nych na systemach melioracyjnych, w ilo-
i gleb. Êci 6 sztuk.
Ochrona siedlisk
bagiennych.

Remont Grobli Honczarowskiej na odcinku (Obwody Ochronne: Brzeziny, Werykle)1).
6 950 m.

2. Ochrona Wyci´cie gniazd, uprzàtni´cie drzew i krze- 15b, 27c.
ekosystemów wów, przygotowanie wiosenne gleby pod
leÊnych. sadzenie gatunków liÊciastych (przebudo-

wa drzewostanów), na powierzchni 
0,89 ha.

Przygotowanie gleby i sadzenie drzew 16b, 41b, (47d, k)1), 62a, 63a, 64a, 51a.
gatunków liÊciastych i iglastych w ramach
poprawek i uzupe∏nieƒ w uprawach leÊ-
nych, na powierzchni 0,95 ha.

Piel´gnowanie upraw leÊnych przez wy- (15b, 16b)1), 27c, 41b1), 47d, k, (50b, 52d, 
kaszanie roÊlinnoÊci zielnej, na powierz- 62a, 63a, 64a, 144l, 146j, 147f, g, 153i, k, 
chni 7,32 ha. 157f, 162a, j, 171k)1).

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za- 32j, 64g, 350h, k.
g´szczenia drzew w uprawach (czyszcze-
nia wczesne), na powierzchni 2,85 ha.

Formowanie i piel´gnowanie strza∏ek d´- 63b, c, g.
bu, na powierzchni 3, 83 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za- 38d, 255a, 307b, 511a.
g´szczenia drzew w m∏odnikach (czyszcze-
nia póêne), na powierzchni 58,50 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za- 30c, 35c, 256b, 300r, 312f, 345b.
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ wczesna), na powierzchni 30,10 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za- 15b, 35a, 53b, c, 56h, 69i, 299b, 300a, d, 
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze- o, 306b, 308g, 309c, 312a, 316a, 317a, d, 
bie˝ póêna), na powierzchni 188,92 ha. 318f, 333a, c, 334a, 339a, 341a, d, 342f,

344h, 346b, 347j, 362c, 363f, h, 372b,
378b, 405h, 481a.

Usuwanie drzew z drzewostanów opano- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
wanych przez owady, z pozostawieniem
cz´Êci drzew niezagra˝ajàcych zdrowotno-
Êci drzewostanów (ci´cia sanitarne).

Zabezpieczanie drzewek Êrodkami zapa- 32j, 39d, 41b, 42a, d, 49b, 50b, 51a, b, c, 
chowymi (repelentami) przed zgryzaniem 52a, f, g, 53b, 54h, 58h, 59d, k, 61i, 62d, f, 
przez jeleniowate, na powierzchni 63a, g, 64a, b, g, 65a, 67g, 68b, 69g, 74c, 
17,68 ha. 75a, f, 144i, (146j, 147f, g, 153i, k, 157f,

162a, j, 171k)1).

Zabezpieczenie upraw leÊnych za pomocà 10k, 11h, 13a, 14c, f, 16a1), 16b, (17d, 
os∏onek mechanicznych, na powierzchni 18a)1), 20a, 22a, (23a, 26a, 27a, 47d)1).
3,35 ha.
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Konserwacja istniejàcych ogrodzeƒ. Obwody Ochronne: Trzyrzeczki, (Tajno,
Grz´dy)1).

Monitorowanie populacji owadów i pro- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
gnozowanie zagro˝eƒ z ich strony w 170 pu-
∏apkach (w tym: feromonowych na: bru-
dnice — 30 sztuk, kornika drukarza — 
60 sztuk, cetyƒca — 30 sztuk, klasycz-
nych na kornika drukarza — 30 sztuk, mier-
nikowce — 20 sztuk opasek lepowych),
na 76 próbnych powierzchniach podoka-
powych.

Wykonanie pasów przeciwpo˝arowych, Obwody Ochronne Osowiec i Werykle.
na d∏ugoÊci 2,2 km.

Redukcja liczebnoÊci jelenia w ostojach Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà i krajo-
∏osia, w iloÊci do 75 sztuk. brazowà.

3. Ochrona Usuwanie drzew i krzewów, na powierz- Obwody Ochronne Brzeziny, Werykle 
ekosystemów chni 600 ha. i Trzyrzeczki.
nieleÊnych.

Koszenie wraz z usuni´ciem biomasy, na Obwody Ochronne: Trzyrzeczki, Grz´dy,
powierzchni 760 ha. Ciszewo, Kapice, Osowiec, Werykle,

Brzeziny i Kopytkowo.

Redukcja liczebnoÊci dzika w rejonie wy- W rejonach wyst´powania szkód na ob-
st´powania szkód w uprawach rolnych, szarze obj´tym ochronà cz´Êciowà i kra-
w iloÊci do 100 sztuk. jobrazowà.

4. Ochrona roÊlin. Cz´Êciowe ods∏anianie dna lasu (podszyt) Gràdy w Basenie Dolnym i Ârodkowym1).
w celu ochrony obuwika pospolitego i ko-
saçca bezlistnego.

Usuni´cie brzozy i krzewów w celu och- Bagno ¸awki.
rony pe∏nika europejskiego, na powierz-
chni 2 ha.

Rozrzedzenie murawy w celu ochrony je- Obwód Ochronny Werykle.
dnego stanowiska ozorki zielonej, na po-
wierzchni 0,12 ha.

5. Ochrona zwierzàt. Usuni´cie wierzby szarej, uszatej i brzozy (273, 274)2).
oraz koszenie w celu ochrony modraszka
Maculinea alcon, na powierzchni 1,60 ha.

Wycinanie krzewów i drzew na powierz- Teren bytowania i l´gu cietrzewia na ob-
chni 288 ha oraz koszenie z usuwaniem szarze ochrony cz´Êciowej2).
biomasy na powierzchni 345 ha, w miej-
scach wyst´powania cietrzewia.

Wycinanie krzewów i drzew na pow. 431 ha Obwody Ochronne: Kapice, Grz´dy, Ko-
oraz koszenie na pow. 633 ha — na tere- pytkowo2).
nie enklaw ÊródleÊnych stanowiàcych ba-
z´ ˝erowà dla orlików.

Opieka nad zwierz´tami chorymi, rannymi OÊrodek Rehabilitacji Zwierzàt — Grz´-
lub przekazanymi do Parku. dy, zagroda w Obwodzie Ochronnym

Trzyrzeczki.

Odstrza∏ redukcyjny lisa w iloÊci Teren bytowania i l´gu cietrzewia na ob-
do 25 sztuk i jenota w iloÊci do 25 sztuk. szarze ochrony cz´Êciowej1).

6. Ochrona wartoÊci Ustawienie tablic informacyjnych o Kanale Polkowo i D´bowo Obwód Ochronny Ko-
kulturowych. Augustowskim (obiekt podlegajàcy ochro- pytkowo2).

nie Êcis∏ej — strefa ochronna jednego km
po obu stronach kana∏u).
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7. Ochrona obszaru Generalny remont k∏adek drewnianych Obwód Ochronny Grz´dy2).
Parku udost´pnianego i pomostów. Wymiana zu˝ytych podk∏a-
turystycznie. dów, desek i barierek.

Usuni´cie drzew i krzewów w celu ods∏o- Obwód Ochronny Grz´dy2).
ni´cia panoramy widokowej z Wilczej Góry
(150 ha).

Remont podestu obserwacyjnego Obwód Ochronny Werykle2).
„dubelty” przy szlaku czerwonym 
Barwik—Gugny.

Odnowienie szlaków pieszych na d∏ugo- Obszar ca∏ego Parku1).
Êci 65 km i szlaku rowerowego na d∏u-
goÊci 19,5 km.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Bieszczadzkiego Parku Narodowego na 2004 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà ewidencyjnà Biebrzaƒskiego

Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Katedr´ Geodezji i Fotogrametrii Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w skali 1:5 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.1998 r., arkusze nr 1—70. 
Podzia∏ na obwody ochronne oraz obszary obj´te ochronà cz´Êciowà podano zgodnie z opracowaniem sporzàdzonym
przez wykonawc´ planu ochrony Biebrzaƒskiego Parku Narodowego pod tytu∏em „Ochrona terenów leÊnych BPN”, we-
d∏ug stanu na dzieƒ 1.01.1998 r. 
Mapy i opracowanie znajdujà si´ w siedzibie Biebrzaƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Osowiec-Twierdza.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.
2) Zadania niewykonane w 2003 r. z braku Êrodków finansowych i przeniesione w ca∏oÊci na 2004 r.


