
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
Bia∏owieskiego Parku Narodowego na 2003 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 po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA  ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Bia∏owieskiego Parku Narodowego

———————
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 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 736)

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

2

3

4

5

Zagro˝enie drzewostanów przez masowe wyst´po-
wanie owadów oraz infekcji grzybami paso˝ytniczy-
mi.

Szkody od zwierzàt, szczególnie jeleniowatych i ˝u-
bra, w drzewostanach. 

Zagro˝enia po˝arowe. 

Zubo˝ony lub zniekszta∏cony sk∏ad gatunkowy drze-
wostanów w stosunku do sk∏adu optymalnego na da-
nym siedlisku.

Zagro˝enie ˝ycia ptaków w okresie zimy.

Wyk∏adanie pu∏apek na owady w drzewosta-
nach, ze szczególnym uwzgl´dnieniem drzewo-
stanów Êwierkowych, zagro˝onych masowym
wyst´powaniem kornika drukarza. Usuwanie
z drzewostanu drzew zaatakowanych przez
szkodliwe owady, grzyby oraz korowanie Êci´-
tych drzew. Prognozowanie wyst´powania
szkodliwych owadów.

Grodzenie upraw leÊnych i m∏odników.
Utrzymywanie i naprawa istniejàcych ogro-
dzeƒ.

Utrzymywanie w sprawnoÊci istniejàcych punk-
tów czerpania wody, dróg dojazdowych do tych
punktów oraz utrzymanie pasów przeciwpo˝a-
rowych. 

Inicjowanie odnowienia naturalnego. Podsa-
dzanie brakujàcych gatunków drzew w lukach
drzewostanu.
Poszerzanie istniejàcych luk w celu zainicjowa-
nia odnowienia naturalnego lub wprowadzenia
odnowienia sztucznego.
Piel´gnacja w∏aÊciwych gatunków drzew dla
danego zespo∏u roÊlinnego, przy jednoczesnym
ograniczeniu liczebnoÊci i zapobieganiu domi-
nacji w drzewostanie gatunków niepo˝àdanych.

Wyk∏adanie karmy w okresie mroênej i Ênie˝nej
zimy.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CzynnoÊci Sposób wykonania i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona ekosystemów
leÊnych. Regulacja sk∏adu gatunkowego i zag´sz-

czenia drzew w drzewostanach (trzebie˝
wczesna), na powierzchni 13,93 ha.

131Ba, 221Bg,Bh,Bi, 313Aa, 313Cd.
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2. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów làdo-
wych.

Usuwanie z drzewostanów drzew opano-
wanych przez owady lub grzyby paso˝yt-
nicze, po∏amanych i wywróconych, z po-
zostawieniem cz´Êci drzew niezagra˝ajà-
cych zdrowotnoÊci drzewostanów (ci´cia
sanitarne i przygodne), na powierzchni
510,00 ha.

Usuwanie z upraw leÊnych i m∏odników
niepo˝àdanych gatunków drzew (czysz-
czenia wczesne i póêne), na powierzchni
16,17 ha. 

Kontrolne poszukiwanie owadów
w Êció∏ce, na 10 powierzchniach prób-
nych.

Wyk∏adanie drzew pu∏apkowych na owa-
dy (pu∏apki klasyczne), w iloÊci 36 sztuk.

Wyk∏adanie zapachowych (feromono-
wych) pu∏apek na owady, w iloÊci
44 sztuk.

Grodzenie upraw leÊnych w celu ich za-
bezpieczenia przed jeleniami i ˝ubrami,
na d∏ugoÊci 380 m. 

Naprawa istniejàcych ogrodzeƒ, na d∏u-
goÊci 570 m.

R´czne wykaszanie roÊlinnoÊci zielnej na
uprawach leÊnych (piel´gnacja upraw),
na powierzchni 2,74 ha.

Konserwacja punktów czerpania wody
dla celów przeciwpo˝arowych, w iloÊci
3 sztuk.

Utrzymanie w sprawnoÊci dróg przeciw-
po˝arowych, na d∏ugoÊci 2,5 km. 

Orka pasa przeciwpo˝arowego, na d∏u-
goÊci 0,2 km.

Usuwanie krzewów i drzew wzd∏u˝ linii
oddzia∏owych, na d∏ugoÊci 2,5 km.

Wykaszanie ∏àk na powierzchni 10,13 ha.

Wykaszanie ∏àk na powierzchni 12,50 ha.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

106Ak, 107Cf, 111Am, 130Cc, 136Bm,
163Bb (dwa gniazda), 189Af, 193Bg,
195Dc, 253Ab, 253Cf, 368Ef. 

105Dc, 130Ai, 131Cc, 136Ca, 159Bj,
164Bf, 166Da, 197Cc.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

106Aj, 108Ad, 132Dk, 133Cc, 158Ab,
158Ba, 160Bf, 161Dh, 163Bb, 164Ba,Bf,
189Ac, 194Da, 195Cf, 195Db, 228Ac,
229Df, 253Dc, 313Bc.

158Bc,190Df. 

136Bm, 165Bh, Bj, 166Cf, 189Af, 193Bg,
196Ck, 228Bi, 339Ch, 368Ao.

130An, 130Cc, 158Bc, 160Bf/Ai, 161Dh,
193Dc, 194Da, 195 Db.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obwód Ochronny Hwoêna — LeÊnictwo
Parki.

191A/192A, 191A/192C, 192C/192D,
192B/192D, 196A/196B, 196C/196D,
259A/259C, 259A/259B, 260A/260C,
260A/260.

106Ba, 107Af, 130Ag, 130Cd, 130Dh,
131Cg, 132Dk, 133Ci, 136Cdx, 158Ba,
159Ai, 160Ba, 161Ag, 162Ba, 164Ba,
165Af, 165Ba, 166Ac, 166Bi, 189Ac,
190Ba, 221Ad,Af, 253Ba, 282Ba, 282Ch,
313Ad.

398Ib, i, r.
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3. Ochrona zwierzàt.
Wyk∏adanie karmy dla ptaków, w iloÊci
130 kg.

Usuwanie martwych drzew z terenu
OÊrodka Hodowli ˚ubrów.

Przy budynkach wolno stojàcych (osady
leÊne).

OÊrodek Hodowli ˚ubrów.

ObjaÊnienia:

* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà i du˝à literà, pododdzia∏y oznaczone ma∏à literà podano zgodnie z mapà ewidencyj-
nà Bia∏owieskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Bia∏ymstoku
w skali 1 : 10 000, wed∏ug stanu na 1.01.1991 r. pod nr 100. 

Podzia∏ na obwody ochronne oraz obszary ochrony cz´Êciowej podano zgodnie z mapami przeglàdowymi drzewostanów
nadleÊnictw Bia∏owie˝a i Browsk przy∏àczonych do Parku w 1996 r., sporzàdzonymi przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geode-
zji LeÊnej Oddzia∏ w Bia∏ymstoku w skali 1 : 10 000, wed∏ug stanu na 1.01.1991 r. 

Mapy znajdujà si´ w siedzibie Bia∏owieskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Bia∏owie˝a.


