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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Beata Bezubik i Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn Krzysztof Dąbkowski podpisali List Intencyjny, dotyczący współpracy w celu wdrożenia w życie zapisów planu
ochrony rezerwatu przyrody Krzemianka. Podpisanie Listu Intencyjnego stało się początkiem rozpoczęcia prac zmierzających do realizacji zapisów planu ochrony rezerwatu w zakresie jego szerszego udostępnienia do celów
edukacyjnych, turystycznych i naukowych.
Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Nadleśnictwa Knyszyn rozpoczęli prace mające na celu pozyskanie środków ﬁnansowych na realizację części działań ochronnych wskazanych w planie
ochrony rezerwatu Krzemianka. Opracowane zostały wstępne założenia projektu „Kładka wśród źródlisk w Krzemiance”.
Celem rezerwatu przyrody jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i przyrodniczych ekosystemów leśnych charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej, obszarów źródliskowych oraz licznych stanowisk
rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Rezerwat obejmuje fragment lasu porastającego pofałdowany obszar morenowy z kilkoma nieckowatymi zagłębieniami. Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest grąd
subkontynentalny, natomiast zatorﬁone zagłębienia zajmuje sosnowy bór bagienny. Rezerwat stanowi ostoję chronionych cennych gatunków roślin, m.in. lilii złotogłów i tajęży jednostronnej, zwierząt i grzybów.
Rezerwat przyrody Krzemianka jest położony w niewielkiej odległości od miasta Białegostoku, co powoduje, iż jest on celem wielu wycieczek weekendowych mieszkańców tego miasta. Liczne wywroty w obrębie istniejącej
kładki oraz uwarunkowania przyrodnicze rezerwatu spowodowały znaczne jej uszkodzenie. W związku z czym jej stan nie zapewnia bezpiecznego użytkowania. Z uwagi na duże natężenie ruchu turystycznego wymagany jest
natychmiastowy remont ścieżki oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach realizacji planowanego projektu o nazwie „Kładka wśród źródlisk w Krzemiance" zostanie wykonana konserwacja i remont kładki oraz działania mające na celu utrzymanie ścieżki przyrodniczej zlokalizowanej na
terenie rezerwatu przyrody. Działanie to wynika z ustanowionego planu ochrony dla tego rezerwatu.
Opracowany projekt w najbliższych dniach zostanie złożony w formie wniosku o doﬁnansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku otrzymania
doﬁnansowania nowa infrastruktura turystyczna powstanie w rezerwacie przyrody Krzemianka do końca 2020 r.
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