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ZARZĄDZENIE Nr 48
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Zdedy”

1)

Na podstawie art. 13 ust. 3 w związku z art. 153
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. ) zarządza się,
co następuje:

przyrodniczych Jeziora Zdedy z dominującą roślinnością
szuwarową, przylegającymi do niego lasami i terenami
nieleśnymi z licznymi zabagnieniami, a także rzadkich i
chronionych gatunków roślin i zwierząt.

§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Jezioro Zdedy”, zwany
dalej „rezerwatem”, stanowi obszar trzcinowisk, łąk i lasu,
o łącznej powierzchni 181,64 ha, położony na terenie
gminy Orzysz, w powiecie piskim, w województwie
warmińsko-mazurskim.

§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako faunistyczny
(Fn). Typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot
ochrony określa się jako faunistyczny (PFn), podtyp ptaków (pt). Typ rezerwatu ze względu na główny typ
ekosystemu określa się jako różnych ekosystemów (EE),
podtyp - lądowych ekosystemów nieleśnych (ln).

2. Grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Drygały, obręb leśny
Grądówka.
3. W skład rezerwatu wchodzą następujące oddziały
lasu: 272, 273, 318, 319, 320, 321, 479, 480
oraz wydzielenia 481a, 481b, 481d, 481h, 481i, 481j
oznaczone w planie urządzenia lasu na lata 2010-2019.
4. Przebieg granicy rezerwatu
stanowiąca załącznik do zarządzenia.

określa

mapa

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olsztynie
Stanisław Dąbrowski

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
miejsca zlotowiskowego żurawia (Grus grus) oraz walorów

__________
1)

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
- rozporządzeniem Nr 33 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
Nr 72, poz. 1070).
2)
Zmiany do ustawy o ochronie przyrody zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 157, poz. 124 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 76, poz. 489 i Nr 119,
poz. 804).

Załącznik do zarządzenia Nr 48
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 3 września 2010 r.

